
You are not  
the only one

You are not aloneCounseling Center of Chios 
Open: Monday to Friday 08:00 – 16:00 
Address: Provincial road Chios-Dafnonas, Chalkios 
Τel: 22713 50040 , Fax: 22713 50010
Email: womanaid@outlook.com

Counseling Center of Heraklion-Crete 
Open: Monday to Friday 08:00 – 16:00 
Address: 3 Stenimachou street, Therissos  
713 05, Heraklion Crete
Tel./ Fax: 2810 341387 , E-mail: irakleio@isotita.gr  

Counseling Center of Rethymnon-Crete 
Open: Monday to Friday 08:00 – 16:00 
Address: 98 L. Kountourioti street, 74100, Rethymnon
Tel.: 28310 56607, E-mail: isotitavia.reth@gmail.com

Counseling Center of Kos 
Open: Monday to Friday 07:30 – 15:30 
Address: March 25th str. and E. Kapioka (corner), Zipari, Kos  
Τel: 22420 67420, Fax: 22420 67429 
Email: women@kos.gr

Counselling Center of Lesvos (Mytilini) 
Open: Monday to Friday 08:00 – 16:00 
2, Papadiamanti Str.,GR-81100 Mytilini
Tel. 22510 34470, Fax. 22510 34471
E-mail: mytilini@isotita.gr

Counseling Center of Rhodes 
Open: Monday to Friday 08:00 – 16:00 
Address: Agioi Apostoli Square (next to KEP) 
Τel: 22410 67120, 22410 67128 and 22410 67155 
Fax: 22410 67123 
Email: ksymbouleytikorodou@gmail.comCo
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You can 
receive 
support

This leaflet was published with the support of UNHCR, the UN 
Refugee Agency, in the framework of its cooperation with the General 
Secretariat for Gender Equality. Ea
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The General Secretariat for Gender Equality, the competent 
governmental body for preventing and combating violence 
against women, has a network of services that can provide 
you with support: you can be referred to a Counselling 
Centre where people will listen to you and provide 
assistance, including information about how you can 
overcome this situation. You might also be accommodated 
in a safe Shelter with your children[1], where you will be 
provided with accommodation, food and support.

Therefore, get to the person in charge of the accommodation 
facility (site manager) you are residing in or to UNHCR or 
to an NGO that operates in the accommodation facility, 
or to the staff of the Agency that provides you with 
accommodation in an apartment, and they will provide 
you with more information about how to have access to 
support. You can also call the helpline 15900 (in Greek 
or in English).

[1]  Girls under the age of eighteen (18) years old. Boys under the age of 
twelve (12) years old.

Are you a woman and 

you have been threatened 

with violence, intimidated, 

humiliated, insulted or 

forcibly isolated? Have you 

been beaten by anyone? 

Did anyone try to 
force you to have sex or 

other sexual acts? Are you 

forced (or have been forced) 

to get married to anyone?

Are you a woman and 

you feel at risk of facing any 

kind of violence?

Are you a mother with 
children and you feel 

at risk of facing any kind of 

violence?

In case you are facing 

any of these situations, 

you can ask for help and 

protection.

Any information you share with them will remain 
confidential and will not be shared further 
without your permission. 
Furthermore, depending on your needs and wishes, 
you may be referred to the nearest Hospital for the 
provision of appropriate medical treatment or medical 
examination, in case you wish to report the incident.

What happens next:
Counselling Centres’ staff will:

•  Listen to you

•  Give you support and advice

•  Refer you to the appropriate services, according to 
your needs

•  In case you choose to be referred to a shelter, cash 
assistance that may have been provided to you 
before your accommodation to a shelter, will not be 
discontinued.

In case you are under 18, the National Centre for Social 
Solidarity (EKKA) can provide you with support. 
You can also call the helpline 1107 (in Greek or in 
English).

In particular, in case of rape: 

•  Visit the closest hospital as soon as possible,

•  Try not to shower before the medical examination in 
the hospital,

•  Keep the clothes you were wearing and do not 
wash them, in case you wish to report the incident 
to police, as there might be useful evidence for the 
investigation.

All services are free of charge.



شما تنها نیستی
فقط شما نیستید

شما میتوانید مورد حمایت 
 قرار بگیرید

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

یتیجنس یبرابر

 Kozaniمرکز مشاوره در کزانی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 22نشانی: خیابان ماکرییانی شماره 
2461049673  فکس: 2461049672  تلفن: GR-50100کدپستی 

 kozani@isotita.gr  ایمیل:

Serresمرکز مشاوره در سررس 
17:00تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 تلفن: 10پالک ،  Ionos Dragoumiنشانی: خیابان یونوس دراگومی 
2321022268  فکس:2321022253

 womenaid@serres.gr  ایمیل:

 Thessalonikiمرکز مشاوره در تسالونیکی 
 17:00تا  09:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

، ورودی غربی شهر، خیابان Thessalonikiنشانی: تسالونیکی 
-GR، کدپستی 10، پالک Alexandroupoleosالکساندروپولوس 

231028980  فکس: 2310528984,2310528988  تلفن: 54627
 thessaloniki@isotita.gr  ایمیل:

 Veriaمرکز مشاوره در وریا 
 15:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
،  Α3، پالک  Capetan Agra، خیابان کاپیتان آگرا  Veriaنشانی: وریا 

 Τ.Κ. 59100کدپستی 
 2331064530 فکس: 23310650004    تلفن:

 isotita@veria.gr  ایمیل:

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

UNHCRیتیجنس یبرابر   

سازمان ملل  یآژانس پناهندگ این بروشور با حمایت سازمان ملل چاپ شده،
 یتیجنس یکل برابر رخانهیآن با دب یدر چارچوب همکار

Alexandroupoliمرکز مشاوره در الکساندروپولی 
15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 Alexandroupoliنشانی: الکساندروپولی 
اول( طبقه place B’ KAPI) 2پالک  Kartali، خیابان کارتالی 

isotita@alexpolis.gr  ایمیل: 2551025629  تلفن:

Florinaمرکز مشاوره در فلورینا 
15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

)ورودی از  4پالک  Stefanou Dragoumiنشانی: خیابان استفانو دراگومی 
 فکس:  2385024081  تلفن: (دوم، طبقه Tegouگالری تگو 

 symv.kentro.flo@gmail.com  ایمیل:  2385024083

Kastoriaمرکز مشاوره در کاستوریا 
15:30تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

نشانی: نیس ارگاتیکس کاتیکییس کاستوریاس
 Nees Ergatikes Katikies Kastorias خانه های عمومی جدید( ،

(Kastoriaکاستوریا 
spportwomen@kastoriacity.gr  ایمیل:2467022122  تلفن/فکس:

Kateriniمرکز مشاوره در کاترینی 
16:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

21نشانی: خیابان آگوستینو، پالک 
2351036678 تلفن/فکس:

womenaid@katerini.gr  ایمیل:
Kavalaمرکز مشاوره در کاواال 

15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
، خیابان ک.پالئولوگو Kavalaنشانی: کاواال 

 K. Paleologou  کدپستی 9پالک ،Τ.Κ. 65 403
2510451390,2510451394,2510451365,2510451385  تلفن:

  2510451397  فکس:
womensaid@dkavalas.gr  ایمیل:

 Komotiniمرکز مشاوره در کوموتینی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

، خیابان کنستانتینو پاالیولوگو  Komotiniنشانی: کوموتینی 
Palaiologou Konstantinou  ( کدپستی 8)بازار عمومی شماره

69132-GR :2531033370  فکس: 2531033290  تلفن 
 komotini@isotita.gr  ایمیل:

 
س با مراکز مشاوره در شمال یونان

اّطالعات تما

شما تنها نیستی
فقط شما نیستید

شما میتوانید مورد حمایت 
 قرار بگیرید

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

یتیجنس یبرابر

 Rhodes  مرکز مشاوره در رودس
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

(KEP)از طرف   Agioi Apostoliنشانی: آجیو آپوستولی 
 2241067120,2241067128,2241067155  تلفن:

 2241067123  فکس:
 ksymbouleytikorodou@gmail.com  ایمیل:

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

UNHCRیتیجنس یبرابر   

سازمان ملل  یآژانس پناهندگ این بروشور با حمایت سازمان ملل چاپ شده،
 یتیجنس یکل برابر رخانهیآن با دب یدر چارچوب همکار

Chios  چیوسمرکز مشاوره در 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

-Chiosدافنوناس -، جاّدۀ استانی چیوس Chalkiosنشانی: چالکیوس 
Dafnonas

2271350010  فکس:2271350040   تلفن:
womanaid@outlook.com  ایمیل:

----------------------------------------------------------- 
 16:00-8:00 ساعت کار: مرکز مشاوره در ایراکلیو کریتی

 ایراکلو کریتی. 71305تریسوس استنیماکو  3آدرس:
 irakleio@isotita.grایمیل:   2810341387تلفن:

------------------------------------------------------------ 
 مرکز مشاوره رتیمنو کریتی

 16:00_ 8:00ساعت کار:
رتیمنو 74100کد پستی: 98ادرس: خیابان کونتور اوتی شماره 

 2831056607تلفن:
 isotitavia.reth@gmail.comایمیل:

-------------------------------------------------------------

 Kos کاس مرکز مشاوره در 
 15:30تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
و  thMarch 25مارس  25، خیابان  Zipari، زیپاری Kosنشانی: کاس 
E. Kapiokaای.کاپیوکا 

 2242067420  تلفن:
 2242067429  فکس:
women@kos.gr  ایمیل:

 Mytiliniمرکز مشاوره در میتیلینی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

پالک  Papadiamanti، خیابان پاپادیامانتی  Mytiliniنشانی: میتیلینی 
 GR-81100، کدپستی 2

 2251034470  تلفن:
 2251034471  فکس:
  mytilini@isotita.gr  ایمیل:

س با مراکز مشاوره در جزایر شرقی اژه  
اّطالعات تما

Eastern A
egean islands

شما تنها نیستی
فقط شما نیستید

شما میتوانید مورد حمایت 
 قرار بگیرید

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

یتیجنس یبرابر

 Kozaniمرکز مشاوره در کزانی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 22نشانی: خیابان ماکرییانی شماره 
2461049673  فکس: 2461049672  تلفن: GR-50100کدپستی 

 kozani@isotita.gr  ایمیل:

Serresمرکز مشاوره در سررس 
17:00تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 تلفن: 10پالک ،  Ionos Dragoumiنشانی: خیابان یونوس دراگومی 
2321022268  فکس:2321022253

 womenaid@serres.gr  ایمیل:

 Thessalonikiمرکز مشاوره در تسالونیکی 
 17:00تا  09:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

، ورودی غربی شهر، خیابان Thessalonikiنشانی: تسالونیکی 
-GR، کدپستی 10، پالک Alexandroupoleosالکساندروپولوس 

231028980  فکس: 2310528984,2310528988  تلفن: 54627
 thessaloniki@isotita.gr  ایمیل:

 Veriaمرکز مشاوره در وریا 
 15:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
،  Α3، پالک  Capetan Agra، خیابان کاپیتان آگرا  Veriaنشانی: وریا 

 Τ.Κ. 59100کدپستی 
 2331064530 فکس: 23310650004    تلفن:

 isotita@veria.gr  ایمیل:

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

UNHCRیتیجنس یبرابر   

سازمان ملل  یآژانس پناهندگ این بروشور با حمایت سازمان ملل چاپ شده،
 یتیجنس یکل برابر رخانهیآن با دب یدر چارچوب همکار

Alexandroupoliمرکز مشاوره در الکساندروپولی 
15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 Alexandroupoliنشانی: الکساندروپولی 
اول( طبقه place B’ KAPI) 2پالک  Kartali، خیابان کارتالی 

isotita@alexpolis.gr  ایمیل: 2551025629  تلفن:

Florinaمرکز مشاوره در فلورینا 
15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

)ورودی از  4پالک  Stefanou Dragoumiنشانی: خیابان استفانو دراگومی 
 فکس:  2385024081  تلفن: (دوم، طبقه Tegouگالری تگو 

 symv.kentro.flo@gmail.com  ایمیل:  2385024083

Kastoriaمرکز مشاوره در کاستوریا 
15:30تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

نشانی: نیس ارگاتیکس کاتیکییس کاستوریاس
 Nees Ergatikes Katikies Kastorias خانه های عمومی جدید( ،

(Kastoriaکاستوریا 
spportwomen@kastoriacity.gr  ایمیل:2467022122  تلفن/فکس:

Kateriniمرکز مشاوره در کاترینی 
16:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

21نشانی: خیابان آگوستینو، پالک 
2351036678 تلفن/فکس:

womenaid@katerini.gr  ایمیل:
Kavalaمرکز مشاوره در کاواال 

15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
، خیابان ک.پالئولوگو Kavalaنشانی: کاواال 

 K. Paleologou  کدپستی 9پالک ،Τ.Κ. 65 403
2510451390,2510451394,2510451365,2510451385  تلفن:

  2510451397  فکس:
womensaid@dkavalas.gr  ایمیل:

 Komotiniمرکز مشاوره در کوموتینی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

، خیابان کنستانتینو پاالیولوگو  Komotiniنشانی: کوموتینی 
Palaiologou Konstantinou  ( کدپستی 8)بازار عمومی شماره

69132-GR :2531033370  فکس: 2531033290  تلفن 
 komotini@isotita.gr  ایمیل:

 
س با مراکز مشاوره در شمال یونان

اّطالعات تما

شما تنها نیستی
فقط شما نیستید

شما میتوانید مورد حمایت 
 قرار بگیرید

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

یتیجنس یبرابر

 Kozaniمرکز مشاوره در کزانی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 22نشانی: خیابان ماکرییانی شماره 
2461049673  فکس: 2461049672  تلفن: GR-50100کدپستی 

 kozani@isotita.gr  ایمیل:

Serresمرکز مشاوره در سررس 
17:00تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 تلفن: 10پالک ،  Ionos Dragoumiنشانی: خیابان یونوس دراگومی 
2321022268  فکس:2321022253

 womenaid@serres.gr  ایمیل:

 Thessalonikiمرکز مشاوره در تسالونیکی 
 17:00تا  09:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

، ورودی غربی شهر، خیابان Thessalonikiنشانی: تسالونیکی 
-GR، کدپستی 10، پالک Alexandroupoleosالکساندروپولوس 

231028980  فکس: 2310528984,2310528988  تلفن: 54627
 thessaloniki@isotita.gr  ایمیل:

 Veriaمرکز مشاوره در وریا 
 15:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
،  Α3، پالک  Capetan Agra، خیابان کاپیتان آگرا  Veriaنشانی: وریا 

 Τ.Κ. 59100کدپستی 
 2331064530 فکس: 23310650004    تلفن:

 isotita@veria.gr  ایمیل:

وزارت داخلی
یعموم رخانهیدب

UNHCRیتیجنس یبرابر   

سازمان ملل  یآژانس پناهندگ این بروشور با حمایت سازمان ملل چاپ شده،
 یتیجنس یکل برابر رخانهیآن با دب یدر چارچوب همکار

Alexandroupoliمرکز مشاوره در الکساندروپولی 
15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

 Alexandroupoliنشانی: الکساندروپولی 
اول( طبقه place B’ KAPI) 2پالک  Kartali، خیابان کارتالی 

isotita@alexpolis.gr  ایمیل: 2551025629  تلفن:

Florinaمرکز مشاوره در فلورینا 
15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

)ورودی از  4پالک  Stefanou Dragoumiنشانی: خیابان استفانو دراگومی 
 فکس:  2385024081  تلفن: (دوم، طبقه Tegouگالری تگو 

 symv.kentro.flo@gmail.com  ایمیل:  2385024083

Kastoriaمرکز مشاوره در کاستوریا 
15:30تا  07:30دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

نشانی: نیس ارگاتیکس کاتیکییس کاستوریاس
 Nees Ergatikes Katikies Kastorias خانه های عمومی جدید( ،

(Kastoriaکاستوریا 
spportwomen@kastoriacity.gr  ایمیل:2467022122  تلفن/فکس:

Kateriniمرکز مشاوره در کاترینی 
16:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

21نشانی: خیابان آگوستینو، پالک 
2351036678 تلفن/فکس:

womenaid@katerini.gr  ایمیل:
Kavalaمرکز مشاوره در کاواال 

15:00تا  07:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:
، خیابان ک.پالئولوگو Kavalaنشانی: کاواال 

 K. Paleologou  کدپستی 9پالک ،Τ.Κ. 65 403
2510451390,2510451394,2510451365,2510451385  تلفن:

  2510451397  فکس:
womensaid@dkavalas.gr  ایمیل:

 Komotiniمرکز مشاوره در کوموتینی 
 16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

، خیابان کنستانتینو پاالیولوگو  Komotiniنشانی: کوموتینی 
Palaiologou Konstantinou  ( کدپستی 8)بازار عمومی شماره

69132-GR :2531033370  فکس: 2531033290  تلفن 
 komotini@isotita.gr  ایمیل:

 
س با مراکز مشاوره در شمال یونان

اّطالعات تما

شما تنها نیستی
فقط شما نیستید

شما میتوانید مورد حمایت 
 قرار بگیرید

وزارت داخلی
دبیرخانه عمومی
برابری جنسیتی

Rhodes  مرکز مشاوره در رودس
16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

(KEP)از طرف   Agioi Apostoliنشانی: آجیو آپوستولی 
2241067120,2241067128,2241067155  تلفن:

2241067123  فکس:
 ksymbouleytikorodou@gmail.com  ایمیل:

وزارت داخلی
دبیرخانه عمومی
UNHCRبرابری جنسیتی

بروشور با حمایت سازمان ملل چاپ شده، آژانس پناهندگی سازمان ملل این 
در چارچوب همکاری آن با دبیرخانه کل برابری جنسیتی

Chios  مرکز مشاوره در چیوس
16:00تا  08:00دوشنبه تا جمعه  ساعات کار:

-Chiosدافنوناس -، جاّدۀ استانی چیوس Chalkiosنشانی: چالکیوس 
Dafnonas

2271350010  فکس:2271350040  تلفن:
womanaid@outlook.com  ایمیل:

Heraklion Crete مرکز مشاوره در ایراکلیو کریتی
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و  دیزن هست کیشما  ایآ
 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 

افرادی هستند که حرف های شما را گوش می کنند و به شما 
کمک هایی خواهند کرد؛ از جمله این که به شما اّطالعاتی 

درباره این که چطور می توانید بر وضعیّت خود غلبه کنید، 
در سرپناه  1نارائه می دهند. همچنین می توانید با کودکان تا
 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
قرار  NGOیا  UNHCRمسئول در کمپ/سایت، یا 

 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م

 یجنس ۀزن( رابط ایتان با او )مرد 
 یهر عمل جنس ای دیداشته باش

 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 







(

اگر اخیرا خشونتی علیه شما صورت گرفته است:

 هر چه سریعتر به نزدیکترین بیمارستان

 لباس هایی که پوشیده بوده اید را نگه دارید و
پلیس ممکن است آنها را به  –آنها را نشویید 

 عنوان شواهد برای تحقیقاتش نیاز داشته باشد.
کن است مدارکی سعی کنید حمام نروید چون مم

ده وجود داشته باشد که پلیس بتواند از آنها استفا
 کند.

که با هرکدام از  یدرصورت
د،یمسائل باال مواجه هست

ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

درخواست کمک  دیتوان یم
 !دیکن تیو حما

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب 

مراجعه کنید

سپس چه میشود:

مشاورین ما به صحبتهای شما گوش میدهند
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند

در صورت نیاز شما را به نهادهای مربوطه 
ارجاع میدهند

در صورتی که شما درخواست پناه کنید به شما 
پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 

در این صورت کمک مالی که شما از قبل 
دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 

شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطعه 
نمیشود

در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
همچنین شما میتوانید با ۱۱۰۷ تماس بگیرید

به زبان انگلیسی یا یونانی(

و  دیزن هست کیشما  ایآ
 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 

افرادی هستند که حرف های شما را گوش می کنند و به شما 
کمک هایی خواهند کرد؛ از جمله این که به شما اّطالعاتی 

درباره این که چطور می توانید بر وضعیّت خود غلبه کنید، 
در سرپناه  1نارائه می دهند. همچنین می توانید با کودکان تا
 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
قرار  NGOیا  UNHCRمسئول در کمپ/سایت، یا 

 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م

 یجنس ۀزن( رابط ایتان با او )مرد 
 یهر عمل جنس ای دیداشته باش

 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 
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قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
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که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 







(

اگر اخیرا خشونتی علیه شما صورت گرفته است:

 هر چه سریعتر به نزدیکترین بیمارستان

 لباس هایی که پوشیده بوده اید را نگه دارید و
پلیس ممکن است آنها را به  –آنها را نشویید 

 عنوان شواهد برای تحقیقاتش نیاز داشته باشد.
کن است مدارکی سعی کنید حمام نروید چون مم

ده وجود داشته باشد که پلیس بتواند از آنها استفا
 کند.

که با هرکدام از  یدرصورت
د،یمسائل باال مواجه هست

ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

درخواست کمک  دیتوان یم
 !دیکن تیو حما

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب 

مراجعه کنید

سپس چه میشود:

مشاورین ما به صحبتهای شما گوش میدهند
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند

در صورت نیاز شما را به نهادهای مربوطه 
ارجاع میدهند

در صورتی که شما درخواست پناه کنید به شما 
پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 

در این صورت کمک مالی که شما از قبل 
دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 

شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطعه 
نمیشود

در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
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 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 

افرادی هستند که حرف های شما را گوش می کنند و به شما 
کمک هایی خواهند کرد؛ از جمله این که به شما اّطالعاتی 

درباره این که چطور می توانید بر وضعیّت خود غلبه کنید، 
در سرپناه  1نارائه می دهند. همچنین می توانید با کودکان تا
 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
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 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م
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قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

درخواست کمک  دیتوان یم
 !دیکن تیو حما

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب 

مراجعه کنید

سپس چه میشود:

مشاورین ما به صحبتهای شما گوش میدهند
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند

در صورت نیاز شما را به نهادهای مربوطه 
ارجاع میدهند

در صورتی که شما درخواست پناه کنید به شما 
پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 

در این صورت کمک مالی که شما از قبل 
دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 

شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطعه 
نمیشود

در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
همچنین شما میتوانید با ۱۱۰۷ تماس بگیرید

به زبان انگلیسی یا یونانی(

و  دیزن هست کیشما  ایآ
 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 

افرادی هستند که حرف های شما را گوش می کنند و به شما 
کمک هایی خواهند کرد؛ از جمله این که به شما اّطالعاتی 

درباره این که چطور می توانید بر وضعیّت خود غلبه کنید، 
در سرپناه  1نارائه می دهند. همچنین می توانید با کودکان تا
 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
قرار  NGOیا  UNHCRمسئول در کمپ/سایت، یا 

 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م

 یجنس ۀزن( رابط ایتان با او )مرد 
 یهر عمل جنس ای دیداشته باش

 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 
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ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
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 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
قرار  NGOیا  UNHCRمسئول در کمپ/سایت، یا 

 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م

 یجنس ۀزن( رابط ایتان با او )مرد 
 یهر عمل جنس ای دیداشته باش

 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 







(

اگر اخیرا خشونتی علیه شما صورت گرفته است:

 هر چه سریعتر به نزدیکترین بیمارستان

 لباس هایی که پوشیده بوده اید را نگه دارید و
پلیس ممکن است آنها را به  –آنها را نشویید 

 عنوان شواهد برای تحقیقاتش نیاز داشته باشد.
کن است مدارکی سعی کنید حمام نروید چون مم

ده وجود داشته باشد که پلیس بتواند از آنها استفا
 کند.

که با هرکدام از  یدرصورت
د،یمسائل باال مواجه هست

ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

درخواست کمک  دیتوان یم
 !دیکن تیو حما

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب 

مراجعه کنید

سپس چه میشود:

مشاورین ما به صحبتهای شما گوش میدهند
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند

در صورت نیاز شما را به نهادهای مربوطه 
ارجاع میدهند

در صورتی که شما درخواست پناه کنید به شما 
پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 

در این صورت کمک مالی که شما از قبل 
دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 

شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطعه 
نمیشود

در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
همچنین شما میتوانید با ۱۱۰۷ تماس بگیرید

به زبان انگلیسی یا یونانی(

و  دیزن هست کیشما  ایآ
 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 

افرادی هستند که حرف های شما را گوش می کنند و به شما 
کمک هایی خواهند کرد؛ از جمله این که به شما اّطالعاتی 

درباره این که چطور می توانید بر وضعیّت خود غلبه کنید، 
در سرپناه  1نارائه می دهند. همچنین می توانید با کودکان تا
 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
قرار  NGOیا  UNHCRمسئول در کمپ/سایت، یا 

 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م

 یجنس ۀزن( رابط ایتان با او )مرد 
 یهر عمل جنس ای دیداشته باش

 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 
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پلیس ممکن است آنها را به  –آنها را نشویید 

 عنوان شواهد برای تحقیقاتش نیاز داشته باشد.
کن است مدارکی سعی کنید حمام نروید چون مم

ده وجود داشته باشد که پلیس بتواند از آنها استفا
 کند.

که با هرکدام از  یدرصورت
د،یمسائل باال مواجه هست

ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

درخواست کمک  دیتوان یم
 !دیکن تیو حما

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب 

مراجعه کنید

سپس چه میشود:

مشاورین ما به صحبتهای شما گوش میدهند
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند

در صورت نیاز شما را به نهادهای مربوطه 
ارجاع میدهند

در صورتی که شما درخواست پناه کنید به شما 
پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 

در این صورت کمک مالی که شما از قبل 
دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 

شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطعه 
نمیشود

در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
همچنین شما میتوانید با ۱۱۰۷ تماس بگیرید

به زبان انگلیسی یا یونانی(

و  دیزن هست کیشما  ایآ
 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 

افرادی هستند که حرف های شما را گوش می کنند و به شما 
کمک هایی خواهند کرد؛ از جمله این که به شما اّطالعاتی 

درباره این که چطور می توانید بر وضعیّت خود غلبه کنید، 
در سرپناه  1نارائه می دهند. همچنین می توانید با کودکان تا
 امنی اقامت کرده و غذا و حمایت دریافت کنید.

هرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد 
قرار  NGOیا  UNHCRمسئول در کمپ/سایت، یا 

 خواهد  محرمانهمی دهید 
 . داده نخواهد شدماند و بدون اجازه شما به کسی 

 یسع یو کس دیزن هست کیشما  ایآ
 لیکرده مجبورتان کند برخالف م

 یجنس ۀزن( رابط ایتان با او )مرد 
 یهر عمل جنس ای دیداشته باش

 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا

آن را  ایداشته  زیدآمیتهد
کرده  یتلق یخشونت روان

 د؟یا

با بچه تان  آیا شما یک مادر مجّرد
هستید و احساس خطر

می کنید که خشونتی علیه  
شما اعمال شود؟

ا د، یبنابراین، به فرد مسئول در کمپ/سایتی که در آن اقامت داری
)سازمان های مردمی( مراجعه کنید.  NGOیا  UNHCRبه 

آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 







(

اگر اخیرا خشونتی علیه شما صورت گرفته است:

 هر چه سریعتر به نزدیکترین بیمارستان

 لباس هایی که پوشیده بوده اید را نگه دارید و
پلیس ممکن است آنها را به  –آنها را نشویید 

 عنوان شواهد برای تحقیقاتش نیاز داشته باشد.
کن است مدارکی سعی کنید حمام نروید چون مم

ده وجود داشته باشد که پلیس بتواند از آنها استفا
 کند.

که با هرکدام از  یدرصورت
د،یمسائل باال مواجه هست

ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

درخواست کمک  دیتوان یم
 !دیکن تیو حما

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب 

مراجعه کنید

سپس چه میشود:

مشاورین ما به صحبتهای شما گوش میدهند
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند

در صورت نیاز شما را به نهادهای مربوطه 
ارجاع میدهند

در صورتی که شما درخواست پناه کنید به شما 
پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 

در این صورت کمک مالی که شما از قبل 
دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 

شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطعه 
نمیشود

در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
همچنین شما میتوانید با ۱۱۰۷ تماس بگیرید

به زبان انگلیسی یا یونانی(

و  دیزن هست کیشما  ایآ
 یمجبورتان کرده اند با کس

 د؟یبرقرار کن یجنس ۀرابط
شما را  یو کس دیزن هست کیشما  ایآ

 ایزده، سوزانده  یلیس ایکتک 
 ایخواسته خفه کند، ُهل تان داده 

مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

دبیرخانه عمومی حمایت از زنان می تواند از شما حمایت کند: 
می توانید به یک مرکز مشاوره ارجاع داده شوید؛ در آنجا شما 
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 د؟یانجام ده یگرید

و مجبور  دیزن هست کیشما  ایآ
مجبورتان کرده اند( با  ای) دیهست
 د؟یازدواج کن یکس

و  دیزن هست کیشما  ایآ
که  نیبه ا دیشده ا دیتهد

 یجنس ای یکیزیخشونت ف
شما اعمال کنند،  یبررو

مورد ارعاب قرار گرفته 
طرد  ای د،یشده ا ریتحق د،یا

سخن، حرکت  ای د،یشده ا
 رفتهیپذ یمتن نوشتار ای
 ای یجنس عتیکه طب دیا
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هستید و احساس خطر
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آن ها به شما دربارۀ این که چطور می توانید به حمایت های 
مربوطه دسترسی پیدا کنید، اّطالعاتی ارائه می دهند.

کاران اجتماعی شما را به نزدیک ترین بیمارستان ارجاع مدد
 وخواهند داد تا به شما کمک های درمانی الزم را ارائه کنند 

 شواهد که بعدا قابل استفاده است را جمع آوری نمایند.
تماس بگیرید  ۱۵۹۰۰همچنین شما میتوانید با شماره 

(یا انگلیسی یونانی) به زبان 

سپس چه میشود:

های شما گوش میدهندمشاورین ما به صحبت
از شما حمایت میکنند و شما را راهنمائی میکنند
های مربوطه در صورت نیاز شما را به نهاد

ارجاع میدهند
که شما درخواست پناه کنید به شما  در صورتی

پناه میدهند و شما را به مکان امن میفرستند و 
در این صورت کمک مالی که شما از قبل 

یونانی(یا  )به زبان انگلیسی

اگر اخیرا خشونتی علیه شما صورت گرفته است:

 هر چه سریعتر به نزدیکترین بیمارستان
مراجعه کنید

 لباس هایی که پوشیده بوده اید را نگه دارید و
پلیس ممکن است آنها را به  –آنها را نشویید 

 عنوان شواهد برای تحقیقاتش نیاز داشته باشد.
 ممکن است مدارکی سعی کنید حمام نروید چون

ده وجود داشته باشد که پلیس بتواند از آنها استفا
 کند.

که با هرکدام از  یدرصورت
د،یمسائل باال مواجه هست

ر دهرگونه اّطالعات از این قبیل که شما در اختیار فرد مسئول 
قرار می دهید محرمانه  NGOیا  UNHCRکمپ/سایت، یا 

 خواهد 
 ماند و بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد. 

ودتمام این خدمات رایگان خواهد ب درخواست کمک  دیتوان یم

دریافت میکردید در پناهگاه و مکان امنی که به 
شما ارائه داده اند ادامه پیدا میکند و قطع 

نمیشود
در صورتی که شما زیر ۱۸ سال هستید، مرکز ملی 
همبستگی اجتماعی )EKKA( میتواند از شما حمایت 

کند.
همچنین شما میتوانید با ۱۱۰۷ تماس بگیرید
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الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارالالجئين، في

)Chios(خيوسفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

  .خالكيوس،"ذافنوناس-خيوس" اإلقليميالعنوان: الطريق
5001022713/ رقم الفاكس: 5004022713رقم الهاتف: 

 womanaid@outlook.comالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)Heraklion Crete (كريت  - هيراكليونمركز االستشارات في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .71305الكود البريدي  -"ثيريسوس"  "ستينيماخو"  شارع 68العنوان: 
 2810341387الفاكس: رقم الهاتف/

 irakleio@isotita.gr  البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 ) Rethimnon Crete (كريت  -ريثيمنون مركز االستشارة في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 . "كوندوريوتي. ل" شارع98العنوان: 
  2831056607 :رقم الهاتف

 isotitavia.reth@gmail.com  البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

  )Kos( كوسفياالستشارةمركز
15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
  "كوس" "زيباري" ,"كابيوكاومارس25"تقاطع شارعي : العنوان

6742922420/ رقم الفاكس: 6742022420رقم الهاتف: 
 women@kos.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Mytiliniميتيليني (مركز االستشارات في 

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 ميتيليني81100الكود البريدي  -" "باباذياماندي" شارع2العنوان: 

 3447122510رقم الفاكس:  3447022510رقم الهاتف: 
 mytilini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Rhodes( رودسفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 )KEPأل بجوار( أبوستوليأيييالعنوان: 

6715522410و6712822410و 6712022410رقم الهاتف :
  6712322410رقم الفاكس: 

 ksymbouleytikorodou@gmail.comالبريد اإللكتروني:
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) Kozaniمركز االستشارات في كوزاني (
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 كوزاني50100 -الكود البريدي "ماكريياني " شارع22العنوان: 
 4967324610رقم الفاكس:  4967224610رقم الهاتف: 

 kozani@isotita.grالبريد اإللكتروني: 
-----------------------------------------------------------------------------

 )Serres( سيريسفياالستشارةمركز
  17:00إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

سيريس62122-الكود البريدي"ذراغوميسإيونوس" شارع  10العنوان: 
2226823210/ رقم الفاكس: 2225323210رقم الهاتف: 

 womenaid@serres.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

 )Thessalonikiمركز االستشارات في ثيسالونيكي (
17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

المدينة)لبوابةالغربي(المدخل "أليكسانذروبوليوس" شارع10العنوان: 
ثيسالونيكي54627-الكود البريدي
231028980رقم الفاكس: 528988210و 5289842310رقم الهاتف: 

 thessaloniki@isotita.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

)Veria( فيريافياالستشارةمركز
15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

فيريا  59100 -الكود البريدي. "أجراكابيتان" شارع  3Αالعنوان: 
6453023310رقم الفاكس:  / 6530423310رقم الهاتف: 

isotita@veria.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------------------

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

)Alexandroupoli( أليكساندروبوليفياالستشارةمركز
15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العملساعات
 ، أليكساندروبولياألول الطابق  "كارتالى"شارع 2العنوان:

 2551025629رقم الهاتف: 
 isotita@alexpolis.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
  )Florina( فلورينافياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
" تيجو" معرضمن(الدخول "ذراغومىستيفانو" شارع4العنوان: 

  )الثانيالطابق
2308323850/ رقم الفاكس: 2408123850رقم الهاتف: 

 symv.kentro.flo@gmail.comالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

  )Kastoriaمركز االستشارة في كاستوريا (
  15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ساعات العمل:

الكود الجديد) االجتماعي(السكن "كاتيكيياسإرغاتيكيسنييس"العنوان: 
كاستوريا.52100 –البريدي 

  2212224670رقم الهاتف/الفاكس:
 counsellingwomenkastoria@gmail.comالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Katerini( كاتيرينيفياالستشارةمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
كاتيريني60100 –. الكود البريدي "أفغوستينو" شارع21العنوان: 

  3667823510رقم الهاتف/ الفاكس: 
womenaid@katerini.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Kavala( كافاالفياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 –كافاال. الكود البريدي  "باليولوغوسكونستانتينو" شارع9العنوان: 
65403

4513652510و 4513942510و 4513902510رقم الهاتف: 
4513972510/ رقم الفاكس: 4513852510و 

 womensaid@dkavalas.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

)Komotini( كوموتينيفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

). 8رقم العامالسوق( "باليولوغوسكونستانتينو" شارع8العنوان:
كوموتيني69132. -الكود البريدي
 2531033370رقم الفاكس:  3329025310رقم الهاتف: 

 komotini@isotita.grالبريد اإللكتروني:
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) Kozaniمركز االستشارات في كوزاني (
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 كوزاني50100 -الكود البريدي "ماكريياني " شارع22العنوان: 
 4967324610رقم الفاكس:  4967224610رقم الهاتف: 

 kozani@isotita.grالبريد اإللكتروني: 
-----------------------------------------------------------------------------

 )Serres( سيريسفياالستشارةمركز
  17:00إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

سيريس62122-الكود البريدي"ذراغوميسإيونوس" شارع  10العنوان: 
2226823210/ رقم الفاكس: 2225323210رقم الهاتف: 

 womenaid@serres.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

 )Thessalonikiمركز االستشارات في ثيسالونيكي (
17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

المدينة)لبوابةالغربي(المدخل "أليكسانذروبوليوس" شارع10العنوان: 
ثيسالونيكي54627-الكود البريدي
231028980رقم الفاكس: 528988210و 5289842310رقم الهاتف: 

 thessaloniki@isotita.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

)Veria( فيريافياالستشارةمركز
15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

فيريا  59100 -الكود البريدي. "أجراكابيتان" شارع  3Αالعنوان: 
6453023310رقم الفاكس:  / 6530423310رقم الهاتف: 

isotita@veria.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------------------

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

)Alexandroupoli( أليكساندروبوليفياالستشارةمركز
15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العملساعات
 ، أليكساندروبولياألول الطابق  "كارتالى"شارع 2العنوان:

 2551025629رقم الهاتف: 
 isotita@alexpolis.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
  )Florina( فلورينافياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
" تيجو" معرضمن(الدخول "ذراغومىستيفانو" شارع4العنوان: 

  )الثانيالطابق
2308323850/ رقم الفاكس: 2408123850رقم الهاتف: 

 symv.kentro.flo@gmail.comالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

  )Kastoriaمركز االستشارة في كاستوريا (
  15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ساعات العمل:

الكود الجديد) االجتماعي(السكن "كاتيكيياسإرغاتيكيسنييس"العنوان: 
كاستوريا.52100 –البريدي 

  2212224670رقم الهاتف/الفاكس:
 counsellingwomenkastoria@gmail.comالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Katerini( كاتيرينيفياالستشارةمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
كاتيريني60100 –. الكود البريدي "أفغوستينو" شارع21العنوان: 

  3667823510رقم الهاتف/ الفاكس: 
womenaid@katerini.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Kavala( كافاالفياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 –كافاال. الكود البريدي  "باليولوغوسكونستانتينو" شارع9العنوان: 
65403

4513652510و 4513942510و 4513902510رقم الهاتف: 
4513972510/ رقم الفاكس: 4513852510و 

 womensaid@dkavalas.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

)Komotini( كوموتينيفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

). 8رقم العامالسوق( "باليولوغوسكونستانتينو" شارع8العنوان:
كوموتيني69132. -الكود البريدي
 2531033370رقم الفاكس:  3329025310رقم الهاتف: 

 komotini@isotita.grالبريد اإللكتروني:
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الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارالالجئين، في

)Chios(خيوسفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

  .خالكيوس،"ذافنوناس-خيوس" اإلقليميالعنوان: الطريق
5001022713/ رقم الفاكس: 5004022713رقم الهاتف: 

 womanaid@outlook.comالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)Heraklion Crete (كريت  - هيراكليونمركز االستشارات في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .71305الكود البريدي  -"ثيريسوس"  "ستينيماخو"  شارع 68العنوان: 
 2810341387الفاكس: رقم الهاتف/

 irakleio@isotita.gr  البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 ) Rethimnon Crete (كريت  -ريثيمنون مركز االستشارة في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 . "كوندوريوتي. ل" شارع98العنوان: 
  2831056607 :رقم الهاتف

 isotitavia.reth@gmail.com  البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

  )Kos( كوسفياالستشارةمركز
15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
  "كوس" "زيباري" ,"كابيوكاومارس25"تقاطع شارعي : العنوان

6742922420/ رقم الفاكس: 6742022420رقم الهاتف: 
 women@kos.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Mytiliniميتيليني (مركز االستشارات في 

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 ميتيليني81100الكود البريدي  -" "باباذياماندي" شارع2العنوان: 

 3447122510رقم الفاكس:  3447022510رقم الهاتف: 
 mytilini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Rhodes( رودسفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 )KEPأل بجوار( أبوستوليأيييالعنوان: 

6715522410و6712822410و 6712022410رقم الهاتف :
  6712322410رقم الفاكس: 

 ksymbouleytikorodou@gmail.comالبريد اإللكتروني:
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الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارالالجئين، في

)Chios(خيوسفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة : العملساعات

  .خالكيوس،"ذافنوناس-خيوس" اإلقليميالعنوان: الطريق
5001022713/ رقم الفاكس: 5004022713رقم الهاتف: 

 womanaid@outlook.comالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)Heraklion Crete (كريت  - هيراكليونمركز االستشارات في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .71305الكود البريدي  -"ثيريسوس"  "ستينيماخو"  شارع 68العنوان: 
 2810341387الفاكس: رقم الهاتف/

 irakleio@isotita.gr  البريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 ) Rethimnon Crete (كريت  -ريثيمنون مركز االستشارة في
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 . "كوندوريوتي. ل" شارع98العنوان: 
  2831056607 :رقم الهاتف

 isotitavia.reth@gmail.com  البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

  )Kos( كوسفياالستشارةمركز
15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
  "كوس" "زيباري" ,"كابيوكاومارس25"تقاطع شارعي : العنوان

6742922420/ رقم الفاكس: 6742022420رقم الهاتف: 
 women@kos.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Mytiliniميتيليني (مركز االستشارات في 

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 ميتيليني81100الكود البريدي  -" "باباذياماندي" شارع2العنوان: 

 3447122510رقم الفاكس:  3447022510رقم الهاتف: 
 mytilini@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Rhodes( رودسفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 )KEPأل بجوار( أبوستوليأيييالعنوان: 

6715522410و6712822410و 6712022410رقم الهاتف :
  6712322410رقم الفاكس: 

 ksymbouleytikorodou@gmail.comالبريد اإللكتروني:
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)  Piraeusمركز االستشارات في بيرايوس (      
 17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

داقة والسالم. قرب ملعب الص-ماکاریاشارع اثنارهو -العنوان: نيو فاليرو
 18547-الكود البريدي 

4828970210و4825372210: الهاتفرقم
 4822425210: الفاكسرقم

 peiraias@isotita.grالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)  Thivaمركز االستشارات في ثيفا(
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
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 symvouleutiko@thiva.grالبريد اإللكتروني:

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCR                   الجنسينبينللمساواة
 

الالجئين،لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةاألمانةمعتعاونهاإطارفي

 

)Athensمركز االستشارات في أثينا (
 .16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
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----------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------
 )Fylis(فيليسفياالستشاراتمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
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------------------------------------------------------------
 )Halandri(خاالندريفياالستشاراتمركز

15:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
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-Keratsini(درابيتسونا-كيراتسينيفياالستشاراتمركز
Drapetsona( 

 .16:00إلى08:00من االثنين إلى الجمعة،من الساعة العمل:ساعات
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------------------------------------------------------------

 )Peristeri( مركز االستشارات في بيراستري
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات 

.12131- الكود البريدي)  ΚΥΒΕشارع إثنارخو مكارييو بناية(1العنوان:
 2105783265رقم الهاتف: 
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امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
إلیكالناسیستمعحیثوتوجیھإرشادمرکزإلیإحالتك

کیفیةحولمعلوماتذلكفيبماالمساعدة،لكویقدمون
فيلكإقامةمكانتوفیرأیضایتمقد. حالتكعلیالتغلب
والغذاءالسكنتوفیرسیتمحیث  أطفالكمعآمنمأوى
.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل

إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

شخصأيحاولھل
أوالجنسممارسةعلىإرغامك

ھلالجنسیة؟األفعالمنغیرھا
) أجبرتأو( اضطریت

شخص؟أيمنالزواجعلى

امرأةأنتھل
مواجھةبخطروتشعرین

العنف؟مننوعأي

مدیر(االقامةمكانعنالمسؤولالشخصإلىتوجھيلذلك،
لشؤونالمتحدةاألمممفوضیةإلىأوفیھتقیمینالذي) الموقع

مرفقفيتعملالتيحكومیة،غیرمنظمةإلىأوالالجئین
الشقةفياإلقامةلكتوفرالتيالوكالةلموظفيأواإلقامة،
الحصولكیفیةحولالمعلوماتمنبمزیدتزودكوسوف
15900المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك. الدعمعلى

).اإلنجلیزیةباللغةأوالیونانیةباللغة(

ذلك؟بعدسیحدثماذا•
:یليبمااالستشارةمراكزطاقمسیقوم

إلیكاالستماع•
والمشورةالدعمإعطائك•
حسبالمناسبة،الخدماتإلىإحالتك•

 .احتیاجاتك
إیقافیتملنملجأ،إلىإحالتكاخترتحالفي•

قبللكقدمتقدتكونقدالتيالنقدیةالمساعدة
 .المأوىالىسكنكمكانتغیرأن

الوطنيللمركزیمكن،عاما18سنتحتدونكنتإذا
. الدعملكیقدمأن) EKKA( االجتماعيللتضامن
أوالیونانیةباللغة( 1107المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك
).اإلنجلیزیةباللغة

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
مننوعأيمواجھةفي

العنف؟

:االغتصابحالةفيالخصوص،وجھعلى•

 .ممكنوقتأقربفيمستشفىأقرببزیارةقومي•
 .المستشفىفيالطبيالفحصقبلاالستحمامعدمحاولي•
كنتحالفيتغسلیھا،والترتدیھاكانتالتيبالمالبساحتفظي•

أدلةھناكتكونقدحیثبالحادث،الشرطةإبالغفيترغبي
للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
الحاالت،ھذهمنأي

المساعدةطلبیمكنك
!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف
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.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

شخصأيحاولھل
أوالجنسممارسةعلىإرغامك

ھلالجنسیة؟األفعالمنغیرھا
) أجبرتأو( اضطریت

شخص؟أيمنالزواجعلى

امرأةأنتھل
مواجھةبخطروتشعرین

العنف؟مننوعأي

مدیر(االقامةمكانعنالمسؤولالشخصإلىتوجھيلذلك،
لشؤونالمتحدةاألمممفوضیةإلىأوفیھتقیمینالذي) الموقع

مرفقفيتعملالتيحكومیة،غیرمنظمةإلىأوالالجئین
الشقةفياإلقامةلكتوفرالتيالوكالةلموظفيأواإلقامة،
الحصولكیفیةحولالمعلوماتمنبمزیدتزودكوسوف
15900المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك. الدعمعلى

).اإلنجلیزیةباللغةأوالیونانیةباللغة(

ذلك؟بعدسیحدثماذا•
:یليبمااالستشارةمراكزطاقمسیقوم

إلیكاالستماع•
والمشورةالدعمإعطائك•
حسبالمناسبة،الخدماتإلىإحالتك•

 .احتیاجاتك
إیقافیتملنملجأ،إلىإحالتكاخترتحالفي•

قبللكقدمتقدتكونقدالتيالنقدیةالمساعدة
 .المأوىالىسكنكمكانتغیرأن

الوطنيللمركزیمكن،عاما18سنتحتدونكنتإذا
. الدعملكیقدمأن) EKKA( االجتماعيللتضامن
أوالیونانیةباللغة( 1107المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك
).اإلنجلیزیةباللغة

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
مننوعأيمواجھةفي

العنف؟

:االغتصابحالةفيالخصوص،وجھعلى•

 .ممكنوقتأقربفيمستشفىأقرببزیارةقومي•
 .المستشفىفيالطبيالفحصقبلاالستحمامعدمحاولي•
كنتحالفيتغسلیھا،والترتدیھاكانتالتيبالمالبساحتفظي•

أدلةھناكتكونقدحیثبالحادث،الشرطةإبالغفيترغبي
للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
الحاالت،ھذهمنأي

المساعدةطلبیمكنك
!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف

امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
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فيلكإقامةمكانتوفیرأیضایتمقد. حالتكعلیالتغلب
والغذاءالسكنتوفیرسیتمحیث  أطفالكمعآمنمأوى
.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل
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الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
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.والدعم
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الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

 

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
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امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
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کیفیةحولمعلوماتذلكفيبماالمساعدة،لكویقدمون
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