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دفرت پشتیبانی از قربانیان خشونت جنسی

اطالعات، مشاوره و پشتیبانی



در موارد زیر، مشاوره می دهیم 
و حامیت می کنیم

قربانی هستید؟ 

آیا شام قربانی خشونت هایی جنسی 
از جمله موارد زیر هستید

« سوءاستفادۀ جنسی در دوران 
     کودکی

« شک به سوء استفاده جنسی

« تجاوز به عنف

« سوءاستفادۀ جنسی در روابط

« آزار جنسی، اجبار جنسی¬، تجاوز

« آزار جنسی در محل کار

« زنان ، کودکان ، نوجوان¬ هایی که 
     خشونت جنسی را تجربه کرده اند¬، 

     رصف نظر از زمان رخ دادن آن

« افرادی با روابط صمیمی مانند 
     رشیک زندگی¬، بستگان، دوستان و 

     سایرین

« متخصصان سایر موسسات¬ که 
     با موضوع خشونت جنسی مواجه 

     هستند



خدماتی که ارائه می دهیم

ما

« به شام مشاورۀ روانشناختی ارائه 
     می کنیم.

« شام را در مورد حقوق و فرصت های 
     موجود، طبق قانون حامیت از 

     قربانیان، مطلع می کنیم.
« در زمان وقوع موارد مشکوک به 

    شام مشاوره می دهیم.
« در امور اجتامعی، حقوقی و مالی 

     کمک ارائه می دهیم.
« در صورت لزوم، کمک های فوری 

     مالی را متقبل می شویم.
« در مورد اقدامات كیفری، و مزایا و 
     عواقب  شکایت کردن شام را مطلع 

     می کنیم.

 

 
« در روند دادرسی از شام حامیت 

     می کنیم و، در صورت متایل شام، در 
     بازپرسی ها و مذاکرات با شام همراه 

     خواهیم شد.
« شام را به متخصصان دیگری مانند 
     وکال، روان ¬شناسان و پزشکان زن 

     ارجاع می دهیم.
« در هنگام مراجعه و رسوکار داشنت 

     با مقامات یا نهادهای دیگر، از شام 
     حامیت می کنیم.

« به حفاظت و ایمنی کودکان توجه 
     می کنیم.

« به شام در یافنت پناهگاه اضطراری 
     کمک می کنیم.

« در مورد¬ گروه ها و دوره های 
     دفاع شخصی، به شام اطالعاتی 

     می دهیم.

در خصوص رشایط شخصی تان به شام مشاوره می دهیم و، با همفکری با شام، مشخص 
می كنیم که شام کدام پشتیبانی را الزم دارید و چه كاری را می توانید انجام دهید.

رصف نظر از اینکه شکایتی ثبت شده یا خیر و اینکه جرم مربوط به چند وقت 
پیش است، می توانید از خدمات ما استفاده کنید.

لطفا توجه داشته باشید:

فقط تا پنج سال، اقدام برای جربان خسارت و دریافت رضایت قابل پیگری 
است. برای جرایم رخ داده در خارج از سوئیس، هیچ گونه اقدامی  برای جربان 
خسارت و دریافت رضایت قابل پیگیری نیست. مقررات ویژه ای برای کودکان 

زیر 16 سال و افراد تحت تکفل تا 25 سال وجود دارد.
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النتانا یک مرکز مشاوره به قربانیان 
است که توسط کانتون برن، براساس 
قانون حامیت از قربانی )OHG(، به 

رسمیت شناخته شده است.

مرکز مشاوره النتانا بخشی از بنیاد 
مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان 

است.

برای مشاوره حضوری، ثبت نام تلفنی 
رضوری است. ما همچنین به صورت 

آنالین و یا از طریق تلفن و به صورت 
ناشناس به شام  مشاوره می دهیم.

کارمندان مان موظف به حفظ 
محرمانگی اطالعات هستند.

متامی مشاوره ها رایگان هستند.

موقعیت مرکز ما

مرکز پشتیبانی از قربانیان 
خشونت جنسی

 برن
 شامره متاس: 
شامره فکس: 

النتانا


