یﺟن س تج ﺎوز از بع د یص ح ﻋﺎﺟﻞ کم ک

هر تجاوز جنسی يک موقعيت اضطراری برای سﻼمتی ست.
در بيمارستان به شما محرمانه کمک خواهد شد

.

کمک عاجل صحی بعد از تجاوز جنسی

Wetterau

ايﻦ تﻘﺎﺿﺎ به ﺷمﺎ ﻧيﺰ ارتبﺎط ﻣﯽ ﮔيرد:

 −اگر شک داريد که تجاوز جنسی
رخ داده است.
 −اگر خود تان مورد تجاوز جنسی
قرار گرفته ايد.
 −اگر کسی شما را به مقاربت جنسی
مجبور ساخته اسا.
 −اگر شما زنی را همرايی می کنيد که
به او تجاوز شده است.
 −اگر شما در مورد ايﻦ موضوع
می خواهيد معلومات داشته باشيد.
 −برای همه بدون در نﻈر داشت
جنسيت ،مليت )زادگاه( وضيعت اقامت
يا معيوبيت:
ﺳﻼﻣﺘﯽ و رفﺎه ﺷمﺎ بﺎيد الحﺎن
اوليﻦ ﻣرام بﺎﺷد

در صورت ﺷﮑﺎيﺖ کردن
اگر شما قربانی يک جرم جنسی شده ايد و
می خواهيد شﮑايت کنيد،ﻟطﻔا به ايﻦ شماره
به تماس شويد:
Tel.: 06031 601- 0
Fax: 06031 601-181

ايﻦ نﺸانی  24در خدمت شماست.
ايﻦ نﺸانی قدم های بعدی مﺜل شﮑايت و
آزمايﺶ )معاينه( صححی در بيمارستان
را هماهنگ خواهد ساخت.
اﮔر ﻧمﯽ خواهيد ﺷﮑﺎيﺖ کنيد
درصورتی که نخواهيد شﮑايت درج
کنيد ،باز هم می توانيد به بيمارستان
Hochwaldkrankenhaus, Bad Nauheim

مراجعه کنيد .گذارش به ﭘليﺲ بدون موافقت
شما ناممﮑﻦ است .در ﭼنيﻦ موارد دکتوران
تعهد به سﮑوت دارند.
دريﻦ مورد می توانيد ازيﻦ امﮑانات بهره
ببريد:
* شما می خواهيد از نﻈر درمانی معاﻟجه
شويد ،اما نمی خواهيد شﮑايت کنيد يا آثار
تجاوز را ظبط نماييد.
* شما می خواهيد از نﻈر درمانی معاﻟجه
شويد و آثار جنايت جنسی را ظبط کنيد.
در صﻔحه انترنيتی
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

زير ﻟينک
Wetterau

معلومات در مورد درمان فوری )عاجل(
دريافت خواهيد کرد.

کﯽ

درمان و معاﻟجه بعد از تجاوز بايد به زود
تريﻦ فرصت انجام يابد .برای رفتﻦ به درمانگاه تعلل
نورزيد .ﺣتا هنگامی که ظاهرا خدشه يا زخمی
نداشته باشيد .در صورتی که تجاوز روز ها قبل
صورت گرفته باشد ،بﮑوشيد طول روز به بيمارستان
مراجعه کنيد .زيرا بيمارستان ها در جريان روز
کارمندان بيﺸتر برای رسيدگی به مريضان دارند.
ﻣردان و پسران ﻧيﺰ ﻗربﺎﻧﯽ تجﺎوز ﺟنسﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد
تسهيﻼت ذکر شده در باﻻ می توانند با در نﻈر داشت
ضروريات ويژه شما از جانﺐ شما نيﺰ مورد استﻔاده
قرار گيرند.
دريﻦ موارد به نﺸانی زير در اختيار شماست:
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
Wetterau

در محور خدمات و بنا بر تعداد زياد قربانی های
زن در موارد تجاوز جنسی ،زنان و دختران قرار دارند.
همراهﯽ برای ﻣعﺎينه
با در نﻈرداشت وضيعت شما همراهی يک دوست
کمک بﺰرگی خواهد بود .دوست شما در جريان
آزمايﺶ و معاينات ﺣضور نخواهد داشت ،اما
می تواند با شما انتﻈار کﺸيد و شما را دوباره به منﺰل
همرهی کند.

در صﻔحه
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/

زير
Frankfurt am Main

شما به معلومات زير دسترسی خواهيد
داشت.
 °آزمايﺶ و درمان طبی بدون ظبط
آثار تجاوز
°آ زمايﺶ با ظبط آثار به صورت محرمانه
 °تخطی بعد از از استﻔاده از مخدرات
و اﻟﮑول يا مواد بی هوش کننده.
 °روش در مقابل خﺸونت در برابر
همﺸريک)همسر( کنونی يا همسر سابﻖ
 °وقتی مرد ها متاثر اند
 °عمل کرد وقتی شما زير سﻦ استيد.
 °امراض جنسی مضمﻦ
 °قرص بعد از عمل جنسی
 °ﺣﻔﻆ اثار و اسناد برای شﮑايت
 °ﭼه بايد کرد؟
 °متخصصان و اعضای خانواده
 °نﺸانی ها ی مهم
وظيفه برای راز داری
دکتور معاﻟﺞ شما از جانﺐ شما برای
تداوی و درمان شما مو.ظف می گردد،
و وظيﻔه دارد ،تا در هيﭻ موردی بدون
موفقت شما ﺣرف نﺰند .دوکتور شما
ﺣتی به ﭘوﻟيﺲ نمی تواند در مورد شما
معلومات دهد .دکتوران موظف نيستد،
تا موضوعی را به ﭘوﻟيﺲ گذارس دهند.
هيﭽﮑﺲ نمی تواند شما از کمک با شما
امتنان ورزد ،شما ربه شﮑايت کردن مجبور
سازد ،يا آثار جنايت را بر خﻼف ميل شما
ظبط نمايد .بگذاريد به سوال های تان
ﭘاسﺦ بگويند و به شما مﺸوره دهند ،تا بعدا
همراه با دکتور معاﻟﺞ تا تصميم بگيريد
که ﭼه خواهيد ک

تنﺎيﺞ آزﻣﺎيﺶ هﺎ برای اثبﺎت ﺟرم و تعﻘيﺐ ﻣجرم برای يک ﻣدت ﻣعييﻦ ﺣفﻆ ﻣﯽ ﮔردﻧد.
شما می توانيد برای معينات تان تقاضای يک دکتور
زن را تماييد .در صورت امﮑان يان خواست شمااز طرف کلنيک بر آورده خواهد شد.
آن ﭼه را که اتﻔاق افتاده ،تعريف کنيد .تنها در ايﻦ صورت معاﻟﺞ شما می تواند جراﺣات و ﻏيره ﭘيامد های
تجاوز را بهتر تﺸخيﺺ و ﭘيگيری کرده ،شما را به وجه اﺣسﻦ تداوی نمايد.
ﺿبﻂ آثﺎر
يک گذارش از جراﺣات ناشی از تجاوز اظهارات
شما را در مورد ايﻦ ﭘيﺸامد قابل ثبوت می سازد.
ايﻦ قدم می تواند بعدا برای شﮑايت و تعقيﺐ آن و
و گرفتﻦ خسارت از مجرم کارا محسوب گردد.شايد در
ايﻦ ﻟحﻈه همه ايﻦ اقدامات به نﻈر شما محم نباشند .اما به مرور زمان نﻈر شما تﻐير خواهد کرد .امﮑان ظبط
يک سند خوب هميﺸه ممﮑﻦ نخواهد بود.
وﻗﺘﯽ ﺷمﺎ برای تﺸﺨيﺺ صححﯽ و ظبﻂ آثﺎر تجﺎوز تﺼممﯽ ﮔرفﺘيد ،می توان تمام عﻼيم و آثار تجاور را
بر بدن شما مستند ساخت .در صورتی که شما بعدا بخواهيد شﮑايت کنيد ،ايﻦ آثار و اسناد کمﮑی برای اثبات
ادعای شما خواهد بود .آزمايﺶ ها و ظبط آثار تجاوز ا بدون عﻼيم آﺷﮑﺎر بر بدن ﺷمﺎ ﻧيﺰ ﻣعنﯽ خواهند
داﺷﺖ.
ﻋوض کردن و ﺷسﺘﻦ لبﺎس و ﺣمﺎم کردن آثﺎر تجﺎوز را ﻧﺎبود خواهند کرد.

.ش د خواهن د ینگه دار ني یمﻊ مدت کی یب را جرم بیتع ﻖ یب را مدارک
هین اح در
Wetteraukreis
در و دهیگ رد ﺣﻔ ﻆ مدارک آنج ا در .گردن د یم راج ﻊ ینگه دار یب را یعدل طﺐ ت وتیانس ت ب ه مدارک نیا
.ش د خواهن د س پرده سیﭘ ول ب ه ش ما تیش ﮑا ص ورت
.گردن د یم ینگه دار س ال کی س ﻦیگ ش هر در مدارک
.ش وند یم ب رده نیب از ش ده ﺣﻔ ﻆ مدارک س ال کی از بع د
نب دو س ال کی از بع د مدارک ب ردن نیب از  :توج و
.گرف ت خواهد ص ورت ش ما ب ه اطﻼع
.دیریب گ میتص م س ال کی ض رف در دیب ا ش ما رو نیا از
)گردن د یم بیتع ﻖ قانون ا ک ه اتیجن ا( .باش د یم ممﮑ ﻦ تیجن ا از بع د س ال  20مدت در تیش ﮑا دادن
:ش تریب معلوم ات یب را
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/
ریز
Wetterau

به ايﻦ درمانگاه )کلينيک( می توانيد
مراجعه کنيد:
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim

بخﺶ بيماری های زنانه
بخﺶ عاجل ايﻦ بيماری ها
مرکﺰ متخصصان )ﭘله های ب(
Chaumontplatz 1
61231 Bad Nauheim
Tel: 06032 702-1207
Fax: 06032 702-1140

ﺳﺎﻋﺎت کﺎر :از ساعت  8تا  4بعد از ظهر
در مواقﻊ ديگر:
بخﺶ ﭘﺰيرش عاجل:
تلﻔون:
06032 702 2408

برای درمان درست به شما توصيه
می کنيم که همآهنگ با صﻔحه انترنيتی
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

عمل نماييد.
برای اﻣﮑﺎن ﺣﺎﻣلگﯽ ﻗرص بعد از
ﻣﻘﺎربﺖ ﺟنسﯽ
برای امﮑان بار داری بعد از تجاوز جنسی
قرص ضد بارداری از ﺣاملگی ناخواسته
جلوگيری خواهد کرد .ايﻦ قرص را می توانيد
تا  72ساعت ،و ﺣتی  120ساعت بعد از
تجاوز بگيديد.ايﻦ قرص را می توان بدون
نسخه و به صورت آزاد از هر داروخانه
خريداری کرد.برای آن های که زير 20
سال استند و از دکتور نسخه دارند ،ايﻦ قرص دايگان
رايگان داده خواهد شد .از  18سال به بعد
بايد هﺰينه نسخه ﭘرداخت گردد.

بعد از تجاوز؟
بﮑوشيد تا تنها نباشيد .شما می توانيد
بﻼفاصله بعد از تجاوز ،يا بعد تر برای
يک صحبت روشنگرانه و مددکارانه و
معلوماتی به طور مﺜال به
Frauen Notruf Wetterau

مراجعه نماييد.
ايﻦ مﺸوره رايگان بوده و سری
انجام خواهد شد.
در صورتی که شما کمتر به زبان آﻟمانی
آشنايی بوده ،يا ناشنوا باشيد ،مايک ترجمان
زن را موظف خواهيم کرد.
دريﻦ موارد تلﻔونی يا ﺣضوری مﺸوره
داده خواهد شد:
 −ﭼگونه می توانم از خود موظبت کنم؟
 −بعدا ﭼه اقدامی خواهم کرد؟
 −که می تواند مددگار مﻦ باشد؟
 −مﻦ دارای کدام ﺣقوق می باشم؟
 −کدام کمک های ضمنی وجود دارند؟
Frauen-Notruf-Wetterau e.V.
Hinter dem Brauhaus 9
63667 Nidda
Tel. (06043) 4471
Fax. (06043) 4473
E-Mail: frauennotruf@t-online.de
www.frauen-notruf-wetterau.de

Susanne Fröhlich

يک نويسنده يی موفﻖ و گرداننده
مطرح می باشد .او همﮑار و مددکار
ﭘروژه »کمک فوری بعد از تجاور«
می باشد .برای او ﭘﺸتيبانی از ايﻦ
ﭘروژه مسلم می باشد.
» مﻦ يک زن و يک مادرم« .با ايﻦ
جمله او ﭘﺸتيبانی خود را معنی می بخﺸد.
»قربانی ها بايد بدانند ،که آنها مسوول
ايﻦ جنايت نيستند .تنها مجرمان مسوول
جنايت استند« .او باور دارد » هنوز
دريﻦ مورد کمتر صحبت می شود.
از ايﻦ رو ضروری است تا در مورد
امﮑانات موجود روشنگری صورت گيرد«.

رسيدگی يی ﭘﺰشﮑی )درمانی( بعد
از تجاوز در
Wetterau Kreis

ﭘروژه مﺸترک خدمات مﺸخﺺ برای
زنان و تساوی ﺣقوق جوانان و امور
اجتماعی ،مرکﺰ صحيی ،بهداشتی،
بيمارستان هوخواﻟد
Hochwald Krankenhaus

در باد نوهايم و بنياد ﭘﺰشﮑی قانونی
در شهر گيسﻦ ،اداره کل ﭘوﻟيﺲ
برای بخﺶ مرکﺰی اياﻟت هسﻦ می باشد.

