
أظهر شجاعتك!
فأنت تستطيع أن تترصف.

 Tür an Tür الباب يف 
الباب . مًعا ضد العنف 

املنزيل يف الحي.

www.bern.ch/türantür

Das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann 
unterstützt das Projekt mit Finanzhilfen. هل تظن أن بعض جريانك يتعرضون للعنف؟ احصل عىل مشورة 

مجانية ورسية حول ما ميكنك القيام به.

Fachstelle Häusliche Gewalt Stadt Bern املركز املختص يف 

 031 321 63 حاالت العنف 02

تعرف عىل املزيد حول املوضوع وما ميكنك القيام به ضد العنف 

املنزيل يف الحي. شارك يف ورشة عمل مجانية حول العنف 

 .Bern West املنزيل مع األصدقاء أو الجريان أو زمالء العمل من

www.bern.ch/türantür :وتعرف عىل املزيد من خالل املوقع

الباب يف الباب – نحن ننظر إليكم. مرشوع مناهضة العنف 

Tür an Tür .املنزيل يف الحي

www.bern.ch/türantür 

tuerantuer@bern.ch 
+41 79 607 43 49



هل يوجد عنف يف األرسة؟  

ميكننا تقديم الدعم لك. مجانًا وبرسية.

Fachstelle Häusliche Gewalt
املركز املختص يف حاالت العنف املنزيل:

031) )مواعيد املكتب( 321 63 02

Beratungsstelle Opferhilfe Bern
 ( مكتب مدينة برن لالستشارات ومساعدة الضحايا

031 )مواعيد املكتب( 370 30 70: (

!AppElle – الخط الساخن لدور ضيافة النساء:
031 533 03 03)24/7( 

Die Dargebotene Hand
منظمة اليد املمدودة: 143 )7/24(

يف حالة الطوارئ:
الرشطة: 117

هل كنت عنيفا وتريد تغيري طباعك؟

Fachstelle Gewalt Bern
مركز مساعدة لضحایا العنف يف برن:

076 576 57 65

برنامج تعلم مناهضة العنف يف عالقات الزواج واألرسة والرشاكة:
079 308 84 05

•  تواصل مع الشخص املامرس للعنف إذا كنت تعرفه جيًدا. إن رفض واقعة 

العنف ال يعني رفض مرتكبيها. فهناك مساعدة ملرتكبي العنف. قسم مناهضة 

.076 576 57 العنف يف برن:65

•  شارك يف ورشة عمل حول العنف املنزيل، واعرف املزيد عنه وما ميكنك القيام به

.www.bern.ch/türantür

هل العنف حاد، هل تسمع رصاخ أو أصوات عنف أخرى يف الشقة املجاورة؟

اتصل بالرشطة إذا كنت ال تعرف األشخاص أو إذا كنت ال ترغب يف التواصل   •

مع األشخاص الذين يتشاجرون بشكل مبارش: 117.

 ميكنك أيًضا أن تطلب من الجريان اآلخرين أن يفعلوا اليشء نفسه.

•  إذا كنت تعرف الجريان جيًدا، ميكنك دق جرس الباب. احصل عىل املساعدة 

من الجريان اآلخرين مقدًما إذا كنت تريد ذلك. تحدثوا مع بعضكم البعض 

واذهبوا إليهم سويًا. ابق دامئًا خارج املنزل وال توجه أية اتهامات.

•  قل إنك سمعت شيئًا وأنت قلق. ميكنك أيًضا أن تفعل شيئًا غري متوقع، مثل 

طلب طحني أو رقم مدير املنزل.

•  إذا شعرت بعدم األمان، فقل وداًعا وغادر.

هل تظن أن بعض جريانك يتعرضون للعنف؟

 أظهر شجاعتك! فأنت تستطيع أن تترصف.

•  تعرف عىل املزيد حول العنف املنزيل عرب اإلنرتنت.

•  تواصل مع الشخص املعني. افعل ذلك عىل طريقتك. تناوال القهوة سويًا، أو 

تحدثوا مًعا يف غرفة الغسيل أو فكر يف حجة لدعوته إىل مكان هادئ. تأكد من 

أنك تخاطب الشخص وحده.

أخربه بأنك قلق بشأنه، واستمع إليه دون إصدار أحكام، واسأله عن الدعم   •

الذي قد يرغب فيه.

اطلب مساعدة محددة دون الضغط عليه. ميكنكم مًعا، عىل سبيل املثال،   •

االتصال مبركز املشورة أو االتفاق عىل كيفية توفري املساعدة يف املواقف 

الصعبة.

•  إذا كنت ال تعرف هذا الشخص جيًدا مبا يكفي للتحدث معه، أو إذا كنت ال 

ترغب يف القيام بذلك: فأرسل له معلومات عن مراكز تقديم املشورة بطريقة 

أخرى. قم بتعليق أرقام الهواتف، عىل سبيل املثال، يف مدخل املنزل أو ضعها 

يف صندوق الربيد. استخدم األرقام املوجودة عىل ظهر هذه النرشة اإلعالنية.

احصل عىل الدعم من املتخصصني. تقوم مراكز تقديم املشورة املختصة   •

بالعنف املنزيل بإرشاد املقربني من النساء والرجال املترضرين أيًضا. ميكنك أيًضا 

وصف املوقف دون الكشف عن هويتك، حيث يلتزم املوظفون بالرسية.

تواصل مع الجريان اآلخرين، فاالتحاد معهم يجعلك قويًا.  •

تحىل بالصرب. فالخروج من عالقة عنيفة يستغرق وقتًا.  •


