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.ستی سالمتی برای اضطرار تيموقع کی يجنس تجاوز هر  

 
.شد خواهد کمک محرمانه شما به مارستانيب در  

 

یجنس تجاوز از بعدی صح عاجل کمک  
 
 
 
 
 

Wetterau 



 

 

 

 

 

:رديگی م ارتباط زين شما به تقاضا نيا  
 

ی جنس تجاوز که ديدار شک  اگر−   
.است داده رخ  
ی جنس تجاوز مورد تان خود اگر−   

.ديا گرفته قرار  
یجنس مقاربت به را شمای کس اگر−   

.اسا ساخته مجبور  
  که ديکنی ميی همرا رای زن شما اگر− 
.است شده تجاوز او به  
  موضوع نيا مورد در شما اگر− 
.ديباش داشته معلومات ديخواهی م  

  داشت نظر در بدون همهی برا− 
اقامت عتيوض) زادگاه( تيمل ت،يجنس  

:تيوبيمع اي  
 

الحان ديبا شما رفاه وی سالمت  

باشد مرام نياول  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

کردن تيشکا صورت در  
و ديا شدهی جنس جرم کی يقربان شما اگر  

شماره نيا به د،لطفايکن تيشکا ديخواهی م  
:ديشو تماس به  

Tel.: 06031 601- 0 
Fax: 06031 601-181 

.شماست خدمت در 24ی نشان نيا  
  و تيشکا مثلی بعدی ها قدمی نشان نيا

  مارستانيب دری صحح) نهيمعا( شيآزما
. ساخت خواهد هماهنگ را  

ديکن تيشکا ديخواهی نم اگر  
  درج تيشکا دينخواه کهی درصورت

مارستانيب به ديتوانی م هم باز د،يکن  
Hochwaldkrankenhaus, Bad Nauheim 

موافقت بدون سيپل به گذارش. ديکن مراجعه  
دکتوران موارد نيچن در. است ناممکن شما   

.دارند  سکوت به تعهد  
بهره امکانات نياز ديتوانی م مورد نيدر  

: ديببر   
  معالجهی درمان نظر از ديخواهی م شما* 
آثار اي ديکن تيشکا ديخواهی نم اما د،يشو  

.ديينما ظبط را تجاوز  
معالجهی درمان نظر از ديخواهی م شما*   
.ديکن ظبط رای جنس تيجنا آثار و ديشو  
ی تيانترن صفحه در  

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de  

  نکيل ريز
Wetterau 

)عاجلی (فور درمان مورد در معلومات  
.کرد ديخواه افتيدر  

  



 

 

 
 

 
یک  

  زود به ديبا تجاوز از بعد معالجه و درمان
  تعلل درمانگاه به رفتنی برا. ابدي انجام فرصت نيتر

یزخم اي خدشه ظاهرا کهی هنگام حتا. دينورز  
  قبل ها روز تجاوز کهی صورت در. ديباش نداشته

مارستانيب به  روز  طول ديبکوش باشد، گرفته صورت  
  روز انيجر در ها مارستانيب رايز. ديکن مراجعه

.دارند ضانيمر بهی دگيرسی برا شتريب کارمندان  
 

  گردندی می جنس تجاوزی قربان زين پسران و مردان
 

داشت نظر در با توانندی م باال در شده ذکر التيتسه  
  استفاده مورد زين شما جانب از شما ژهيو اتيضرور

.رنديگ قرار  
 

:شماست ارياخت در ريزی نشان به موارد نيدر  
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de 

Wetterau  

ی های قربان اديز تعداد بر بنا  و خدمات محور در  
.دارند قرار دختران و زنان  ،یجنس تجاوز موارد در زن  

 
نهيمعای برای همراه  

 
  دوست کی يهمراه شما عتيوض نظرداشت در با

  انيجر در شما دوست. بود خواهدی بزرگ کمک
  اما داشت، نخواهد حضور ناتيمعا و شيآزما

منزل به دوباره را شما و ديکش انتظار شما با تواندی م  
.  کندی همره  

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
صفحه در  

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/ 
  ريز

Frankfurt am Main  
  ديخواهی دسترس ريز معلومات به شما

. داشت  
ظبط بدونی طب درمان و شيآزما°   

تجاوز آثار  
محرمانه صورت به آثار ظبط با شيزما آ°   

مخدرات از استفاده از از بعدی تخط°   
.کننده هوشی ب مواد اي الکول و  
  برابر در خشونت مقابل در روش° 

سابق همسر ای يکنون)  همسر(کيهمشر  
اند متاثر ها مردی وقت°   
.دياست سن ريز شمای وقت کرد عمل°   
مضمنی جنس امراض°   
یجنس عمل از بعد قرص°   
تيشکای برا اسناد و اثار حفظ°   
کرد؟ ديبا چه°   
خانوادهی اعضا و متخصصان°   
  مهمی  های نشان° 

 
ی    دار رازی برا فهيوظ  

 
ی برا شما جانب از شما معالج دکتور  

گردد،ی م ظف.مو شما درمان وی تداو  
  بدونی مورد چيه در تا دارد، فهيوظ و

  شما دوکتور. نزند حرف شما موفقت
  شما مورد در تواندی نم سيپول بهی حت

ستد،ين موظف دکتوران. دهد معلومات  
.دهند گذارس سيپول به رای موضوع تا  
  شما با کمک از شما تواندی نم چکسيه

  مجبور کردن تيشکا ربه شما ورزد، امتنان
شما ليم خالف بر را تيجنا آثار اي سازد،  
  تانی ها سوال به ديبگذار. دينما ظبط
بعدا تا دهند، مشوره شما به و نديبگو پاسخ  

  ديريبگ ميتصم تا معالج دکتور با همراه
ک ديخواه چه که  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

.گردندی م حفظ نييمع مدت کی يبرا مجرم بيتعق و جرم اثباتی برا ها شيآزما جيتنا  
 

  دکتور کی يتقاضا تان ناتيمعی برا ديتوانی م شما
.شد خواهد آورده بر  کيکلن طرف شمااز خواست اني امکان صورت در. دييتما را زن  
ی ها امديپ رهيغ و جراحات تواندی م شما معالج صورت نيا در تنها. ديکن فيتعر افتاده، اتفاق که را چه آن  

.دينمای تداو احسن وجه به را شما کرده،ی ريگيپ و صيتشخ بهتر را تجاوز  
 

آثار ضبط  
اظهارات تجاوز ازی ناش جراحات از گذارش کي  

. سازدی م ثبوت قابل شامديپ نيا مورد در را شما  
  و  آن بيتعق و تيشکای برا بعدا تواندی م قدم نيا
  در ديشا.گردد محسوب کارا مجرم از خسارت گرفتن و
 ظبط امکان. کرد خواهد ريتغ شما نظر زمان مرور به اما. نباشند محم شما نظر به اقدامات نيا همه لحظه نيا
.بود نخواهد ممکن شهيهم خوب سند کي  
 

 را تجاور آثار و ميعال تمام توانی م د،يگرفتی تصمم تجاوز آثار  ظبط وی  صحح صيتشخی برا شمای وقت
 اثباتی برای کمک اسناد و آثار نيا د،يکن تيشکا ديبخواه بعدا شما کهی صورت در. ساخت مستند شما بدن بر

 خواهندی معن زين شما بدن بر آشکار ميعال بدون ا تجاوز آثار ظبط و ها شيآزما. بود خواهد شمای ادعا
. داشت  

 
.کرد خواهند نابود را تجاوز آثار کردن حمام  و لباس شستن و کردن عوض  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
را مدارک ق یب را جرم بیتع یمع مدت کی یب دار ني د ینگه د خواهن   .ش

 
اح در   هین

Wetteraukreis 
ه مدارک نیا ت ب وتیانس را یعدل طب ت دار یب ع  ینگه د یم راج ا در .گردن ظ مدارک آنج رد حف  در و دهیگ

ورت کا ص ما تیش ه ش ول ب پرده سیپ د س د خواهن  .ش
هر در مدارک نیگ ش ال کی س دار س د یم ینگه  .گردن

د ال کی از بع ظ مدارک س ده حف رده نیب از  ش وند یم ب    .ش
 

و ردن نیب از : توج د مدارک ب ال کی از بع دو س   نب
ه اطالع ما ب ورت ش ت خواهد ص  .گرف

 
ما رو نیا از ا ش رف در دیب ال کی ض م  س گ میتص   .دیریب

   
کا دادن ال 20 مدت در تیش د س ا از بع ن تیجن د یم ممک ا) .باش ه اتیجن ا ک ق قانون د یم بیتع   (گردن

 
را ات یب تریب معلوم  :ش

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/ 
 ریز

Wetterau 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
ديتوانی م) کينيکل( درمانگاه نيا به  

:ديکن مراجعه  
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim 

 
زنانهی های ماريب بخش  
های ماريب نيا عاجل بخش  
)بی ها پله( متخصصان مرکز  

Chaumontplatz 1 
61231 Bad Nauheim 
Tel: 06032  702-1207 
Fax: 06032 702-1140 

ظهر از بعد 4 تا 8 ساعت از :کار ساعات  
:گريد مواقع در  

: عاجل رشيپز بخش  
:تلفون  

06032  702 2408 
هيتوص شما به درست درمانی برا  

یتيانترن صفحه با همآهنگ که ميکنی م  
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de 

  
.ديينما عمل  

 
از بعد قرصی حاملگ امکانی برا  

ی جنس مقاربت  
یجنس تجاوز از بعدی دار بار امکانی برا  

ناخواستهی حاملگ ازی باردار ضد قرص  
ديتوانی م را قرص نيا. کرد خواهدی ريجلوگ  

از بعد ساعت 120ی حت و ساعت، 72 تا  
  بدون توانی م را قرص نيا.ديديبگ تجاوز
داروخانه هر از آزاد صورت به و نسخه  

  20 ريز کهی ها آنی برا.کردی داريخر
گانيدا  قرص نيا دارند، نسخه دکتور از و استند سال  

بعد به سال 18 از. شد خواهد داده گانيرا   
.گردد پرداخت نسخه نهيهز ديبا  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجاوز؟ از بعد  
ديتوانی م شما. دينباش تنها تا ديبکوش  

یبرا تر بعد اي تجاوز، از بعد بالفاصله  
  و مددکارانه و روشنگرانه صحبت کي

  به مثال طور بهی معلومات
Frauen Notruf Wetterau 

 
. ديينما مراجعه  

ی سر و بوده گانيرا مشوره نيا  
.شد خواهد انجام  

یآلمان زبان به کمتر شما کهی صورت در  
ترجمان کيما د،يباش ناشنوا اي بوده،يی آشنا  
. کرد ميخواه موظف را زن  

 
  مشورهی حضور ای يتلفون  موارد نيدر

:شد خواهد داده  
کنم؟ موظبت خود از توانمی م چگونه−   
کرد؟ خواهمی اقدام چه بعدا−   
باشد؟ من مددگار تواندی م که−   
باشم؟ی م حقوق کدامی دارا من−   
دارند؟ وجودی ضمنی ها کمک کدام−   

 
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 
  گرداننده و موفقيی  سندهينو کي

  مددکار و همکار او. باشدی م مطرح
» تجاور از بعدی فور کمک« پروژه  

نيا ازی بانيپشت اوی برا. باشدی م  
. باشدی م مسلم پروژه  

  نيا با». مادرم کي و زن کي من« 
.بخشدی می معن را خودی بانيپشت او جمله  

مسوول آنها که بدانند، ديبا های قربان«   
  مسوول مجرمان تنها. ستندين تيجنا نيا

هنوز«  دارد باور او». استند تيجنا  
.شودی م صحبت کمتر مورد نيدر   

  مورد در تا استی ضرور رو نيا از
».رديگ صورتی روشنگر موجود امکانات  

 
 

بعدی) درمانی (پزشکی يی  دگيرس  
  در تجاوز از 

Wetterau Kreis 
ی برا مشخص خدمات مشترک پروژه  
  امور و جوانان حقوقی تساو و زنان

،یبهداشت ،يیصح مرکز ،یاجتماع  
  هوخوالد مارستانيب

Hochwald Krankenhaus 

یقانونی پزشک اديبن و مينوها باد در  
  سيپول کل اداره سن،يگ شهر در
.باشدی م هسن التيای مرکز بخشی برا  

 
  


