
؟ ي
مـــــن يــــســــاعـــد�ن

مـــقـــيـــــــاس الــــعــــنـــــف

ي سالزبورج
 مركز الحماية من العنف �ن

 Paris-Lodron-Straße 3a, 5020 Salzburg 
 هاتف: 100 870 43662+    

office@gewaltschutzsalzburg.at : ي
و�ن  بريد إلك�ت

، أو المطاردة،  ي الوسط االجتمايعي
ي حاالت العنف األرسي أو �ن

 �ن
أو الزواج القرسي

ي سالزبورج / 
 مأوى النساء �ن

ئ الحماية  مال�ج
هاتف: 174 82 12 43664+  من 08:00 صباًحا ح�ت 8:00 مساًء أو 

 الخط الساخن لألمن عىل مدار 24 ساعة: 21 99 44 43800+  
frauenhaus@viele.at : ي

و�ن بريد إلك�ت

ي سالزبورج 
 مركز طوارئ النساء �ن

 مركز استشارات العنف الجنيسي
 Wolf-Dietrich-Straße 14, 5020 Salzburg 

 هاتف: 100 881 43662+ 
beratungsstelle@frauennotruf-salzburg.at : ي

و�ن بريد إلك�ت

 KIDS-LINE – خط استشارات الشباب
 التواصل ع�ج الدردشة أو الهاتف - يومًيا من الساعة 12:00 ظهًرا وح�ت 

   www.kids-line.at 09:00 مساًء: 123 234 43800+  أو 
ن من سن 12 إىل 20 عاًما، ولألطفال من سن 6 إىل 11 عاًما. للمراهق�ي

Wir leben die Stadt

frauenbuero@stadt-salzburg.at   
0662 8072-2046

#wirlebendiestadt



م اختياراتك ورغباتك وأذواقك. يح�ت

 يتقبل أصدقاءك وعائلتك.

يثق بك.

ن راضية.  يكون سعيًدا، عندما تكون�ي

ي تؤديانها مًعا. يتأكد من أنك موافقة عىل األمور ال�ت

يتجاهلك أليام عندما يكون غاضًبا.

ا بشكل دائم.
ً
أنانًيا ومتملك

ك إذا رفضت أن تفعىلي شيًئا ما. ن يب�ت

ي انتقاالتك ومالبسك ومكياجك.
يتحكم �ن

 يستخف بآرائك وخططك.

ي وتطبيقاتك.
و�ن ي رسائلك وبريدك اإللك�ت

يفتش �ن

يسخر منك أمام اآلخرين.

يلح عليك إلرسال صور حميمة إليه.

يتالعب بك.

يعزلك عن عائلتك وأصدقائك.

ء. ي
يصفك بالجنون إذا اتهمتيه بيسش

ي إنفاقك أو يأخذ أموالك، أو يمنعك من ممارسة عمل 
يتحكم �ن

ن عنه أجًرا. تتقاض�ي

يغضب عندما ال يعجبه شيًئا أو يجده غ�ي مناسب له.

بك، يهزك. يدفعك، أو يسحبك، أو ي�ن

يهدد باالنتحار بسببك.

ي األماكن الحميمة دون موافقتك.
يلمسك �ن

ك عىل مشاهدة األفالم اإلباحية. يج�ج

ك عىل ممارسة العالقة الجنسية. يج�ج

ي اســتــمــتــيع
حية، 

ص
ك 

تعد عالقت
 

…
حبينه 

ي ت
ص الذ

خ
ش

إذا كان ال

ف!
ي تـوقـ ي حذرة! قوىل �ن
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حبينه ...
ي ت
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خ
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www.sprache-verbindet.at :المصدر 
: مدينة سالزبورج، فريق التنوع / مكتب المرأة،  معلومات النرسش

Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg


