
هم چنان ما می توانیم  از طریق آدرس های ذیل به شما کمک کنیم:

ما از همه ی مکان ها و موسسه های مشاوره ای 
که در امر مشاوره کمک کرده اند صمیمانه متشکریم.

مقابلھ علیھ خشونت ”دست در دست“  ابتکار عملی است کھ توسط پولیس 
شھر ھایلبرون و شھر ھای مجاور آن و ھم چنان گروه مقابلھ علیھ خشونت 

ھای خانوادگی در حال اجرا است.

خشونت آشکارا  درمقابل کودکان و ھم چنان جنگ و اغتشاش کودکان در 
بین خودشان سوال ھا و بحث ھایی را در جامعھ و در بین مردم بھ وجود 

آورده است
این کار منجر بھ این نتیجھ شده است کھ گروه ھای مردمی علیھ خشونت بھ 

دنبال راه حلی برای این مشکل باشند.
این گروه ھای مردمی فعال در سال  ٢٠١٤ ازطرف پولیس ھایلبرون  رسما 

 مورد تایید قرار گرفتھ اند.

کمک های مالی و صدقات
اتحایه ی حمایت از کودکان و هم چنان خشونت های خانگی علیه کودکان در شهر 

هایلبرون می تواند توسط کمک های مالی و صدقات شما حمایت شود.
بدین منظور شما می توانید در صورت تمایل به کمک از حساب بانکی ذیل استفاده 

نمایید.

حساب بانکی:
 اتحادیه حمایت از کودکان شهر هایلبرون و شهر های مجاور

Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Heilbronn e. V
IBAN DE34 6205 0000 0000 0094 10 

BIC HEISDE66XXX (Kreissparkasse Heilbronn)

  توجه  کنید
وقتی یک 

مقابله بابی توجهی و خشومت  نسبت به کودکان

Beratungsstelle für Familie und Erziehung
der Stadt Heilbronn
Wollhausstr. 20, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 56-26 48

Beratungsstelle für Familie und Jugend
des Landkreises Heilbronn
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 994-338

JuMäX – Beratung bei sexuellem Missbrauch an Jungen und Mädchen
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 994-400
www.jumaex.de

Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und
sexualisierter Gewalt des Vereins PFIFFIGUNDE e.V.
Dammstraße 15, 74076 Heilbronn, Tel. 07131 166178 
info@pfiffigunde-hn.de, www.pfiffigunde-hn.de

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.
Weinsberger Straße 89-91, 74076 Heilbronn 
Tel. 07131 178272, www.kinderschutzbund-hn.de
info@kinderschutzbund-hn.de

Diakonisches Werk, Beratungsstelle für Frauen
Steinstraße 8, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 81497, www.diakonie-heilbronn.de
beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de

Psychologische Beratungsstelle 
Schellengasse 7-9, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 964420 
pbs@diakonie-heilbronn.de, www.diakonie-heilbronn.de

Psychologische Familien- und Lebensberatung
Bahnhofstraße 13, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 89809-300, www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de
psych-beratung-pfl-hn@caritas-heilbronn-hohenlohe.de

Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. – 
Notruf für körperlich und seelisch misshandelte Frauen
Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn, Tel. 07131 507853 
frauenhaus@versanet.de, www.frauenhaus-heilbronn.de

pro familia und NOTRUF
Beratung und Prävention bei häuslicher und sexueller Gewalt
Moltkestraße 56, 74076 Heilbronn, Tel. 07131 930090 

Haus der Familie Heilbronn gGmbH
Familienbildung Stadt und Landkreis Heilbronn
Fügerstraße 6, 74076 Heilbronn
Tel. 07131 2769230, info@hdf-hn.de, www.hdf-hn.de 

Telefonseelsorge
Krisenhilfe, Lebenshilfe – rund um die Uhr
Tel. 0800 1110111, www.telefonseelsorge.de

Weisser Ring
Außenstelle Heilbronn
Tel. 07131 920737, www.weisser-ring.de

notruf.heilbronn@profamilia.de, www.notruf-beratungsstelle-heilbronn.de
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کودک قریاد می کشد.

.

2014

:



بدرفتاری پدر و مادر و غفلت از فرزندانشان به 
دلیل ناامیدی و ناتوانی وشرم از پیدا نکردن راه 

حل است.

شاهدان خشونت در مقابل کودکان به دلیل 
نامطمن بودن و ندانستن راه حل دست به اقدام 

عمل نمی زنند.

برخی از پیامد های ممکن خشونت نسبت به کودکان عبارتند 
از:

غفلت، سوء رفتار، تحقیر، سوء استفاده جنسی 
اشکال در تمرکز،احساس درماندگی و اضطراب، عزت نفس 

پایین،آسیب پذیری اعتیاد تاثیر پذیری منفی وباقی ماندن آن تا 
آخر عمرو.....

سکوت اختیار نکنید

به گزارش یونی سف:هرساله حدود ١٠٠ کودک در 
آلمان که زیر ١٥ سال سن دارند به قتل می رسند.

www.hand-in-hand-gegen-gewalt.de

طبق گذارش پلیس:

آمار جرم و جنایت علیه کودکان و کودک آزاری در سال ۲۰۱۵ 
به ۴۵۰۸ مورد رسیده است هم چنان ثبت شده است که 

حدود ۳۹۶۵ نفر از این قربانیان کودکان در حدود ۱۴ سال 
بوده اند.

§
Bürgerliches Gesetzbuch § 1631 Abs. 2

هر نوع خشونت در مقابل کودکان 
و نوجوانان و بزگساالن در 

کشورآلمان جریمه مخصوص به خود 
را به دنبال دارد. 

کودکان حق دارند از تربیت های خشونت آمیز رهایی یابند.
اقداماتی نظیر:  

تنبیه بدنی، 
دیگر آسیب های روانی واقدامات دیگرقابل پذیرش نیست. 

برگرفته از قانون اساسی آلمان 

شما می توانید در صورت مشاهده باذکر 
مشخصات خود ویا به صورت ناشناس با ما تماس 

بگیرید .
اگر شما حتی می خواهید کمک کنید اما نمی 

دانید چگونه؟

ما به شما مشاوره می دهیم.
وقتی شما سوالی در مورد تعلیم وتربیت 

کودکانتان دارید ویا به دنبال کمک و مشاوره 
هستید.

در صورت داشتن هر نوع سوال محرمانه  شما 
می توانید به بیمارستان کودکان هایلبرون و تلفن

0 71 31/49 37 7
ویا با مراکز مشاوره ما که آدرس آن در پشت 
صغحه درج شده است  با ما به تماس شوید.
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