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 " خوش آمدید! (autonomes Frauenzentrum)به "مرکز خودمختار بانوان 

، شرایط سخت زندگی، جدایی و طالق و همچنین در  مشکالت رابطه، در  پایگاه مشاوره بانوان و خانوادهما به عنوان  

نمایند،  دهیم. ما برای تمامی مسائلی که در زندگی بانوان و دختران ایفای نقش میمشاوره می  دیدگیتمامی اَشکاِل خشونت

 دهیم. گذاریم و گوش میحضور داریم. ما وقت می

جنسی،  یک پایگاه مشاوره تخصصی در تمامِی اَشکاِل خشونت  سی،  ما به عنوان پایگاه مشاوره بانوان در خشونت جن

هستیم. ما در اینجا از دختران و بانوان برای غلبه بر آنچه اتفاق افتاده است پشتیبانی نموده و آنها  های جنسی یا آزارتَعَّدی

 (. “Prozessbegleitung„همراهی دادرسی نماییم )را در مراجعه به پلیس یا دادرسی کیفری همراهی می

ما   بانواِن مشاور روانی  ل ازکِّ شَ تِ م  تیم  دارند.  اجتماعی می-بانواِن حقوقدان و  با یکدیگر  تنگاتنگی  باشد که همکاری 

نیز وجود دارد. تمامی آنچه در مشاوره مطلع    ناشناسبوده و امکان استفاده از آن به صورت    رایگانی ما  مشاوره

 باشد. می شاِء رازی عدم اف وظیفهگردیم، مشمول می

وقت طریق  از  تنها  میما  مشاوره  تلفن  دهی  شماره  طریق  از  را  مشاوره  وقت  لطفاً  ایمیل    0732  602200نماییم.  یا 

hallo@frauenzentrum.at   هماهنگ نمایید. اگر تمایل به مشاوره نزد ما دارید، باید فرد بالغی را همراه بیاورید که

 قادر به ترجمه برای شما باشد. 

از ساعات مشاوره، یک بانوی مترجم شفاهی در اختیار قرار دهیم. لطفاً پیشاپیش    توانیم برای معدودیگاهی از اوقات ما می

 پذیر بودن این امر در آن زمان اطالع حاصل نمایید.   نسبت به امکان hallo@frauenzentrum.at از طریق ایمیل

 های مشاوره برای بانوان مهاجر دسترسی پیدا کنید: فرصت توانید از این طریق به سایر شما می

 

Volkshilfe – Frauenzentrum 

Glimpfingerstraße 48, 4020 Linz 

Telefon-Nummer: 0732 3405 

 

Sara Safarkhani (Dari & Farsi) 

Telefon: 0732 / 6030 9947 

E-Mail: sara.safarkhani@volkshilfe-ooe.at 

  

mailto:hallo@frauenzentrum.at
mailto:hallo@frauenzentrum.at
javascript:;

