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Rotermundstraße 27
Redeckerstraße املدخل

30165 Hannover – Vahrenwald
 Fax 0511 855594| 0511 855554  هاتف

 info@violetta-hannover.de
www.violetta-hannover.de

Fa c h b e ra t u n g s s t e l l e  f ü r  s e x u e l l 
m i s s b ra u c h t e  M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F ra u e n

ساعات االستشارات الهاتفية
الثالثاء 4:00 مساًء – 6:00 مساًء  األربعاء 9:00 صباًحا – 

11:00 صباًحا  الخميس 10:00 صباًحا – 1:00 مساًء

 ميكنك أنت أو الشخص الذي تثق به ترك رسالة عىل جهاز الرد 
اآليل الخاص بنا - وسنعاود االتصال بك

االستشارات الشخصية مبوعد مسبق فقط

ميكن الوصول إلينا ب
 Dragonerstraße القطار 1و2و محطة
 Niedersachsenring باص 121 محطة

ميكنك هنا أيًضا الحصول عىل املشورة والدعم ضد االعتداء 
الجنيس عىل األطفال واملراهقني يف منطقة هانوفر

Peiner Straße 8, 20159 Hannover, 0511 616 22160    معلومات للفتيات الصغريات

Arabisch

انت لستي وحدك. هناك العديد من الفتيات )واألوالد( 
الذين عاشوا شيئًا كهذا أيًضا.

ميكنِك الحصول عىل املساعدة. عىل سبيل املثال من 
صديقة أو والدتك أو والدك أو معلمة أو حتى معنا - 

مع فيوليتا.

معنا ميكنِك التحدث والبكاء والصمت والغضب والرسم 
والكتابة واالستامع واللعب والضحك ومقابلة فتيات 

أخريات مررن بأشياء مامثلة.

أنتي تخربينا فقط بقدر ما تريدين. سنناقش 
معِك ومع البالغني الذين تثق بهم كيف 

ميكن أن تستمر وما الذي سيساعدك.

لدييك الحق يف الحصول عىل 
املساعدة!

مركز استشاري متخصص للفتيات والشابات 
املعتدى عليهن جنسياً

بدعم كريم من



أحيانًا يكون اللمس لطيًفا يف البداية وفقط الحًقا تدرك أنك 
ال تريد ذلك عىل اإلطالق.

األشخاص الذين يفعلون شيئًا كهذا أو يطلبون منيك ذلك 
ميكن ان يكونوا أشخاًصا تعرفهينم وتحبينهم، عىل سبيل 

املثال عميك أو جديك أو أخويك أو والديك أو والدتك أو 
زميليك يف املدرسة أو مدرًسا أو مدربًا رياضيًا أو جاًرا أو 

الجار ...

ميكنِك قول ال - حتى للبالغني - والدفاع عن نفسك بأفضل 
ما ميكنك.

رمبا تخشني أال يصدقك أحد أو أن الجميع سيغضب منك. 
رمبا تعتقد أنه خطأك. رمبا كان عليك أن تتعهد بعدم إخبار 

أي شخص ...

هذا ليس خطأيك 
بغض النظر عام حدث أو كيف ترصفت

هناك ملسات لطيفة وملسات 
غري سارة جسديك ليك!

ال يُسمح ألي شخص بلمسك أو 
تقبيلك إذا كنت ال تريدين ذلك.

هناك ملسات لطيفة تشعرك 
بالرضا وتحبينها عىل سبيل املثال 

العناق أو الحضن.

هناك أيًضا ملسات غريمريحة  عىل سبيل املثال عند ملس 
الصدر أو املؤخرة أو املهبل أو عندما يطلب منيك شخص 

بالغ أن تلميس قضيبه.

ميكن أيًضا أن يطلب منِك شخص ما تجريد نفسِك من 
مالبسك ثم التقاط صور لك أو تجريد نفسه أمامك، عىل 

الرغم من أنِك ال تحبي ذلك عىل اإلطالق.

إذا أقنعِك أحدهم أو أرغمك عىل القيام بيشء كهذا  فقد 
تشعرين باالرتباك أو الخوف.

ال أحد مسموح له بفعل يشء من هذا القبيل

هناك أرسار لطيفة ممتعة  

عىل سبيل املثال املفاجآت. ولكن هناك أيًضا أرسار غبية 
تجعلك حزيًنا أو تخيفك.

ثقي مبشاعرك ِعندما تشعرين بعدم االرتياح وتدرك أن 
هناك شيئًا ما خطأ. حاويل التحدث إىل شخص تثقني به.

ميكنِك التحدث عن أرسار غبية، حتى لو 
منعك أحدهم من ذلك.

ثقي يف مشاعريك!


