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Rotermundstraße 27
Redeckerstraße درب ورود در خیابان

30165 Hannover – Vahrenwald
 Fax 0511 855594| 0511 855554  شامره تلفن

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

دسرتسی به ما با استفاده از
Dragonerstraße خطوط مرتو 1 ، 2  ایستگاه

 Niedersachsenring خط اتوبوس121  یستگاه

ساعات گفتگوی تلفنی
 سه شنبه ها   ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
چهارشنبه ها   ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
پنج شنبه ها  ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

در سایر ساعت های شبانه روز می توانید پیام خود را 
روی پیغام گیر تلفن بگذارید، مشاوره حضوری تنها پس 

از گرفنت وقت قبلی.

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

مرکز مشاوره تخصصی ویژه دخرتان و بانوان 
جوان قربانی سوءاستفاده جنسی

پیشگیری

آموزش پیرشفته

مشاوره برای دخرتان و 
بانوان جوان

مشاوره برای 
والدین و بستگان

همراهی در روند 
پرونده های کیفری

مشاوره برای 
متخصصان

با حامیت مهربانانه



ویولتا مشاوره می دهد
•   درمان و تشخیص برای دخرتان ۳ تا ۱۲ ساله

•   درمان و تشخیص برای دخرتان ۱۳ تا ۲۵ ساله/ بانوان جوان

•   مشاوره اینرتنتی برای دخرتان / بانوان جوان

•   همراهی روانی-اجتامعی در پرونده های حقوقی

•   مشاوره ویژه بستگان و حامیان مرجع

•   ارائه مشاوره به نیروهای متخصص به صورت یکنفره و گروهی

•   مشاوره در رشایط بحرانی

•   مشاوره تلفنی

ویولتا اطالع رسانی می کند
•   دوره های آموزشی برای نیروهای متخصص و تقویت کننده

•   ارائه کنفرانس و برگزاری سمینارهای تخصصی و منایشگاه ها

•   شب های )نشست با( والدین

•   هامیش های اطالع رسانی در جهت آشنایی با مرکز مشاوره، 

     از جمله برای دانش آموزان، کارآموزان، مربیان تازه کار

•   نرش مقاالت

ویولتا همکاری می کند
•   ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز مشاوره و موسسات در      

    سطح منطقه ای و فرامنطقه ای

•   مرکز مشاوره Anstoß، ضد خشونت جنسی علیه

     پرسان و نوجوانان مذکر

     شامره تلفن 0511 123589-11

•   اداره حومه هانوفر – مرکز مشاوره ضد سوءاستفاده جنسی از
    کودکان و نوجوانان  شامره تلفن 0511 616-22160

کمک های مالی
اتحادیه ویولتا )Violetta e.V.( به عنوان یک انجمن عام 

املنفعه ثبت شده است. کمک های مالی در زمره موارد 
معاف از پرداخت مالیات هستند و از این رو مستقیام به 

نفع قربانیان هزینه می گردند.

اطالعات حساب بانکی:
Violetta e.V., Bank für Gemeinwirtschaft

IBAN  DE33 2512 0510 0008 4435 00
BIC  BFSWDE33HAN

درباره ما

این مرکز مشاوره تخصصی از سال ۱۹۸۹ به عنوان تامین 
کننده مالی اقدامات کمک به نوجوانان فعالیت می 

کند.

ما بر اساس این اصول فعالیت می کنیم: همه جانبه 
گی، تابوزدایی، جانبداری از دخرتان و بانوان جوان. 
پیشگیری از بروز دوباره ی صدمات روحی از جمله 

امور مهم برای ما می باشد. 

ما با عرضه خدمامتان دست یاری خود را به سوی 
قربانیان دخرتان و بانوان جوان ۳ تا ۲۵ ساله و افراد 

مرجعی که از این گروه پشتیبانی بعمل می آورند، به 
سوی نیروهای متخصص مدرسه ها، مراکز تربیتی و 

درمانی و نیز به سوی عالقمندان با هر گونه تعلقات 
قومیتی، فرهنگی، مذهبی و اجتامعی، دراز می کنیم.

ارائه مشاوره از سوی ما به صورت دلبخواهی و ناشناس 
انجام می شود و رایگان است. این مرکز مشاوره با 

درنظر گرفنت متامی الزامات قانونی، متهد به رعایت اصل 
الزام به رازداری می باشد.

در تیم چندتخصصی ما بانوانی با تخصص های تربیتی، 
روانشناسی، روان درمانی و ویژه صدمات روحی مشغول 

به کار هستند.


