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Rotermundstraße 27 · 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 یستگاه

Niedersachsenring خط اتوبوس121 یستگاه

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 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 خودت یا فردی که به او اعتامد 
داری می توانید روی پیغام گیر ما پیام بگذارید – سپس ما با شام 

متاس خواهیم گرفت. مشاوره حضوری تنها پس از گرفنت وقت قبلی.

در مکان های زیر هم تو/شام مشورت
و پشتیبانی خواهی/ خواهید یافت.

Peiner Straße 8, 20159 Hannover, Telefon 0511 616 22160     برای دخرتان کم اطالعاتی 
سن و سال تر

Farsi

تو تنها نیستی. دخرتهای )و پرسهای( زیادی وجود دارد که 
چنین اتفاقاتی را تجربه می کنند.

تو اجازه داری کمک بگیری. به عنوان مثال از یک دوست، 
از مادر یا پدرت، از معلمت، یا همچنین از ما – در ویولتا. 

نزد ما تو میتوانی صحبت کنی، گریه یا سکوت کنی، 
عصبانی باشی، نقاشی کنی، بنویسی یا گوش فرادهی، بازی 

کنی، بخندی و با دخرتان دیگر که موارد مشابه را تجربه 
کرده اند مالقات کنی.

تنها تا جایی تعریف می کنی که دوست داری. ما در 
مورد اینکه از این پس چه باید کرد و چه چیزهایی به 
تو کمک می کند با تو و بزرگرتهایی که بهشان اعتامد 

داری گفتگو می کنیم.

کمک گرفنت حق توست!

مرکز مشاوره تخصصی ویژه دخرتان و بانوان 
جوان قربانی سوءاستفاده جنسی

با حامیت مهربانانه

Redeckerstraße درب ورود در خیابان



گاهی وقتها متاس های بدنی در ابتدا بسیار خوشایند هستند 
و تو تازه کمی بعدتر متوجه می شوی که اصال متایلی به انجام 

این کار نداری.

کسانی که به چنین کارهایی دست می زنند یا از تو انتظار 
انجام آنها را دارند ممکن است کسانی باشند که تو آنها را 

می شناسی یا از آنها خوشت می آید، مثال یک عمو یا دایی، 
پدربزرگت، برادرت، پدرت، مادرت، یک هم کالسی، یک 

آموزگار، یک مربی ورزش، یک خانم یا آقای همسایه...

تو اجازه داری بگویی »نه« -حتی به بزرگرتها- و از خودت 
دفاع کنی، تا جایی که می توانی.

شاید از این میرتسی که کسی حرفت را باور نکند یا همه از 
تو عصبانی بشوند. شاید فکر کنی که خودت مقرص بوده 

ای. شاید مجبور بوده ای قول بدهی که ماجرا را برای کسی 
تعریف نخواهی کرد...

اینکه چنین اتفاقی برایت رخ داده هیچوقت تقصیر تو 
نیست - فرقی هم منی کند که چه اتفاقی رخ داده، تو چه 

رفتاری از خود بروز داده ای یا تو چه جور آدمی هستی.

متاس های بدنی می توانند 
خوشایند و یا ناخوشایند باشند بدنت متعلق به توست!

هیچ کس حق ندارد بدن تو را ملس 
کند یا تو را ببوسد در حالیکه تو میلی 

به این کار نداری.

بعضی از متاس های بدنی به تو 
احساس خوبی می دهند و تو از آنها 

خوشت می آید، مثال کسی را در آغوش گرفنت و بغل کردن.

همینطور، بعضی از متاس ها ناخوشایند هستند، به عنوان مثال 
هنگامی که کسی سینه، باسن یا رشمگاه تو را ملس کند و یا یک 

فرد بزرگسال از تو انتظار داشته باشد که آلت او را ملس کنی.

این هم ممکن است که کسی از تو بخواهد که در پیش روی او 
برهنه شوی و سپس او از تو عکس بگیرد یا اینکه علیرغم میل 

تو به اینکار او خود در مقابل تو لخت شود.

چنانچه کسی تو را به انجام چنین کارهایی متقاعد یا مجبور 
کند، ممکن است رسدرگم شده یا برتسی.

هیچ کس اجازه ندارد از تو بخواهد که چنین کارهایی را 
انجام دهی!

بعضی از رازها بسیار خوشایند و زیبا هستند، مثال

سورپرایز شدن. همینطور بعضی از رازها ناخوشایند هستند 
و موجب غمگینی یا ترس تو می شوند.

در مواقعی که حس خوشایندی نداری و متوجه می شوی که 
یک جای کار می لنگد، به احساست اعتامد کن. تالش کن با 

کسی که به او اعتامد داری گفتگو کنی.

تو اجازه داری در مورد رازهای ناخوشایند صحبت کنی، 
حتی اگر کسی تو را از این کار منع کرده.

به احساست اعتامد کن!


