
Runder Tisch
اجتماع الطاولة املستديرة

 ملكافحة العنف املنزلي ضد النساء 
وأطفالهن

بطاقة حالة الطوارئ
العنف ضد املرأة ليس مشكلة خاصة

هل تشعرون في أسرتكم أو في عالقاتكم بعدم األمان؟

هل تشعرون مبضايقة أو تهديد؟

هل تشعرون بالضيق أو اخلوف؟

 هل مررمت أنتم أو أطفالكم بتجربة عنف جسدي، أو 

عاطفي، أو جنسي، أو مالي؟

نحن نقدم لكم العون والدعم.

احملكمة اإلبتدائية بكيربني - مكتب طلب الدعم القانوني

Amtsgericht Kerpen – Rechtsantragsstelle
Nordring 2

50171 Kerpen
الهاتف: 508-0 . 02237

احملكمة اإلبتدائية ببيرجهامي - مكتب طلب الدعم القانوني

Amtsgericht Bergheim – Rechtsantragsstelle
Kennedystraße 2
50126 Bergheim

الهاتف: 809-0 . 02271

احملكمة اإلبتدائية ببرول - مكتب طلب الدعم القانوني

Amtsgericht Brühl – Rechtsantragsstelle
Balthasar-Neumann-Platz 3

50321 Brühl
www.gegef.deالهاتف: 709-0 . 02232
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هنا جتدون أهم العناوين، وأرقام الهواتف الهواتف وعناوين 

 Rhein-Erft-Kreis. البريد اإللكتروني ملنطقة 

مستشارونا على استعداد ألسلتكم املطروحة 

ومشاكلكم وتقدمي املساعدة أيًضا في حاالت الطوارئ.

ميكنكم احلصول على عناوين مؤسسات دعم أخرى حملل سكنكم عن 

طريق أرقام الهاتف املبينة ادناه.

Rhein-Erftkreis ملجأ النساء ملنطقة

Frauenhaus Rhein-Erftkreis e.V.
Postfach 2250, 50356 Erftstadt

الهاتف: 89 76 . 02237

frauenhaus.erftkreis@t-online.de :البريد اإللكتروني

املرأة تدعم املرأة جمعية مسجلة- مركز استشارة النساء 

Frauen helfen Frauen e.V. – Frauenberatungsstelle
Hauptstraße 167, 50169 Kerpen

الهاتف: 11 15 98 . 02273

kontakt@frauenberatungsstelle-kerpen.de :البريد اإللكتروني

منتدى استشارة النساء برول-هورت

Frauenforum Brühl-Hürth e.V.
Bonnstraße 7, 50321 Brühl

الهاتف: 38 01 37 . 02232

Theresienhöhe 23, 50354 Hürth
الهاتف: 23 55 37 . 02233

Rhein-Erft Kreis e.V. اخلدمات االجتماعية الكاثوليكية للنساء ملنطقة

Sozialdienst katholischer Frauen Rhein-Erft Kreis e.V.
An St. Severin 11-13, 50226 Frechen

الهاتف: 80 39 60 . 02234

info@skf-erftkreis.de :البريد اإللكتروني

رقم املساعدة للعنف ضد املرأة 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
الهاتف: 016 116 . 08000

 Rhein-Erft Kreis جمعية احللقة البيضاء ملنطقة
Weißer Ring e.V. Rhein-Erft-Kreis

املساعدة، والرعاية، واملرافقة، والدعم القانوني، ومساعدة ضحايا اجلرمية

Beistand, Betreuung, Begleitung und Gewährung 
von Rechtsbeistand, Kriminalitätsopferhilfe

الهاتف: 57 47 16 55 . 0151

wr-rhein-erft@gmx.de :البريد اإللكتروني

Rhein-Erft- Kreis شرطة 
Polizei Rhein-Erft-Kreis 

Kriminalprävention/Opferschutz 
Luxemburger Str. 303 a

50354 Hürth
02233 . 52-48 11 und -48 12 :الهاتف

k.kriminalpraevention.opferschutz. :البريد اإللكتروني

rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de
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