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« کافی است   ENOUGH/ΑΡΚΕΤΑ»  برنامه 

 اطالعات :

هستم؟ از طرف کسی مورد حمله قرار گرفته ام.من یک قربانی خشونت نژادپرستانه  

هستید، اگر مورد حمله ، تهدید، ارعاب و یا  شما یک قربانی خشونت نژادپرستانه 
 توهین به دلیل:

 نژاد

 ملیت

 رنگ 

 قوم

قرار گرفته اید. مذهب  

خشونت نژادپرستانه که می تواند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد عبارتند از:انواع   

.حمله، توهین، تهدید و یا ارعابشما:  خشونت کالمی علیه شما و یا در برابر خویشاوندان  

ری، باطوم، ، بط دیگر) چاقو سیب فیزیکی، صدمات، ضربات با و یا بدون استفاده از سالح و یا هر شی یا ابزارخشونت فزیکی : آ
. تجاوز ویا خشونت جنسی ،(ه، و غیرچوبزنجیرچکش،   

: بعنوان مثال شکستن در و یا پنجره, ویا نوشتن توهین بر روی اموال شما.آسیب به منزل یا اموال شما   

رامش خانوادگی شما.حمله به دارایی ها یا برهم زدن آ  

وری گروهی بمنظور ارعاب ویا شکایات مخرب آمیز , مکالمات تلفنی زشت و ناپسند, جمع آنامه های توهین تهدید به حمله که شامل 
 و بی اساس.

 

 چی کسی میتواند مجرم باشد؟

از جمله پلیس و یا هر نهاد دولتی دیگر.هر کسی.: هرفرد یا گروهی از افراد,   

 

ن است اتفاق بیافتد؟ککجا مم  

 

, در منزل شما, در مدرسه, در محل کار, در پاسگاه های پلیس، در بازدشتگاها,در بیمارستانها, هر کجا. در خیابان, در بار, یا در هر مکان عمومی 

 در ادارات عمومی و دیگر اماکن.

 

 چی وقت؟

گرفته اید انرا به ما اطالع دهید.در هر زمان. اما شما باید در اسرع وقت عمل کنید.اگر در سه ماه اخیر مورد حمله قرار   
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 فکر میکنم که یک قربانی هستم. میتوانم تقاضای کمک کنم؟
عمل غیر قانونی است. عاملین را میتوان گزارش و مجازات کرد. اگر چنین رویدادی برای شما اتفاق می افتد باید:خشونت نژاد پرستانه   

ی کردن, چ, بشما و به بستگان تان کوشش کنید که تمام جزئیات حمله را جمع اوری و  بخاطر داشته باشید که: کی و کجا  چی طور اتفاق افتاده  – 1

الک انرا پکی بشما حمله کرد,اگر شاهدی وجود داشت که میتوانید با انها در ارتباط شوید و اگر عاملین باخود ماشین یا موتور داشته اند سعی کنید 

 بخاطر بسپارید.

ویا ارگانهای دیگر اطالع دهید.به پزشکان جهان یا به شورای یونانی برای پناهندگان  زودترین فرصتموضوع را به  – 2  

تماس بگیرید. جهت اطالعات بیشتر به ما مراجعه  11111مورد خود را به هر دادستان با همراهی یک وکیل گزارش دهید و یا با شماره  – 3

 کنید.

دریافت کنید.با وکیل مشوره کنید که بشما  کمک های درمانی ,حمایت اجتماعی میتوانید در پزشکان جهانی و شورای یونانی برای پناهندگان

 راهنمایی کند در رابطه به روش شکایت از عاملین در دادستان.

 

 

اگر قربانی خشونت نژادی هستید و یا شاهد عینی به ما مراجعه کنید.آدرس ما در شهر آتن:   

 

Γιατροί του Κόσμου پزشکان جهانی 

Σαπφούς 12,Αθήνα     12اتن.  خیابان . سپفووس . پالک    

Τηλ:210.32.13.150 ή 2103213850 تلفن                      

Δευτέρα-Παρασκευή (09.00 π.μ-17.00 μ.μ) بعد از ظهر  5صبح الی   9الی   جمعه     روز دوشنبه    

 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες             شورای یونانی برای پناهندگان 

 Σολωμού 25, Εξάρχεια, Αθήνα اکسارخیا                  25خیابان . سولوموو پالک      

 Τηλ:210 3800990 

Δευτέρα –Παρασκευή (8.30π.μ-15.30 μ.μ)      ظهر   3.30الی   8.30ساعت دو شنبه الی جمعه  

 

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την περίπτωση σας μέσω میتوانی با ایمل هم مورد تانرا گزارش کنید        

  

e-mail:enough@mdmgreece.gr 

 

 

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται.تمام اطالعات شخصی شما محافظت شده است 

 

With the support of 


