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هیاعالم وره هګټ معلوماتو دکره  

 
م؟ی یقربان زتشددیدتوکم زه ای،آړیک حمله پرما وکسی  

له  یاځت اوی،قوم یو چا له خوادمذهب،ژبیچه د  یږۍل کګڼ یز تشدد قربانیله کبله  تاسوهغه وخت دتوکم
ځیرګرولوسبب ویا ستاسودویاو  ۍن شی،توهیکبله پرتاسوحمله وش . 

یول دډ یپه الند یش یراتلل یب الندیتعق یز تشدد چه دعدلیهغه توکم : 
ف یو عمل چه دتکلی یل کول،داسځکنښتاسو خپلوانو ته ا سی، لکه تاسو اویخشونت:دا هم جرم د یژبن

یسبب ش یاچون یریا ویورکولو او  . 
کول اووهل یپټوچاته صدمه رسول لکه ی یلیاپرته دوسیاو یلیوس یویول دډ یکیتشدد:په فز یکیفز . 

لکه چاقو یو یریا اوتیه اوډنډراوځی،بوتل،زنیکڅټلکه  یو یپک یش یدالیک یلیداوس . 
یریت یجنس . 

الکو ته تاوان او نقصان رسولام . 
فولیپه تکل یپه ننوتلو سره دهغ یدچاکورته پرته له اجاز . 

 
ول سره په ډز یله ډله کبله په  ۍتیرول،دبدنیو چا ویا د یک استول او یزه لین آمید،چاته توهیتهد یدحمل

دلځیرګ یشاوخوا ک . 
یش یدالیک یدونکیز حمله کیوک توکمڅ : 

سیپول یحت یز کارکوونکیولنټله ،ډوه یو کس،یلکه  یش یزه حمله کوالیوک توکمڅهر . 
یش یدالیحاالت واقع ک یرته داسیچ : 

،په ښېک یاځف په ی،دتوقښېت کیسوپه ماموری،دپولښېک یاځ،روغتون،دکارپه ځیوونښه،په کور،څپه کو
دوقوع امکان شته یدواقع ښېک یاځپه هر  یاو حت ښېونوکیاځعامه   . 

ه وختڅ : 
 یدواقع ښېدو کږاشتوپه اویم یا ددرید ژرترژره او یخودوقوع نه وروسته با یهر وخت امکان لر

یل شړراپور ورک . 
شم یه مرسته تر السه کوالګنڅم،ی یز تشددقربانیفکر کوم زه دتوکم : 

یش امجازاتیاو یش لړاخطارورک چه یش یدالیک ،متشددید عمل یرقانونیغ ویتشدد زیدتوکم . 
ا یه تاسواوڅه وخت او څه،ګنڅرته،یلکه چ ۍول معلومات ولرټد یاسو بانو ت ۍحالت سره مخ ش یکه دداس

؟ۍاکوم شاهد لری.آید یستاسودخپلوانو سره شو  
 

ۍادو لریپه  یی یټچه نمبر پل ړۍوک ښښکو یرلرټا مویکل او یرساټمو یا حمله کوونکیکه متشدد  . 
 

( دیراپورژرترژره با یآر(دواقع یس یم(او)جیي.اډم.یا  
 

انوروهغوسازمانونوته کومیش او یچه کمک کوال    
 

چه قانونړۍارنوال ته مراجعه وکڅ،ړۍسو ته ورکیراپورژرترژره پول یدواقع  
 

اویا په یورسره و یپوه ورسره و  
 



www.mdmgreece.gr

11414 
 

ۍسیکه ونړیه اګڼ  
 

ړیته مراجعه وکږدنورومعلوماتو دپاره مون  
 

ۍش یسل نه ترالسه کوالوالو دکونډنو او کیونان دمهاجریمرسته د یزه اواجتماعیولنټ، یصح . 
 

ړۍل مشوره تر السه کیا وکینودقانون پوه  ړۍت درج کیخپل شکا ړۍکه غوا . 
 

ۍش یوالو دکونسل نه ترالسه کوالډنو او کیونان دمهاجریمرسته د یزه اواجتماعیولنټ  یصح  
 

 ګشئ مونرا  یا هم  شاهد ویاست ی یکارشوښ یتاسود نسل پرستانه حمل یریو که چی یپه آتن ک ږمون 
یورګسره و  

 
Medicins du Monde 
12 Sapfous Athens  

 پته
یریشم یکړیا   

210.32.13.150 
210.32.13.850 

او وخت ځید کار ور  
تر جمعه-دوه نئ    
۰۰۹۹تر  ۹۰:۹۹له سهار   

 
Grek Council for Refugees 

 پته
Solomou Exarchia Athens 

رهیشم یکړید ا  
210.38.00990 

او وخت ځید کار ور  
تر جمعه-دوه نئ    

 
۰۱:۰۹تر  ۸:۰۹له سهار   

یږیک له الره را ولینا لیښتونه بریاو تاسو کولئ شئ خپل شکا  
enough@mdmgreece.gr 

 
یو یمعلومات به خوند یوله شخصټستاسو   

 

With the support of 


