دکره معلوماتو ګټه وره اعالمیه
یوکس پرما حمله کړی،آیا زه دتوکمیزتشدد قربانی یم؟
له کبله تاسوهغه وخت دتوکمیز تشدد قربانی ګڼل کیږۍ چه دیو چا له خوادمذهب،ژبی ،قومیت اوځای له
.کبله پرتاسوحمله وشی،توهین شۍ او یا ستاسودویرولوسبب وګرځی
:هغه توکمیز تشدد چه دعدلی تعقیب الندی راتللی شی په الندی ډول دی
ژبنی خشونت:دا هم جرم دی ،لکه تاسو اویا ستاسو خپلوانو ته ښکنځل کول،داسی یو عمل چه دتکلیف
.ورکولو او یا ویری اچونی سبب شی
.فزیکی تشدد:په فزیکی ډول دیوی وسیلی اویاپرته دوسیلی یوچاته صدمه رسول لکه ټپی کول اووهل
.داوسیلی کیدالی شی پکی وی لکه څټکی،بوتل،زنځیراوډنډه اویا اوتیری وی لکه چاقو
.جنسی تیری
.امالکو ته تاوان او نقصان رسول
.دچاکورته پرته له اجازی په ننوتلو سره دهغی په تکلیفول
دحملی تهدید،چاته توهین آمیزه لیک استول او یا د یو چا ویرول،دبدنیتۍ له کبله په ډله یز ډول سره په
.شاوخوا کی ګرځیدل
:څوک توکمیز حمله کیدونکی کیدالی شی
.هرڅوک توکمیزه حمله کوالی شی لکه یو کس،یوه ډله ،ټولنیز کارکوونکی حتی پولیس
:چیرته داسی حاالت واقع کیدالی شی
په کوڅه،په کور،ښوونځی،روغتون،دکارپه ځای کښې،دپولیسوپه ماموریت کښې،دتوقیف په ځای کښې،په
 .عامه ځایونوکښې او حتی په هر ځای کښې دواقعی دوقوع امکان شته
:څه وخت
هر وخت امکان لری خودوقوع نه وروسته باید ژرترژره او یا ددری میاشتوپه اوږدو کښې دواقعی
.راپور ورکړل شی
:فکر کوم زه دتوکمیز تشددقربانی یم،څنګه مرسته تر السه کوالی شم
.دتوکمیز تشددیو غیرقانونی عمل دی،متشدد کیدالی شی چه اخطارورکړل شی اویامجازات شی
که دداسی حالت سره مخ شۍ نو تاسو باید ټول معلومات ولرۍ لکه چیرته،څنګه،څه وخت او څه تاسواویا
ستاسودخپلوانو سره شوی دی.آیاکوم شاهد لرۍ؟
.که متشدد یا حمله کوونکی موټرسایکل او یا موټرلری کوښښ وکړۍ چه نمبر پلیټ یی په یادو لرۍ
ایم.ډي.ایم)او(جی سی آر)دواقعی راپورژرترژره باید(
چه کمک کوالی ش اویانوروهغوسازمانونوته کوم
دواقعی راپورژرترژره پولیسو ته ورکړۍ،څارنوال ته مراجعه وکړۍچه قانون
پوه ورسره وی ورسره وی اویا په
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ګڼه اړیکه ونیسۍ
دنورومعلوماتو دپاره مونږته مراجعه وکړی
.صحی ،ټولنیزه اواجتماعی مرسته دیونان دمهاجرینو او کډوالو دکونسل نه ترالسه کوالی شۍ
.که غواړۍ خپل شکایت درج کړۍ نودقانون پوه یا وکیل مشوره تر السه کړۍ
صحی ټولنیزه اواجتماعی مرسته دیونان دمهاجرینو او کډوالو دکونسل نه ترالسه کوالی شۍ
مونږ په آتن کی یو که چیری تاسود نسل پرستانه حملی ښکارشوی یاست یا هم شاهد وی راشئ مونګ
سره وګوری
Medicins du Monde
12 Sapfous Athens
پته
اړیکی شمیری
210.32.13.150
210.32.13.850
د کار ورځی او وخت
دوه نئ -تر جمعه
له سهار  ۹۹:۹۰تر ۰۰۹۹
Grek Council for Refugees
پته
Solomou Exarchia Athens
د اړیکی شمیره
210.38.00990
د کار ورځی او وخت
دوه نئ -تر جمعه
له سهار  ۰۹:۸تر ۰۹:۰۱
او تاسو کولئ شئ خپل شکایتونه بریښنا لیک له الره را ولیږی
enough@mdmgreece.gr
ستاسو ټوله شخصی معلومات به خوندی وی
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