مديرية رشطة آوريش /فيمتوند

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund  Fischteichweg 1-5  26603 Aurich

الهيئة اإلقليمية المختصة لحماية ضحايا الجرائم
– مرفق هذه النشرة –

كضحااي للجرمية ،ميكنك آن تأخذ امحلاية واملساعدة واملدافعة بنشاط من آجل حقوقك .ميكنك احلصول عىل دمع


وخدمات الضحااي من مؤسسات خمتلفة .و نود هبذا املنشور تسهيل الوصول اإىل فرص املساعدة وادلمع يف منطقتنا.
تصفح عن طريق االإنرتنت  -آو اتصل بنا.
.

االتصال

الوظائف

العنوانLambertshof 9, 26603 Aurich:
الهاتف04941-131111 :
الربيد الالكرتوين:
heike.harms@opferhilfe.niedersachsen.de

املوقع الالكرتوين:
www.opferhilfe.niedersachsen.de

فيلفريد هيلمريش
العنوان26629 Großefehn :ـ
الهاتف. 04943-409737:
الربيد الالكرتوين:

Wilfried Helmerich
Diematsweg 20

weisser-ring.aurich@ewetel.net
املوقع الالكرتوينwww.weisser-ring.de:

ـ الرعاية النفس ية واالإرشاد
ـ وساطة خدمات ادلمع والاستشارة
ـ مرافقة اإىل مواعيد احملمكة،
ـ ادلوائر احلكومية واحملامني
ـ واملواعيد الطبية
ـ املساعدة يف تقدمي الطلبات
ـ الرعاية النفس ية واالإرشاد
ـ ادلمع املايل
ـ وساطة خدمات ادلمع والاستشارة
ـ مساعدة الناس عىل مساعدة آنفسهم
ـ مرافقة اإىل مواعيد احملمكة،
ـ ادلوائر احلكومية واحملامني
ـ واملواعيد الطبية
ـ املساعدة يف تقدمي الطلبات

مانفريد ريمان Manfred Riemann
ـ الرعاية النفس ية واالإرشاد
الهاتفTel. 04462/6881 :
ـ ادلمع املايل
ـ وساطة خدمات ادلمع والاستشارة
الربيد الالكرتوين:
ـ مساعدة الناس عىل مساعدة آنفسهم
 manfred.riemann@outlook.comـ مرافقة اإىل مواعيد احملمكة،
املوقع الالكرتوين www.weisser-ring.de:ـ ادلوائر احلكومية واحملامني
ـ واملواعيد الطبية
ـ املساعدة يف تقدمي الطلبات
Überweisungen an die Polizeidirektion Osnabrück
Konto-Nr. 106036403
)(IBAN: DE71 2505 0000 0106 0364 03
)Norddeutsche Landesbank (BLZ 250 500 00
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

E-Mail
poststelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

املؤسسة
مؤسسة دمع الضحااي
مكتب مساعدة الضحااي

فايرس رينك ـجمعية مسجةلـ

ملحقة
آوريش /اإميدن

فايرس رينك ـجمعية مسجةلـ

ملحقة
فيمتوند

Telefon
(05 41) 327-0
Telefax
(0541) 327-10 50

Dienstgebäude u.
Paketanschrift
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück

Sabine Kahmann

الهاتف:
الربيد الالكرتوين:

04941-606-108

ـ الاستشارة ووساطة ملؤسسات دمع
الضحااي

sabine.kahmann@polizei.niedersachsen.de

مديرية رشطة
آوريش /اإميدن
ملكف مساعدة الضحااي

املوقع الالكرتوين:
www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/

العنوان:

Lüchtenburger Weg 6

26603 Aurich

الهاتف:
الفاكس04941-974515 :
الربيد الالكرتوين:
04941-973222

biss.aurich-wittmund@t-online.de

العنوان:

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich

الهاتف:
الفاكس04941-974515 :
الربيد الالكرتوين:
04941-964385

drkfrauenberatung.aurich@t-online.de

العنوان:

Postfach 1368
26583 Aurich

الهاتف:
الفاكس04941-964386 :
الربيد الالكرتوين:
04941-62847

drkfrauenhaus.aurich@t-online,de

العنوان:
)Georgswall 9 ( Eingang Carolinengang
26603 Aurich

الهاتف:
مؤسسة آفو للطفال والش باب والعوائل يف فيرس ـ اإميس
04941/651-12

املوقع الالكرتوين:

www.awo-ol.de

ـ معلومات حول قانون امحلاية من العنف
ـ املرافقة واملساعدة مبواعيد مكتب احملامات
واحملامك
ـ الاستشارة يف آوريش ونورردن وفيمتوند
وفيسمور
ـ الاستشارة امليدانية و النفس ية
الاجامتعية ومساعذة النساء حضااي العنف
املزنيل
ـ اإماكنية الاستشارة يف آوريش ونورردن
وفيمتوند وفيسمور
ـ تعرض امحلاية
ـ السكن املؤقت
ـ الاستشارة النفصية
ـ املرافقة ابالإدارات و املؤسسات
ـ دمع بناء حياة بديةل خالية من العنف
ـ الاستشارة املس تدامة
ـ الاستشارة اجملانية
ـ الاستشارة الفردية
ـ عرض استشارات خاصة

مركز استشاري وماكحفة
العنف املزنيل
) ( BISS

مركز استشاري للنساء عند
ممارسة العنف

مزنل حامية النساء والطفال
آوريش

مركز الثقة
ضد العنف
للطفال والش باب
والابء

