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من يقف إلى جانبه. رجاًء ال تتردد وابحث عن  إلى لجرٍم يعاقب عليه القانون وعندها سيحتاج الجميع معرٌض ألن يصبح ضحيةً 
   .التالية العروضالمساعدة والنصيحة في 

 حماية الضحايا من قبل الشرطة 

يحصل الضحايا والشهود وذويهم خالل تقديم الشرطة المشورة لهم على الدعم والنصيحة بعد تعرضهم لجرائم أو حوادث أو حوادث 
 .Uwww.polizei.rlp.de/OpferschutzUمرورية. تجدون المزيد من المعلومات على اإلنترنت على الموقع 

Polizeipräsidium Koblenz 
 :، البريد اإللكتروني0261-103-2874 هاتف:

Uopferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Mainz 
 :، البريد اإللكتروني06131-65-3388 هاتف:

Uopferschutz.ppmainz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 

 :، البريد اإللكتروني0631-369-1404 هاتف:
Uopferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 

 :، البريد اإللكتروني0621-963-1154 هاتف:
Uopferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Trier 
 :البريد اإللكتروني ،0651-9779-1255 هاتف:

Uopferschutz.pptrier@polizei.rlp.deU 

 

 

 القضاء اي يقدمهتالمساعدة ال عروض

 معلومات شتى للمصابين جراء الجرائم، من قبيل: Uopferschutz.dewww.jm.rlp.Uتوفر وزارة العدل على موقع 

 المكاتب المختصة باالتصال بالشهود لدى المحاكم •

 لحماية الضحايا  تسفال -د ناينالرمؤسسة  •

إجراء اإللصاق (يعني ذلك أن تنظر المحكمة في الحقوق الناجمة عن التعرض لجريمة ما ضمن المحاكمة الجزائية ذاتها  •
 لم يتم النظر في موضوع الخالف قضائياً بطريقة أخرى)  محاكمة خاصة بتلك الحقوق، طبعاً ما وليس في

 تسوية الفاعل والضحية  •

 المرافقة النفسية االجتماعية خالل اإلجراءات القضائية •
 

 منظمات أخرى تقدم المساعدة 

 hutz.rlp.dewww.opferscUيعطي موقع 

فالتس ويحوي مثالً أرقام  -د نالتابع للحكومة اإلقليمية لمحًة عن عدد كبير من المنشآت الداعمة والجهات االستشارية في راينال
الطوارئ وعروض الدعم وإرشادات عن الجهة التي يمكن للمتضررين من جريمٍة أو جنحٍة ما أن يحصلوا فيها على الدعم اإلنساني 

 والمادي. 

 

 يمكنكم الحصول على الدعم والمساعدة أيضاً لدى

 هاتف المساعدة التابع لـ فايسر رنغ نادي مسجل لضحايا التعرض للجرائم والجنح •
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  ring.de-www.weisserU ، 116 006: هاتف

 هاتف المساعدة في حاالت العنف ضد النساء •
 Uwww.hilfetelefon.deU، 0800 116 016: هاتف

 صندوق الحوادث راينالند فالتس لمقدمي المساعدة األولية والطارئة المتضررين •
 Uwww.ukrlp.deU، 02632 960 0: هاتف
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