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 نيا شوديخاطر از شما خواهش م نيبه کمک داشته باشد.به هم اجيبشود و احت تيجنا کي یقربان توانديم یهر کس
دياماکن باش نيدست و آن دست نکرده و به دنبال پند و اندرز در ا  

 

سيپل قياز طر دگانيصدمه د تيام نيتاٴم  
در موارد  نيبستگان و شواهد دهياند از جمله شخص صدمه د دهيکه صدمه د یکسان سيپل شيپ دگانيدرمشاوره صدمه د

 قياز طر ديتوانيرا م گري.اطالعات دديا یبا آنها مشاوره به عمل م یبا بد شانس یاوريو رو یتصادفات رانندگ یجرم
ديبه دست آور ینترنتيآدرس ا نيا  Uwww.polizei.rlp.de/OpferschutzU. 

Polizeipräsidium Koblenz 
ليميا ,2874-103 - 0261 :تلفن  
Uopferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Mainz 
ليميا ,3388-65 - 06131  :تلفن  
Uopferschutz.ppmainz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 
ليميا ,1404-369 - 0631  :تلفن  
Uopferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de U 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 
ليميا ,1154-963 - 0621  :تلفن  
Uopferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Trier 
ليميا ,1255-9779 - 0651 :تلفن   
Uopferschutz.pptrier@polizei.rlp.de U 

 

 

کنديم ايشما مح یکه دادگاه برا يیحمامتها  
خود ینترنتيدر صفحه ا هيقوه قضاع Uwww.jm.rlp.opferschutz.deU جرم و  انيقربان یرا برا یاطالعات مختلف

قرار داده است و از جمله تيجنا  

 محل تماس شاهدان در نزد دادگاه •

تيجرم و جنا انيکمک به قربان یاند فالز برا نياسان را یمؤسسه کمک •  

از طرف مجرم یبه قربان هيپرداخت د •  

با مجرم بدون دادگاه یصلح قربان •  

دادگاه انيدر تمام وقت جر یرانشناس یکمکها •  
 

گريد یکمک یاورگانها  
ینترنتيصفحه ا Uwww.opferschutz.rlp.de 

 یشماره ها نيو همچن کنديم نديرا فرا یو مشاوره ا یکمک یبه ارگانها یاند فالز امکان دستسر ندياستان را یاستاندار
شود یهم م یبه آنها کمک مال تيجرم و جنا انيکه قربان يیسازد جاها یم نديرا هم فرا یو امکانات کمک یاضطرار  

 
شود یمحلها هم کمک م نيبه شما در ا  

مؤسسه یکمک یشماره تلفنها •  WEISSER RING e.V تيجرم و جنا انيقربان  
Uwww.weisser-ring.de , 006 116 :تلفن U 

شوند یم تيکه آزار و اذ يیکمک به خانم ها یبرا یکمک یتلفنها •  
 Uwww.hilfetelefon.deU ,016 116 0800 :تلفن     

انيبه قربان یاول و ضرور یکمکها یاند فالز برا نيصندوق تصادفات استان را •  
 Uwww.ukrlp.deU ,0-960 02632 :تلفن
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