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مرکز رسیدگی به خشونت در روابط نزدیک و مرکز
مردان
بسیاری از افراد در زندگی خانوادگی خود با خشونت روبرو هستند .خشونت می تواند چیزی فراتر از هول
دادن و مشت زدن باشد .ترساندن ،تهدید یا تحت تاثیر قرار دادن افراد انواع دیگر خشونت هستند.
"مرکز رسیدگی به خشونت در روابط نزدیک" برای کمک به افرادی است که شریک زندگیشان آنها را می
ترساند ،تهدید می کند یا کتک می زند.
"مرکز مردان علیه خشونت " مرکزی است برای مردانی که به سادگی عصبانی می شوند ،کنترل خود را
از دست می دهند و با اطرافیان خود با خشونت رفتار می کنند .مرکز رسیدگی به خشونت در روابط
نزدیک و مرکز مردان ،به افراد باالی  18سالی که در روابط نزدیک خود با خشونت روبرو هستند کمک
می کند.
در این مراکز شما می توانید سریعا به اطالعات موردنیاز خود دست پیدا کنید یا مشکل خود را با شخصی
در میان بگذارید .همچنین می توانید در گروه های حمایتی ما با افرادی که تجارب مشابه تجربه شما داشته
اند دیدار کنید .خدمات پشتیبانی هردو مرکز رایگان است.
برای کودکان و نوجوانان
همچنین اگر کودک یا نوجوان هستید و در خانواده خود موردخشونت قرار می گیرید،می توانید با ما تماس
بگیرید .ما محیطی امن را برای شما فراهم خواهیم کرد تا بتوانید در مورد مسایل خود صحبت کنید .اگر در
مورد مشکل خود با کسی صحبت کنید ،کنار آمدن با شرایط برایتان آسان تر خواهد شد و احساس بهتری
خواهید داشت.
کارکنان ما
مددکاران خانواده ,کارشناسان رفتارشناسی ،مددکاران اجتماعی و روان درمان گر ان پرسنل ما را تشکیل
می دهند.
با ما تماس بگیرید
آدرس مرکز رسیدگی به خشونت در روابط نزدیک ،مرکز مردان و مرکز کودکان و نوجوانان:
 Ågatan 31لینشوپینگ.

شماره تماس ما 013-20 72 12 :و .013-20 52 10
آدرس ایمیل ماvnr@linkoping.se :
مرکز بحران زنان الینور
مرکز بحران زنان ،به زنان قربانی خشونت کمک و از آنها حمایت می کند .شما می توانید با مرکز بحران
زنان تماس بگیرید یا به آنجا مراجعه کنید .مرکز بحران زنان ارائه دهنده مسکن امن و سایر خدمات می
باشد.
شماره تلفن013-13 43 84 :
مرکز بحران دختران بیتا
مرکز ما بخشی از مرکز بحران زنان را تشکیل می دهد .مرکز بحران دختران بیتا برای کمک به دختران
جوانی که به حمایت نیاز دارند تاسیس شده است.
شماره تلفن020-31 53 84 :

