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Telefon: 0621/37 97 90

n	Fraueninformationszentrum	(FIZ)
	 des	Mannheimer	Frauenhaus	e.	V.
	 Eichendorffstraße	66-68
	 68167	Mannheim
	 Telefon:	0621/37	97	90
	 Telefax:	0621/3	39	33	14
	 fiz@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

n	Spendenkonto
	 Förderverein	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.
 Sparkasse Rhein Neckar Nord 
	 IBAN:	DE17	6705	0505	0030	2467	21
	 BIC:	MANSDE66XXX

n In	Notfällen
	 Wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Polizei
	 Telefon:	0621/174-0	oder	Notruf	110

n Soziale	Dienste	-	Kindesschutzstelle
	 Telefon:	0621/293-3700

Frauenhäuser
n	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.	
	 Telefon:	0621/74	42	42
	 frauenhaus@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

	 Mitglied	im	Paritätischen	Wohlfahrtsverband	
	 Baden-Württemberg

n Frauen-	und	Kinderschutzhaus	Heckertstift 
	 Telefon:	0621/41	10	68

Unterstützt	durch	das	Ministerium	für	
Soziales	und	Integration	aus	Mitteln	
des	Landes	Baden-Württemberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعاتی در مورد

 

  اخراج 
 

 بخاطر خشونت در روابط
 



 

 

 

 

تجربه خشونت  .کنندبسیاری از زنان خشونت را تجربه یم
  سبک، تمستقل از سن، درآمد، ملیت، مذهب، جنسی

ی
زندگ

اخراج این بروشور اطالعاتی را در مورد . است معلولیت و
 .دهدخشونت در روابط ارائه یم بخاطر 

 

 چیست؟ اخراج

 
ی

-، پلیس یمبه پلیس اطالع داده شود اگر خشونت خانگ
پیش . صادر کندبه طور شفایه، حکم اخراج را  تواند 
ط شدت شما و یا فرزندانتان به  این است که آن شر

 .قرار گرفته باشیدبدرفتاری تهدید شده و مورد 

ل را ترک کند و از  *مرتکب خشونت ز موظف است منز
د 011شما   . منر فاصله بگنر

وی نکند دستور از خشونت، اگر مرتكب  ل پنر ز ، ترک منز
 .فورًا به پلیس اطالع داده شود  بايد

ی دهد که مداخله پلیس و تجربه نشان یم  شکایت  پیگنر
-یم مرتکب خشونتکیفری مانع اقدامات بیشنر مردان 

 .شود

 

 شنر یدر ب. کنندخشونت مردان را تجربه یم ،از زنان یار یبس *
ز موارد، مرتکب  شر خشونت،  یر

ی
. هستند سابق و فعیل یک زندگ

 خشونت مرتکب انما در مورد مرد این بدان معنز است که
 .میکنصحبت یم
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 .روز معتبر است 41به مدت  مطابق قانون، اخراج

تواند هر مرتکب خشوننر را از خانه اخراج کند، بدون پلیس یم
ز اینکه قرارداد اجاره به اسم چه کیس است یا چه   در نظر گرفیر

 . باشدکیس صاحب خانه یا آپارتمان یم
 

 کرد؟  د یچه با اخراج زماندر 

اطالعات الزم را شی    ع و به طور   میکنیم هی، توصاخراجزمان یط  در
 . کامل کسب کنید

، محافظت در  شما یم توانید از دادگاه خانواده یا نماینده قانونز
برابر اقدامات خشونت بار را درخواست کنید، به عنوان مثال 
به تنهانی از خانه استفاده کردن، ممنوعیت تماس یا ممنوعیت 

 .مجاورت و نزدیگ به شما
ز مهم است که شما صدمات وارد شد را با گوایه  ههمچنیر

 .پزشگ اثبات کنید
 

  شما را راهنمانی  بیشنر  تاقداماکه در مورد   میشو ما خوشحال یم
را که به او  ی، لطفًا فرد د یکنصحبت یم آلمانز  اگر فقط کیم. میکن

 .دترجمه کنهمراه بیاورید تا دارید بهاعتماد 

 

ز یممشاورهالبته خدمات  باشد که از طرف یک ای ما، برای زنانز ننر
 

ی
یک زندگ شان، خشونت را تجربه زن دیگر، به عنوان مثال شر

 . کنند°یم
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