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استشارات قانونية مجانّي ة لألشخاص
الذين تعرضوا لجرائم كراهية
نطقة البيترجالكا.
حدث ذلك في م
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" كان الهجوم لفظيا ،وحدث ذلك بعد
هجوم إرهابي في مكان ما من العالم .بعد
كل عمل إرهابي يلقون بنا جميعا في سّلة
واحدة".
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هل تعرضت العتداء لفظي أو جسدي أو ألي اعتداء
آخر بدافع الكراهية أو التحيز من طرف الجاني أو
الجانية؟
هل كان االعتداء بسبب انتمائك الفعلي أو المزعوم إىل عرق أو جنسية أو
مجموعة قومّية ،أو بسبب أصلك أو لونك أو توجهك الجنسي أو جنسك أو
انتمائك السياسي أو الديني؟
هل أنت من بلد آخر وتخاف عىل تصريح إقامتك؟
هل تخشى اإلبالغ عن االعتداء؟
ال تعرف بمن تتصل؟

سنقدم لك النصيحة مّجانا
The SalamSK project is funded by the European Union under the
Rights, Equality and Citizenship Program (2014-2020). European
Union support for the production of this leaflet does not constitute an
endorsement of the content, which reflects only the views of the
authors, and the European Union cannot be held responsible for any
use that may be made of the information contained therein.
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نقدم في إطار المشورة القانونية ما يلي:
معلومات حول حقوقك وخدمات الدعم الُم تاحة
المساعدة في التعرف عىل الحلول القانونية المتاحة لحالتك ،بما في ذلك لوائح
اإلقامة أو اللجوء
شرح مسار الدعوى الجنائية
التمثيل القانوني في الدعوى الجنائية و  /أو في قضايا التعويضات

تجدوننا

شخصًي ا  ،دائًم ا كل يوم االثنين من الساعة  8:30إىل الساعة 17:30

Bratislava
Račianska 80
831 02 Bratislava
(بناء نوفا تسفيرنوفكا ،قسم "إنترنات")

+421(0)918 366 968

قم بترتيب استشارة قانونية في المكتب مسبًق ا عبر الهاتف
أو البريد اإللكتروني.

يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات حول خياراتك في الفيديو هنا:
ما عليك سوى مسح رمز االستجابة السريعة ضوئًي ا

نحن نتكلم السلوفاكية واإلنجليزية .إذا كنت بحاجة إىل ترجمة شفوية من لغة
أخرى ،فأخبرنا بذلك مسبًق ا.
hrl@hrl.sk
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