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  این اتفاق در پترژلکا در ليدل رخ داد مردی به من
هيچ کس کمکم نکرد من فرياد زدم، که فرزندم میولی موفق نشد.حمله کرد و می خواست حجاب من را پاره کند ، 

خوابد، بعدا  مرا رها کرد و من رفتم.

توهین  لفظی بود و بعد از کدام جنايت

تروریستی در جهان اتفاق افتاد پس از هر

جنایت تروریستی همه می خواهند از شر ما

خالص شوند.

سرتراشيده یا
ک گروه 

در قطار ي

کرد،مجبور
اسکن هد به ما حمله 

شديم آنجا را ترک کنيم.

آیا حمله به دلیل وابستگی واقعی یا مجازی شما به نژاد خاص ،ملیت،
قومیت، اصل، رنگ، گرایش جنسی، جنسیت، وابستگی سیاسی یا دینی بوده

است؟

 
از کشور دیگری هستید و از اقامت خود می ترسید؟

 
آیا از گزارش دادن حمله ترسی دارید؟

 
آیا نمی دانید به چه کسی مراجعه کنید؟

آيا حمله لفظی، فزیکی ويا حمله دیگری، با انگيزه
نفرت ويا تبعیض متخلف را تجربه کرده اید؟

ما به شما مشاوره رایگان می دهيم

مشاوره حقوقی رایگان برای افرادی، که
جنایات نفرت را تجربه کرده اند

Projekt SalamSK je financovaný Európskou úniou v rámci
programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).
Podpora Európskej únie na výrobu tohto letáku
nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory
autorov, a Európska únia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.



معلومات در مورد حقوق شما و خدمات موجوده حمايوی

 
کمک برای جهت یابی شما و دریافت راه های حل قانونی ممکنه برای وضعيت

شما از جمله اقامت یا قوانین پناهندگی

 
توضیح روند رسیدگی به پرونده جنايی

 
وکالت قانونی در پرونده جنايی و ويا روند رفع خسارت
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 مشاوره حقوقی فراهم میکند :

ما را پيدا خواهید کرد

Bratislava
Račianska 80

831 02 Bratislava

+421(0)918 366 968

مشاوره حقوقی را از قبل از طریق تماس تلیفونی وياایمیل تنظیم کنید

ما به زبان اسلواکی و انگلیسی صحبت ميکنيم، اگر نیاز به مترجم به زبان دیگری دارید، به ما از قبل
آگاهی دهيد.

hrl@hrl.sk

www.hrl.sk

Liga za ľudské práva

humanrightsleague

 به صورت حضوری همیشه دوشنبه ها از ساعت 8:30 - 17:30

( ساختمانnová Cvernovka،شعبه خوابگاه)

معلومات بیشتر در مورد گزينه های موجوده را در ویدئو دریافت میکنید.

کافیست کد کيو آر را سکن کنید


