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  التطرف – التمييز –التشدد 
  

  هل أنت قلق؟ إحصل على المساعدة هنا!
  

وفي  –يطور األطفال الكبار والشباب بعض األحيان آراء تطرفية, والتي تؤدي للتشدد 
  نهاية المطاف تصل للجريمة واإلرهاب.

  أن نتصرف بالوقت المناسب. هاملذلك من ال

   عدم التسامح؟ إزدياد رة كسلوك متغير, عزلة ويمؤشرات خطهل تالحظ 
 هل تسمع وجهات نظر متشددة؟ 
 هل ترى تصرفات متشددة؟ 
  أحد آخر من  من أفراد العائلة أوشابة طفلك, شاب/ بشأنهل أنت قلق

 المعارف؟

  

  ؟ذا يجب أن تفعل ما

في بلدية  Infohus يمكنك الحصول على النصح واإلرشاد من قبل بيت المعلومات
  ن بتقييم القلق والمساعدة بناء على ذلك.يقوم الموظفو  أورهوس وشرطة شرق يوالند.

  يمكنك اإلتصال ببيت المعلومات على:

   ojyl‐kriminalpraeventiv@politi.dk  البريد األلكتروني:

  72 58 23 65رقم الهاتف: 

  

  يمكنك أيضا اإلتصال على الخط الساخن الوطني:

  41 74 90 90الهاتف: رقم 

  .22 – 8أيام األسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة  ليال  

  

  يمكنك عدم الكشف عن هويتك.

  

  لحقائق/االمربع

تتعاون  بلدية أورهوس وشرطة شرق يوالند على منع التطرف والتمييز في أورهوس. 
 أكبر من األمن والسالمة للمواطنين.قدر الهدف هو خلق 

     

  التطرف – التمييز –التشدد 
  

  هل أنت قلق؟ إحصل على المساعدة هنا!
  

وفي  –يطور األطفال الكبار والشباب بعض األحيان آراء تطرفية, والتي تؤدي للتشدد 
  نهاية المطاف تصل للجريمة واإلرهاب.

  أن نتصرف بالوقت المناسب. هاملذلك من ال

   عدم التسامح؟ إزدياد رة كسلوك متغير, عزلة ويمؤشرات خطهل تالحظ 
 هل تسمع وجهات نظر متشددة؟ 
 هل ترى تصرفات متشددة؟ 
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  ن بتقييم القلق والمساعدة بناء على ذلك.يقوم الموظفو  أورهوس وشرطة شرق يوالند.

  يمكنك اإلتصال ببيت المعلومات على:

   ojyl‐kriminalpraeventiv@politi.dk  البريد األلكتروني:

  72 58 23 65رقم الهاتف: 

  

  يمكنك أيضا اإلتصال على الخط الساخن الوطني:

  41 74 90 90الهاتف: رقم 

  .22 – 8أيام األسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة  ليال  

  

  يمكنك عدم الكشف عن هويتك.

  

  لحقائق/االمربع

تتعاون  بلدية أورهوس وشرطة شرق يوالند على منع التطرف والتمييز في أورهوس. 
 أكبر من األمن والسالمة للمواطنين.قدر الهدف هو خلق 
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  وفي نهاية المطاف تصل للجريمة واإلرهاب. –تؤدي للتشدد 
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  لحقائق/االمربع

تتعاون  بلدية أورهوس وشرطة شرق يوالند على منع التطرف 
أكبر من األمن والسالمة قدر والتمييز في أورهوس. الهدف هو خلق 

 للمواطنين.



ØSTJYLLANDS

  التطرف – التمييز –التشدد 
  

  هل أنت قلق؟ إحصل على المساعدة هنا!
  

 –يطور األطفال الكبار والشباب بعض األحيان آراء تطرفية, والتي تؤدي للتشدد 
  وفي نهاية المطاف تصل للجريمة واإلرهاب.

  أن نتصرف بالوقت المناسب. هاملذلك من ال

   عدم  إزدياد رة كسلوك متغير, عزلة ويمؤشرات خطهل تالحظ
 التسامح؟

 هل تسمع وجهات نظر متشددة؟ 
 هل ترى تصرفات متشددة؟ 
  أحد آخر من  من أفراد العائلة أوشابة طفلك, شاب/ بشأنهل أنت قلق

 المعارف؟

  

  ؟ذا يجب أن تفعل ما

في بلدية  Infohus يمكنك الحصول على النصح واإلرشاد من قبل بيت المعلومات
ن بتقييم القلق والمساعدة بناء على يقوم الموظفو  أورهوس وشرطة شرق يوالند.

  ذلك.

  يمكنك اإلتصال ببيت المعلومات على:

   ojyl‐kriminalpraeventiv@politi.dk  البريد األلكتروني:

  72 58 23 65رقم الهاتف: 

  

  يمكنك أيضا اإلتصال على الخط الساخن الوطني:

  41 74 90 90الهاتف: رقم 

  .22 – 8أيام األسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة  ليال  

  

  يمكنك عدم الكشف عن هويتك.

  

  لحقائق/االمربع

تتعاون  بلدية أورهوس وشرطة شرق يوالند على منع التطرف والتمييز في 
 أكبر من األمن والسالمة للمواطنين.قدر أورهوس. الهدف هو خلق 

     

?!


