
 

 
 
 
 

  انجام می دھدشما  یی کھ این مرکز برایو کارھا  مشاوره برای زنانمرکزاین اطالعات در باره 
 عبارتند از مشاوره و کمک بھ زنان و یاری کردن در مواقع بحران و سختی ھای زندگی می باشد. 

کار و ھدف این مرکز   وابستگی ندارد ورابطھ و این مرکز با تابعیت شخص و نوع اقامت شما ھیچ  
باشد.   مھاجر می زنان کمک بھ  

این مرکز از کارھای شخصی و خصوصی شما زنان و ھمچنین صحبت ھایی کھ با فرد مشاور انجام  
در جایی گفتھ نمی شود. چیزی  می دھید ھیچ کجا درج نخواھد کرد و نزد ما باقی می ماند و  

و ما شما را در موضوعات  برای زنان می باشد در زارلند این مرکز ارائھ تخصصی مشاوره 
و ھمچنین مشکالت زنان در فشار ھای روانی در خانھ  و خشونت و  بیوگرافی و سرگذشت مھاجران 

د. مک و مشاوره می دھکاعمال زور  و یا برای آمدن بھ آلمان خشونت ھایی کھ در بین راه دیده داید   
 

مشاوره زن کھ این مشاوران خودشان از خانواده مھاجران ھستند بھ   3در این مرکز مشاوره  توسط  
زبان ھای آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و زبان یوگسالوی از قبیل بوزنیش و کوآتیش و زربیش  

 مشاوره می دھند. 
خواھیم گرفت.برای زبان ھای دیگر از کسان دیگر کمک    

 این مشاوره برای شماھا بدون ھزینھ می باشد. 
 

 مشاوره و کمک بھ زنان ھایی کھ برایشان خشونت اتفاق افتاده است.
 

 کمک ھای کھ این مرکز مشاوره برای شما انجام می دھد عبارتند از : 
ارزیابی و موقعیت خشونت کنونی کھ در حال حاضر وجود دارد و مشاوره شخصی و خصوصی  

 نسبت بھ کمک ھای الزم. 
قوانین و اطالع کردن و حق حقوق زنان و استفاده از این حق توسط وکالی با تجربھ در این  توضیح 

.تخصص دارند  رشتھ حقوقی  
اطالعات الزم برای زنان کھ بھ چھ نحوی از این حق و حقوق میتواننداستفاده کنند و بھ چھ موسسات   

از قبیل  و حقوقی و بھ چھ مراکز مشاوره روحی و روانی  و اداره ھا و بھ چھ مراکز اجتماعی
. بگیرندسازمان کمک بھ جوانان و اداره رفاه اجتماعی و وکالی مخصوص می توانند کمک   

کردن این مرکز مشاوره بھ شما زنان کمک می کند کھ بھ چھ طریقی وارد بازار کار شوید و شرکت  
و چشم انداز بھ آینده برای خودتان و  در برنامھ ھا و کالس ھای آموزشی و دوره ھای آموزشی 

 خانواده تان داشتھ باشید. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 آدرس و تلفن مرکز مشاوره 
 

Beratung Interkulturell 
Beratung von Frauen für Frauen 

 
Rosenstrauße  31 

66111  Saarbrücken 
E-Mail: info@beratung-interkulturell.com 

Tel: 0681-373535 
Fax: 0681 – 9388493 

 
مشاوره ما تمس تلفنی داشتھ باشید زمانی کھ شما می توانید با مرکز   

بعدازظھر  16تا  14ظھر   و از ساعت  12صبح تا    9از دوشنبھ تا پنجشنبھ از ساعت   
ظھر  12صبح تا    9جمعھ از ساعت   

 فقط با قرار قبلی 

mailto:info@beratung-interkulturell.com

