اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره اﯾن ﻣرﮐزﻣﺷﺎوره ﺑرای زﻧﺎن و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣرﮐز ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻣﺷﺎوره و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﻧﺎن و ﯾﺎری ﮐردن در ﻣواﻗﻊ ﺑﺣران و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣرﮐز ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺷﺧص و ﻧوع اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ راﺑطﮫ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد و ﮐﺎر و ھدف اﯾن ﻣرﮐز
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣرﮐز از ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ زﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺻﺣﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺷﺎور اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھﯾد ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ درج ﻧﺧواھد ﮐرد و ﻧزد ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﭼﯾزی در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﻣرﮐز اراﺋﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣﺷﺎوره در زارﻟﻧد ﺑرای زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻣوﺿوﻋﺎت
ﺑﯾوﮔراﻓﯽ و ﺳرﮔذﺷت ﻣﮭﺎﺟران و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼت زﻧﺎن در ﻓﺷﺎر ھﺎی رواﻧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺷوﻧت و
اﻋﻣﺎل زور و ﯾﺎ ﺑرای آﻣدن ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺧﺷوﻧت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن راه دﯾده داﯾد ﮐﻣﮏ و ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھد.
در اﯾن ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺗوﺳط  3ﻣﺷﺎوره زن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺷﺎوران ﺧودﺷﺎن از ﺧﺎﻧواده ﻣﮭﺎﺟران ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ
زﺑﺎن ھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳوی و زﺑﺎن ﯾوﮔﺳﻼوی از ﻗﺑﯾل ﺑوزﻧﯾش و ﮐوآﺗﯾش و زرﺑﯾش
ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑرای زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر از ﮐﺳﺎن دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.

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 ﻻزم.
ﺗوﺿﯾﺢ ﻗواﻧﯾن و اطﻼع ﮐردن و ﺣﻖ ﺣﻘوق زﻧﺎن و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺣﻖ ﺗوﺳط وﮐﻼی ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ در اﯾن
رﺷﺗﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﺧﺻص دارﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺣوی از اﯾن ﺣﻖ و ﺣﻘوق ﻣﯾﺗواﻧﻧداﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣوﺳﺳﺎت
و اداره ھﺎ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﻗﺑﯾل
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن و اداره رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و وﮐﻼی ﻣﺧﺻوص ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﻧد.
اﯾن ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ طرﯾﻘﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷوﯾد و ﺷرﮐت ﮐردن
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﭼﺷم اﻧداز ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑرای ﺧودﺗﺎن و
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
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﻣﺎ ﺗﻣس ﺗﻠﻔﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  12ظﮭر و از ﺳﺎﻋت  14ﺗﺎ  16ﺑﻌدازظﮭر
ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  12ظﮭر
ﻓﻘط ﺑﺎ ﻗرار ﻗﺑﻠﯽ

