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املقدمة
“[ ]...هنا يف هذه االرض عليك التواصل مع اآلخرين لتحصلي على األمن .إذا ِ
بقيت وحدك ،وخاصة كامرأة ،فيمكن أن تصبحي معزولة أو حىت تكوين يف خطر “.
إن أقوال الالجئات اللوايت يعشن يف مالجئ هي سبب هذا الكتيب .يف هذا الكتيب ،هناك دائما اقتباسات من أحاديث النساء حيث يصفن جتارهبن مع نظام اللجوء األملاين.
وهناك جمموعة متنوعة من املشاكل والصعوابت اليت تنشأ عن نظام اللجوء ،ولكنك لست وحدك ،ويف كثري من احلاالت هناك طرق للحصول على املساعدة وحتسني وضعك.
ويهدف الكتيب إىل وضع حلول للمشاكل ويساعدك على التعامل مع هذا الوضع الصعب يف كثري من األحيان.
وهو يستهدف يف املقام األول الالجئني الذين يعيشون يف املالجئ ابحتوائه على العديد من التلميحات العملية .ولكنه يستهدف أيضا املساعدين الذين سيكونون على اتصال
معكم.
من خالل الصفحات التالية سوف جتدن اقتباسات ،تفسريات ،وعناوين وقوائم اتصال ،وهنج لتمكني ورسوم توضيحية .وبوجه خاص العناوين اليت أردان أن خنربك من خالهلا أبن
هناك العديد من املنظمات واملبادرات اليت ميكنها دعمك.
وفيما يتعلق ابحملتوى ،يتناول الكتيب الصحة والرعاية ،مع تقدمي خدمات املشورة القانونية ،مبا يف ذلك التمييز ومزيد من املواضيع اخلاصة ابملرأة.
الكتيب متاح أيضا ابلعربية والفارسية والكوردية واأللبانية.
بنية الكتيب
الوضع القانوين والتأمني الصحي والرسوم اإلضافية
• قائمة طبية
• تقدمي املشورة يف جمال اللجوء خاصة للنساء
• العنف والرعاية النفسية
• حضانة الطفل والنفقة والطالق
• قضااي صحة املرأة واحلمل
• األمراض املزمنة ،احتياجات احلماية اخلاصة
• التمييز والعنصرية

املقدمة
الوضع القانوين  -التأمني الصحي
واجب األطباء السرية،خالفا للسلطات األملانية ملثل مكتب الدولة لشؤون الالجئني( ،)LAFاهليئة االحتادية للهجرة والالجئني ( ،)BAMFالشرطة ،سلطة األجانب (�Auslän
 )der Innenbehördeومركز العمل (.)Jobcenter
هذا يعين على سبيل املثال :أنه ال يسمح لالطباء ابحلديث عن األشخاص الذين يقيمون بصورة غري مشروعة يف أملانيا ،ألن إقامتهم مل متدد .و جيب أن ال يعرف اآلخرين
وعائالت املرضى ،مثل األزواج واآلابء واألقارب عن الوضع الصحي للمريض.
إذا كنتم يف حالة سيئة للغاية ،ميكنكم استدعاء طبيب الطوارئ من خالل األخصائيني االجتماعيني ،واألمن ،وإدارة النزل أو املتطوعني .ميكنكم الطلب منهم مجيعا استدعاء طبيب
الطوارئ إذا كنتم يف حاجة إليه وليس مسموحا هلم أن يقرروا ما إذا كان هناك حالة طوارئ أو مل يكن.
سوف تتلقى بطاقة صحية أثناء فرتة إجراء اللجوء .وإذا مت قبول طلب اللجوء وحصلت على تصريح إقامة ،فستحصل على البطاقة الصحية اإللكرتونية بعد ذلك وعندها ميكنكم
اختيار التأمني الصحي أبنفسكم.
مع البطاقة الصحية اإللكرتونية ميكنكم الذهاب إىل مجيع األطباء املتواجدة أمساؤهم يف التأمني الصحي .ومع ذلك جيب أن تبلغوا مسبقا  ،ما إذا كان الطبيب موجود ابلقائمة الطبية
أو ضمن العيادات اخلاصة.
ألنه يف العيادات اخلاصة يتوجب عليكم دفع أجور الفحوصات والعالجات.
ويغطي التأمني الصحي عموما التكاليف التالية (إال إذا كانت عيادة خاصة):
 oاألمراض الشديدة واألمل (حاالت الطوارئ)
 oاحلمل والوالدة
 oالتطعيمات
 oالفحوصات الطبية املطلوبة
 oاألمراض املزمنة
 oالعالجات واألدوية املتاحة طبيا
اخلدمات األخرى ،وكذلك العديد من األدوية ميكن أن تكلف املال .من األفضل أن تسألوا الطبيب عن كلفة األدوية وكيفية التخلص من املدفوعات اإلضافية.
أيضا املزيد من املعلومات حول املدفوعات اإلضافية جتدوهنا أدانه.
وحيق لألشخاص الذين ليس لديهم أوراق إقامة صاحلة ،احلصول على استحقاقات التأمني الصحي يف حاالت الطوارئ فقط.
مع ذلك ميكن العالج يف األماكن التالية .واليت تقدم أيضا املشورة بشأن املدفوعات اإلضافية والتكاليف املرتفعة لألدوية:
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أين؟

ماذا؟

مكتب املساعدات الطبية لالجئني و ميديبورو برلني نفسها ال تقدم العالج الطيب،
برلني (ميديبورو)
ولكن توفر للمهاجرين الذين ليس لديهم إقامة وال
أتمني صحي معاجلة جمانية من قبل األخصائيني
) (Medibüroالطبيني املؤهلني.
جيب أن أييت املرضى شخصيا إىل املكتب يف برلني-
كريوزبرغ

االتصال

اللغات

أوقات الدوام:
من االثنني اىل اخلميس
من الساعة 6:30 - 3:30

اللغة األملانية
اللغة االنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة االسبانية

العنوان:

Gneisenaustr. 2a

رقم اهلاتف:
030 6946746

10961 Berlin

info@medibuero.de
https://medibuero.de/

منظمة املهاجرين املالطيون
يتلقى طاليب املساعدة الدعم يف املسائل الطبية ويتم
عالجهم يف حالة املرض.
 Malteser Migrantenيقدم الطبيب االستشارة ثالث مرات اسبوعيا قبل
 Medizinالظهر للناس الذين يبحثون عن مساعدة .وهم
يعملون مع األطباء املتفق معهم يف برلني الذين
يتطوعون لرعاية املرضى الذين ال يشملهم أي أتمني
صحي قانوين

أوقات الدوام:
أايم الثالاثء ،األربعاء واجلمعة
من الساعة 9:00ص 3:00 -م
العنوان :
رقم اهلاتف:
030 82722600

اللغة الربتغالية
اللغة االنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة االسبانية

Aachener Str. 12
10713 Berlin

MMMedizin@aol.com
�https://www.malteser.de/men
�schen-ohne-krankenversiche
rung.html
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املركز الطيب العام يف برلني ابلتعاون
مع منظمة مساعدة دوائية ومنظمة
أطباء العامل

open.med Berlin
in Kooperation mit
Medizin Hilft e.V. und
Ärzte der Welt e.V

املركز الطيب العام يف برلني ،توفر الرعاية الطبية
واالستشارات لألشخاص الذين ليس لديهم إمكانية
الوصول إىل نظام الرعاية الصحية احلكومية (على
سبيل املثال ،األشخاص الذين ليس لديهم تصاريح
إقامة) وهناك استشارات حول طب األطفال،
والطب العام ،والتطعيم ،فضال عن االستشارات
النفسية واألمراض اجللدية.
كما يتم تقدمي املشورة االجتماعية لألسئلة حول
عضوية التأمني الصحي ،طلبات للحصول على املزااي
الطبية ،واإلقامة أو املزااي االجتماعية.

أوقات االستشارة للبالغني
أايم اخلميس
من الساعة 3:00م 5:00 -م
أوقات االستشارة لألطفال
أايم الثالاثء
من الساعة 3:00م 5:00 -م
العنوان :open.med Berlin
open.med Berlin
Teltower Damm 8a
14169 Berlin

رقم اهلاتف
+49 176 6315 2094

open.med@medizin-hilft.org
https://medizin-hilft.org/
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ميكن الرتتيب الحضار
مرتجم

ملدفوعات االضافية
مجيع األدوية اليت يصفها األطباء لألطفال واليافعني الذين تقل أعمارهم عن  18عاما هي جمانية .وخيضع القاصرين غري املصحوبني بذويهم لنفس القواعد اليت خيضع
هلا األطفال دون سن الثامنة عشرة .وكثريا ما يضطر البالغون إىل دفع مبلغ من  5إىل  10يورو لألدوية واملساعدات األخرى ،مثل الكراسي املتحركة .مجيع األدوية اليت
تشرتيها دون وصفة طبية عليكم أن تدفعوها أبنفسكم .ميكنكم احلصول على املال املدفوع للمدفوعات االضافية من التأمني الصحي إذا كان لديك انفاق أكثر من
 € 100سنواي ( € 50لألمراض املزمنة) .ومع ذلك ،فمن املهم االحتفاظ إبيصاالت مجيع األدوية والعالجات والتأكد من أن امسكم موجود فيها.

معلومات عن النظام الصحي بشكل عام واألطباء متعددي اللغات
اخلطوة األوىل جلميع املشاكل الصحية هي أطباء األسرة .وهي تكون بداية الفحص األول وميكن ابلفعل ان يعطي التشخيص والعالج .وهم يعرفون العديد من األطباء
املتخصصني والذي سيقومون بتحويلكم اليهم.
أطباء األسنان وأطباء أمراض النساء ،و األطباء اآلخرين تستطيعون الذهاب مباشرة اليهم فقط إذا كنتم متأكدين متاما من أن الطبيب ميكن أن يساعد يف مشكلتكم.
يف الليل إذا كنتم على درجة من املرض واليت متنعكم من الذهاب إىل عيادة الطبيب ،ميكنكم االتصال خبدمة أطباء التأمني الصحي .على الرقم اجملاين116 117
حيث حتصلون على اتصال مع طبيب ،والذي سيأيت بعد ذلك مع العالج الطيب إىل منزلك ويعاجلك .العالج جماان إذا كان لديك بطاقة صحية أو شهادة أتمني
مماثلة.
يف حالة الطوارئ  /اإلسعاف112 :
يف كثري من األحيان من املفيد التحدث مع املقيمني اآلخرين واألصدقاء واملعارف حول املتخصصني الذين يتكلمون لغات معينة أو ِمن َمن لديهم عروض طبية .ومن
املفيد دائما الذهاب إىل األطباء جنبا إىل جنب مع آخرين من أجل فهم املشكلة بشكل افضل.
“قبل أن أذهب إىل الطبيب ،أجهز نفسي وذلك ابلبحث على اإلنرتنت ملا أريد قوله وأكتبه“.
وهناك أيضا عدد قليل من املتخصصني الطبيني يف برلني الذين يتحدثون لغات خمتلفة واليت ميكنكم الذهاب إليهم .و غالبا ما تعرفون عيادات أخرى تتحدث لغتك.
ومن املمكن دائما أن تذهبوا مع مرتجم أو شخص اىل مواعيد االطباء .ودائما هناك امكانية لطلب مرتمجني فوريني من مجعية خدمة الرتمجة الشفهي ة �Gemein
 dedolmetschdienstesعن طريق ادارة السكن املشرتك الذي تعيشون به .عادة ما جيب أن تدفع مجعية الرتمجة الفورية التكاليف .فإذا كانت ادارة السكن
املشرتك الذي تعيشون به هي اليت دعتها من أجل الفحوصات الطبية والعالج ،فإن مجعية خدمة الرتمجة الفورية هي من تغطي التكاليف.
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من؟

ماذا؟

اللغات

االتصال

 Gemeindedoiletschdienstمجعية خدمة الرتمجة
أوقات الدوام
تقدم حاليا أكثر من 50
 Berlinهي مشروع من مجعية
من الساعة 9:00ص 4:00-م
لغة وهلجة .وميكن أيضا
مجعية خدمة الرتمجة الشفوية برلني
العنوان:
تقدمي خدمات الرتمجة
 Friedrichstr. 231بلغات أخرى غري اللغات
�Gesundheit Berlin-Bran
denburg e.V
 10969 Berlinالرمسية
رقم اهلاتف:
030 - 44 31 90 90
وقد يكون املرتمجون املدربون من
مؤسسات مثل املستشفيات،
�info@gemeindedolmetsch
مكاتب املقاطعة ومن محلة االختصاص.
dienst-berlin.de
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:لقائمة الطبية
:متحدثي اللغة العربية
اللغة
العربية

Gersdorfstr. 54, 12105 Berlin
Tel: 030 706 49 77		

االتصال؟

من؟

ماذا؟

:العنوان

أمحدي عباسي.د
فرحية.د

طبيب عام

:العنوان

جمد.د
سحر عبدول.د

طبيب عام

:العنوان

فطام مسان

طبيبة نسائية

mail@hausarztpraxis-gersdorfstr.de

العربية

Grolmanstr. 51 (Savignyplatz), 10623 Berlin
S 7 Savignyplatz
Bus X10 U Uhlandstr.
Bus 101 Kantstr./Leibnizstr.
Telefon:
030 - 312 36 30
morguet-majeed@berlin.de

العربية

12051, Herrmannstr. 158
Tel: 030 6251007
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مركز أمراض النساء واخلصوبة

د .هنادي عوادي

العنوان:

طبيب أطفال

د.جمد معروف

العنوان:

طبيب أطفال

د.عايدة سنا

العنوان:

طبيب أسنان

د.يوسف اخلضر

العنوان:

طبيب أسنان

د.خضر حجو
د .خريو حجو

العنوان:

10117, Leipziger Platz 7

العربية

Tel: 030 200 895 00

10968, Oranienstr. 158

العربية

Tel.: 030 614 16 19

العربية
 12053, Neckerstr. 7االنكليزية
Tel: 030 7852336

Oranienstr. 16 , 10997 Berlin

العربية

Tel. 030 615 22 22

العربية
 12051, Emser Str. 26الكردية
الرتكية
Tel.: 030 628 458 59
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:اللغة الفارسية
اللغة
الفارسية

الفارسية

الفارسية

الفارسية
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االتصال؟
Arztpraxis im Ärztehaus
Brunnenstraße 160
10115 Berlin
Tel.030/473726900
info@abhari-praxis.de
www.abhari-praxis.de
Weimarische Str. 27
10715 Berlin
Tel: 030/8533630
info@kinderarztpraxis-seyyedi.de
Stuttgarter Platz 1
10627 Berlin
Tel: 030 3236125
info@drbakhtari.de
Kottbusser Damm 76
10967 Berlin
Tel: 030/74073486

:العنوان

:العنوان

:العنوان

:العنوان

من؟

ماذا؟

زبيدة أهباري.د

مركز أمراض النساء واخلصوبة

سعيدة.د

طبيب أطفال

انزانني خبتاري.د

طبيب عام

مانداان ابرسيانفار

طبيب أسنان

Dr.med. Sepideh Abhari

Dr.Seyyedi

Dr.med. Nazanin Bakhtari

Mandana Parsianfar

اللغة األلبانية
اللغة
األلبانية

االتصال؟
Kottbusser Damm 64, 10967 Berlin
Tel:
030/ 616752820

من؟

: العنوانDr. med. Alexandra van
der Brock

ماذا؟
طبيب أطفال و طبيب
عام

kontakt@kinderarzt-hermannplatz.de

األلبانية

: العنوانdocdens Tempelhof
Tempelhofer Hafen سنرت االطباء

طبيب أسنان

Tempelhofer Damm 227,12099 Berlin
Tel:
030 319 80 55 20
tempelhof@docdens.de

األلبانية

Müllerstr. 139, 13353 Berlin
Tel.
030 4537041
Mobil: 01773866136
praxis@christine-raskovic.de

Dr. med. Christine Rasko�
vic

طبيبة نسائية
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اللغة الكردية
اللغة

االتصال؟

 الكرديةHermannstraße 52, 12049 Berlin
Tel. 030/621 30 07

من؟
Dr. Saeed

 سعيد.د

ماذا؟
طبيب عام

info@hausarzt-praxis-neukoelln.de

 الكرديةEmser Str. 26, 12051 Berlin
العربية
Tel.: 030 628 458 59
الرتكية
الربتغالية
 الكرديةKarl-Marx Str. 27,12043 Berlin
بلهجات خمتلفة

Hajo, Gohdarz
Hajo, Cheirko

طبيب أسنان

Dr. med. Gülistan Saribas

مركز أمراض النساء
واخلصوبة

Dr. Jamila Majoul

مركز أمراض النساء
واخلصوبة

Tel: 030 54715862

praxis@frauenaerzte-im-netz.de

 الكرديةHohenzollerndamm 187,10713 Berlin
Tel: 030 6935050

dr.jamila-majol@hotmail.de

 الكرديةKarl-Marx-Straße 132
12043 Berlin

Tel: 030 6233292
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M.D. Shadwan Masri Zada

طبيب أطفال

لعنف والرعاية النفسية
“[ ]...هذا االبن معروف ،ألنه أطلق النار على والدته وقتلها ،ألهنا ليست أمه البيولوجية ]...[ ،هو نفسه  ]...[ ...كان يريد أن يتزوج ابنيت  ،وابلطبع مل نكن
نريد ذلك .لكنهم كانوا عائلة كبرية ومعروفة ،حيث قال اجلميع أنه إذا أراد ذلك ،فإنه سوف يفعل ذلك ،و [لو قلنا ال] كان سيقول ألهل احلي كله أن ابنتنا الصغرية
تعمل كعاهرة ،وسوف يقتلها الرجال اآلخرين .هذا سبب جميئنا إىل هنا ،من أفغانستان .هل تعتقدون أن هذا ال يكفي؟ أليس سبب كاف للبقاء هنا كالجئني؟ “
إن عدم اليقني بشأن إجراءات اللجوء والسلبية املفرطة ختلق ضغوطا نفسية ميكن أن تؤدي إىل األرق واليأس واحلنني اىل الوطن .إن احلاجة إىل وصف رحلة اللجوء
بشكل متكرر ،إىل جانب النزاعات الناشئة داخل املالجئ ،ميكن أن تعيد ذكرايت التجارب املؤملة .أيضا ،فرتات االنتظار الطويلة تؤدي إىل اإلجهاد ،ويف بعض
احلاالت إىل االهناك واملرض.
إذا كنت تشعر أنك ال تستطيع التعامل مع الوضع اخلاص بك بنفسك ،أو كنت ترغب فقط يف التحدث إىل شخص ما عن جتاربك ،فهناك الكثري من املراكز
االستشارية والعروض.
“إذا كنت تشعر أنه مل يعد لديك أي قوة ،حاول أن تتذكر مجلة تقوية  /تعزيز قيلت لك أن تتذكرها“.
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من؟

ماذا؟

� Berliner Krisenتقدم خدمة أزمات برلني االستشارة واملساعدة يف
 dienstحاالت األزمات ،وخاصة خالل ساعات املساء والليل
خدمة أزمات برلين
وكذلك يف عطلة هناية األسبوع.
النصيحة جمانية وجمهولة.

اللغة

االتصال؟

العنوان:
احملاداثت ابللغة اإلجنليزية يف
 Krausnickstr. 12a, 10115نفس اليوم ممكنة ،و اللغات
 Berlinأخرى ممكن أن تتوفر يف مواقع
االتصال يوميا
آخرى اتبعة خلدمة أزمات
بني الساعة 4:00م  12:00 -منتصف الليل برلني ،أو من خالل متالجي
مجعية خدمة الرتمجة الشفوية
 030 390 63 – 10الفورية
�https://www.berliner-krisen
dienst.de/

psychiatrische
Clearingstelle
der Charité in der
Turmstraße
مركز شاريتيه لألمراض
النفسية

هنا ،يتم فحص املرضى على الفور من قبل فريق متعدد
اللغات يف الطب النفسي للثقافات املتعددة واألطباء
النفسيني ذوي اخلربة يف الطب النفسي للكبار و
األطفال واليافعني.
املكان هو لالجئني الذين يعانون من اإلجهاد منوذجي
أو أعراض الصدمة ،مثل اضطراابت النوم ،والعصبية،
والعدوانية ،واالنسحاب االجتماعي ،واألرق أو ابلنسبة
لألطفال التبول الليلي.

يف نفس موقع الالغيزو

مرتجم داخلي
Turmstraße 21
10559 Berlin
Haus M, 1. OG,

من االثنني اىل اجلمعة
بني الساعة 10:00ص6:00-م

�Vorstellung nur nach vorheri
ger Anmeldung möglich
(030) 3976 3025
clearingstelle@charite.de
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�XENION Psycho
soziale Hilfen für
politisch Verfolgte
e.V.Therapie und
Beratung

اكسينيون للمساعدات النفسية
واالجتماعية لالضطهاد
السياسي
استشارة وعالج

Ipso Care Center
Berlin von
�IPSO -Internatio
nal Psychosocial
Organisation
GmbH

مركز الرعاية ابسو

اكسينيون يقدم أمور أخرى غري االمور التالية:
• العالج لألشخاص الذين يعانون من الصدمات
النفسية وضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان
• تقدمي املشورة االجتماعية واملرافقة يف إجراءات اللجوء
• وساطة الوصاية على القصر غري املصحوبني بذويهم،
• حتديد الضعف اخلاص
• التدخل يف األزمات ،والعالج على املدى القصري أو
على املدى الطويل
• العالج األسري
• عالج األطفال واملراهقني
• التقارير النفسية
• العالج اجلماعي
تقدم ايبسو االستشارة النفسية واالجتماعية يف خمتلف
مراكز اإلرشاد واملالجئ التعاونية لالجئني.
االستشارة النفسية واالجتماعية عرب اإلنرتنت متاحة
على املوقع :

العنوان:
يتم تنظيم إحضار خمتصي
 Paulsenstr.55-56, 12163الرتمجة
Berlin-Steglitz

أوقات االتصال:
من االثنني اىل اخلميس
من الساعة 10:00ص 12:00 -ص

Tel:
030 323293 3
info@xenion.org

العنوان:

Hohenstaufenstr. 31, 10779
Berlin

 https://ipso-care.com/home-14.لغة االستعالم :انكليزي -أملاين-عريب
 htmlأوقات االتصال:
من االثنني اىل اجلمعة
املعاجلني واألخصائيني االجتماعيني ثنائي اللغة
بني الساعة  9:00ص5:00-م
Tel: 030 55 077 203
missmahl.i@web
deazoulay@t-online.de
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العربية
االيطالية
الرتكية
الدارية
االنكليزية
الروسية
الفارسية
الصربية
الفرنسية
الصومالية
الكردية
املالية (مايل)
السنغالية

� Behandlungszenلألشخاص الذين يعانون من صدمات نفسية بسبب
� trum für Folteجتارب احلرب أو التعذيب:
 • ropferالعالج النفسي
مركز عالج ضحايا
• أقسام خاصة خمتلفة للبالغني واألطفال واليافعني
التعذيب
الذين يعانون من ردود فعل الصدمات وخلفية اللجوء
• املهاجرون الذين يبلغون من العمر  81عاما فما فوق
الذين يعانون من الصدمة نتيجة التعذيب  /االضطهاد
 /العنف  /االعتداء اجلنسي ،الذين حيتاجون ،بسبب
اترخيهم الطيب ،إىل رعاية وعالج خاصني.

العنوان:
يتم تنظيم إحضار خمتصي
 Turmstraße 21, GSZM Hausالرتمجة
H und Haus K 10559 Berlin

أوقات االتصال:
أايم األربعاء دائما
بني الساعة 11:00ص12:00-ص

030 303906-0

أوقات االتصال لألطفال واليافعني
أايم االثنني دائما
بني الساعة 12:00ص1:00-م

(030) 30 39 06 -11

Psychiatrische
Institutsambulanz
Psychiatrische
Universitätsklinik
�der Charité Cam
pus Mitte

العيادات اخلارجية النفسية
مستشفى جامعة الطب
النفسي يف حرم جامعة شاريتيه

• ساعات استشارة خاصة لالجئني وطاليب
اللجوء،
• التشخيص والعالجات الفردية
• إعالم وتوضيح للمرضى وأقارهبم
• جمموعة العالج I+II
• جمموعة أنشطة ملتعددي الثقافات
• إغالق املرافق االجتماعية والتعليمية
• العالج بدون كالم  ،بدون مرتجم
• جمموعة توجيه البيئة االجتماعية
• جمموعة اإلرشاد االجتماعي والعمل احلر
• لعب ،ومرح وجمموعة التدريب على الكفاءة
االجتماعية
• عروض املعاجلة ابلعمل

العنوان:

عروض كبرية للمنرمجني
الفوريني

St. Hedwig Krankenhaus,
Große Hamburger Str. 5-11,
10115 Berlin

أوقات االتصال
أايم االثنني ،الثالاثء ،اخلميس
من الساعة 2:00م 4:00 -م
أايم األربعاء واجلمعة
من الساعة 1:00م 2:30-م
14

+ 49 30 2311 2120
a.fehrmann@alexianer

:عند التسجيل جيب اعطاء املعلومات التالية
االسم والبلد واللغة
�Zentrum Überle
ben- Abteilung:
�Flüchtlingshil
�fe und Migra
tionsdienste
مركز البقاء على قيد
الحياة :خدمات مساعدة
الالجئين والهجرة
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• تقدمي االستشارة يف إجراءات اللجوء
• االستشارة االجتماعية بشأن املسائل التنظيمية
• االستشارة النفسية
• التشخيص والبياانت
• التدخالت النفسية والعالجية

الفارسية
 Turmstraße 21,10559 Berlinالروسية
من االثنني اىل اخلميس
العربية
من الساعة 10:00ص 5:00 -م
اجلمعة
من الساعة 9:00ص3:00 -م
(030) 30 39 06- 0
mail@ueberleben.org

ألمن

ما هي حدودك؟
كل البشر لديهم حدود .ميكن أن تكون متشاهبة أو خمتلفة جدا .لكن جيب احرتام مجيع احلدود الشخصية ،حىت لو كانت خمتلفة .لسوء احلظ ،غالبا ما تُنتهك هذه
احلدود .انت من حتدد حدودك ،وانت من تقرر أن تُنتهك.
“االستحمام يف الليل ليس آمنا .فالكثري من الشبان ال رقابة عليهم و يعتقدون أن ال شيء ميكن أن حيدث هلم ألهنم أحرار يف بلد جديد .كيف ميكنين محاية نفسي
هنا؟ “
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وقد يبدو العنف خمتلفا بشكل كبري .حيث يوجد يف األساس العنف اجلسدي ،العنف النفسي ،العنف املؤسسي واهليكلي(املمنهج).
العنف اجلسدي على سبيل املثال ،سحب شعرك ،الصفع ،الرفع ،اللكم ،الركل ،اخل.
العنف اجلسدي ميكن أن يكون خمتلفا جدا ،وجراء ذلك ميكن أن تكون العواقب خمتلفة جدا :من اخلدوش الصغرية والبقع الزرقاء إىل كسر العظام ،كل شيء نتيجة
العنف اجلسدي .وهناك شكل خاص من أشكال العنف اجلسدي هو العنف اجلنسي .العنف اجلنسي هو أي اتصال جنسي حيدث دون موافقة الشخص.
العنف النفسي على سبيل املثال ،اإلهاانت والتهديدات والصراخ واالجبار على الصمت (سكوت) ،اإلخافة والكذب ،والسيطرة ،وما إىل ذلك.
وغالبا ما حيدث العنف النفسي من خالل الكلمات ولكنه يعد عنفا أيضا.
والعنف املمنهج أو اهليكلي هو العنف على خمتلف مستوايت اجملتمع ،أي يف احلياة اليومية ،ويف إجياد السكن ،ويف الدراسة والتدريب ،ويف القضاء وما إىل ذلك.
ويكون بسبب اخلصائص األساسية للشخص ،وميكن وصف العنف اهليكلي أيضا أبنه متييز ،وميكن االطالع على مزيد من املعلومات أدانه يف قسم «التمييز».
“أعرف بعض الناس من بلدي الذين قالوا أن هناك الكثري مما ميكن قوله حول االغتصاب ،ولكن اإلنسان ال يتكلم عنه.
أنت ال تقول أي شيء ألنه عار(“ .فريينا من ألبانيا)
“مرة جاءت امرأة يف وقت متأخر اىل املنزل وسحبها العديد من الرجال إىل غرفة ما ،وبعد تدخل فريق األمن ،قالوا للمرأة أن ال خترب إدارة السكن عن احلادث جتنبا
للمتاعب “.
“اندرا ما تذهب املرأة وحدها ،و ذلك خوفا على سالمتها ،وخاصة الزوج واألخوة واآلابء ال يريدوهنا حقا أن تذهب خارجا .يقولون ان امورا سيئة ميكن ان حتدث
خارجا :قد حياول الرجال املخمورين تقبيلهم او فعل ما هو اسوأ “.
ِ
تعرضت للعنف ،بغض النظر عن من أنت ،وأبي شكل من أشكال العنف ،فهناك طرق للحصول على املساعدة دون معرفة األشخاص اآلخرين املوجودين من
إذا
حولك .العديد ممن يقدمون املساعدة سيساعدونك بشكل خفي وجماان ويقدمون لك حلوال خمتلفة حلمايتك ومحاية أطفالك من العنف.
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مراكز تقدمي االستشارة للعنف ضد املرأة
من؟

ماذا؟

 BIG Hotlineبيغ هات الين هو للعنف املنزيل ضد املرأة.
اخلط الساخن هو عرض دعم جلميع النساء وأطفاهلن الذين يتعرضون
اخلط الساخن الكبري
للعنف يف عالقتهم ،الذين ال يزالون مهددين ويتعرضون للمضايقات من
قبل شريكهم السابق بعد انفصاهلم ،أو الذين يتعرضون للهجمات.
يقدم البيغ هوت الين املساعدة يف اجلوانب التالية:
• معلومات عن اإلمكانيات القانونية والبوليسية.
• معلومات حول املزيد من النصائح وإمكانيات الدعم.
• معلومات عن بيوت النساء واملالجئ ،وإذا لزم األمر ارساهلم اىل
هناك.
• التدخل يف األزمات النفسية االجتماعية

االتصال

اللغات

اوقات الدوام:
من االثنني اىل االحد
من الساعة 8:00ص 12:00 -ليال
اهلاتف:

يتم احضار مرتمجني
خالل 30 - 10
دقيقة

611 03 00

info@big-hotline.de
www.big-hotline.de

بغض النظر عن مكان وقوع العنف ،يقدم مركز االستشارة ما يلي:
• استشارة طبية
• استشارة نفسية
• استشارة قانونية
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Papatya-anonyme
Kriseneinrichtung
für Mädchen und
junge Frauen mit
�Migrationshinter
grund

ابابتيا ،اداة االزمة اجملهولة
للفتيات والنساء الشاابت من
خلفيات مهاجرة

ادارة االزمة اجملهولة توفر احلماية واملساعدة للفتيات والشاابت اللوايت
يرغنب يف الفرار من منازهلن ويشعرن ابلقلق من تعرضهن لالضطهاد
وهتديدهن من قبل اسرهن.
وهم يساعدون عندما:
• ِ
أنت مهددة ابلزواج القسري أو سبق أن تزوجت.
• أنت حامل وال تريدين أن يعرف أحد
• عائلتك ال تقبل توجهك اجلنسي
• كنت تعاين من سوء املعاملة أو العنف اجلنسي

Die Kontaktaufnahme
erfolgt über:
Jugendnotdienst
Mindener Straße 14
�10589 Berlin-Charlot
tenburg

أملاين
انكليزي
تركي
كردي

Tel: (0)30 - 61 00 62
oder
Mädchennotdienst
Tel: (0)30 - 61 00 63
beratung@papatya.org

 LARA - Fachstelleتقدمي مساعدة غري مشروعة للنساء * فوق سن الرابعة عشرة اللوايت
 gegen sexualisierteتعرضن لالغتصاب واالعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي من خالل:
*Gewalt an Frauen
• املشورة الشخصية عن طريق اهلاتف
الرا  -مكتب متخصص ضد
• املساعدة يف حاالت األزمات
العنف اجلنسي ضد املرأة *
• معاجلة قصرية املدى
• مرافقة خالل العالج النفسي واالجتماعي
• املشورة القانونية من خالل احملامني
• املساعدة يف العثور على طبيب نفسي مناسب
• املعلومات واملشورة لألقارب وغريهم من مقدمي الرعاية

أملاين
أوقات الدوام:
من االثنني اىل اجلمعة
انكليزي
من الساعة  9:00ص 6:00 -م
فارسي
العنوان:
عريب
Fuggerstraße
19
تركي
� 10777 Berlin - Schöneبولوين
 bergروسي
الطابق الثالث
اسباين
فرنسي
اهلاتف:
Telefon: 030 216 88 88
beratung@lara-berlin.
de

19

� Interkulturelle Initiaويقدم مركز اإلرشاد العام التابع للمبادرة املشرتكة بني الثقافات املشورة
 tive e. V.الشخصية واملشورة القانونية عن طريق اهلاتف.
مجعية املبادرة املشرتكة بني
وهنا ميكنك أيضا االتصال مبشاريع السكن ومساكن النساء .تقدم مجعية
الثقافات
املبادرة املشرتكة بني الثقافات:
• االستشارة للنساء املعتدى عليهن وأطفاهلن.
• اإلرشاد األسري
• االستشارة القانونية اجملانية
• املرافقة والرتمجة.

العنوان:

Teltower Damm 4,
14169 Berlin

يتوفر مرتمجني فوريني

أوقات الدوام:
من االثنني اىل اخلميس
من الساعة  10:00ص 4:00 -م
اهلاتف:

030 - 80 19 59 80

�beratung@interkulturel
le-initiative.de
�www.interkulturel
lesfrauenhaus.de

تقدم مجعية بورا املساعدات التالية:
Frauenberatung
• املشورة الشخصية عن طريق اهلاتف بشأن العنف املنزيل
Bora e.V.
• املساعدة يف املسائل املالية ويف التعامل مع الدوائر احلكومية
بورا إلستشارات النساء
• معلومات عن الشرطة والتدابري القانونية
• عروض مجاعية وسلسلة استشارات

العنوان:
اهلاتف:

انكليزي
 Albertinenstr. 1بولوين
 13086 Berlinفيتنامي
030 - 927 47 07

@beratungsstelle
frauenprojekte-bora.de
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 Gewaltschutzيقوم  Charitèيف االعتداءات اجلنسية “برفع الدليل اجلنائي” دون ambulanz Charitéتقدمي بالغ للشرطة.
Berlin
وحترر واثئق طبية قانونية جمانية عن إصاابتك.
سيارة اسعاف احلماية من
هذا فيما إذا قررت الحقا بدء إجراء جنائي.
العنف
كل شيء حيدث ابلتشاور معكم ومبوافقة صرحية من قبلكم.
شاريتيه برلني
كما ختضع جيفالتس شوتس امبولنس اخلاصة لواجب السرية ايضا ضد
الشرطة واحملاكم.

عريب
العنوان:
Birkenstr.
62,
10559
تركي
 Berlin,روسي
املدخل اليسار املنزل N
انكليزي
أوقات الدوام:
ايطايل
من االثنني اىل اجلمعة
بولوين
من الساعة  8:30ص 3:00 -م
اهلاتف:
+49 30 450 570 270

�gewaltschutz-ambu
lanz@charite.de
HÎNBÛN- Bildungs�und Beratungszen
trum für Frauen
und ihre Familien

هننب مركز التعليم واإلرشاد
للنساء وأسرهن
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هننب منشأة دولية
مفتوحة جلميع النساء وأقارهبن .وهي توفر املساعدات التالية:
• املساعدة يف التعامل مع املكاتب احلكومية والبريوقراطية
• معلومات عن االستحقاقات االجتماعية.
• املساعدة يف تقدمي الطلبات واجراءات االعرتاض.
• قضااي البطالة والتعليم.
• املشورة بشأن املشاكل اليومية والشخصية.
• املشورة واملعلومات بشأن الوقاية الصحية والتغذية.
• معلومات عن النظام الصحي األملاين.
• االستشارة على سبيل املثال :يف حاالت النزاع ،ويف االنفصال
والعنف املنزيل( .بعد حتديد موعد)
• األنشطة الرتفيهية مثل إفطار النساء والرحالت االستطالعية.

العنوان:

Brunsbütteler Damm 17

 13581 Berlinأملاين
كردي
اهلاتف:
Tel:
0049-30-336
66
62
عريب
تركي
 info@hinbun.deانكليزي
فرنسي
برتغايل

مراكز تقدمي املشورة للعنف ضد األطفال
تقدم هذه املراكز االستشارة دون الكشف عن هويتك إذا كنت قلقا من أن طفلك أو طفل آخر حالته ليست جيدة  ،بسبب العنف أو إساءة التعامل .ليس عليك
أن ختاف من أن يؤخذ األطفال منك.
أوال ،يتعلق األمر بتقدمي االستشارة لك حول كيفية التعامل مع الوضع ومساعدة األطفال.
تقدم اخلطوط الساخنة استجابة من خالل الوسيط اللغوي يف غضون  30-10دقيقة ،عليك فقط االتصال وتسمية لغتك.
من؟

اهلاتف

العنوان

Kindernotdienst

61 00 61

Gitschiner Str. 49 · 10969 Berlin

خدمة طوارئ األطغال
Jugendnotdienst

61 00 62

Mindener Str. 14 · 10589 Berlin

خدمة طوارئ اليافعين
Mädchennotdienst

61 00 63

Mindener Str. 14 · 10589 Berlin

خدمة طوارئ الفتيات
Hotline-Kinderschutz

61 00 66

Gitschiner Str. 49 · 10969 Berlin

الخط الساخن لحماية االطفال
Fachstelle Kinderschutz

61 00 69 56

Mindener Str. 14 · 10589 Berlin

المركز المتخصص لحماية االطفال
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LKS Netzwerke Frühe Hilfen

Mindener Str. 14 · 10589 Berlin

61 00 69 00

 LKSشبكة المساعدة المبكرة للتنسيق القطري ومراكز الخدمة

تقدمي االستشارة يف جمال اللجوء خاصة للنساء وتقدمي االستشارة بشأن االحتياجات احلساسة ايضا
إن مسائل قانون اللجوء مرهقة جدا ابلنسبة للكثريين وغالبا ما جتعل الناس يشعرون أبهنم غري آمنني وداخل وضعهم مكبلني .وكنساء غالبا ما يكون لديهن أسباب
أخرى ،أو ألسباب تتعلق بنوع اجلنس ،ميكن أن تطالب هبا.
ومن املفيد طلب االستشارة من املختصات النساء ،حيث أهنن غالبا ما يعاجلن مشاكلكم بطريقة تتسم ابلكفاءة واحلساسية.
من؟

ماذا؟

� KuB Beratung für geوهتدف كوب لتقدمي االستشارة للنساء الالجئات والنساء اللوايت
 flüchtete Frauenلديهن تصاريح إقامة غري آمنة والنساء اللوايت ليس لديهن تصريح
استشارة كوب للنساء الالجئات
إقامة.
وتقدم كوب االستشارة للنساء الالئي حيتجن إىل محاية خاصة.
كما أهنا تساعدك يف طرق احللول .ويرافقونك إىل دوائر الدولة
واألطباء واحملامني.
ويقدمون االستشارة ابالمور التالية:
• حول حق اإلقامة وقانون اللجوء والقانون االجتماعي
• يف املشاكل النفسية واالجتماعية
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االتصال
العنوان:
اهلاتف:

اللغات
وميكن تنظيم
 Oranienstr. 159وسطاء اللغة
10969 Berlin

030 / 614 94 00

kontakt@kub-berlin.org

 Flamingo e.V.- Netzwerkاملشروع موجه إىل الالجئات الوحيدات * من مجيع البلدان
* für geflüchtete Frauenوأطفاهلن ،بغض النظر عن وقت هجرهتن وحالتهن.

العنوان:

und Kinder

مجعية شبكة فالمنغو للنساء الالجئات
* واألطفال

زولفودي

حيث يقدم املساعدات التالية:
• استشارة اإلقامة واالستشارة االجتماعية من متخصص مع
خلفية مهاجرة وقصة جلوء.
• مرافقة يف دوائر الدولة.
• الرعاية الشاملة واملستمرة ،الفردية و اليت تشمل أيضا
األطفال.
• النشاط السياسي والتنظيم الذايت
• إذا لزم األمر ،التوسط مع مراكز االستشارة
االختصاصية،احملامني ،األطباء واملعاجلني النفسيني.

 SOLWODIاالستشارة النفسية واالجتماعية لـ ــ:
• ضحااي البغاء القسري واالجتار ابلبشر
• الزواج القسري
• العنف يف الزواج والعالقات
تقدمي االستشارة بشأن مشاكل االقامة واملشاكل القانونية (مثل
نزاعات احلضانة) جماان

اهلاتف:

Stuttgarter Str. 60
12059 Berlin
030 470 520 95

https://www.flamingoberlin.org/beratung/

أملاين
إجنليزي
فارسي
ولغات أخرى يتم
االستعالم عنها.
ميكن توفري مرافقة
للمكفوفني
لغة اإلشارة و
للصم

االملاين
العنوان:
Kranoldstr.
24
االنكليزي
 D-12051 Berlinالفرنسي
اهلاتف:
االيطالية
 (030) 81 00 11 70لغة سواحل افريقيا
الشرقية
berlin@solwodi.de

www.solwodi-berlin.de
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احلضانة والطالق
ويتعني على الوالدين واجب رعاية طفلهما القاصر ،سواء أكان الوالدان أو أحدمها من لديه احلضانة فإنه يف أملانيا يتم تنظيمه قانونيا .وإذا كان والدا الطفل متزوجني
قبل والدة طفلهما ،فإن احلضانة تكون تلقائيا مع كال الوالدين.
وإذا كان والدا الطفل غري متزوجني ،فإن حضانة الطفل تكون ابدئ االمر مع األم حصرا .ومع ذلك ،ليس من الضروري الزواج لتوزيع احلضانة بني الوالدين.
وميكن أيضا االعرتاف ابألبوة دون زواج من مكتب  Jugendamtأو مكتب التسجيل  Standesamtأو حمكمة املقاطعة  Amtsgerichtأو كاتب
العدل .Notar
يف  Jugendamtيكون االعرتاف ابالبوة جماين ،يف  Amtsgerichtأو مع كتاب العدل  Notarفهو يستلزم دفع رسوم (حوايل  .)€ 30وبدون موافقة
األم ،ال ميكن االعرتاف ابألبوة.
وال يؤدي االنفصال أو الطالق يف البداية إىل تغيري احلضانة املشرتكة لألطفال .ومع ذلك ،فمن املمكن التقدم بطلب للحصول على احلضانة املفردة .وحيصل الوالد
غري احلاضن على ما يسمى حبق الوصول ،الذي يسمح له برؤية الطفل أو األطفال ابنتظام .وجيوز تقييد هذا احلق بعد االستماع إىل حمكمة  Jugendamtمن
قبل حمكمة األسرة  ، Familiengerichtإذا كان رفاه (مصلحة) الطفل أو األطفال ليس معرضا للخطر من قبل أحد االبوين احلاضن.

إعالة الطفل
وحيق لألطفال النفقة .بشكل يغطي احتياجات الطفل الكاملة ،فضال عن متويل التعليم والتدريب املهين.
والوالد أو الوالدة الذي يعيش معه الطفل القاصر يفي ابلتزاماته يف النفقة عن طريق رعاية الطفل وتعليمه وتغذيته وملبسه .وجيب على الوالد الذي ال يعيش فيه الطفل
أن يتحمل ما يسمى املسامهة النقدية .ويعتمد ذلك على صايف الدخل من مورد الرزق وعمر الطفل.
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تقدمي االستشارة بشأن الزواج والطالق والنفقة واحلضانة
من؟

ماذا؟

 Frauenberatung TARAتقدم ابلنسبة للنساء يف حاالت النزاع والعنف:
• طرق احلماية القانونية
اترا إلستشارات النساء
• قانون احلماية من العنف
• حق اإلقامة
• فرتة الزواج للنساء املهاجرات
• حق اللقاء املشرتك مع األطفال بعد الطالق او
االنفصال بني االبوين
• للطالق
 TIO e.V.- Treff undتقدم االستشارة االجتماعية ،االستشارة النفسية
 Informationsort fürواالجتماعية ،االستشارة القانونية ،واألحداث اإلعالمية
 Migrantinnenبشأن املواضيع التالية:
• العنف املنزيل
مجعية تيو ملركز االجتماعات
• االنفصال ،الطالق ،احلضانة.
واملعلومات للنساء املهاجرات
• اسئلة قانون االجانب.
• العمل ،التقاعد والبطالة
• الدعم يف Bewerbungen
• البحث عن شقة
• الصحة
• الدعم يف التعامل مع السلطات واملؤسسات
• الدعم يف تقدمي طلبات التوظيف

االتصال

اللغات

العنوان:

أملاين
 Ebersstr. 58انكليزي
 10827 Berlinتركي
فارسي

اهلاتف:

030 - 787 18 34 0

frauenberatung.tara@gmx.de

العنوان:
انكليزي
أملاين
 Köpenicker Str. 9bبلغاري
 10997 Berlinتركي
استشارات مفتوحة و قانونية
املقدونية
وعند احلاجة عريب
أوقات الدوام
أايم الثالاثء
من الساعة 10:00ص1:00 -م
استشارات مفتوحة
أايم اخلميس
من الساعة 3:00م 6:00-م
استشارات قانونية
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مواعيد االستشارة
االثنني ،االربعاء ،اخلميس ،اجلمعة

030 / 612 20 50

أوقات االتصال
الثالاثء ،اخلميس
من الساعة 10:00ص 1:00 -م
3:00م 6:00 -م
اجلمعة
من الساعة 9:00ص 2:00 -م
وبعد حتديد موعد

tio-ev@gmx.de
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صحة النساء
املوضوعات الطبية ،اليت تؤثر بشكل خاص على النساء وأجسادهن .ويف كثري من األحيان ،تقدم العناوين أدانه أيضا االستشارة النفسية واالجتماعية (حول مواضيع
مثل العالقات ،واهلروب ،وما إىل ذلك) .وتتحول اليهم عند طرح األسئلة حول احلمل ،ومنع احلمل واملشاكل النسائية .وتقدم أيضا حلقات عمل عن صحة املرأة
والتقوية(التمكني) ،وجتنب (التعامل ) مع العنف..
وقالت امرأة ولدت للتو توأما:
“الزال إبمكاين محلهما ،ولكن من يدري كم من الوقت سنبقى هنا  ...كيف ميكنين أن أمحلهما إىل الطابق الرابع؟“
من؟

االتصال

ماذا؟

� Charité für geورش عمل حول صحة املرأة واحلصول على الرعاية الصحية يف
flüchtete Frauen:
� Women for Woبرلني:
men

• رعاية األطفال خالل ورش العمل
• مقابالت فردية ملشاكل فردية
• ختطيط وتنظيم العالج يف املستشفى
• وسيط يتناسب مع احلساسية الثقافية واختيار
املتخصصني يف الرعاية الصحية
• احلساسية مع مواضيع العنف ،الصدمة ،التمييز ،اخلوف
من الرتحيل إخل

اللغات

 Projektkoordinatorin:عريب
@ Barbara.schefferفارسي
 charite.deروسي
صريب
التيغرينية
الفرنسية
اخل
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� Zentrum für Famiحيث يقدم الرعاية الطبية للنساء احلوامل غري املؤمن عليهن،
 lienplanungويقدم االستشارة بشأن املواضيع التالية:
• منع احلمل
مركز تنظيم األسرة
• تنظيم األسرة احلمل
• االستشارة عن اخلالف حول احلمل
• العالقة التشاركية
• احلياة اجلنسية

العنوان:

�Gesundheitsamt- Zen
trum
für Familienplanung
Rubensstr 125, 12157
Berlin

البيت رقم  ،30الطابق الرابع

أايم اخلميس
من 9:00ص12:00-ص
اللغة العربية
أايم الثالاثء
من 9:00ص12:00-ص
اللغة الفارسية

 Auguste-Viktoriaيف واللغة الرومانية والبلغارية واالمهرية
 Klinikumيفضل االتصال مسبقا للسؤال
030 90 299 17 01

Zentrum für
�sexuelle Gesun
�dheit und Fami
lienplanung

مركز الصحة اجلنسية
وتنظيم األسرة

• الفحوصات واالستشارات يف جمال أمراض النساء
• االستشارة يف جمال احلمل
• تقدمي االستشارة بشأن نزاع احلمل وفقا للفقرة 219
وما يليها
• االستشارة االجتماعية الرتبوية ,والتوسط ملساعدة
األمهات احلوامل واآلابء (ممكن ايضا عدم الكشف عن
هويتك)
• طلبات ملؤسسة «مساعدة األسرة»

“Hilfe für die Familie
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• االستشارة الطبية والفحص للنساء احلوامل غري املؤمن
عليهن مع مصادقة احلمل وإستخراج دفرت الفحوصات
واملعاجلة اخلاصة ابالم والطفل
• تكاليف منع احلمل
• فحص ‹ ’HIVفريوس نقص املناعة مع عدم الكشف
عن اهلوية  /اختبارات األمراض املنقولة جنسيا

أايم االثنني
�1:00 Bezirksamt Friedriم 4:00 -م
 chshain - Kreuzbergالبلغارية ,الرومانية ,الرتكية,
–  Gesundheitsamtاهلنغارية

Zentrum für sexuelle
� Gesundheit und Famiأايم الثالاثء
9:00 lienplanungص12:00-ص

العنوان:

التايالندية ,البلغارية ,الرومانية,
 Urbanstr. 24الرومانية ,الرتكية ,العربية

10967 Berlin

أايم اخلميس
الخذ موعد االتصال على الرقم
1:00م 5:00 -م
 (030) 90298-8363البلغارية ,الرتكية ,العربية

Familienzentrum
Balance

مركز العائلة املتوازنة

Hilfetelefon
“Schwanger und
�viele Fragen- Ge
burt vertraulich

هاتف املساعدة «احلوامل
والعديد من األسئلة  -والدة
سرية

االستشارة واملساعدة مع:
• احلمل
• حالة الوالدة
• الرضاعة
• تنظيم األسرة
• العالقة
• الرتبية واألسرة
• احلياة اجلنسية
االستشارة سرية وحممية عرب اهلاتف واالستشارة عرب
اإلنرتنت بشأن احلمل والوالدة.
إعادة التوجيه إىل مراكز استشارية يف منطقتك هو ممكن.
جماان وعلى مدار الساعة.
حنن نتصل مبركز استشارات احلمل  -دون إعطاء امسك.
ميكنك مناقشة كل شيء يف هدوء مع مستشار يف
منطقتك .
اليكشف عن هويتك بناء على طلبك وبكل سرية.

العنوان:

امكانية مرتمجني

Mauritiuskirchstraße 3
10365 Berlin
Lichtenberg

اهلاتف:

30 / 236 236 80
balance@fpz-berlin.de

 0800 40 40 020الرتكية
الكردية
https://www.geburt vertraulich.de/onlineالروسية الفرنسية beratung/االنكليزية
االسبانية
الربتغالية
االيطالية
البولونية
الصربية والكرواتية
الصينية
البلغارية
الرومانية
العربية
االلبانية
الفارسية
الفيتنامية
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األمراض املزمنة واإلعاقات
“لدي ربو .لدي صعوبة يف التنفس وبنايت مريضات ابستمرار بسبب اهلواء السيء يف السكن [“ .]...
فريينا من ألبانيا ،اليت خضعت لعملية لساقها ،أخربتنا عن جتارهبا:
“الرجال يذهبون أسرع منا [ ]...يذهبون من النافذة إىل الكونتينر (املبىن املعدين) .يصلون إىل هناك قبلنا ،وتقول أجهزة األمن“ ،أنت ،أنت وأنت  -ادخل يف
هناك .عشرة أشخاص اوك .ينتظر اآلخرون“ :نذهب بعد ذلك ،وأقول:
“أان مريضة ،وهذه املرأة لديها أطفال “.كان متطر وتثلج وحنن يف اخلارج .ويقولون“ ]...[ :عليك أن تذهب إىل [طابور االنتظار]خلف الناس“ .أذهب مع هؤالء
النساء ،مخس أو ست نساء مع أطفاهلن .واآلخرون مجيعا رجال .ننتظر يف اخلارج ألكثر من ساعة .جسدي كان ابردا جدا .وكانت ساقي ترجتف ألهنا كانت ابردة
جدا .وعندما كان الرجال يف الداخل ،كنت االخرية “.
وحيق للنساء اللوايت يعشن يف إجراءات اللجوء ولديهن أمراض مزمنة و  /أو إعاقات احلصول على مساعدة خاصة .حيث يتم اعتمادها للحصول على محاية خاصة
ومن مث حيق هلم احلصول على مزااي إضافية وأماكن إقامة تتناسب مع احتياجاهتم .وبشكل خاص األشخاص املصابني أبمراض جسدية خطرية ،أمراض عقلية ،إعاقة،
كبار السن ،القاصرين غري املصحوبني بذويهم ،النساء احلوامل ،األم الوحيدة بدون شريك ،ضحااي االجتار ،واألشخاص الذين عانوا من أشكال شديدة من العنف
النفسي أو اجلسدي أو اجلنسي مثل :تشويه األعضاء التناسلية لإلانث.
بعض مراكز االستشارة املذكورة أدانه تصدر شهادات “خاصة ابحلماية“ .ولكنهم يقدمون االستشارة أيضا بشأن مواضيع أخرى مثل الرعاية والدعم والسكن املشرتك
واملرافقة يف إجراءات اللجوء واحلياة اليومية ،ودعم طلبات اإلعاقة واالستشارة بشأن املخصصات احلكومية واملساعدة يف مطالبات احلقوق االجتماعية والدعم يف
تنفيذها وغريها الكثري
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ماذا؟

من؟

االتصال

 Berliner Zentrumمركز الالجئني ذوي اإلعاقة ،األمراض املزمنة والصدمات
 Selbstbestimmtesالنفسية والالجئني األكرب سنا.

Leben behinderter
Menschen e.V.

مركز برلني للمعوقني

�Mina – Leben in Viel
falt e. V.
Beratung speziell
für Geflüchtete im
Nachbarschaftsheim
Schöneberg:

مجعية مينا  -احلياة يف
التنوع
املشورة على وجه التحديد
لالجئني يف منطقة الشونيبريغ

• االستشارة النفسية  -االجتماعية.
• شهادة الضعف بسبب اإلعاقة و /أو الصدمة.
• مرافقة من قبل األخصائيني االجتماعيني يف
تنفيذ مطالبات احلقوق االجتماعية
• دعم الطلبات املتعلقة ابإلعاقة والعجز
• التدخل يف األزمات
• التعامل مع حاالت اإلجهاد
• بناء آفاق املستقبل

اللغات
 BZSL e.V.االستشارة يف عدة لغات
 Gustav-Adolf-Str. 130ممكنة ،االستفسار عن
13086 Berlin
اللغة عن طريق اهلاتف
Tel. 44 32 74 15

E-Mail: eva.gebel@bzsl.de
oder beratung@bzsl.de
Internet: http://www.bzsl.de/
bns.htm

� Nachbarschaftsheim Schöneتركي
• هنا حتصل األسر اليت لديها أطفال أو أقارب
 bergعريب
ذوو إعاقة من ذوي اخللفيات املهاجرة على الدعم
العنوان
أملاين
واملشورة
• عروض من جمموعات الدعم وجمموعات دعم
األسرة
• دعم الشباب ذوي اإلعاقة فيما يتعلق ابلعمل
احلر واحلياة املستقلة
• املساعدة يف إجراءات الطلب

Holsteinische Str. 30, 12161
Berlin

أوقات االستشارة يف

�Nachbarschaftsheim Schöne
berg:
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• أتسيس وتشغيل وتكييف مع احتياجات
اجملتمعات السكنية

أايم األربعاء
من الساعة 9:00ص12:00 ٠ص
أايم اخلميس
من الساعة 3:00م 5:00 -م
استشارة قانونية كل آخر اثنني من كل شهر
من الساعة  4:00م6:00 -م
Tel.: 030 25 79 69 59
info@mina-berlin.de
Internet: www.mina-berlin.de/

 Gesundheitslotsenلألطفال واملراهقني املصابني أبمراض مزمنة يف:
االرشاد الصحي
• مرض السكري
• األكزميا
• الربو
• األمراض األيضية (الغذائي) وأمراض القلب
• التحويل يف حالة احلاجة إىل الدعم النفسي
واالجتماعي
• مرافقة العائالت والتواصل مع املساعدين يف
امليدان ويف نظام املعاشات التقاعدية
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 Fechnerstraße 18, 10717األملانية واإلجنليزية
 Berlinويتم احضار مرتمجني إذا
 Fon 030 863 96 924لزم األمر
@E-Mail: gesundheitslotsen
kompaxx.de
�Internet: Kompaxx e. V. Ge
sundheitslotsen

InterAktiv e. V.

Lebenshilfe Berlin
�Interkulturelle Bera
tungsstelle Neukölln

• االستشارة الفردية
• بناء ودعم جمموعات املساعدة الذاتية
• متثيل مصاحل لألشخاص ذوي اإلعاقة وخلفية
مهاجرة
• العمل املشرتك والتوسط لدى املنظمات
• مبادرة
• تثقيف
• سكن
• عمل
• عروض انشطة أوقات الفراغ

العنوان:

Wilhelmshavener Str. 32,
10551 Berlin
Tel: 030 490 88 494
info@interaktiv-berlin.de

عريب
تركي
فارسي
كردي
روسي
انكليزي

حتديد موعد عن طريق اهلاتف

• املشورة واملعلومات حول اإلعاقة ،بطاقة االعاقة العنوان:
تركي
 Briesestraße 1عريب
أو العجز الشديد
12053
Berlin
انكليزي
• خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة
أوقات الدوام:
اسباين
• الدعم يف األسرة والكيتا (حضانة االطفال)
االثنني ،الثالاثء واخلميس
بولوين
واملدرسة وتعليم الكبار
من الساعة 10:00ص6:00 -م
• ترتيبات املساكن اخلاضعة لإلشراف.
األربعاء واجلمعة
• املرافقة يف االجراءات االدارية
من الساعة 10:00ص 3:00 -م
• االتصال ومراكز اللقاء لتبادل املعلومات
واخلربات جلميع الفئات العمرية ومراحل احلياة
030. 53 67 00-72
• الرعاية التعليمية وفقا للفقرات 54،53
اف)
( SGBاملعيشة الفردية اخلاضعة لإلشر
@interkulturelle.beratung
lebenshilfe-berlin.de
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التمييز
“[والدي] كان مرة يف منطقة يف الشرق [مارتسان] مع العديد من النازيني ،جنبا إىل جنب مع والديت ،لرؤية منزل.
[أمي] ترتدي احلجاب ،وسألت“ ،ما هذا؟“ .وقال اجلريان“ :ليس من اجليد ابلنسبة لك أن تكوين هنا“.
العنف املؤسسي أو املمنهج جزء من ثقافة اجملتمع .وقد يكون عنف عنصري أو حتيز جنسي يف احلياة اليومية،وميكن أن يوجد خالل البحث عن السكن ،يف التدريب،
يف احملكمة ..اخل .يكون.
هنا ميكننا أيضا أن نتحدث عن التمييز .حنن نتحدث عن التمييز عندما يعامل الناس أسوأ من غريهم بسبب اخلصائص األساسية أو جيرحون بكرامتهم .هذه امليزات
هي على سبيل املثال :األصل ،لون البشرة ،اللغة أو التوجه اجلنسي ،وايضا العمر واجلنس والدين أو القدرات البدنية والعقلية .والتمييز ممنوع قانونيا يف أملانيا .حىت
السلطات والشرطة غري مسموح هلم ابلتمييز!
إذا كنت تشعر أبنك تعامل بشكل غري عادل ،ميكنك الذهاب إىل مكاتب مكافحة التمييز .وستكون هناك االستشارة األوىل وسيتم إعالمك عن حقوقك .وهناك
عدة طرق للتصدي للتمييز .ميكن للمرء مثال تقدمي شكوى ،تقدمي بالغ أو توثيق التجربة .لن تتخذ اهليئة أي إجراء يتعارض مع موافقتك.
مترين“ :أين أشعر ابلتمييز يف اجلسم؟ أشعر أنه يشعر .إذا كنت أركز على هذا الشعور ،ماذا أريد ،ما الذي أريد تغيريه؟ أقف وأتكلم عن رغبيت بصوت عال.
مراكز تقدمي املشورة للتجاوزات العنصرية و  /أو التمييز
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من؟

ماذا؟

االتصال

ADNB des TBB
�– Antidiskriminie
rungsnetzwerk Berlin
des Türkischen Bund
in Berlin-Brandenburg

مركز االستشارة املستقلة يف املقام األول لألشخاص الذين
يعيشون يف برلني الذين تعرضوا لتجارب متييز وما يتصل هبا (لون
*(النور) ،سينتيزا
الناس مثل الناس السود ،واملسلمني ،ورومانيا ّ
*(النور) ،واليهود ،واألشخاص خبلفية مهاجرة ،وجتربة اهلروب و
ّ
 /أو غريهم)
• استشارة ومعلومات جمانية.
• االستشارة القانونية واملساعدة يف إجراءات احملكمة وفقا
للفقرة AGG 23
• مرافقة للمحاداثت واالتصال بغروابت مكافحة التمييز

العنوان:
أملاين
 Tempelhofer Ufer 2,انكليزي
 10963 Berlinتركي
أايم الدوام
عربي
الثالاثء الساعة 3:00م5:00-م
فرنسي
اخلميس الساعة 10:00ص12:00-ص
ويتحدد املوعد بعد االتصال

�ReachOut – Opfer
beratung und Bildung
�gegen Rechtsextre
mismu, Rassismus
und Antisemitismus
von ARIBA e.V

مركز “ريتش أوت” هو مركز لتقدمي املشورة لضحااي العنف،
التمييز واملعاداة للسامية يف برلني
• االستشارة والدعم العاطفي
• دعم القرار الختاذ مزيد من اإلجراءات واالستشارة بشأن
اإلمكانيات القانونية
• الدعم يف البحث عن احملامني
• املرافقة للشرطة والسلطات ومواعيد احملكمة واألطباء
• إعداد ومتابعة اإلجراءات القانونية
• االستشارة بشأن الدعم املايل (املساعدة القانونية ،معونة
التقاضي ...اخل)
• االستشارة النفسية واالجتماعية
• وساطة للعروض العالجية ،ومراكز استشارية على سبيل
املثال ،يف حال وجود مشاكل يف االقامة القانونية

العنوان:
تركي
 Oranienstraße 159,أملاين

أ.د.ن.ب من ت.ب.ب  -شبكة
مكافحة التمييز برلني من االحتاد
الرتكي يف برلني براندنبورغ

اللغات

Tel.: (030) 61 30 53 28
adnb@tbb-berlin.de
Internet: www.adnb.de

10969 Berlin

يوميا من الساعة 10:00ص2:00-م
بعد حتديد موعد

Tel(030) 695 68 339
info@reachoutberlin.de
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تركي
العنوان:
 Opferhilfe Berlin e.V.مجعية “اوبفر هيلفه -
مجعية مساعدة الضحااي
 Oldenburger Straße 38,أملاين
ملساعدة ضحااي اجلرمية يف برلني.
 10551 Berlinانكليزي
• تقدم املشورة والدعم لكل من الضحااي والشهود على
من االثنني للجمعة
اجلرائم وأقارهبم يف برلني.
• املساعدة بغض النظر عن اجلرمية والعمر واجلنس واألصل .من الساعة 10:00ص  1:00 -م
الثالاثء واخلميس
املساعدة فورا بعد اجلرمية أو حىت يف وقت الحق  -بعد
من الساعة 3:00م 6:00 -م
شهور أو سنني
• جماان وبشكل سري.

(030) 395 28 67 / 395 97
59
info@opferhilfe-berlin.de

 Amaro Foro e.V.وحنن ننصح جماان يف مواضيع خمتلفة:
• الصحة والتأمني الصحي
• أزمة السكن ومميزات السكن
• توجيه العمالة والوصول إىل سوق العمل
• مسائل قانون اإلقامة (وال سيما حرية التنقل)
• التعليم وحضور املدرسة
• حاالت الطوارئ املالية
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العنوان:

Kaiser-Friedrich-Straße
19, 10585 Berlin
(U-Bhf Bismarckstraße,
)U2;U7
;030- 610811020
030- 610811021; 030610811022

البلغارية:
االثنني:
9:00ص4:00-م
الثالاثء9:00 :ص -
2:00م
االربعاء12:00 :ص
 6:00ماخلميس9:00 :ص
2:00 -م

 anlaufstelle@amaroforo.االثنني:
9:00 deص4:00-م
اخلميس9:00 :ص
 4:00مالرومانية
االثنني:
9:00ص4:00-م
االربعاء12:00 :ص
 6:00م LesMigraSمجعية ليسبنبرياتونغ برلني ملكافحة التمييز ومكافحة العنف :
• جملموعات النساء املثليات واملزدوجات * واملتحولني
جنسيا واملختلطني من خمتلف الفئات االجتماعية
واالجتماعية والدينية والثقافية
• تشبيك للمهاجرات املثليات السود ،ثنائيي اجلنس،
املتحوالت ،واملختلطات  ،واألشخاص امللونني
• االستشارات الشخصية واهلاتفية
• تقدمي االستشارة حول جتربة التمييز و التطبيقات املمكنة
للقانون العام للمساواة يف املعاملة.
• تقدمي االستشارة حول العنف يف عالقات املثليات،
املتحوالت ،واملختلطات.
• استشارات قانونية جمانية تقدمها احملامية ابربرا ويسل حول
قانون اللجوء ،واحلق يف اإلقامة ،واألزواج ثنائية القومية

LesMigraS
Kulmer Str. 20a
10783 Berlin
Öffnungszeiten
Montag 14-17 Uhr

الثالاثء 10:00ص 4:00 -م
األربعاء 2:00م 5:00 -م
اخلميس 3:00م 6:30 -م
اجلمعة 2:00م 5:00 -م

030 - 21 91 50 90
info@lesmigras.de

االستشارات
الشخصية واهلاتفية
ابللغة اإلجنليزية أو
الفارسية أو اهلولندية
أو الرتكية أو األملانية.
لغات أخرى :مرتمجون
فوريون
استشارات مع الرتمجة
الفورية يف لغة اإلشارة
األملانية.

املكان متاح ملستخدمي الكرسي املتحرك
ويوجد مصعد
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يف املوعد تكون
 MILES – Zentrum fürاالستشارة واملساعدة يف املساعدة الذاتية للمثليات واملثليني .وعلى العنوان:
 Kleiststraße 35الرتمجة ابللغة العربية،
 Migranten, Lesben,وجه اخلصوص ،من خلفيات مهاجرة والجئون.
Schwule
 10787 Berlinكورمانسي ،الفرنسية،
• تقدمي االستشارة بشأن إجراءات اللجوء لالجئني من
الفارسية ،الروسية
املثليني واملتحولني جنسيا..مثل التحضري جللسة االستماع.
ملواعيد االستشارة يرجى االتصال
أما ابلنسبة لأللبانية،
• تقدمي االستشارة والدعم يف حاالت العنف.
فيتم تكليف شخص
• تدريبات لزايدة الوعي
030
22
50
22
15
اضايف
oder
berlin@lsvd.de

 Gladt e.V.التنظيم الذايت املستقل من السود واملثليات امللونني واملثليني
ومزدوجي امليل اجلنسي ،و املتحولني جنسيا * األشخاص
( )*LSBT*T*QIومن خلفيات مهاجرة.
• ضد أي متييز
• االستشارة األولية النفسية االجتماعية ،وما إىل ذلك.
حول مواضيع اخلروج ،واألسرة ،واإلدمان ،والصحة،
والعنف ،والتمييز ،وحق اإلقامة ،والشراكات ،وتغيريات
األمساء ،ودور الرعاية واالجراءات االدارية واملستندات.
• التحويل لعند لألطباء غري العنصريني أو من ليس لديهم
رهاب املثلية ،واحملامني أو علماء النفس الذين هم إىل
جانبكم ،ابللغة األملانية أو يف العديد من اللغات األخرى.
• مرافقة لألطباء والدوائر الرمسية واملكاتب االدارية.
• املساعدة يف تعبئة االستمارات.
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العنوان
اللغات يف املكتب
Koloniestraße
116
حاليا:
 13359 Berlinاألملانية
االستشارة املبدئية
العربية
12:00ص6:00-م
الساعة
الثالاثء من
الرتكية
اخلميس من الساعة 12:00ص -
اإلجنليزية
6:00م
الفرنسية
يف الطابق السلفي ،ال يوجد طريق
لغات أخرى متوفرة
خمصص للكرسي املتحرك
عند الطلب!
العنوان:
Oranienstr. 34
10999 Berlin Kreuzberg
)يف اطار ( MRBB

ميكن دخول الكراسي املتحركة
االثنني 10:00 :ص 4:00 -م
�Beratungsanfragenbera
tung@gladt.de
info@gladt.de

يرجى طلب الرتمجة
 Schwulenberatungنقطة اتصال للمثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني العنوان:
 Wilhelmstraße 115,مقدما
 Berlinجنسيا * الالجئون  /سكن الطوارئ والسكن املشرتك للمثليني
10963 Berlin-Kreuzberg
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية *
كل ثالاثء ومجعة
• االستشارة النفسية
من الساعة 2:00م 6:00 -م
• إجراءات اللجوء وخدمات استشارية للمهاجرين.
• الدعم الفردي يف العثور على االقرتاحات االجتماعية
T. 030-44 66 88 0
والقانونية والطبية والعالج النفسي املناسب ،وما إىل ذلك.
االفضل مع حتديد موعد مسبق عن طريق
االمييل
Email
refugees@sbberlin.info

�refugees@schwulenbera
tungberlin.de
Internet:
�www.schwulenberatun
gberlin.de/wir-helfen/
queere-fluechtlinge
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اجملموعات السياسية واملنظمات الذاتية للمهاجرين والالجئني

التمكني ابلنسبة لنا ،يعين :التمكني الذايت من خالل ممارسة حقوقنا وتعزيز التضامن ،والقتال معا من أجل حقوقنا ،ضد التمييز والعنصرية والتحيز اجلنسي ورهاب
املثلية والعداء .التمكني يعين التضامن والعمل معا إلجياد حلول للمشاكل ،وجعل املشاكل عامة ولنكون أقوايء من أجل التغيري .التمكني هو االستماع و بصوت عال،
معا نكون أقوايء ولنجعل العامل أفضل قليال .متكني هو التمكني الذايت ومتكني الغري.

ستجدون يف اجلدول التايل منظمات ذاتية للمهاجرين والالجئني
من؟

ماذا؟

اللغات

االتصال

األملانية
االتصال مع الفيس بوك
 Lager Mobi Netzwerkدعم االحتجاجات السياسية ضد إيواء الناس يف
 Lager Mobilisation networkاإلجنليزية
املأوى ،والتشبيك ودعم األشخاص الذين يعيشون يف
Berlin oder @LagerMobiBerlin
مساكن الالجئني
 http://LMNB.oplatz.netالسؤال مسبقا للرتمجة
ابللغة العربية ،الفارسية،
اإلسبانية ،الفرنسية
� International Womenالتنظيم الذايت للمهاجرين والالجئني النساء والنساء
 space e.V.بدون خلفية مهاجرة أو الجئة،
فهي تكافح العنصرية والتمييز ضد املرأة وغريها من
عالقات القوة املتداخلة ،والتمكني والعالقات العامة

االجتماعات ابإلجنليزية،
كل اثنني اجتماع مفتوح
اعتمادا على من هو يف
من الساعة 3:00م 6:00 -م
العنوان:
االجتماع أيضا األملانية
 Oranienstraße 14a, 10999والربتغالية واإلسبانية
 Berlinوالرتكية والفرنسية
Tel: +49 152 1485 5720
@internationalwomenspace
riseup.net
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& Women in Exile
Friends e.V.

• التنظيم النسوي الذايت من النساء الالجئات
واألصدقاء
• الدعم والبحث عن
الالجئات،واالحتجاجات السياسية ضد
السكن يف مساكن الالجئني،
• ضد العنصرية والتمييز اجلنسي ومجيع أشكال
التمييز
• حلقات عمل التمكني والعالقات العامة
بشأن طلبات الالجئني

وهي منظمة (ذاتية) من خلفيات مهاجرة ،تقدم
 trixiewiz e.V.التعليم السياسي ،واألعمال املناهضة للتمييز
ومكافحة العنصرية ،ومشاريع النقد للسلطة
والتحررية.
وكذلك التدريب على التمكني واملشورة للمهاجرين
والالجئني وخاصة للنساء * واحملتاجني إىل احلماية

االجتماع الشهري للمرأة يف املنفى (لالجئات *)
كل يوم أول سبت من الشهر الساعة 1:00م،
Heilpraktikschule, BethanienSüdflügel, Mariannenplatz 2a,
10997 Berlin

اإلجنليزية
الفرنسية
األملانية

Telefon: 0331 24348233
info@women-in-exile.net
Rudolf-Breitscheid-Straße 164,
14482 Potsdam

العنوان:

Bernkastelerstr. 78
13088 Berlin- Weißensee

(M4 Buschallee,
M12/Bus 255 Berliner Allee/
)Rennbahnstr.

األملانية ،اإلجنليزية،
الفرنسية ،اإليطالية،
العربية ،الفارسية( ،لغة
أخرى وفقا للمشاريع
واالستفسارات)

Tel:030 - 55 57 15 29
trixiewiz@gmail.com
www.trixiewiz.de
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 DestDan e.V.جملس املرأة الكردية ،تضامنا مع احلركات واملنظمات
 Mitglied des NAVالنسائية ،من أجل حقوق املرأة الكرديةDEM Berlin e.V.

 Residenzstr. 54,الكردية
 13409 Berlinاألملانية
U 8 , Franz- Neumann- Platz
destdanev@hotmail.de

 Migrationsrat Berlinتنظيم مظلة من أكثر من “ 70مهاجرة”
 Brandenburg e.V.التنظيم الذايت التحويل إىل  76مشروعا خمتلفا،
وكثري منها تظهر أيضا يف الكتيب
• متثيل مصاحل اجملموعات السكانية املختلفة يف
برلني وبراندنبورغ
• من أجل حتقيق املساواة القانونية واالجتماعية
والسياسية للمهاجرين وذريتهم وغريهم من
الناس امللونني.
• تقدمي مشاريع ومشاورات خمتلفة لتحقيق
هذه األهداف.

�Migrationsrat Berlin-Bran
denburg e.V.
Oranienstr. 34
10999 Berlin
)U1, U8, (U Kottbusser Tor
�Bus M29 (Adalbertstr./ Ora
)nienstr.
Beratung:
Tel: 030 - 60031139
Geschäftsstelle:
Tel: 030 - 61658755
info@mrbb.de
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اعتمادا على املشروع،
لغات خمتلفة عرضت،
االتصال مع العديد من
املشاريع واملبادرات مع
لغات خمتلفة
املشاورات األولية
األملانية ،الرتكية ،الفارسية،
اإلجنليزية ،الفرنسية

 Flüchtlingsrat Berlin e.V.وسطاء اللغة

 Flüchtlingsrat Berlinإن جملس الالجئني يف برلني ليس مركزا لتقدمي
 e.V.االستشارة ،ولكنه يقدم االستشارة اهلاتفية األولية
ووسطاء االستشارة لطاليب اللجوء من مجيع البلدان.
• تنسيق عمل الالجئني
buero@fluechtilingsrat-berlin.
حاالت
يف
لالجئني
• املساعدة الشخصية
de
الطوارئ والصراعات مع دوائر الدولة
www.fluechtlingsrat-berlin.de
• الوساطة إىل املنظمات ومراكز تقدمي
املشورة والالجئني وجمموعات املساعدة الذاتية
Tel: 030 22476311
واملبادرات واألفراد املتطوعني
• من أجل حتسني الظروف املعيشية لالجئني
أوقات االتصال
واحملافظة على كرامتهم اإلنسانية
• األهداف :الدفاع عن احلق يف اللجوء ومحاية االثنني 10:00 :ص  1:00 -م
الالجئني واحلد من التمييز يف الدولة
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
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سبب النشر والشكر
وأتيت فكرة هذه الكتيب من مشروع ،تناول حالة املرأة يف مساكن الالجئني .والذي أتسس يف  ،2016/2015ونظمه الطالب واملعلمني من جامعات  Freienبرلني و
.International Women Space

الذي مجع ونشر مشاكل ومطالب النساء يف كتاب «الذين يعيشون يف خميمات الالجئني يف برلني  -وجهات نظر املرأة وجتارب» .و ألنه و بشكل حصري تقريبا ،كان الكتيب
ُمدركاً من قبل اجلمهور األكادميي الناطق ابللغة االملانية ،و حيث مل يُستهدف من النساء يف املقام األول ،كانت املعلومات والقصص ضرورية لتطوير الكتاب ،فقرران إنشاء هذا
الكتيب.
ومت تضمني جتربة تريكسيويز يف خمتلف أماكن اإلقامة يف برلني ضمن اطار التدريبات على التمكني يف هذا الكتيب.
أنمل أن نكون قادرين على رد شيء ملن شاركوا يف مشروعنا األول.
هذا الكتيب ،الذي هو ابلتعاون مع مجعية  Trixiewizومجعية  International Women Spaceو بدعم من  TBBكجزء من مشروع تعاون مع  IKMOو مجعية
 Frei-Zeit-Hausو يف اطار عمل  ، Bundesprogramms Demokratie Lebenيضع نفسه اهلدف وراء توثيق املشاكل ليقدم حلول قريبة للتمكني كتقدمي
نقاط اتصال خلدمات االستشارة.
تشكل هذا الكتيب اثر عمل مجاعي بني الطالب ومجعيات املهاجرين ونساء مع خلفيات مهاجرة وخربة جلوء.
هذا الكتيب يكاد أن ال يوجد لوال النساء أنفسهم اللوايت عشن يف مساكن اللجوء أو مازلن يعشن هناك ،جتارهبم وخرباهتم ضرورية.
شكرا جزيال جلميع اللوايت دعموان بشكل طوعي وخصوصا النساء القوايت اللوايت جعلن هذا املشروع ممكنا مع العمل التطوعي ومع جتارهبن:
فريده زبرجد  ،اساان شهيناز  ،عسل اخوان  ،مليــا بــدور  ،مهرابن بریم  ،شريين اشكري  ،فيسا حيدري  ،سيمونيتا بوليمينو  ،كاثرين ايبشتوده  ،مارا ايرلني ماير  ،ترييسيتا كانيال,
انرين ،طالبة جامعة احلرية “.“Universität Freien

www. trixiewiz.de

