فارسی

FIM – Frauenrecht
(Правата на жените

Консултативен цент
фамилии от Африка
както и Европа

Вие � сте в безизход
� сте жертва на
� живеете в Гер
документи
� търсите инфор
подкрепа
!Ние сме тук за Вас
Ако имате въпроси

разрешително
разрешително
� убежище
� работа и осигу
� брак, съдружи
� образование и
� раздяла и разв
� жилище/наста
� здраве
� психическо, фи
� домашно наси
� женско генитал
� насилие в име
� дискриминаци
� обучение и кур

Ние ви подкрепяме

� информация
� съвети на собс
� индивидуално
консултиране
� медиация/ съп
лекари, адвока
�
�

Консултацията е без
!желание анонимна

Farsi/Arabisch

فارسی

لعربية

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.
لعربية إنسان
فيم  -حق إمرأة ھو حق
مركز استشاري للمھاجرات وأسرھن من أفريقيا وآسيا وامريكا الالتينية
وكذلك من أوروبا
ھل أنتي

�
�
�
�

تمرين بمشكلة طارئة
تتعرضين للعنف
تعيشين في ألمانيا دون أوراق رسمية
تبحثين عن المعلومات أو المشورة والدعم.

نحن ھنا من أجلك!
يمكنكم التوجه الينا واالتصال بنا إذا ما كانت لديكم استفسارات حول:

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

تصريح اإلقامة والعمل
اللجوء
العمل وتأمين سبل العيش
الزواج والشراكة واألسرة
تربية ورعاية األطفال
اإلقامة  /السكن
التعليم ودورات تعليم اللغة األلمانية
الصحة
االنفصال والطالق
العنف النفسي والجسدي والجنسي
العنف المنزلي
ختان اإلناث
العنف باسم الشرف والزواج القسري
التمييز

نحن ندعمك من خالل

�
�
�
�

المعلومات
تقديم المشورة باللغة األم
المشورة الفردية ،الزوجية أواألسرية
االتصال والدعم واالصطحاب إلى المصالح الحكومية والدوائر الرسمية
واألطباء والمحامين وأماكن اإليواء العاجل وغيرھا.

المشورة مجانية وسرية ويجوزعدم التطرق لھوية األشخاص
إذا ما كانت لديكم الرغبة في ذلك.
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فارسی

ist Menschenrecht e.V.
لعربيةحق زن حق انسان اس
فيم -
مشاوره برای زنھا و خانواده ھايشان
شما
�
�
�
�

در وضعيت پريشانی ھستيد
خشونت را تجربه کرد ايد
درآلمان يا با يا بدونه اقامت زن
به دنبال اطالعات يا مشاوره ي

ما در اختيار شما ھستيم.
با ما تماس بگيريد اگر سواالتی ازق
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

اجازه اقامت واجازه کار
پنا ھندگی
قوانين کار وامرارمعيشت
قوانين خانواده ومسائل زناشوي
حق وحقوق کودکا نتان
جدايی وطالق
مسکن
پزشکی
مشکال ت روحی وجسمی ناشی
آزارواذيت درمحيطخانه
ختنه شده ايد )زنان(
به ازدواج مجبورشده ايدوتحت
تحقير ملی ,مذھبی ,جنسی وغ
کالس زبان ودوره ھای شغلی

ما ازطريق

� اطال عات دادن به زبان ما در
� مشاوره تکی يا خا نواده گی
� مشاوره وھمراھی برای کارھا

توصيه ما رايگان ,محرمانه و ناشناس
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