در چهارچوب برنامههای منطقهای تسهیلکنندگان درهمآمیختگی اجتماعی ،موسسهی تریکزیویز
) ، (trixiewizبه عنوان تسهیلگر درهمآمیختگی اجتماعی ،کارش را در منطقهی پانکو آغاز میکند.
پناهندگان و مهاجرانی که نیاز به حمایت دارند ،بهویژه زنان* مهاجر و پناهنده ،همچنین همجنسگرا ،دوجنسگرا ،ترنس،
اینترسکشوال ،کوئیر و  ...میتوانند با توجه به وضعیت و موقعیت شخصی خویش پشتیبانی و حمایت دریافت کنند.
ما دربارهی سواالت و مسائل مرتبط با موضوعات زیر میتوانیم شما را حمایت کنیم:
-

مشاورهی ابتدایی به ویژه برای زنان پناهنده و مهاجر (همجنسگرا ،دوجنسگرا ،ترنس ،اینترسکشوال ،کوئیر و )...

-

اطالعات اولیه دربارهی سواالت عمومی
اطالعات دربارهی سوالهای اداری

-

اطالعات درباره ی چگونگی درخواست برای مزایا و حقوق اجتماعی (جابسنتر یا ادارهی کار ،پول برای بچه ،پول
برای خانه و غیره)

-

اطالعات دربارهی سیستم بهداشتی (بیمهی درمانی و غیره)
کمک برای پیدا کردن شغل و فرصتهای آموزشی بیشتر.
معرفی شما برای مشاورههای تخصصی (وکیل ،روانشناس ،مترجم رسمی و غیره)
پشتیبانی از شما در صورت تجربهی خشونت در خانواده یا در زندگی روزمره
پشتیبانی در موقعیت هایی که با تبعیض ،نژادپرستی ،سکسیزم یا تبعیض مبتنی بر جنس و جنسیت ،همجنسگرا ستیزی و
ترنسستیزی روبرو میشوید
همراهی و مشایعت برای قرار مالقات در ادارههای رسمی یا قانونی (همانند ادارهی خارجیها و غیره)

-

برگزاری نشستهای اطالعرسانی و جلسات مشاوره در کمپهای پناهندگی.

-

راههای تماس با ما:
تلفن دفتر:

۰۳۰۵۵۵۷۱۵۲۹
ساعتهایی که پاسخگویی برای ما امکانپذیر است:
سهشنبهها :از ساعت  ۱تا  ۴بعد از ظهر
چهارشنبهها :از ساعت  ۲تا  ۵بعد از ظهر

فارسی ،انگلیسی و آلمانی:
فارسی ،دری ،روسی ،آلمانی:
عربی ،انگلیسی و آلمانی:
روسی ،اسپانیایی ،انگلیسی و آلمانی:
روسی ،انگلیسی ،آلمانی:
ایمیل:

beratung@trixiewiz.de

۰۱۷۷۲۹۸۷۷۴۶
۰۱۵۷۳۳۲۷۰۲۰۲
۰۱۷۷۲۹۸۷۶۸۹
۰۱۷۷۲۹۸۷۷۱۸
۰۱۵۷۳۳۲۷۰۲۳۱

مشاورهی اولیه برای زنان پناهنده و مهاجر ،همچنین همجنسگرایان ،دوجنسگرایان ،ترنسها ،اینترسکشوالها ،کوئیرها و …) در محل دفتر
ما ):(trixiewiz e.V
سهشنبه :از  ۱تا  ۴بعد از ظهر
چهارشنبه :از  ۲تا  ۵بعد از ظهر
روزهای دوشنبه و پنجشنبه فقط با تنظیم قرار مالقات از پیش تعیینشده ،امکانپذیر است.

لطفا توسط این ایمیل ثبتنام کنیدberatung@trixiewiz.de :

ما فضای امنی برای زنان* و همجنسگرایان ،دوجنسگرایان ،ترنسها ،اینترسکشوالها ،کوئیرها و … هستیم .تمام موضوعات میان
ما و خود شما میماند و با احتیاط عمل خواهیم کرد.

موسسهی تریکزیویز  trixiewiz. e.Vخود را به خودتوانمندسازی ،اعتماد به نفس،ارتقاء موقعیت  ،ارتباطگیری و شبکهسازی و
همچنین استقالل تمام مهاجران و پناهندگانی که نیاز به پشتیبانی دارند به خصوص زنان پناهنده و مهاجر (و همجنسگرا ،دوجنسگرا،
ترنس ،اینترسکشوال ،کوئیر و… ) متعهد میداند.

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه نماییدwww.trixiewiz.de :

trixiewiz e.V.
Bernkastelerstr. 13088 Berlin
Zu erreichen mit der Tram M12, M4, M13

und mit dem Bus 255.

این پروژه توسط سنای انتگراسیون ،کار و امور اجتماعی در چهارچوب برنامهی استانی مشاوران انتگراسیون تامین میشود.

