
ضمن إطار البرنامج المحلي الخاص بموجھین و موجھات* اإلندماج 
اإلجتماعى .trixiewiz e.V تعمل على إنجاز مشروع:

موجھین وموجھات* اإلندماج اإلجتماعي

حیث یحصل الالجئون\المھاجرون الذین یحتاجون إلى الحمایة ، والسیما 
الالجئات والالجئات المثلیات جنسیا ترنس، باي ساكشول، كوییر، على الدعم 

الفردي وفقا لحالتھم الشخصیة  

 نحن نقدم المساعدة لإلجابة علي األسئلة المفتوحة في المواضیع التالیة

 التشاور األولي، وخاصة بالنسبة للنساء الأل جئات – المثلیات جنسیا
ترنس ، باي ساكشول ، كوییر

معلومات أولیة عن األ سئلة العامة

معلومات عن المسائل االداریة

 معلومات عن التقدم بطلب للحصول على إعانات )إعانة الطفل،
إعانة السكن,الخ...(

معلومات عن النظام الصحي )اختیار التأمین الصحي،...(

 مساعدة في البحث عن وظیفة والتدریب

 الوساطة إلى المشورة المتخصصة )المحامین، علماء النفس، الیمین
الدستوریة -المترجمین الفوریین

 المساعدة في حاالت العنف في االسري وفي الحیاة الیومیة

 المساعدة في حاالت التمییز العنصري والتمییز الجنسي واإلعتداءات
في الحیاة الیومیة

  المرافقة والترجمة في المكاتب الحكومیة وسلطات التشاور)فقط
 بموعد مسبق(، أوقات م للمشورة بدون موعد وإ جتماعات في أماكن

اإل قامة

(

:



 ھذا المشروع “ موجھین وموجھات* اإلندماج اإلجتماعي في برلین – بانكو “ ھو ضمن
 اطار برنامج في والیة برلین الخاص بموجھیین وموجھات* اإلندماج اإلجتماعي والتي
 تم الترویج لھا من طرف مجلس الشیوخ المسؤول عن شؤون اإلندماج, العمل والشئون

اإلجتماعیة

                    ملتزمة بتمكین وإحترام الذات الي جانب تعزیز المقدرات التشبیك وتقریر المصیر 

للوصول الینا
Tram M12, M4, M13  

Bus 255  بالباص   

یمكنكم التواصل معنا على العناوین التالیة:

 ھاتف المكتب: 29 15 57 55 )030)

الھاتف المحمول الموجھین والموجھات:
اللغة العربیة , اللغة اإلنجلیزیة , األلمانیة............
 اللغة الروسیة, اللغة األنجلیزیة, اللغة األلمانیة.....

  اللغة الفارسیة, اللغة األنجلیزیة, اللغة األلمانیة.......
اللغة اإلیطالیة,اللغة الألسبانیة,اللغة األلمانیة.......

منسقة البرنامج  718 87 29 177 49+

ساعات اإلستشارات المفتوحة في المكتب
 الثالثاء: 16 - 13 مساء

األربعاء: 17 - 14 مساء
beratung@trixiewiz.de :اإلیمیل

 اإلستشارات األولیة للنساء المھاجرات و الالجئات
 الثالثاء: 16 - 13 مساء

األربعاء: 17 - 14 مساء
اإلثنین والخمیس فقط بموعد یرجى التسجیل تحت األیمیل 

beratung@trixiewiz.de

 نؤمن للنساء المثلیات و الترانس، باي ساكشول ، كوییر، المساحة االمنة یتم
التعامل مع كل موضوع مع الثقة واإلحترام

trixiewiz e.V
.

trixiewiz e.V
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin

:

للمھاجرین-المھاجرات* و الالجئین-الألجئات المحتاجین للحمایة وخاصة
 الالجئات، والالجئات المثلیات جنسیا، ترنس، .باي ساكشول، كوییر  ویمكن االطالع 

www.trixiewiz.deعلى مزید من المعلومات على العنوان التالي

.

:

:

:

+49 177 29 87 689
+49 157 332 702 31
+49 177 29 87 746
+49 157 373 731 02

.


