
در چھارچوب برنامه ھای منطقه ھای تسھیل کنندگان درھم آمیختگی اجتماعی، 
موسسه ی تریکزیویز .trixiewiz e.V به عنوان 

تسھیل گر درھم آمیختگی اجتماعی، 
در منطقه ی پانکوفعالیت دارد.

پناھندگان و مھاجرانی که نیاز به حمایت دارند، به ویژه زنان* مھاجر و 
پناھنده )ھمچنین ھمجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس، اینترسکشوال، کوئیر و ...(، 

میتوانند با توجه به وضعیت و موقعیت شخصی خویش پشتیبانی و حمایت 
دریافت کنند. 

 مشاوره ی ابتدایی به ویژه برای زنان* پناھنده و مھاجر )ھمجنسگرا
 دوجنسگرا، ترنس، اینترسکشوال، کوئیر و ....(

اطالعات اولیه درباره ی سواالت عمومی

اطالعات درباره ی سوالھای اداری

   اطالعات درباره ی چگونگی درخواست برای مزایا و حقوق اجتماعی
 )جابسنتر یا اداره ی کار، کمک ھزینه برای کودکان، کمک ھزینه برای

خانه و غیره(

اطالعات درباره ی سیستم بھداشتی )بیمه ی درمانی و غیره(

کمک برای پیدا کردن شغل و فرصت ھای آموزشی بیشتر 

 معرفی شما به مراکز مشاوره ی تخصصی )وکیل، روانشناس، مترجم
رسمی و غیره(

 پشتیبانی از شما در صورت تجربه ی خشونت در خانواده یا در زندگی
 روزمره

 پشتیبانی در موقعیتھایی که با تبعیض، نژادپرستی، خشونت یا تبعیض
مبتنی بر جنس و جنسیت، ھمجنسگراستیزی و ترنس ستیزی  روبرو میشوید

 ھمراھی, مشایعت و ترجمه ی ھمزمان  حین قرار مالقات در ادارات
رسمی )ھمانند ادارھی امور اتباع خارجی و غیره(

برگزاری نشستھای اطالعرسانی و جلسات مشاوره در کمپ ھای پناھندگی

ما میتوانیم در ارتباط با سواالت و مسائل زیر شما را حمایت کنیم: 



 این پروژه توسط سنای انتگراسیون، کار و امور اجتماعی در چھارچوب برنامه ی
 استانی مشاوران انتگراسیون تامین میشود.

با استفاده از ترام
Tram M12, M4, M13  

Bus 255  یا اتوبوس   

trixiewiz e.V
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin

 موسسه ی تریکزیویز                       خود را به خودتوانمندسازی، اعتماد به
 نفس،ارتقاء موقعیت ، ارتباط گیری و شبکه سازی و ھمچنین استقالل تمام مھاجران و

 پناھندگانی که نیاز به پشتیبانی دارند به خصوص زنان* پناھنده و مھاجر )ھمجنسگرا،
دوجنسگرا، ترنس، اینترسکشوال، کوئیر و...( متعھد میداند

میتوانید در این وبسایت www.trixiewiz.de اطالعات بیشتری کسب کنید.

راه ھای تماس با ما:
تلفن دفتر: ٩٢۵١٧۵۵۵٠٣٠

ساعت ھایی که پاسخگویی برای ما امکان پذیر است:
سه شنبه ھا: از ساعت ١ تا ۴ بعد از ظھر

چھارشنبه ھا: از ساعت ٢ تا ۵ بعد از ظھر 
فارسی، انگلیسی و آلمانی...................................٠١٧٧٢٩۸٧٧۴۶
عربی، انگلیسی و آلمانی....................................٠١٧٧٢٩۸٧۶۸٩
روسی، انگلیسی و آلمانی.................................٠١۵٧٣٣٢٧٠٢٣١
ایتالیایی، اسپانیایی و آلمانی..............................٠١۵٧٣٧٣٧٣١٠٢
مسئول ھماھنگی.............................................٠١٧٧٢٩۸٧٧١۸

  beratung@trixiewiz.de  :ایمیل 

 مشاوره ی اولیه برای زنان* پناھنده و مھاجر )ھمچنین ھمجنسگرایان،
 دوجنسگرایان، ترنس ھا، اینترسکشوال ھا، کوئیرھا و …( در محل دفتر ما

:trixiewiz e.V. 
سه شنبه: از ١ تا ۴ بعد از ظھر

چھارشنبه: از ٢ تا ۵ بعد از ظھر
 روزھای دوشنبه و پنجشنبه فقط با تنظیم قرار مالقات از پیش تعیین شده،

 امکانپذیر است.
  beratung@trixiewiz.de  :لطفا توسط این ایمیل ثبت نام کنید

 تالش ما بر این است که برای ھمه ی زنان* )ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان،
 ترنسھا، اینترسکشوالھا، کوئیرھا و …( فضایی امن فراھم کنیم. تمام این

پروژه توسط سنای انتگراسیون، کار و امور اجتماعی در چھارچوب

trixiewiz e.V.

.


