
 !خوش آمديد
آميز و پرآسايشی  تان خوب و سالم باشيد و زندگی موفقيت اميدواريم شما و خانواده

  .داشته باشيد
با بعضی تا خواهيم کمک کنيم  به همين جهت ما می. ای است آلمان برای شما کشور غريبه

 .شويدها، قوانين و قواعد، بخصوص برای زنان، در کشورمان آشنا  ارزش
 

تفاوت گذاری بر . هر انسان، فردی است آزاد و خودمختاربنا بر قانون اساسی ما، 
  .گيری جنسی مجاز نيست بينی يا جهت ، رنگ پوست، مذهب، جهانقوميتاساس جنسيت، 

  زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند
ما به همين دليل . اما اين اصل در اينجا هم، مثل همه جای ديگر، اتوماتيک نيست

  .گذاريم تا بتوانيد حق خود را کسب کنيد اطالعاتی در اختيار شما می

  شما به طور فردی حق پناهندگی داريد
« ی امور مهاجرت و پناهجويان اداره»شما در آلمان با درخواست پناهندگی نزد راه 

)BAMF( تان،  به  شما معموال به تنهايی، بدون حضور شوهر و خانواده. شود شروع می   .گيريد تفصيل در مورد دالئل فرارتان مورد سوال قرار می
اينکه چرا کشور  در موردتمام داليل خود را بطور کامل در اين مصاحبه مهم است که  داليل فرار خانواده مهم هستند، اما . بيان کنيدآن ايد، با جزئيات  خود را ترک کرده خشونت يا تبعيض را تجربه زن احتماال موارد خاصی از ِاعمال  يک شما به عنوان   .برايتان سخت باشددر اين مصاحبه حتما راجع به اين داليل شخصی صحبت کنيد، حتی اگر اين کار . ايد کرده

توانند برای شما به عنوان زن باعث پذيرش پناهندگی شوند  داليل شخصی که میجمله از  تعقيب و پيگرد به  ازدواج اجباری، فحشای اجباری، تجاوز، ختنه،: از اين قرارند توانند از طرف  اين رفتارها می. ی لباس پوشيدن خاطر تخلف از قواعد فرهنگی، مثال نحوه از شما حمايت های دولتی  مواردی که از طرف افراد غير دولتی انجام شوند و دستگاههای دولتی صورت گرفته باشند و يا شما را با آن تهديد کرده باشند، و نيز در  دستگاه های خود با يک مرد صحبت کنيد، اين حق شماست  اگر برايتان دشوار است راجع به تجربه .ندنک
زن مصاحبه کننده و کارمند ها حضور داشته باشند، يعنی يک  که در اين مصاحبه فقط زن

 BAMFخواهيد، بايد در اولين دور سوال و جواب نزد  اگر اين را می. يک مترجم زن
  .ن را درخواست کنيداعالم کنيد و يا کتبا آ

ی مستقل، مشخصا برای پناهجويان وجود دارند که  در بسياری از شهرها مراکز مشاوره
 .توانند شما را راهنمايی و پشتيبانی کنند می

، صليب سرخ )Caritas(، کاريتاس )AWO(، آوو )Diakonie(، دياکنی )Pro Asyl(پرو آزول 
)DRK (برای برقراری تماس با اين نهادها، سرپرستان، . های پناهندگی و نيز کانون

 .کنند تان به شما کمک می افتخاری در محل اقامت امدادگرانمددکاران و 
 
  .دخواهند زندگی کنن گيرند که چگونه می ها خودشان تصميم می زن

خواهيد  ه کسی میگيری راجع به اينکه آيا، چه موقع و باچ تصميمحق اين اصل شامل 
زندگی مشترک با همجنس . هر زن و هر مردی حق دارد طالق بگيرد. شود ازدواج کنيد هم می

در اين . جلوگيری از بارداری برای زنان و مردان مجاز است. امری پذيرفته شده است
 .موارد به دکتر زنان مراجعه کنيد

آنها نه فقط . را بياموزند ای تحصيل کنند و يا حرفهدر دانشگاه زنان اجازه دارند 
 .گيرند در خانواده بلکه در جامعه هم مسئوليت بر عهده  می

خواهيد کار کنيد يا نه، درآمدتان فقط در اختيار  گيريد که می شما شخصا تصميم می
  .توانيد يک حساب به نام خود در بانک باز کنيد شماست، و می



پدر و مادر هر دو با حق 
دخترها و پسرها با هم به مدرسه 

ها، حبس کردن  هچکتک زدن ب

توانند به آنها مراجعه  در هر شهری مراکز مشاوره برای زنان وجود دارند که زنان می

تواند در مورد مسائل خانوادگی و تربيتی به شما 
عات و پشتيبانی در مسائل 

های اجتماعی در  ها در مدرسه يا موضوع کمک

 مبارزه با توانيد با مرکز
 .تماس بگيريد 030 

« ايست»وقتی به کسی  .تی مشارکت کنندگان مجاز اس
متلک . افراد ديگر محترم شمرده شود
 . شوند و نبايد به آن تن داد

تجاوز به همسر هم . هر گونه خشونت نسبت به زنان، حتی  در داخل خانواده، ممنوع است
رار ای و يا شوهر خود مورد تهديد ق

ی پليس حفاظت از شماست، و در 
تا رسيدن پليس از همسايگان و از کسانی که در آن نزديکی 

 تتحکشور  نقطهوجود دارد که از هر 

به زبان مادری شما، البته  بايد 
آنها به شما و . تان چيست تا مترجم مناسبی حضور پيدا کند
اشناس مسکن پيدا ای ن کنند، و حتی اگر الزم باشد برای شما در خانه

ها با زنان و  در اين خانه. 
 .کنيد  اند زندگی می  کودکان ديگری که آنها هم در معرض تهديد و خشونت قرار داشته

های  حمايتهای فکری و نيز  ی زيادی هستند که با کمک

توانيد از هر  برای زنان باردار در وضعيت اضطراری وجود دارد که می

کند صحبت کنيد، چون  توانيد آزادانه در مورد چيزهايی که شما را نگران می
ميتوانند  مشاورين اين تلفن امداد

توانيد  بعد می. کنندتان به شما معرفی 
 .ها راجع به همه چيز صحبت کنيد

پدر و مادر هر دو با حق . کنند یزنان و مردان کار در خانه را بين خود تقسيم م
دخترها و پسرها با هم به مدرسه . مساوی مسئول تربيت و سرپرستی کودکان هستند

  .هايشان يکسان است
کتک زدن ب. کودکان حق برخورداری از تربيت بدون خشونت را دارند

 .شود جرم محسوب می شان تحصيل

در هر شهری مراکز مشاوره برای زنان وجود دارند که زنان می
 .در اين مورد از مددکاران خود سوال کنيد

تواند در مورد مسائل خانوادگی و تربيتی به شما  می) Jugendamt(ی امور جوانان 
عات و پشتيبانی در مسائل ی مهاجرين اطال عالوه بر اين مراکز مشاوره

ها در مدرسه يا موضوع کمک ثبت نام بچه مانند عملی زندگی در آلمان
. 
توانيد با مرکز می های نژادپرستانه تبعيض ی زمينه 

nierungsstelle 18555 1865 نبا شماره تلف 
ی مشارکت کنندگان مجاز اس تماس جنسی فقط در صورت موافقت همه
افراد ديگر محترم شمرده شودی  از طرف همهبگوئيد، اين موضوع بايد 

شوند و نبايد به آن تن داد راجع به بدن و دعوت به اعمال جنسی مزاحمت تلقی می
هر گونه خشونت نسبت به زنان، حتی  در داخل خانواده، ممنوع است

ای و يا شوهر خود مورد تهديد ق کنيد از طرف غريبه اگر احساس می
ی پليس حفاظت از شماست، و در  وظيفه. با پليس تماس بگيريد  110 

تا رسيدن پليس از همسايگان و از کسانی که در آن نزديکی . رساند  

وجود دارد که از هر « خشونت عليه زنان»امداد 
  .قابل دسترسی است

به زبان مادری شما، البته  بايد  -کنند  در اينجا زنان ديگری شما را راهنمايی می
تان چيست تا مترجم مناسبی حضور پيدا کند بگوييد که زبان مادری

کنند، و حتی اگر الزم باشد برای شما در خانه
. تواند شما را پيدا کند کنند، در جايی که خشونتگر نمی

کودکان ديگری که آنها هم در معرض تهديد و خشونت قرار داشته

ی زيادی هستند که با کمک های باردار مراکز مشاوره
  .رسانند عملی به زنان ياری می

برای زنان باردار در وضعيت اضطراری وجود دارد که می
 .تماس بگيريد

توانيد آزادانه در مورد چيزهايی که شما را نگران می
مشاورين اين تلفن امداد. مشاورين موظف به رازداری و حفظ اسرار هستند

تان به شما معرفی  در نزديکی محل سکونتديگری نيز 
ها راجع به همه چيز صحبت کنيد نمدر يک گفتگوی شخصی بين خا
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زنان و مردان کار در خانه را بين خود تقسيم م
مساوی مسئول تربيت و سرپرستی کودکان هستند

هايشان يکسان است روند و درس می
کودکان حق برخورداری از تربيت بدون خشونت را دارند

تحصيل جلوگيری ازآنها و 
  

در هر شهری مراکز مشاوره برای زنان وجود دارند که زنان می
در اين مورد از مددکاران خود سوال کنيد. کنند
ی امور جوانان  اداره

عالوه بر اين مراکز مشاوره. مشاوره بدهد
عملی زندگی در آلمان

.گذارد اختيار شما می
 دربرای دريافت کمک 

Antidiskrimi-( )nierungsstelle تبعيض
تماس جنسی فقط در صورت موافقت همه

بگوئيد، اين موضوع بايد  «نه»يا 
راجع به بدن و دعوت به اعمال جنسی مزاحمت تلقی می

هر گونه خشونت نسبت به زنان، حتی  در داخل خانواده، ممنوع است
اگر احساس می. جرم است

 ی با شمارهايد  گرفته
رساند اسرع وقت خود را می
 .هستند کمک بخواهيد

  
امداد در آلمان يک تلفن 

  شماره
قابل دسترسی است 08000 116 016

در اينجا زنان ديگری شما را راهنمايی می
بگوييد که زبان مادری

کنند، و حتی اگر الزم باشد برای شما در خانه هايتان کمک می بچه
کنند، در جايی که خشونتگر نمی می

کودکان ديگری که آنها هم در معرض تهديد و خشونت قرار داشته

 گیلحام
های باردار مراکز مشاوره برای زن

عملی به زنان ياری می
برای زنان باردار در وضعيت اضطراری وجود دارد که می امداديک تلفن 

  جايی با شماره
تماس بگيريدآن  اب 0800 40 40020

توانيد آزادانه در مورد چيزهايی که شما را نگران می آنجا می
مشاورين موظف به رازداری و حفظ اسرار هستند

ديگری نيز مراکز مشاوره 
در يک گفتگوی شخصی بين خا

V.i.S.d.P.                  


