
در ھر شھری مراکز مشاوره برای زنان وجود دارند کھ 
در این مورد از . توانند بھ آنھا مراجعھ کنند زنان می

 .مددکاران خود سوال کنید

تواند در مورد  می) Jugendamt(ی امور جوانان  اداره
عالوه بر . مسائل خانوادگی و تربیتی بھ شما مشاوره بدھد

اطالعات و پشتیبانی در ی مھاجرین  این مراکز مشاوره
ھا در  ثبت نام بچھ مانند مسائل عملی زندگی در آلمان

ھای اجتماعی در اختیار شما  مدرسھ یا موضوع کمک
 .گذارد می

 ھای نژادپرستانھ تبعیض ی زمینھ دربرای دریافت کمک 
 )-Antidiskrimi تبعیض مبارزه با توانید با مرکز می

)nierungsstelle تماس  030 18555 1865 نبا شماره تلف
 .بگیرید

ی مشارکت  تماس جنسی فقط در صورت موافقت ھمھ
 «نھ»یا « ایست»وقتی بھ کسی  .تکنندگان مجاز اس

افراد دیگر ی  از طرف ھمھبگوئید، این موضوع باید 
متلک راجع بھ بدن و دعوت بھ اعمال . محترم شمرده شود

  . ادشوند و نباید بھ آن تن د جنسی مزاحمت تلقی می

ھر گونھ خشونت نسبت بھ زنان، حتی  در داخل خانواده، 
اگر احساس . تجاوز بھ ھمسر ھم جرم است. ممنوع است

ای و یا شوھر خود مورد تھدید  کنید از طرف غریبھ می
. با پلیس تماس بگیرید  110 ی با شمارهاید  قرار گرفتھ

ی پلیس حفاظت از شماست، و در اسرع وقت خود  وظیفھ
تا رسیدن پلیس از ھمسایگان و از کسانی کھ . رساند را می

 .در آن نزدیکی ھستند کمک بخواھید

 

وجود دارد « خشونت علیھ زنان»امداد در آلمان یک تلفن 
  شماره تحتکشور  نقطھکھ از ھر 

  .قابل دسترسی است 08000 116 016

بھ زبان  -کنند  در اینجا زنان دیگری شما را راھنمایی می
تان چیست تا  البتھ  باید بگویید کھ زبان مادریمادری شما، 

ھایتان  آنھا بھ شما و بچھ. مترجم مناسبی حضور پیدا کند
ای  کنند، و حتی اگر الزم باشد برای شما در خانھ کمک می

کنند، در جایی کھ خشونتگر  ناشناس مسکن پیدا می
ھا با زنان و کودکان  در این خانھ. تواند شما را پیدا کند نمی

یگری کھ آنھا ھم در معرض تھدید و خشونت قرار د
 .کنید اند زندگی میٰ  داشتھ

 گیلحام

ی زیادی ھستند کھ با  ھای باردار مراکز مشاوره برای زن
ھای عملی بھ زنان یاری  ھای فکری و نیز حمایت کمک

  .رسانند می

برای زنان باردار در وضعیت اضطراری  امدادیک تلفن 
  از ھر جایی با شماره توانید وجود دارد کھ می

 .تماس بگیریدآن  اب 0800 40 40020

توانید آزادانھ در مورد چیزھایی کھ شما را نگران  آنجا می
کند صحبت کنید، چون مشاورین موظف بھ رازداری و  می

مراکز میتوانند  مشاورین این تلفن امداد. حفظ اسرار ھستند
تان بھ شما  در نزدیکی محل سکونتدیگری نیز مشاوره 
توانید در یک گفتگوی شخصی بین  بعد می. کنندمعرفی 

  .ھا راجع بھ ھمھ چیز صحبت کنید خانم

 

 

  

  

 !خوش آمدید

تان خوب و سالم باشید و زندگی  امیدواریم شما و خانواده
  .آمیز و پرآسایشی داشتھ باشید موفقیت

بھ ھمین جھت ما . ای است آلمان برای شما کشور غریبھ
ھا، قوانین و  با بعضی ارزشتا خواھیم کمک کنیم  می

 .شویدقواعد، بخصوص برای زنان، در کشورمان آشنا 

 

V.i.S.d.P.                  

 

 



ھر انسان، فردی است آزاد و بنا بر قانون اساسی ما، 
، رنگ قومیتتفاوت گذاری بر اساس جنسیت، . خودمختار

گیری جنسی مجاز  بینی یا جھت پوست، مذھب، جھان
  .نیست

  زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند

اما این اصل در اینجا ھم، مثل ھمھ جای دیگر، اتوماتیک 
گذاریم  بھ ھمین دلیل ما اطالعاتی در اختیار شما می. نیست

  .کسب کنیدتا بتوانید حق خود را 

  شما بھ طور فردی حق پناھندگی دارید

ی امور  اداره»شما در آلمان با درخواست پناھندگی نزد راه 
شما . شود شروع می )BAMF(« مھاجرت و پناھجویان

تان،  بھ  معموال بھ تنھایی، بدون حضور شوھر و خانواده
  .گیرید تفصیل در مورد دالئل فرارتان مورد سوال قرار می

تمام دالیل خود بطور کامل در این مصاحبھ مھم است کھ 
اید، با  اینکھ چرا کشور خود را ترک کرده در موردرا 

دالیل فرار خانواده مھم ھستند، اما . بیان کنیدآن جزئیات 
ِعمال  یک شما بھ عنوان زن احتماال موارد خاصی از ا

در این مصاحبھ حتما . اید خشونت یا تبعیض را تجربھ کرده
راجع بھ این دالیل شخصی صحبت کنید، حتی اگر این کار 

  .برایتان سخت باشد
  

 

 

 

 

توانند برای شما بھ عنوان  دالیل شخصی کھ میجملھ از 
ازدواج : زن باعث پذیرش پناھندگی شوند از این قرارند

اجباری، فحشای اجباری، تجاوز، ختنھ، تعقیب و پیگرد بھ 
. ی لباس پوشیدن خاطر تخلف از قواعد فرھنگی، مثال نحوه

ھای دولتی صورت  توانند از طرف دستگاه این رفتارھا می
ند و یا شما را با آن تھدید کرده باشند، و نیز در گرفتھ باش

مواردی کھ از طرف افراد غیر دولتی انجام شوند و 
  .از شما حمایت نکندھای دولتی  دستگاه

 
ھای خود با یک  اگر برایتان دشوار است راجع بھ تجربھ

مرد صحبت کنید، این حق شماست کھ در این مصاحبھ فقط 
زن مصاحبھ کارمند نی یک ھا حضور داشتھ باشند، یع زن

خواھید، باید در  اگر این را می. کننده و یک مترجم زن
اعالم کنید و یا کتبا  BAMFاولین دور سوال و جواب نزد 

  .آن را درخواست کنید

ی مستقل، مشخصا  در بسیاری از شھرھا مراکز مشاوره
توانند شما را راھنمایی  برای پناھجویان وجود دارند کھ می

 .پشتیبانی کنندو 

، آوو )Diakonie(، دیاُکنی )Pro Asyl(پرو آزول 
)AWO( کاریتاس ،)Caritas( صلیب سرخ ،)DRK ( و

برای برقراری تماس با این . ھای پناھندگی نیز کانون
افتخاری در  امدادگراننھادھا، سرپرستان، مددکاران و 

  .کنند تان بھ شما کمک می محل اقامت

  

  

  

  

خواھند  گیرند کھ چگونھ می یم میھا خودشان تصم زن
  .زندگی کنند

گیری راجع بھ اینکھ آیا، چھ  تصمیمحق این اصل شامل 
ھر . شود خواھید ازدواج کنید ھم می موقع و باچھ کسی می

زندگی مشترک با . زن و ھر مردی حق دارد طالق بگیرد
جلوگیری از بارداری . ھمجنس امری پذیرفتھ شده است

در این موارد بھ دکتر . مجاز است برای زنان و مردان
 .زنان مراجعھ کنید

را  ای  تحصیل کنند و یا حرفھدر دانشگاه زنان اجازه دارند 
آنھا نھ فقط در خانواده بلکھ در جامعھ ھم . بیاموزند

 .گیرند مسئولیت بر عھده  می

خواھید کار کنید یا نھ،  گیرید کھ می شما شخصا تصمیم می
توانید یک حساب  ر شماست، و میدرآمدتان فقط در اختیا

  .بھ نام خود در بانک باز کنید

پدر . کنند زنان و مردان کار در خانھ را بین خود تقسیم می
و مادر ھر دو با حق مساوی مسئول تربیت و سرپرستی 

روند و  دخترھا و پسرھا با ھم بھ مدرسھ می. کودکان ھستند
  .ھایشان یکسان است درس

. از تربیت بدون خشونت را دارندکودکان حق برخورداری 
 جلوگیری ازھا، حبس کردن آنھا و  ھچکتک زدن ب

 .شود جرم محسوب می شان  تحصیل

 


