
 ٕاستشارة لفائدة النساء أالجنبيات               

            

 اللّوايت 
 

 تعّرضن  للعنف  بسبب  الهجرة  و  الطرد  

Landeshauptstadt Magdeburg 
Sozial- und Wohnungsamt 
Beratungsstelle für ausländische Frauen 
Abteilung Zuwanderung 
Raum 333 
Georg-Kaiser-Straße 3 
39116 Magdeburg 
 

0391/  5 40 34 32الھاتف الثابت:     
0151/  1 96 06 26 9الھاتف الجوال:    

beratungsstelle.fluechtlingsfrauen@soz.magdeburg.de  :البريد اإللكتروني 
 

 ٔاين ٔاجد املساعدة ؟ 

 كيفية الوصول ٕاىل إالستشارية:

ٕاىل آخر حمطة .  10و  5عن طريق الرتام رمق  ٠  

.  58و  55،  54عن طريق الباص رمق ۰  
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Sozial - und Wohnungsamt 



 عرض إالستشارية
 

ٕان عرض إالستشارية البيداغوجية و إالجامتعية اخلاّصة ابلنّساء أالجنبيات  
املتواجدات يف اجملّمعات السكنّية للّالجئني التابعة للبدلايت ملدينة ماغدبورغ 

 و اللّوايت يتعّرضن للعنف النفيس و اجلسدي .          

                           

 تعِرض إالستشارية ما ييل: 
 

حماداثت لفائدة النّساء املعنيات . ٠  

إالستشارة و ادلمع و التّدخل خالل أالزمات و احلاالت املسـتعجةل .  ٠  

تقدمي امحلاية خالل تعّرض النّساء للتعّدايت. ۰  

املساعدات للحاالت إالجامتعية و البيداغوجية الفردية.  ۰  

إالستشارة حول موضوع العنف و التّعامل مع الّصدمات النفسـّية.  ٠  

املساعدات فامي خيص املواهجات اليومية .  ٠  

معلومات حول خيارات حامية القانون املدين (قانون امحلاية من العنف، قانون السالمة و  ٠
 أالمن و القانون التنظميي) يف " سكسونيا ٔاهنالت ".

. معلومات حول أالنظمة املقّدمة للمساعدات إالضافيّة  ٠  

.مرافقة أالشخاص ٕاىل ماكتب الّسلطات، الّرشطة و احملمكة ٠  

مساعدات لتوضيح املسائل املتعلّقة ابٕالقامة و الترشيعات إالجامتعية يف هذا اجملال. ٠  

 

 مواقيت العمل :
          

سا12 –سا 9اإلثنين:                
١٧:٠٠-١۴:٠٠. و ١٢:٠٠-٩:٠٠سه شنبه:.    

 چھارشنبه:  با ھماھنگی طرفين
١٢:٠٠-٩:٠٠پنجشنبه:.     
١٢:٠٠-٩:٠٠جمعه:.      

 

 از اين گذشته در اينجا می توان شخصأ وقتی برای مشاوره ھماھنگ کرد

 مبادئ إالستشاريّة :
 

يقوم ابٕالستشارة خمتصون تربويون و ٕاجامتعيون .  ۰  

احملاداثت و إالستشارات و البياانت الشخصية تكون اتمة رسيّة.   ۰  

إالستشارة جمانّية وتقوم عىل ٔاساس تطوعي.  ۰  

 

 مواقيت العمل :
          

سا12 –سا 9إالثنني:                

د             30سا17 –سا 14سا   و  12 –سا 9الثالاثء:             
 أالربعاء:             حسب املواعيد احملجوزة 

سا12 –سا 9امخليس:               

سا 12 –سا 9امجلعة :                

 هناك ٕاماكنية احلصول عىل مواعيد لٕالستشارية بشلك فردي .


