
مشاوره برای خانم ھای خارجی که.                        
                                                                  
به خاطر فرارويا رانده شدن از کشور شان ويا به دليل 

شرايط پذيرشی ويا شرايط سکونت فعلی خود تحت 
 خشونت قرار گرفته اند.

Landeshauptstadt Magdeburg 
Sozial- und Wohnungsamt 
Beratungsstelle für ausländische Frauen 
Abteilung Zuwanderung 
Raum 333 
Georg-Kaiser-Straße 3 
39116 Magdeburg 
 
Tel.:  0391 / 5 40 34 32 
Mobil:  0151 / 1 96 06 26 9 
E-Mail:   Beratungsstelle.fluechtlingsfrauen@soz.magdeburg.de 

 
 

 به چه کسی بايد مراجعه بکنم؟

 محل کار ما:
و(آخرين ايستگاه) ١٠و  ۵با تراموای  ٠  
                                      ۵٨و ۵۴،۵۵با اتوبوس شھری شماره  ٠
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Sozial - und Wohnungsamt 



.پيشنھاد ھای مشاوره ای   
 

مشاوره ھای اجتماعی ما برای خانم ھای خارجی است که در 
اردوگاه پناھندگان ويا خانه ھای عادی در شھر ماگدبورگ زندگی 

می کنند و از نظر روحی و روانی و جسمی تحت خشونت و يا 
         تھديد قرار گرفته اند.            

                           

 مشاوره ھای ما اين خدمات را عرضه می کند:.
 
گفتگو با خانم ھا يی که تحت خشونت قرار گرفته اند.  ٠  

مشاوره،حمايت، ميانجی گری در شرايط بحرانی و اظطراری ٠  

اجرای اقدامات احتياطی در صورت تجاوز به حقوق زنان.    ٠  

کمکھای اجتماعی شخصی.                                       ٠  

مشاوره در مورد رفتار خشونت آميز و چگونگی برخورد با صدمات روحی آن ٠  

حمايت افراد در انجام کارھا ی روزمره و فعال کردن منابع انرژی شخصی آنان ٠  

اطالع رسانی در مورد حقوق مدنی و در مورد حفاظت شخصی(قوانين ضد  ٠  

آنھال-خشونت،قوانين امنيتی و اجتماعی استان ساکسن   

اطالعات راجع به چگونگی روند حمايت و کمک به زنان. ٠  

ھمراھی افراد به ادارات مختلف،پليس و دادگاه  ٠  

کمک در حل مسائل اقامتی و امور اجتماعی ٠  

 

 

 ساعات کاری:.  
          

١٢٠٠- ٩:٠٠دوشنبه:.       
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

 اصول مشاوره:    .
 
مشاوره توسط کارشناسان امور اجتماعی انجام می شود ٠  

گفتگو ھای مشاوره و اطالعات شخصی افراد کامال محرمانه می مانند ٠  

مشاوره ھا غير اجباری و رايگان ھستند ٠  


