
 المساعدة ضد العنف

والتمييز   
 ....على الصفحات التالية، ستجد معلومات حول

 العنف ضد المساعدة
 ؟أين يمكني التوجه عند معاناتي بسبب العنف

 التمييز ضد المساعدة
ي فعله عند تعرضي للتمييز )كتعرضي للتمييز في المدرسة، أو العمل، أو في األماكن العامة، أو في ني يمكنذما ال

 غ؟(ت، أو الشرطة، أو خالل وقت الفراالحافالت والقطارات، أو من قبل السلطا

 االجتماعية البيئة
 ؟مع من يمكني تنسيق ورش العمل، ومن الذي يدعمني في تغيير البيئة الخاصة بي

 

 العنف يعاني لمن المساعدة
 في العامة، األماكن في العمل، في المدرسة، )في السامية ومعاداة العنصري التمييز عن الناجم والعنف الحقوق،
 (الفراغ وقت خالل أو الشرطة، أو السلطات قبل من أو والقطارات، الحافالت

لالستشارة  -(RAA Sachsen eV)  قدم الدعم إلى
وطلب النصح لألشخاص الذين عانوا من العنف 

التمييز العنصري ومعاداة  األيمن،  الجناحبسبب 
 السامية

 عنوان الزائر
45شارع   Bautzner 

 درسدن 01099
 9741268-0172 , 8894174-0351 هاتف
 opferberatung.dresden@raa-sachsen.de بريد إلكتروني
 raa-sachsen.de/support موقع الويب
Onlineberatung 

 /onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info موقع الويب
Vorfall melden 

 raa-sachsen.de/support/vorfall-melden موقع الويب

 والشهود واألقارب الجرائم لضحايا والدعم النصح قديمت



  مساعدة الضحايا في ساكسونيا كنر

 عنوان الزائر

Heinrichstraße 12 
 درسدن 01097
 8010139-0351 هاتف
 dresden@opferhilfe-sachsen.de بريد إلكتروني
 opferhilfe-sachsen.de موقع الويب

 الطوارئ
  



 

 110 :الشرطة

 112 :خدمة اإلنقاذ وقسم مكافحة الحرائق

 خط المساعدة في درسدن

RAA Sachsen e. V. 

 الترجمة في الطوارئ عند طلب خدمات الشرطة واإلسعاف

 85075222-0351  هاتف
 raa-sachsen.de/helpline-dresden موقع الويب

 

 ساعات العمل

على مدار الساعة العربية: /األلمانية/ اإلنجليزية  
 
 :الطوارئ الليلية

9إلى الساعة  21أيام األربعاء، الجمعة، السبت، واألحد من الساعة   
 العنف األسري

 مؤسسة التدخل والتنسيق في درسدن

 D.I.K. 

 مركز النصح للنساء والرجال

 8567210-0351 هاتف
 fsh-dresden.de/beratung موقع ويب

 

 هاتف مساعدة الرجال والنساء

لغة مختلفة 17ساعة في كل أيام األسبوع في  24تقديم النصح على مدار   

 116016-08000 هاتف
 hilfetelefon.de موقع الويب
 لغة اإلشارة
 Beratung in Gebärdensprache موقع الويب
 تقديم استشارات ودردشة عبر اإلنترنت
 Onlineberatung موقع الويب

 مركز حماية البشر في درسدن

http://www.fsh-dresden.de/beratung/


 .e. V شبكة حماية البشر في درسدن

 32345422-0351 هاتف
 msw@mnw-dd.deبريد إلكتروني
 Männerschutzwohnung  موقع الويب

ESCAPE Dresden 

المنزليالنصائح لجناة العنف   

 

 عنوان الزائر

Königsbrücker Straße 37 
 درسدن 01099
 8104343-0351 هاتف
 kontakt@escape-dresden.de بريد إلكتروني
 mnw-dd.de موقع الويب

 العنف ضد النساء

 خط المساعدة للنساء

لغة مختلفة 17ساعة خالل األسبوع في  24نصائح على مدار   

 116016-08000 هاتف
 hilfetelefon.de موقع الويب
 لغة اإلشارة
 Hilfetelefon - Gebärdensprache موقع الويب
 تقديم استشارات ودردشة عبر اإلنترنت
 Hilfetelefon - Onlineberatung موقع الويب

 

 

 دار حماية النساء في درسدن
 .e. V دار حماية النساء في درسدن

 الحماية والمساعدة لضحايا العنف األسري

 2817788-0351 هاتف
 fsh-dresden موقع الويب

 مؤسسة التدخل والتنسيق في درسدن



 D.I.K. 

Frauenschutzhaus مركز االستشارات في درسدن 

 

 عنوان الزيارة

 6 شارع لورين
 درسدن 01067
 8567210-0351 هاتف
 fsh-dresden.de/beratung موقع الويب

 

 

 

 المساعدة ضد التمييز

العنصري في ساكسونيامكتب مناهضة التمييز   

 e. V. 

 المركز اإلقليمي لمدينة درسدن
Seminarstraße 13 
01067 Dresden 
 4819837-0351 هاتف
 dresden@adb-sachsen.de بريد إلكتروني
 adb-sachsen.de موقع الويب 

 البيئة االجتماعية
؟مع من يمكني التنسيق لورش العمل، ومن سيدعمني في تغيير البيئة الخاصة بي  

 

 

 

 

 

 البيئة االجتماعية
 :للمدرسة



 .e. Vورشة عمل خاصة بالعنف األسري -  الشجاعة

 دعم الشبكة المعنية بالديمقراطية والشجاعة في ساكسونيا

 

 عنوان الزيارة

Könneritzstraße 7 
 درسدن 01067
 sachsen@netzwerk-courage.de  بريد إلكتروني
 netzwerk-courage.de/sachsen موقع الويب

مشروعات وورش عمل يومية لطالب المدارس الثانوية والمعلمون حول ظاهرة كره البشر والعنصرية  NDC توفر
وظاهرة النازيون الجدد في المدارس. نحن نتطلع إلى استراتيجيات عمل لحل هذه المشكالت العصبية ولتعزيز التواجد 

 .والتعايش لفترات طويلة

 :.ذلك شابه ما النادي، المدرسة، الحي، العمل، لمكان

Kulturbüro Sachsen e. V. 

المكتب اإلقليمي في مناطق الشرق الوسطى -فريق االستشارات المتنقل   

 

 عنوان الزيارة

Bautzner Straße 20 
 درسدن 01099
 81069680-0351 هاتف
 mbt.mitte-ost@kulturbuero-sachsen.de بريد إلكتروني
 kulturbuero-sachsen.de موقع الويب

على البيئة االجتماعية لألشخاص الذين يتضرروا ويعانون من ظواهر  Kulturbüro Sachsen تركز مؤسسة
كالنازيين الجدد، والعنصرية ومعاداة السامية وغيرها من الظواهر ضد اإلنسانية األخرى. يعمل فريق االستشارات المتنقل 

لى تطوير استراتيجية العمل مع األشخاص الذين يرغبون في فعل شيء ما حيال أفكار عدم الشرق( ع -)في مناطق الوسط
المساواة والتمييز العنصري في أماكن العمل، وفي الحي، وفي المدارس، وفي النقابات، وكذلك تعزيز التعايش 

 .الديمقراطي والعيش بإطار محترم

 :لموفرين في هئية التحالف ضد التمييز العنصري، هنايمكن العثور على المزيد من ورش العمل من مختلفي ا

 التحالف ضد التمييز العنصري
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