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 Akifra  - ن ��ت��	ن.ا�	دۀ ����� ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز�  Prießnitzstraße 18  01099 Dresden   :ن��   Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße),  Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Görlitzer Straße, Nordbad)   ��!!ن ز��ن �'��ت از طر!ق ا!�!ل   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.akifra.orgا!	�ر	ت:    info@akifra.org، desertflower@akifra.orgا!�!ل:   0351-42645120�

Akifra - �	
 ���ای ���ق ��د��ن و ز��ن.ا���رای د,�ع از ��وق  �2002دۀ ����� ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز	�ن #�ز��	* (!ر!) ا#ت �) در #�ل ا	��ن ��ت - Akifra   در��رۀ ��:   %�ۀ #��"!  ا �ام  #�زی آ�وزش، #'�ت و �و#�� �ود��ن و ز	�ن در در#دن �1#!س �د. ھدف ا	��ن ���!ت از ا�دا��ت ا��.�ری در را#��ی �-!	) ای ��طوف �) ھ�ی �و#�)��*ا	د. 8�ر8وب ��* (ط��رو�!ت وا�6 �دهز	�ن و �ود��	* ا#ت �) از 	ظر ا����"* �ورد  ھ� و راھ�ردھ�ی ا!ن ھ�ی ���* در ا,ر!�� ا#ت �� در ,:�!* 9!ر���ر�ز از ا!دهھ�.�ری و ار���ط �#��!م و ��	د�دت �� #�ز��ن ھ�!* در �	!�، ��	زا	!� و او;�	دا �ورد ه��ن ��?�ر �رود و 	-�د!	) �و	د. در ��ل ��:ر <روژھ� ���!ت �ود، #ط> آ;�ھ*#�ز��ن ر#�	*، ھ�!* در (Cوص اط'عد!ده �ر	��)ھ�ی #ر<�!* <	�ھ�و!�ن �رای �-��ران آ#!بدر��	A�ه�� ھ�.�ری 	-�دھ�ی ز	�ن و   <روژۀ آ,ر!�� �رای د(�ران و ز	�ن �وان <س از (�	� آ@ت �	�#�* - Desert Flower Dresden  <!�	-�د ��:   ا	دازی �ده ا#ت.ھ�!* �رای <	�ھ�و!�ن راه���!ت وا�6 �ده ا#ت. در دا(ل ��ور آ@��ن <روژه �!#* ��Cت �*�� �) ز��ن   �* دھ!م.�� ھ�8	!ن <ز�.�ن ز	�ن ���@��ت #ر<�!* و ��@!	*، <ز�.�ن �در#)، ��(CC�ن اط��ل، �ر�!�ن و �دد��ران ا����"* را آ�وزش    ھ�ی اC'ح �	#!ت�ر,* �رای �را�*���وره و � -  د!ده در دوران ��رداری�را��ت از ز	�ن آ#!ب -  ���وره در (Cوص #'��* �رای ا,راد ز!ر #ن ��	و	* -    ھ�ی ��:�	!م. �ر	��)ھ�ی <ز�.* اراD) �*رو�	Aری و ھ�8	!ن �را��تA	* و ا	ھ* زن !�ھ�ی آ@�����رد ��F  �	!م، در Cورت 	!�ز ا!ن ا�.�ن و�ود دارد �) از ��ر�م �   �Ausländerrat Dresden.  Elisenstraße 35  01307 Dresdenدۀ ا	��ن ��ت    �A!ر!م.



�ن: �   Straßenbahnlinien 6, 13 (Haltestelle Sachsenallee),  Buslinie 62 (Haltestelle Bönischplatz)  آدرس:   12�� #�"ت  �10	�) از #�"ت <	H  12�� #�"ت  �10	�) از #�"ت #)  13�� #�"ت  10دو�	�) از #�"ت   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.auslaenderrat-dresden.deا!	�ر	ت:   info@auslaenderrat.deا!�!ل:   4363723-0351,��س:   0351-3070968 ,0176-47696854�
�	
 ���* ا	��ن ���!ت از اد9�م ,رھ	A*، ا����"* و #!�#* �-��ران و ��و!ت ا#��'ل آ	-� ا#ت. د,�ر ا	��ن، �ر�ز 	�#ت �!ن���* �	�,6 ا,راد �-��ر در در#دن ا#ت. ھدف از ��ر ا!ن  �1990ده در #�ل �1#!س �Ausländerrat Dresdenدۀ ا	��ن ��ت  در��رۀ ��:    .Ausländerrat Dresden%�ۀ ا��ا@� )IBZ!ن ,:�ھ�!* �رای ��ر �ود�	ر�ز ���وره �رای �-��ران و ھ�8� F! واده ا#ت. "'وه �ر ا!ن ) ���ل	ن و (��	ن، �وا� �* ز!ر ا#ت:  <!�	-�د ��:   در در#دن ا#ت. و !F �ود�#��نای ا	��ن دارای دو د,�ر �	ط�)C* و ��ورھ�ی ا�وص #'�C) ورۀ او@!) در��� F! -�د	ر ا#ت. ا!ن <!����طوف �) ا,راد �-��ر�� �� ���	ری -  �ر!A�-م #'�ت آ@��ن��ن و �ردان#'�ت �و -  ھ� در #!#�	ری�را��ت -  د��ن، ز!A�!>/*�ت �*�� �) ز��ن   ھ�ی �-دا���C ر ز��نھ�ی ز!رA!ھ* �رای د���!#* و ,�ر#* (�را#�س 	!�ز ��ر���ن �A	*، ا	!م: آ@��	!ز �:ور <!دا �	ھ�  �ن:   MEDEA International  Harry-Dember-Straße11  01169 Dresden<روژۀ #'��* ز	�ن   .�FMGZ MEDEAدۀ ا	��ن ��ت    �		د.)�*�   (����) 13�� #�"ت  ���10) از #�"ت   13�� #�"ت  810-�ر�	�) از #�"ت   17�� #�"ت  �14	�) از #�"ت #)  ھ�ی ���وره:#�"ت   www.medea-dresden.deا!	�ر	ت:   mia@medea-dresden.deا!�!ل:   0351-4178080�



Straßenbahnlinien 2, 7 (Haltestelle Schlehenstraße oder Kirschenstraße),  Buslinie 80 (Haltestelle Lise-Meitner-Straße)   
�وژۀ ����� ز��ن 'MEDEA International   :�� ن ��ت   در��رۀ��	ران ا�دۀ �ر�ز #'�ت د(�MEDEA  ران ,��@!ت �* 20از�ن و د(�	ی #'�ت ز���ون در �وزۀ ار	���د. #�ل <!ش 	� ;��!ش !�,ت. در ا!ن ��ل !Dresden-Gorbitz  Fدر  MEDEA International<روژۀ #'��* ز	�ن  2016در ژا	و!� #�ل  ��ن ��و!ت ز	�ن و ف�	�س و !C)� ���� Fوص �رای ز	�ن <	�ھ�و و �-��ران ��Lول ھ#�	د و ھد�دد��ر ا����"*، !F روان �!#* ��Cت �*�� �) ز��ن   �!ز;ردھ�!* �و#ط ز	�ن �رای ز	�ن -  ��ر;�ه در��رۀ �Lذ!� آ;�ھ�	) -  (� ��"د;*��ر;�ه در �ورد �	ظ!م (�	واده و <!�A!ری از ��رداری، 8ر -  �ودک، آ��د;* �رای زا!��ن-;روه ��در -  ھ�ی ;روھ*�'��ت "�و�* ز	�ن / ��C�	) ز	�ن �� ,��@!ت -  ھ�ی ;روھ*:�ر	��)   در Cورت 	!�ز ��ر,* و ھ�راھ* در �ؤ##�ت <ز�.*  �-�A!ری در #!#�م #'�ت آ@��ن -  اری، ��دری و ز	د;* �ودکدر (Cوص ��رد -  ھ�ی :د��رداریدر (Cوص ا�زارھ� و روش -  در (Cوص ,��رھ�ی ز	د;* روز�ره -  �	*)-ھ�، ا(�'?ت (واب، ا	زوا، ا,#رد;*، ��.'ت روان�	�(�* (�رسدر (Cوص �و:و"�ت روان -  ���ورۀ (CوC*:    <!�	-�دھ�ی ��:   ھ�ی �(C* ز	�ن در #'�ت ا#ت.ار���ی �وا	�!*A	* و ا	ر�م ھ�ی آ@���ھ* ����	!م. در Cورت 	!�ز ا!ن ا�.�ن و�ود دارد �) از ا	��ن �ر��� � �ن:   Fiedlerstraße 25/ Uniklinik Haus 28  01307 Dresden   ���@�� #ر<�!* �رای �را��ت از <	�ھ�و!�ن  در#دن ا	��ن �!�� <ز�.* #�;#ن / ا!�@ت (ود�(��ر #�;#ن / <�!�(ت ا!�@�*    در(وا#ت �	!م.�  15�� #�"ت  ���9) از #�"ت   17�� #�"ت  �11	�) از #�"ت #)  17�� #�"ت  �9	�) از #�"ت دو�	�)، 8-�ر�	�)، <	H   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.kvs-sachsen.deا!	�ر	ت:   fluechtlingsambulanz@kvsachsen.deا!�!ل:   4422594-0351,��س:   0351-42643297�



 Bahnlinien 6, 12 (Haltestelle Augsburger Straße)  Buslinien 62, 74 (Haltestelle Uniklinikum)   
 �()�� �*%+' !�,� ���'�-� '/�ھ�-�ن -ا�� !�!#*، ,را	#)، ا#<�	!�!*، ,�ر#*، "ر�*، اردو، <��و، رو#*، ��دو	*، 	روژ و دا	��ر�* ��Cت �� �) ز��ن   در��ن #ر<�!* <	�ھ�و!�ن !� ��رت �!�� �!��ری ����ر. ;واھ* ����ر Cور��#�ب از ادارۀ ا����"*، C�در�ده �-ت   �رط در��ن <ز�.*:<!ش   <ز�.* �� ��!!ن و�ت ���* (<س از ��و!ز !F <ز�F "�و�*)�	�): ���وره رواندو�	�) �� <	H -   ھ�ی ��ل از زا!��ن �� �رار �'��ت.�	�): ���وره ز	�ن؛ �را��تدو�	�) �� <	H  -   �ود.ا�#!	�#!ون ا�را �*دو�	�) و 8-�ر�	�): ���ورۀ �ود��ن؛ �� ��!!ن و�ت ���* ���!	�ت و و  -   �ود.دو�	�) �� ���): ���وره <ز�.* "�و�*؛ �� ��!!ن و�ت ���* وا�#!	�#!ون <ذ!ر,�) �*  -   <!�	-�د ��:   ا	د.�� �ر�زی �رای در��ن #ر<�!* و �را��ت از ا,رادی ھ#�!م �) �) "	وان <	�ھ�و وارد در#دن �ده   ��:در��رۀ    �"�0A	*، ا	ھ�ی آ@�� �!	!F دا	�A�ه در#دن«Seelische Gesundheit«�ر�ز اورژا	س     �	!م.�*� ،  Lukasstraße 3  01069 Dresden, Seiteneingang links    :ن���ن �رای �!��ران رو#*  0351-41726750��   12�� #�"ت  ���8) از #�"ت    18�� #�"ت  810-�ر�	�) از #�"ت   14:30�� #�"ت  �8	�) از #�"ت �	�)، <	Hدو�	�)، #)   	�م، ��!!ن و�ت �'��ت��ت    4582070-0351ز��ن: �

ھ�ی �ود، در��نآ�وزش داده �*�		دۀ ,ردی !� ;روھ* ھ�ی ���!ت�ر	د. ا!ن �ر	��) ���ل !F ��(!ص د�!ق ا#ت. #<س �.	!F(د��ت �ر�ز اورژا	س ��طوف �) �زر;#�?ن و �ود��	* ا#ت �)  از "وا�ب روا	* و ا����"* ��ر�!�ت درد	�ک ر	H �*   <!�	-�د ��:   »Seelische Gesundheit«�8,/,7 دا��56ه در��ن، ���+ اورژا�1   ای ���.ل از <ر#��ران #ر<�!*، <ز�.�ن، ر��)�ود. �!م �!ن�ود و در��رۀ �دا('ت �!��ر ���وره اراD) �*آ#!ب �* د!ده آزاد ا#ت، ا,راد در��	Aران، �دداران ا����"* و !F ھ	ردر��	Aر ا#ت. ا!ن �ر	��) �رای ھ�� ا,راد آ#!ب�	�#�ن، روانروان �-�(���C� .د	�د��ت ھ#) !ز ���ول ا!ن	ر ���* �) ز��ن�ر	ا�را �*ھ�ی در�� *#!�A	*، رو#* !� ا	ر���ن ھ�ی آ@���ود !� �� �	* ا#ت.���ھ* د"وت �*�   �و	د. ��!!ن و�ت �'��ت �) Cورت �


