
 خشونت و ی کمک در زمينه
  تبعيض

  
  :ی موارد زير بيابيد در صفحات بعدی می توانيد اط�عاتی درباره

  خشونت ی زمينه در کمک
  توانم مراجعه کنم؟ بگيرم، به کجا میاگر در معرض خشونت قرار 

  تبعيض ی زمينه در کمک
ی، در اتوبوس و قطار، در ادارات مث� در مدرسه، در محل کار، در محيط عموم (بگيرماگر مورد تبعيض قرار 

  ؟بکنم می توانم چه، )رسمی يا پليس، در اوقات فراغت

  اجتماعی محيط
  کند؟ به من کمک میام  برای تغيير محيط اجتماعی کنم و چه کسی دھی سازمانھايی را  با چه کسی می توانم کارگاه

 

  خشونت زمينه در کمک
 و اتوبوس در عمومی، محيط در کار، محل در مدرسه، در مث!( یضديھود و پرستانهنژاد گرايانه، راست خشونت
  )فراغت اوقات در پليس، يا رسمی ادارات در قطار،

  مشاورهحمايت و  –) نس زاکRAAانجمن (

گرايانه،  در معرض خشونت راست برای افرادی که 
  اند پرستانه و ضديھودی قرار گرفتهدنژا

 

  :نشانی
Bautzner Straße 45 

01099 Dresden 
  0172-9741268 , 0351-8894174  تلفن
  de.sachsen-raa@dresden.opferberatung  ايميل

  support/de.sachsen-raa  وبسايت
   آن!ينی مشاوره
  info.beranet.sachsen-raa-onlineberatung/  وبسايت

  گزارش يک رويداد
  melden-vorfall/support/de.sachsen-raa  يتوبسا



  انشاھد و بستگان برای مجرمانه، اعمال قربانيان برای ھمراھی و مشاوره

  

  نسانجمن کمک به قربانيان زاک

  نشانی
Heinrichstraße  12 

01097 Dresden 
  0351-8010139 فنتل

  de.sachsen-erhilfeopf@dresden ايميل
  de.sachsen-opferhilfe وبسايت

  اضطراری موارد

   110:پليس

  112:  نشانی خدمات اضطراری و آتش

  خط کمک درسدن
  ن زاکسRAAانجمن 

   پليس و خدمات اضطراریی ترجمه در موارد اضطراری در اداره

  0351-85075222 تلفن
  dresden-helpline/de.sachsen-raa وبسايت

  

  ساعات کار
  نه روزیشبا: عربی/ انگليسی/آلمانی

  
  

  



  خانگی خشونت

  .)D.I.K(مرکز مداخله و ھماھنگی درسدن 

  مرکز مشاوره برای زنان و مردان
  0351-8567210 تلفن

  beratung/de.dresden-fsh  وبسايت

 

  تلفن کمک برای زنان و مردان

   زبان مختلف١٧روزی به  ی شبانه مشاوره
  08000-116016 تلفن

  de.hilfetelefon وبسايت
  زبان اشاره
  ärdenspracheGeb in Beratung وبسايت

  مشاوره آن!ين و چت
  Onlineberatung وبسايت

   حمايت از مردان درسدنی خانه

   مردان درسدنی شبکه
  0351-32345422 تلفن
  de.dd-mnw@msw ايميل

  Männerschutzwohnung وبسايت

ESCAPEدرسدن   

  مشاوره برای افراد مرتکب خشونت خانگی
 

  
   نشانی 

Königsbrücker Straße  37 
01099 Dresden 

  0351-8104343 تلفن
  de.dresden-escape@kontakt ايميل

  de.dd-mnw وبسايت



  

  زنان عليه خشونت 

  تلفن کمک برای زنان

   زبان مختلف١٧مشاوره شبانه روزی به 
  08000-116016 تلفن

  de.hilfetelefon وبسايت
  زبان اشاره
  اشاره زبان - کمک تلفن  وبسايت

  مشاوره آن!ين و چت
  اشاره زبان - کمک تلفن  وبسايت

 

 

   محافظت از زنان درسدنی خانه

   محافظت از زنان درسدنی خانه
   خشونت خانگیی محافظت و کمک در زمينه

  0351-2817788 تلفن
  dresden-fsh  وبسايت



  .)D.I.K(مرکز مداخله و ھماھنگی درسدن 

   محافظت از زنان درسدن، مرکز مشاورهی خانه

  

  نشانی
Laurinstraß e 6 

01067 Dresden 
  0351-8567210 لفنت

  beratung/de.dresden-fsh  وبسايت

 

 

 

  ضتبعي ی زمينه در کمک

  ندفتر ضدتبعيض زاکس
Regionalstelle Dresden  

Seminarstraße 13  

01067 Dresden  
   

  1503-48198137 تلفن
  de .sachsen-adb@dresden ايميل

  de.sachsen-adb وبسايت



  اجتماعی محيط
  کند؟ ام به من کمک می برای تغيير محيط اجتماعیچه کسی ھايی را ھماھنگ کنم و  با چه کسی می توانم کارگاه

 

  اجتماعی محيط
  :مدرسه برای

 کارگاھی برای آموزش - Courageانجمن 
  دمکراسی

  نجسارت در زاکسی دمکراسی و   شبکهی برگزار کننده

  

  نشانی
Könneritzstraße 7 

01067 Dresden 
  de.courage-netzwerk@sachsen ايميل

  sachsen/de.courage-netzwerk وبسايت

NDCھا،  زمينه رخدادھای مرتبط با نئونازیھايی را برای دانش آموزان و مربيان در  ھای روزانه و کارگاه  پروژه
ھای  ا در جستجوی استراتژیما ھمراه با شم. کند ھا در مدرسه ارائه می دشمنی با انسانھای  نژادپرستی و ساير پديده

  . دمکراتيک ھستيمزندگی مشترکمدت يک ی مشک�ت اساسی و برای تقويت دراز در زمينهرفتاری 

  :غيره و باشگاه مدرسه، زندگی، محل کار، محل برای

  ندفتر فرھنگی زاکس

   شرق-ای مرکز  دفتر منطقه-) MBT(تيم سيار مشاوره 

  

  نشانی
Bautzner Straße   20 

01099 esdenDr  
  0351-81069680 تلفن
  de.sachsen-kulturbuero@ost-mitte.mbt ايميل

  de.sachsen-kulturbuero وبسايت

تارھای ھای نئونازی، رف رتبط با گروه در معرض رفتارھای من محيط اجتماعی افرادی را کهدفتر فرھنگی زاکس
تيم سيار مشاوره .  زير نظر دارد،اند ھا قرار گرفته پراکنی عليه انسان ھای ناشی از نفرت نژادپرستانه و ساير پديده

 باشگاه خود ھمراه با افرادی که می خواھند در محل کار خود، در محيط زندگی خود، در مدرسه يا در) شرق -مرکز(
 محور را تقويت کنند،  دھند و ھمکاری دمکراتيک و انسانگرايانه و نژادپرستانه انجام ھای تبعيض عليه ايدهاقدامی را 

  . دھد يک استراتژی رفتاری را توسعه می

  : اينجا پيدا کنيدتوانيد ط به اتحاد عليه نژادپرستی را میھای مختلف مربو ساير کارگاه

  نژادپرستی عليه اتحاد


