
کمک در زمينه خشونت و 
  تبعيض

  در صفحات بعدی می توانيد اطالعات بيشتری پيدا کنيد.

خشونت زمينه در کمک
  اگر در معرض خشونت قرار گرفته باشم، به کجا می توانم مراجعه کنم؟

تبعيض زمينه در کمک
اتوبوس و قطار، در ادارات اگر مورد تبعيض قرار گرفته باشم (مثال در مدرسه، در محل کار، در محيط عمومی، در 

  رسمی يا پليس، در اوقات فراغت)، چکار می توانم انجام دهم؟

اجتماعی محيط
  با چه کسی می توانم کارگاه هايی را هماهنگ کنم و برای تغيير محيط اجتماعی ام چه کسی به من کمک می کند؟

خشونت زمينه در کمک
 و اتوبوس در عمومی، محيط در کار، محل در مدرسه، در (مثال ضديهودی و پرستانه نژاد گرايانه، راست خشونت

  فراغت) اوقات در پليس، يا رسمی ادارات در قطار،

SUPPORT  انجمن)RAA  (مشاوره  -زاکزن
برای افرادی که در معرض خشونت راست 

  گرايانه، نژاد پرستانه و ضديهودی قرار گرفته اند

  نشانی مراجعه
Bautzner Straße 45 

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

  sachsen.de/support-raa وبسايت
  مشاوره آنالين

  sachsen.beranet.info-raa-onlineberatung/ وبسايت
  گزارش کردن يک اتفاق

  melden-sachsen.de/support/vorfall-raa وبسايت

  شاهدها و بستگان برای مجرمانه، اعمال قربانيان برای همراهی و مشاوره

https://www.raa-sachsen.de/support
https://onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/ueber-uns.html
https://www.raa-sachsen.de/support/vorfall-melden


  انجمن کمک به قربانيان زاکزن
  نشانی مراجعه

Heinrichstraße 12 
01097 Dresden 

  0351-8010139 تلفن
  sachsen.de-lfedresden@opferhi ايميل

  sachsen.de-opferhilfe وبسايت

  اضطراری موارد

   110پليس:
  112خدمات اضطراری و آتشنشانی:  

  خط کمک درسدن
  زاکزن RAAانجمن 

  ترجمه در موارد اضطراری در اداره پليس و خدمات اضطراری

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

  ساعات کار
  آلمانی/انگليسی: شبانه روزی

  ساعات کار مربوط به عربی/انگليسی/آلمانی:
  21تا  18چهارشنبه و جمعه 

  21تا  15شنبه و يکشنبه 

  حوادث شبانه:
   9تا  21چهارشنبه، جمعه، شنبه و يکشنبه 
  ساير ساعات را در اينجا ببينيد:

  dersden/arabic-sachsen.de/helpline-raa وبسايت

  خانگی خشونت

  .)D.I.Kمرکز مداخله و هماهنگی درسدن (
  مرکز مشاوره برای زنان و مردان

  0351-8567210 تلفن
  dresden.de/beratung-fsh وبسايت

https://www.opferhilfe-sachsen.de/
https://www.raa-sachsen.de/helpline-dresden
https://www.raa-sachsen.de/helpline-dresden/arabic
http://fsh-dresden.de/beratung/


  تلفن کمک برای زنان و مردان
  زبان مختلف 17مشاوره شبانه روزی به 

  08000-116016 تلفن
  hilfetelefon.de وبسايت

  زبان اشاره
  Gebärdensprache in Beratung وبسايت

  مشاوره آنالين و چت
  Onlineberatung وبسايت

  خانه حمايت از مردان درسدن
  شبکه مردان درسدن

  0351-32345422 تلفن
  dd.de-msw@mnw ايميل

  Männerschutzwohnung وبسايت

ESCAPE درسدن  
  مشاوره برای افراد مرتکب خشونت خانگی

  

  نشانی مراجعه
Königsbrücker Straße 37 

01099 Dresden 
  0351-8104343 تلفن
  dresden.de-kontakt@escape ايميل

  dd.de-mnw وبسايت

  زنان عليه خشونت

  تلفن کمک برای زنان
  زبان مختلف 17مشاوره شبانه روزی به 

  08000-116016 تلفن
  hilfetelefon.de وبسايت

  زبان اشاره
  اشاره زبان -  کمک تلفن وبسايت

  مشاوره آنالين و چت
  اشاره زبان -  کمک تلفن وبسايت

 

 

https://www.hilfetelefon.de/
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-gebaerdensprache.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/online-beratung.html
https://mnw-dd.de/maennerschutz-wer-sind-wir.html
https://mnw-dd.de/wer-sind-wir-21.html
https://www.hilfetelefon.de/
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-gebaerdensprache.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/online-beratung.html


  خانه محافظت از زنان درسدن
  خانه محافظت از زنان درسدن

  محافظت و کمک در زمينه خشونت خانگی

  0351-2817788 تلفن
  dresden-fsh وبسايت

  .)D.I.Kمرکز مداخله و هماهنگی درسدن (
  خانه محافظت از زنان درسدن، مرکز مشاوره

  نشانی مراجعه
Laurinstraße 6 

01067 Dresden 
  0351-8567210 تلفن

  dresden.de/beratung-fsh وبسايت

تبعيض زمينه در کمک

  دفتر ضد تبعيض زاکزن
  مشاوره در اليپزيگ و کمنيتس، در آينده در درسدن

  0341-3039492 تلفن
  sachsen.de-ng@adbberatu ايميل

  sachsen.de-adb وبسايت

اجتماعی محيط
  با چه کسی می توانم کارگاه هايی را هماهنگ کنم و برای تغيير محيط اجتماعی ام چه کسی به من کمک می کند؟

http://www.fsh-dresden.de/frauenschutzhaus/
http://fsh-dresden.de/beratung/
https://adb-sachsen.de/


  اجتماعی محيط
  مدرسه: برای

کارگاهی برای آموزش  - Courageانجمن 
  دمکراسی

  برگزار کننده شبکه دمکراسی و جسارت در زاکزن
  

  نشانی مراجعه
Könneritzstraße 7 

01067 Dresden 
  courage.de-sachsen@netzwerk ايميل

  courage.de/sachsen-netzwerk وبسايت

NDC  ،پروژه های روزانه و کارگاه هايی را برای دانش آموزان و مربيان در زمينه رخدادهای مرتبط با نئونازی ها
نژادپرستی و ساير پديده های مربوط به نفرت پراکنی از انسانها در مدرسه ارائه می کند. در زمينه مشکالت اساسی، 

  ستجوی استراتژی های رفتاری برای تقويت دراز مدت يک همکاری دمکراتيک هستيم.ما به همراه شما در ج

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

  دفتر فرهنگی زاکزن
  شرق- دفتر منطقه ای مرکز - ) MBTتيم سيار مشاوره (

  

  نشانی مراجعه
Bautzner Straße 20 

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

  sachsen.de-kulturbuero وبسايت

دفتر فرهنگی زاکزن محيط اجتماعی افرادی را که در معرض رفتارهای مرتبط با گروه های نئونازی، رفتارهای 
نژادپرستانه و ساير پديده های ناشی از نفرت پراکنی عليه انسانها قرار گرفته اند زير نظر دارد. تيم سيار مشاوره 

راه با افرادی که می خواهند در محل کار خود، در محيط زندگی خود، در مدرسه يا در باشگاه خود شرق) هم-(مرکز
اقدامی را عليه ايده های تبعيض گرايانه و نژادپرستانه انجام دهند و همکاری دمکراتيک و انسان محور را تقويت کنند، 

  يک استراتژی رفتاری را توسعه می دهد. 

  مربوط به اتحاد عليه نژادپرستی را می توانيد در اينجا پيدا کنيد:ساير کارگاه های مختلف 

  نژادپرستی عليه اتحاد

 

https://netzwerk-courage.de/web/153.html
https://kulturbuero-sachsen.de/
https://www.buendnisgegenrassismus.de/deutsch/das-b%C3%BCndnis/workshops/



