
ضمن إطار برنامج في والية برلين منظقه بانكو الخاص بموجهين 
وموجهات االندماج االجتماعي .trixiewiz e.V بانجاز مشروع :

موجهين وموجهات االندماج االجتماعي  
 ويحصل الالجئون؛ والالجئون الذين يحتاجون إلى الحماية ، وال سيما

 الالجئات والالجئات المثليات جنسيا  ترنس، باي ساكشول، كويير، على
 .الدعم الفردي وفقا لحالتهم الشخصية

نحن نقدم المساعدة في حل األسئلة المفتوحة في المواضيع التالية :

   التشاور األولي، وخاصة بالنسبة للنساء الالجئات – المثليات جنسيا
ترنس ، باي ساكشول ، كويير.

 معلومات أولية عن األسئلة العامة

 معلومات عن المسائل اإلدارية

  معلومات عن التقدم بطلب للحصول على إعانات )إعانة الطفل،
إعانة السكن، الخ...(

 معلومات عن النظام الصحي )اختيار التأمين الصحي،...(

 مساعدة في البحث عن وظيفة والتدريب

  الوساطة إلى المشورة المتخصصة )المحامين، علماء النفس، اليمين
 الدستورية -المترجمين الفوريين

  المساعدة في حاالت العنف في األسرة وفي الحياة اليومية -
 المساعدة في التمييز العنصري والتمييز الجنسي واالعتداءات في

 الحياة اليومية- المرافقة بعد التعيينات في المكاتب والسلطات التشاور،
والدورات اإلعالمية واالجتماعات في أماكن اإلقامة



  هذا المشروع “ موجهين وموجهان األندماج األجتماعي في برلين – بانكو “
 هو ضمن اطار برنامج في والية برلين الخاص بموجهيين وموجهات

 األندماج االجنماعي والتي تم الترويج له في طرف مجلس الشيوخ المسؤول
عن شؤون األندماج, العمل والمسائل األجتماعية.

trixiewiz e.V ،ملتزمة بتمكين الذات، واحترام الذات، والتمكين 
 والتواصل وتقرير المصير للمهاجرين الالجئين، المحتاجين للحماية وخاصة

الالجئات، والالجئات المثليات جنسيا، ترنس، باي ساكشول، كويير.
 ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات على العنوان التالي: 

www.trixiewiz.de 

 للوصول الينا
Tram M12, M4, M13  

   بالباص
Bus 255

 يمكنكم التواصل معنا على العناوين التالية:
 هاتف المكتب“ 29 15 57 55 )030)

الهاتف المحمول الموجهين والموجهات:  
اللغة العربية , اللغة اإلنجليزية , األلمانية )491772987689+)

اللغة الروسية , اللغة االسبانية ,  اللغة األنجليزية , اللغة األلمانية 
(+491772987718(                                               
اللغة الفارسية, اللغة األنجليزية , اللغة األلمانية ، اللغه الفرنسيه 

 (+491772987746(                                               

 13 - 16 Uhr ساعات االستشارات في المكتب الثالثاء
                      14 - 17 Uhr ”ااألربعاء 

beratung@trixiewiz.de  : األيميل

 األستشارات األولية للنساء والمهاجرات الالجئات
الثالثاء: 13 - 16 مساء

األربعاء: 14 - 17 مساء
 اإلثنين والخميس فقط بموعد يرجى التسجيل تحت األيميل 

(beratung@trixiewiz.de(

 نؤمن للنساء المثليات جنسيا ترنس، باي ساكشول ، كويير، المساحة األمنة !
 يتم التعامل مع كل موضوع مع الثقة واالحترام.

trixiewiz e.V.
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin


