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 حقوق بشر برای زنان
!مهاجر

مشاوره
 اجتمااعیحی -ور

روان درما نی
 مسایل مربوط به اقامت•

و حقوق اجتماعی 
 سوء استفاده های•

سوداگرانه از زنان 
کمشکشهای خانوادگی•
خشونت درخانواده•
 تبعيض و خشونت جنسی و•

نژادی
وضعيت های برانی•
تاوز و تدید•
ازدواج اجباری•
ختنه دختان•

 خدمات مشاوره و روان درمانی
رایگان می باشد

 و کامل به طور مرمانه انام
می شود.

هراهی و حایت
امور اداری•
اسکان درخانه زنان•
 حایت به هنگام دادرسی های•

 جزایی (در موارد سوء
استفاده تاری از زنان)

معرفی پزشک، وکيل و غيره•

 / کارگاه هاآموزش
در ارتباط با موضوعات زیر:

حقوق بشر•
 خشونت عليه زنان در پروسه•

مهاجرت
ازدواج اجباری•
سوء استفاده تاری از زنان•
زنان و مهاجرت•
عليه تبعيض و نژادپرستی•

 در صورت تایل می توانيد با ما
تاس بگيرید

خواسته های ما
 حقوق بشر برای زنان•

مهاجر و پناهنده
 برابری اجتماعی و•

 حقوقی برای زنان
مهاجر

 اقامت مستقل از شوهر•
برای زنان

 به رسيت شناخت دلیل•
 پناهندگی ویژه و متص

Oبه زنان، مشخصا 
درپراتيک 

لغو حبس های برگشتی•
 حق اقامت برای زنانی•



.agisra e.V

 کانونی اعليه بره کشی جنسی و
نژادی

Martinstr. 20 a (Ecke Bolzengasse)
50667 Köln Heumarkt
U-Bahn-Station Heumarkt
Linien: 1, 9, 7;  Bus: 132 u. 133

Tel.:  0221 - 12 40 19/ 13 90 392
Fax.: 0221 – 97 27 492

e-mail: info@agisra.org
 برای اطلعات بیشتر از سایت ما دیدن

نمایید !
www.agisra.org

:تاس تلفنی
ازدوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه:   

15 تا 10  ساعت   

در باره ما
  فمينيستیمرکز مستقلما  ●

 برایاز و اطلعات و مشاوره 
زنان مهاجر و پناهنده هستيم.

 عليه هر گونهما ● 
 تبعيض گرایی می باشيم، مانند

  ستيزی، اسلم ستيزی،ییهود
 کولی ستيزی، نژادپرستی و

تبعيض جنسی.

 ممعی چند مليتی هستيمما ● 
  آلبانی،به زبان هايکه 

 آمهاری، عربی، بلغاری،
 آلانی، انگليسی، کره ای،

 کردی، فارسی، روسی،
اسپانيایی، تيگریگنی و ترکی.

 مشاوره به زبانای دیگر با
. می  گيدانام متجم کمک
 ما عضو●

DPWV (Der Paritätische Wohlfahrtsverband (و 
KOK 

)Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und 
Gewalt an Frauen im Migrationsprozess (

هستيم. 

 ما با سایر سازمان های ●
 ملی و کشوری در ارتباط

هستيم و هکاری می نایيم.

 شا می توانيد فعاليت ما را با
کمک های مالی خودحایت کنيد.
 ما از عضویت شا در این انمن
 حایتی و کمک مالی تان خوشحال

خواهيم شد.
 یورو در ماه5کمک مالی از 

 50رسيد برای کمک های مالی از 
یورو صادر خواهد شد

Förderverein agisra Köln e. V.
Sparkasse Köln / Bonn
BLZ:     370 501 98

دوره های گوناگون
 (دوشنبهدوره کلس زبان برای مکاله 

)18 تا 16.30ها 

ارتباط با زنان دیگر•
بتسازی زبان آلانی•

 (پنجشنبه هادوره کلس ژیمناستيک 
)11.30 تا 10.00

حفظ سلمتی•
آشنایی با زنان دیگر•

با ما تاس بگيرید!

mailto:info@agisra.org

