يرجى االتصال بنا  -عن طريق البريد اإللكتروني أو
عن طريق الهاتف .سوف نرتب واحدة معك
موعد للحصول على المشورة والدعم في
عملية أخرى .االستشارة عن طريق الهاتف أو رقم ًي ا أو شخص ًي ا في غرفة
االستشارة الخاصة بنا
المستطاع.

عننا:
يتعرض األشخاص أو المبادرات أو المؤسسات في برلين لعنف الك راهية
كل يوم تقري ًب ا .من خالل صندوق المساعدات الطارئة  ،تقدم مؤسسة
للمتضررين من العنف الك راهية الدعم التضامني من خالل المساعدة
المالية الفورية.
ويدعم الصندوق صندوق دعم لجنة والية برلين لمناهضة العنف.

هاتف3648 0151.4204 :

معلومات الحاجز:
الوصول إلى غرفة االستشارة خالي من العوائق .يتوفر مصعد خالٍ من
العوائق ومرحاض خالٍ من العوائق .لسوء الحظ  ،ال توجد أحكام خاصة
بالمكفوفين أو ضعاف البصر في المنزل.

بريد االلكتروني:
berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de

نحن عبر الهاتف من االثنين إلى الخميس
متاح من الساعة  11صبا ًح ا حتى  4مسا ًء.

ﺮﺑﻟﯿﻦ ﺿﺪ ﻋﻨﻒ اﻟﻜﺮاھﯿ ﺔ
ﻨﺻﺪوق ﺴﻣﺎﻋﺪات اﻟﻄﻮارئ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﯾﻦ ﻓﻲ ﺑ ﺮﻟﯿ:ﻦ

استمارة التقديم في:
http://berlin-gegen-hassgewalt.de

هل تعيش في برلين وتعرضت للهجوم أو التهديد بطريقة عنصرية أو
معادية للسامية أو من مجتمع الميم * أو بطريقة ك راهية للبشر؟
هل أصبحت هدفًا لعنف الك راهية بسبب التزامك بمبادئ الديمق راطية
أو مبادئ حقوق اإلنسان؟
هل تكبد الهجوم أو التهديد أي تكاليف؟
نحن ندعمك بكل سرور .أرسل لنا طل ًب ا للحصول على دعم مالي  ،ألنه ال
ينبغي ترك أي شخص بمفرده مع هذه التكاليف!
نحن ندعمك بكل سرور .أرسل لنا طل ًب ا للحصول على دعم مالي  ،ألنه ال
ينبغي ترك أي شخص بمفرده مع هذه التكاليف!

الدعم المالي للعنف بدافع الك راهية
نصيحة مجانية عند الطلب
التضامن مع المتضررين!
السرية :لن يتم تمرير المعلومات إلى أط راف ثالثة
استقاللية التقييم من قبل الشرطة والقضاء

دعمنا:
 مساعدة مالية فورية تصل إلى  1000يورو لكل حالة فردية
 نصيحة بشأن تقديم طلب (عبر الهاتف  ،رقمي أو شخص ًي ا  ،وإذا
رغبت في ذلك  ،يجب عدم ذكر اسمه)
 يمكن لألف راد أو الجمعيات أو المبادرات أو المؤسسات تقديم
الطلبات
 يتم التمويل بغض النظر عما إذا تم تقديم شكوى أم ال
على سبيل المثال  ،نفترض تكاليف:
 تركيب إج راءات أمنية
 حل األض رار التي تلحق بالممتلكاتt
 العالجات الطبية
 الرعاية النفسية
 الرسوم القانونية

عننا:عننا:
يتعرض األشخاص أو المبادرات أو المؤسسات في برلين لعنف الك راهية كل
يوم تقري ًب ا .من خالل صندوق المساعدات الطارئة  ،تقدم مؤسسة Amadeu
 Antonioللمتضررين من العنف الك راهية الدعم التضامني من خالل
المساعدة المالية الفورية.
ويدعم الصندوق صندوق دعم لجنة والية برلين لمناهضة العنف.
عنف الك راهية يعني ...
 ...العنف أو التهديدات التي تسببها مواقف ك راهية للبشر مثل
• يتم تحفيز التمييز بسبب اإلعاقات الجسدية والنفسية  ،ومعاداة
النسوية  ،ومعاداة السامية  ،ومعاداة الغجر  ،والعنصرية  ،وعداء المثليين *
 ،والعداء تجاه المشردين  ،وما إلى ذلك.
•  ...و  /أو العنف أو التهديد للناس بسبب التزامهم بمبادئ الديمق راطية
وحقوق اإلنسان.

