قابلبت دسترسی
لطف اً با ما از طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید .ما با شما ق رار مالقاتی
ب رای مشاوره و شما در روند پروتستتون (ف رایند) حمایت میکنیم .مشاوره از
طریق تلفن ،دیجیتال یا به صورت شخصی در اتاق مشاور برگزار میشود.

تلفن:

زبان هاا
ما تالش می کنیم به همه زبانها -از جمله زبان اشاره -ترجمه کنیم.
ب رای این کار با مترجمان همکاری میکنیم.ا
 :اطالعات دسترس پذیریظ دسترسی به اتاق مشاوره بدون مانع است.
یک آسانسوربدون مانع و سرویس بهداشتی دسترس پذیر نیز وجود دارد.
متأسفانه موارد احتیاط ب رای اف راد نابینا یا کم بین در این مکان وجود ندارد.

۲۰۴۳۶۴۸ ۱۵۱۴ ۰۰۴۹

پست الکترونیک:

ک مک مال ی فوری:
ه مبستگ ی  ،مستقل ،م حرمانه

berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de

ما هر دوشنبه تا پن جشنبه از ساعت  ۱۱صبح تا  ۱۶بعداظهر تلفنی در
دسترس هستیم.

فرم درخواست در لینک ز یر:
http://berlin-gegen-hassgewalt.de

آیا شما در برلین زندگی می کنید و مورد حمله یا تهدید نژادپرستانه ،
یهودی ستیزی  ،ال جی بی تی ای ستیزی یا موارد غیر انسانی دیگری ق رار
گیرفتید ؟
آیا به دلیل پایبندی و فعالیت به اصول دموک راتیک و حقوق بشر  ،هدف
خشونت ناشی از نفرت ق رار گرفته اید؟
آیا این حمله یا تهدید هزینه ای در بر داشته است؟
ما خوشحال م یشویم که از شما حمایت کنیم .شما میتوانید یک
درخواست پشتیبانی مالی به
ما ارسال کنید ،زی را هیچ کس نباید با این هزینه ها تنها بماند!
 حمایت مالی در موارد خشونت ناشی از نفرت و تهدید
 مشاوره رایگان در زمینه نوشتن درخواست
 موقعیت ما :ما با آسیب دیدگان همبستگی داریم
 اعتماد :هیچ گونه اطالعاتی به نفر سوم داده نمیشود
 مستقل از ارزیابی پلیس و قوه قضاییه

پشتیبانی ما شامل موارد زیر است:
کمک فوری تا  1000یورو در هر مورد
مشاوره به صورت کتبی از فرم درخواست (تلفنی  ،دیجیتالی یا حضوری
و در صورت تمایل  ،ناشناس)
اف راد می توانند ب رای احزاب  ،انجمن ها  ،ابتکارات یا موسسات در زمینه
کاری خود درخواست دهند.
ما هزینه های زیر را متحمل می شویم  ،ب رای
مثال:
ب رای ترمیم خسارت اموال
درمان پزشکی
 مشاوره های روحی
 هزینه وکیل
 دوره های توانمندسازی و دفاع شخصی
 کمک از شخص حرفه ای

درباره ما:
در برلین  ،اف راد و موسسات روزانه در معرض خشونت ناشی از نفرت ق رار
دارند .بنیاد آمادئو آنتونیو از طریق صندوق امداد اضط راری کمک های
مالی فوری به قربانیان خشونت ناشی از نفرت ارائه می دهد .این صندوق
توسط کمیسیون ایالتی برلین علیه خشونت حمایت می شود
نفرت خشونت آمیز یعنی:
تهدید  ،تجاوز  ،توهین یا آسیب فیزیکی
خسارت:
با نگرشهای انسان دوستانه مانند ...
توانمندسازی (تبعیض علیه ناتوانی)  ،زن ستیزی  ،یهودی ستیزی  ،تبعیض
علیه روم و سنتزها  ،ضد  ، LGBTAنژادپرستی (ضد نژادپرستی)  ،تبعیض
علیه بی خانمان ها و غیره.
 ...که با تعهد به اصول دموک راتیک و حقوق بشر هر شخص در تناقض
است

