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چه کاری میتوانی انجام دهی؟
یتنرتنیا هحفص رد ار دوخ
www. Zwangsheirat-nrw.de

مقابله با ازدواج اجباری

مرکز مشاوره

نارتخد هناخ
انجمن ثبت شده در بیلیفلد
تماس با ما
مرکز مشاوره علیه ازدواج اجباری
آدرسRenteistraße 14 I 33602 Bielefeld :
۰۵۲۱.۵۲۱۶۸۷۹+
ما میتوانیم در اتاقهای مخصوص معلولین (صندلی
چرخدار) به تو مشاوره بدهیم.
پناهگاه برای دختران* هنگام بحران و خطر
 ( ۰۵۲۱.۲۱۰۱۰شبانه روزی)
تامین بودجه از

www.zwangsheirat-nrw.de

www.maedchenhaus-bielefeld.de

مطلع کن.
مشاوره تلفنی شخصی۵۲۱.۵۲۱۶۸۷۹ :
دوشنبه ها ۹:۳۰ :الی ۱۶:۳۰
چهارشنبه ها و جمعه ها ۹:۳۰ :الی ۱۳:۳۰
پنجشنبه ها ۱۲:۳۰ :الی ۱۷:۰۰
مشاوره آنالین با پست الکترونیکی و یا چت

www. zwangsheirat-nrw.de

مشاوره
آنالینی
ما

نیاز به یک اسم مستعار و کلمه رمز داری و بعد
میتوانی شروع کنی.

مار را دنبال کنید
www.zwangsheirat-nrw.de

یک ازدواج اجباری چیست؟

ما از شما حمایت میکنیم!

ما با شما هستیم !

هنگامی که خانواده تصمیم میگیرند که تو با چه فردی
ازدواج کنی ولی تو با او مخالف هستی.

در آنجا همه ما ،دختران* و بانوان*  ۱۲سال به باال هستیم.

تو یک دوست پسر داری ولی والدین تو با این ارتباط
مخالفند؟

هنگامی که تو به اجبار به این ازدواج رضایت دادی و راه
دیگری نداشتی.
این در مورد ازدواج های مذهبی ،سنتی و قانونی نیز
صدق میکند ،حتی زمانی که ازدواج خارج از آلمان
صورت گرفته است.
ازدواج اجباری و کال ازدواج افراد زیر سن  ۱۸سال در
آلمان قانونا ً ممنوع میباشد.
عالقه و ازدواج نباید با اجبار و زور ارتباط داشته باشند!
هیچ مذهبی اجازه ازدواج اجباری را نداده!
هر فردی حق تصمیم گیری برای زندگی خود را دارد.

!Përgjigje me “jo” martesës së detyruar

پسران* و آقایان* نیز میتوانند به ما رجوع کنند.
اگر در گذشته مجبور به یک ازدواج ناخواسته شده ای و یا
ازدواج اجباری تو را تهدید میکند ،ما از تو حمایت کرده و
اطالعات الزمه را در اختیار تو میگذاریم.
تو مجبور به معرفی خود نیستی.
ما یک تیم از زنان کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف
هستیم و میتوانیم با زبانهای آلمانی ،انگلیسی ،ترکی ،و کردی
به تو مشاوره بدهیم.
برای زبانهای دیگر از خدمات مترجمی استفاده میکنیم.
در زمان نیاز برای تو یک محل زندگی مخفی و حفاظت شده
ای پیدا میکنیم که در آنجا از تهدید و خشونت بدور باشی.
*منظور ما از دختر و زن و یا پسر و مرد افرادی هستند که خود را
با کلمه زن و یا مرد تعریف (معرفی) کرده و در جامعه به عنوان
زن و یا مرد دیده میشوند.

!No Forced Marriage! Ji zewaca bi zorê re na

تو برای زندگی خود یک برنامه متفاوت از والدین داری ؟
تو از اینکه بر خالف میل خود مجبور به ازدواج شوی
ترس داری؟
تو را مجبور به ازدواج کردند؟
خانواده تو را به شدت کنترل میکنند؟

ما مشکالت شما را جدی میگیریم.
مهم نیست که با چه مشکلی به پیش ما می آیی.
کمک گرفتن خود نشانه قدرت و شجاعت است.
با هم راههای خروج را دریافته و مشکالت را حل
کنیم!
این مشاورات هیچ هزینه ای برای شما نداشته و نیازی به
کارت بیمه بیماری هم نیست.
!Zorla evliliğe hayır

