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اإلتصال
دار الفتيات

 مركز اإلستشارة التخصصى ضد الزواج القسرى

Renteistraße 14, 33602 Bielefeld

0521 521 68 79

نستطيع تقديم المشورة اليك فى غرف إلصحاب اإلعاقة الحركية.
مراكز اإليواء للفتيات* المحتاجات ولديهن أزمات

www.zwangsheirat-nrw.de

ماذا تستطيع ان تفعل؟
www.zwangsheirat-nrw.de 

:للمزيد من المعلومات فى  

قم باإلتصال بنا!
اإلستشارة الشخصية

من يوم اإلثنين الى يوم األربعاء )حسب اإلتفاق(

اإلستشارة الهاتفية: 79-68-521-0521
يوم اإلثنين: من الساعة 9:30 الى الساعة 16:30

يوم األربعاء ويوم الجمعة: من الساعة 9:30 الى الساعة 13:30
يوم الخميس: من الساعة 12:30 حتى 17:00 

اإلستشارة عن طريق البريد اإللكترونى والدردشة
www.zwangsheirat-nrw.de

تحتاج فقط إسم شهرة وكلمة مرور ويمكنك البدء على الفور.

إتبعنا:

عبر اإلنترنت إستشارتنا

ممولة من

ضد الزواج القسرى مركز اإلستشارة التخصصى

arabisch



Përgjigje me “jo” martesës së detyruar! Zorla evliliğe hayır!   No Forced Marriage!   Ji zewaca bi zorê re na!

نحن هنا من أجلك!
• أنت لديك صديق, ولكن والديك ال يقبالن عالقاتكما؟ 
• أنت لديك خطة حياة خاصة بك تختلف عن والديك؟ 

• أنت لديك الخوف من الزواج ضد رغبتك؟ 
• لقد سبق لك فعال أن أجبرت على الزواج؟ 

• أنت مراقبة بشدة من إسرتك؟ 

نحن نأخذك ونأخذ مشاكلك على محمل الجد.
بغض النظر عن الموضوع الذى تأتى به الينا.

الحصول على  مساعدة هى شجاعة وقوة.
سنجد معاً طرقاً وحلوالً!

اإلستشارة مجانية وال تحتاج بطاقة التأمين الصحى

نحن ندعمك!
• نحن هنا لمساعدة الفتيات * والنساء* إبتداء من سن 12 

• .وأيضاً الشباب* والرجال* يمكنهم التوجه الينا 
• سوف نستفسر عنك وندعمك, فى حالة إذا ما كنت 

   مهددة بالزواج القسرى أو إذا كان األمر يعنيك.  
• .ليس من الضرورى أن تذكر إسمك إلينا 

• نحن فريق من النساء متعدد الثقافات 
   ونستطيع تقديم المشورة باللغة األلمانية واإلنجليزية والتركية 

   والكردية بالنسبة الى اللغات األخرى نستخدم خدمات المترجمين 
• إذ لزم األمر, فإننا نستطيع إيجاد مسكن  لك ذات طابع   
    حماية وسرى, حيث يمكنك الحصول على الحماية من   

   التهديدات والعنف. 

*  فيما يتعلق بما يسمى الفتيات والنساء والشباب والرجال
هوالمقصود به األشخاص, الذين يعرفون أنفسهم على أنهم إناث / ذكور 

أو ينظر المجتمع  اليهم على أنهم إناث / ذكور

ما هو الزواج القسري؟
• عندما تقرر عائلتك,  من هو الشخص الذى ينبغى عليك 

       .أن تتزوجيه, ولكنك تعارضين    
 • فى حالة موافقتك على الزواج, ألنك كنت 

 .مجبرة وليس لديك إختيار آخر  

  ,هذا يسرى على الزواج الديني والتقليدي والقانوني 
.حتى إذا تم الزواج فى الخارج

  يحظر القانون األلمانى الزواج القسرى وزواج
.األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً

الحب والزواج يجب أن ال يكون لهما عالقة باإلجبار! 
ال يوجد دين في العالم يسمح بالزواج القسري!

لكل شخص الحق في تقريرمصيره


