حقوق النساء هي حقوق اإلنسان

ساعات تقديم املشورة املفتوحة

„ للمرأة الحق املتساوي يف املطالبة مبامرسة كل حقوق اإلنسان
والحريات األساسية وحاميتها كالسياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية،
والثقافية واملدنية وغريها من الحقوق.

ساعات تقديم املشورة املفتوحة مبركز تقديم املشورة للسيدات أرنسربج
تستطيع النساء والفتيات اإلبالغ شخصيًا عرب ساعات املشورة املفتوحة،
كام ميكنهن تحديد موعد
االثنني :من الساعة  10:00صبا ًحا حتى  12:00ظه ًرا
ومن الساعة  02:00مسا ًءا حتى الساعة  04:30مسا ًءا
الثالثاء :من الساعة  11:00صبا ًحا حتى الساعة  12:30ظه ًرا
الخميس :من الساعة  10:00صبا ًحا حتى الساعة  12:00ظه ًرا

ومن ضمن هذه الحقوق عىل األخص ما ييل:
الحق يف الحياة
الحق يف املساواة
الحق يف الحرية واألمن الشخيص
الحق يف الحامية املتساوية استنا ًدا إىل القانون
الحق يف التحرر من جميع أشكال التمييز
الحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
الحق يف ظروف عادلة ومرضية للعمل
الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من أنواع املعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة

مركز تقديم املشورة للسيدات أرنسربج
 4ميدان بروكن 59821 ،أرنسربج،
هاتف 2038 02931 :أو 2037 02931
فاكس936927 02931 :
امييلFHF.Arnsberg@t-online.de :
املوقع االلكرتوينwww.frauenberatungsstelle-arnsberg.de :

(إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف املامرس ضد املرأة،
املادة  ،3بتاريخ )1993.12.20

ساعات تقديم املشورة املفتوحة يف نيهايم
نقدم لكن حديثًا من مركز تقديم املشورة للسيدات أرنسربج أوقات
مفتوحة لتقديم املشورة خارج نطاق مركز تقديم املشورة يف نيهايم.

انضمي إلينا!

املدرسة الليلية نيهايم
املكان :منتزه مونه VHS
 2أ شارع فريال
 59755أرنسربج
املوعد :الجمعة يف متام الساعة  01:00مسا ًءا حتى الساعة  02:30مسا ًءا

ِ
مساعدتك أيضً ا ،عندما:
ميكننا
تكونني يف مرحلة طالق أو انفصال
تتحملني أزمة حادة
تتعرضني العتداء جنيس
تتعرضني لعنف جسدي أو نفيس
تعانني من اضطرابات يف التغذية
والديك ،أو املسؤول ِ
ِ
ِ
عنك
حياتك ،أو
تدخلني يف نزاعات رشيك
أو أي شخص آخر
تعانني من االكتئاب أو املخاوف
يكون ِ
لديك مشكالت مع السلطات
انضمي إلينا مبركز تقديم املشورة للسيدات أرنسربج ،حيث ميكننا
ِ
مساعدتك!

سكن الالجئني يف رومبيكر هولتس
املكان 2 :ب رومبيكر هولتس،
 59759أرنسبريج
املوعد :كل خميس عقب لقاء السيدات من مختلف الثقافات
من املتاح بعد االتفاق عىل املوعد أيضً ا تقديم املشورة الفردية يف
مواعيد أخرى يف أرنسربج ونيهايم
ونحاول العثور عىل وسيطة لغوية يف حال تطلب األمر ذلك.
gefördert vom:

تقديم املشورة والدعم للفتيات
والسيدات الاليت تطاردهن ذكريات
الهروب من بلدانهم

الوقت بالنسبة يل – وقت اللقاء
لقاء النساء من مختلف الثقافات

الهدوء النفيس & االسرتخاء
املجموعة التي تعاين مأساة

الوصول م ًعا – سنكون قوة ال تهزم
لقاء الفتيات والسيدات الشابات من
مختلف الثقافات

لقد اتخذتن قرا ًرا جريئًا حينام قررتن ،مغادرة بالدكن .لقد هربنت إىل
أملانيا محملني بالقليل من الذكريات.
لقد أتينت إىل هنا وعشنت يف البداية مع العديد من الهاربني يف مكان
ضيق ،ومن املحتمل أنكن قد انفصلنت عن أحد أعضاء العائلة.
ورمبا لديكن العديد من األسئلة فيام يتعلق بالظروف املعيشية
الجديدة ،أو تساوركن املخاوف والهواجس واألحالم بشأن املستقبل.
نحن ندعوكن هنا لالجتامع النسايئ لتبادل الخربات واألفكار ،حيث
سوف نفعل شيئًا ما بشأن رفاهيتنا الخاصة ،فسوف نخصص وقتًا
ألنفسنا نقوم فيه بتعزيز طاقتنا الداخلية .يتم عقد اللقاء النسايئ كل
أسبوعني لكل النساء بلغة بسيطة.

العديد من النساء لديهن تجارب مؤملة يف حياتهن ،يصعب معالجتها،
وتكون عواقب هذه التجارب هي الكوابيس ،واالنسحاب من األصدقاء
واألهل ،ومشكالت الرتكيز ،والخوف واألرق ،لن يكون لديكن اهتامم
بأي يشء ،وستصبحن عصبيات ومضطربات ،لقد أصبح االنفعال
الخفيف والفزع الشديد ملحوظًا.
ِ
شكوت من هذه املشكالت من قبل؟ إذن انضمي إلينا ،حيث
هل
ِ
مساعدتك!
ميكننا
تعد كل هذه األعراض ردود فعل طبيعية عىل معايشة األحداث
الصعبة واملؤملة ،حيث رمبا يكون من ضمن هذا أيضً ا معايشة العنف،
وذكريات املعاناة من الهروب وفقدان أفراد العائلة.
ميكننا أن نجد معكن اإلمكانات التي متكنكن من التعامل مع هذه
التجارب الصعبة ،بحيث تتمكنن من تحقيق الهدوء النفيس .نحن
ندعمكن للوصول إىل الحامية واألمان ،ونحاول أن نجد معكن
إسرتاتيجيات تتمكنن من خاللها من تحقيق الهدوء والراحة النفسية
يف املواقف العصيبة .وميكن للتبادل املشرتك عىل األخص مع النساء
األخريات أن يساعدكن عىل معالجة تجاربكن وتفهم األعراض التي
مترر ّن بها.
تقوم املجموعة عىل لغة سهلة وذلك يعود إىل اختالف بلدان املوطن
األصيل للحارضين.
يسعدنا قدومكن!

ِ
قدمت إىل أملانيا نتيجة الهروب من ِ
ِ
ميكنك هنا مقابلة
بلدك؟
هل
أناس ُجدد والتعرف عىل ثقافات غريبة،
لكنك ِ
تشعرين بالفضول – ِ
لديك أحيانًا شعو ٌر غري مري ٍح يف بعض
املواقف.
تريدين املزي َد من األمان يف الحياة اليومية ،وتودين التعرف إىل
ٍ
فتيات أخريات ،كالاليت تطاردهن أيضً ا ذكريات الهروب مثل التي
ِ
لديك؟ إذن ِ
أنت هنا يف لقاء الفتيات يف املكان الصحيح.
نريد أن نبدأ معكن مجموعة ،نتعلم فيها أساليب إثبات الذات،
ونقوم فيها مبحاولة تقوية شخصياتكن ملواءمة الحياة اليومية،
ِ
كنت ال تريدين أحد األشياء ،بغض النظر كم ِ
فإذا ِ
وحجمك
عمرك
ِ
وقوتك ،فإن عبارة „ال“ تعني حينها بالفعل ال .لذلك دعينا نعمل
سويًا لنتمكن من استخدام لغتنا وأجسادنا ،ليك نوضح ما نريد.
ونود باإلضافة إىل ذلك البدء يف عمل عروض إبداعية معكن ،هذا
باإلضافة إىل إجراء تبادل ثقايف عن ثقافتنا.
ٍ
صديقات جديدات ،وتدربن عىل أساليب تحقيق الذات
تع َّرفن إىل
وشاركن بشكلٍ إبداعي يف ملتقانا للفتيات والسيدات الشابات من
مختلف الثقافات!
يسعدنا لقاؤكن

مكان اللقاء نيهايم
املكان :سكن الالجئني يف رومبيكر هولتس
 2ب رومبيكر هولتس 59759 ،أرنسبريج
املوعد :الخميس ،كل أسبوعني
يف متام الساعة  04:00مسا ًء حتى  05:30مسا ًء

لقاء اإلفطار للنساء من مختلف
الثقافات
ندعو جميع السيدات للقاء اإلفطار للنساء من مختلف الثقافات
مبركز تقديم املشورة مرتني يف الشهر.
ميكنكن بعد دفع قيمة  2يورو تناول اإلفطار معنا والتواصل مع
سيدات أخريات من مختلف اللغات.
مكان اللقاء :مركز تقديم املشورة للسيدات أرنسربج،
املوعد :كل أول وثالث أربعاء من كل شهر
يف متام الساعة  10:00إىل الساعة  11:30صبا ًحا

مكان اللقاء :مركز تقديم املشورة للسيدات أرنسربج،
املوعد :كل ثاين ورابع أربعاء من كل شهر
يف متام الساعة  10:00إىل الساعة  11:30صبا ًحا

مكان اللقاء سكن الالجئني يف رومبيكر هولتس
 2ب رومبيكر هولتس 59759 ،أرنسبريج
املوعد :الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر
يف متام الساعة  03:00مساء حتى  04:30مساء

