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ضد الزواج باإلكراه
مكتب إستشاري مخصص

!No Forced Marriage

أي طرق عملية عندك؟

نحن موجودين ألجلكِ

إستخبري عن اإلمكانيات عند  www.zwangsheirat-nrw.deو

تجرئي وتخطي الخطوة األولى! نحن موجودين ألجلكِ إليجاد
ت تعتقدين أن ال حل لمشكلتكِ .
الحل المناسب سوية  -حتى إذا كن ِ
إذا لزم األمر ،فنحن مستعدين إليجاد المكان اآلمن والسري
لحمايتكِ من الضغط والتهديد.

إختاري اإلستيشارة عبر اإلنترنت أو إتصلي بنا!

E-Mail: zwangsheirat@maedchenhaus-bielefeld.de
إتصال بنا0521.521 68 79 :

!Zoraki evliliğe Hayır
!JO martesës së detyruar

!Ji zewaca bi zorê re na

يوجد طرق وبدائل أخرى!

				

عنوان :بيت الفتيات (جمعية مدونة ببيليفيلد)
مكتب إستشاري مخصص ضد الزواج باإلكراه
Renteistraße 14, 33602 Bielefeld

مأوى الفتيات المتورطات و الالتي يعانين أزمات:
إتصال بنا0521. 2 10 10 :

تأملين بأحد،
		
» يتفهم وضعكِ وأسباب خوفكِ ويساعدكِ ؟
» يتقبلكِ مع أحالمكِ وخطتكِ المستقبلية بشكل جدي؟
» تستطيعي أن تتحدثي معه على كل شيء بحرية؟
» يساعدكِ في اتخاذ القرار الصائب المناسب لكِ ؟
نساعدكِ باتخاذ قراركِ الخاص:
		
تكون واثقة من خطتكِ المستقبلية.
» إذا لم
ِ
» إذا كان لكِ رأي مخالف عن رأي أهلكِ بخصوص برنامج
حياتكِ .
ت تخافين من تزويجكِ باإلكراه.
» إذا كن ِ
ت على الزواج
ت قد أُرغم ِ
» إذا كن ِ

أنت تحكمين فيه!
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خدمات إضافية

هناك أشكال كثيرة مختلفة لطريقة حياة
البنات!

ما هو لزواج باإلكراه؟
يوجد زواج باإلكراه:،

» ننصح أهل الفتيات المتأثرات أو أشخاص مخلصين
للفتيات أو خبراء أو أشخاص الوثوق الذين يرجون
إستشارية و مساعدة أيضا.

» هدفنا أن نشجع بنات ,ستات صغيرات مذهوالت و أيضا شبا
مذهولين من الزواج باإلكراه حتى أنهم يعيشون حياتهم
استقالال و كما يتمنونها.

» إذا كان والدانك يحكمون فيمن الزم تتزوجينه.

» نقيم محاضرات خاصة إعالمية ،تعليمات إضافية و
ورشات لمضاعفات.

» نبلغك و نساندك إذا كنت مهددة أو مذهولة من الزواج باإلكراه.

» إذا ال أحد يسألك إذا رغبت الزواج و من تحبينه.

» نقيم محاضرات وقائية بعنوان < تشجيع الفتيات > للفتيات
ضمن المدارس أو بعض الجمعيات ب ن ر ف بشكل
مجاني.
» عندما تكونون بحاجة للمساعدة والمعلومات الالزمة في
منطقتكم ،تجدون هنا قائمة مفصلة بالعناوين :روابط +
المساعدة في مقاطعة ن ر ف.
المعلومات موجودة بست لغات.

» يعمل في مجال االستشارة عبر االنترنت لمكافحة الزواج
باإلكراه نساء ذو ثقافات مختلفة ويتكلمن اللغة األلمانية والتركية
والكردية .نرجع إلى مجموعة من المترجمين (بشكل آمن
وسري) للغة العربية و األلبانية.
					
» تكون اإلستشارة مجانية و سرية و آمنة و ننصح عبر
اإلنترنت و االتصال الهاتفي أو اللقاء الشخصي عند الحاجة.
			
» يمكننا إرشاد الشباب والرجال الذين يتعرضون للزواج باإلكراه
				
		 إلى مكاتب مختصة لمساعدتهم.
				

» إذا ما كنت ترغبين في الزواج و شعرت بضغط أو غصب
إلتمامه.

لكِ حق االختيار بحرية ،إذ كنت تريدين الزواج و ِم َمن!

الحب والحياة الزوجية يجب أن ال
يكونوا باإلكراه!
الزواج باإلكراه ليس له عالقة بالدين!

معلومات عن المؤسسة :دار الفتيات في مدينة بيليفلد هي
جمعية تقوم بخدمات اجتماعية وهدفها رعاية ومساعدة الفتيات
والنساء في كافة مجاالت حياتهم .وإن هذه الجمعية التي
ُتعتبر وكيلة لمساعدة الشباب فإنها تخلق طرق وأساليب عديدة
لمساعدة وضمان حق الفتيات والنساء في الحاالت الطارئة.
www.maedchenhaus-bielefeld.de
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