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 کور
 کډوالو د مالتړ د شبکې" د کار په اړه معلومات ورکوي. –*LSBTIQدا کورپاڼه "د همبورګ د 

د بشري حقونو لپاره  *LGBTIQپه دې شبکه کې داسې فعاالن فعالیت ترسره کوي کوم چې خپلو سازمانونو کې همبورګ کې د 
زیار وکاږي، په خپلو لیکو کې د نژاد پرستۍ مخالفت کول غواړي، کډوالو ته د کار ورکوونکو د زیاتولو لپاره د همجنسګرایۍ، 

لپاره  *LGBTIQترانسجنسیت په اړه تعلیم او معلومات ورکول غواړي او د ښځینه او نارینه همجنسګرایانو، نژاد پرستۍ او 
 زونه یقیني کول غواړي.ځانګړي وړاندی

دلته موندلی شئ، د مالتړ او همداراز د  وړاندیزونهکډوالو د مالتړ د شبکې" ټول مجموعي  –*LSBTIQ"د همبورګ د تاسو 
 تعلیم په اړه ټول معلومات.

 دلته موندلی شئ.تازه پرمختیاوې او په زړه پورې اقدامات او همداراز د عملي مالتړ چارې تاسو 
کډوالو د کار په اړه د معلوماتو یو غونډ ورکړل شوی دی چې ځینې برخې یې په  -*LGBTIQد  د ګټوروو معلوماتو الندې

 ژبو کې هم خالصه شوې دي. فرانسوياو  انګلیسي
 مونږ ددې کورپاڼې د مالي مرستې کولو لپاره د ایف ایچ همبورګ مننه کوو.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://queer-refugees.hamburg/index.php/refugee-sisters
https://queer-refugees.hamburg/index.php/good-to-know
https://queer-refugees.hamburg/index.php/bon-a-savoir


Wer wir sind 

 مونږ څوک یو
کې ایښودل شوی و او د هغو کډوالو چې  2015د نژاد پرستۍ، همجنسګرایۍ او ترانسجنسیت څخه ډار خالف ګردي مېز بنسټ په 

د همجنسګرایۍ یا ترانسجنسیتۍ پس منظر لري لپاره او د هغوی په اړه بېالبېل وړاندیزونه رایوځای کوي. اوس یې نوی نوم دا 

 .مالتړ شبکه"کډوالو د  –*LSBTIQ"د همبورګ د دی: 

ځان د کومک لپاره تحفظ، ادغام او مالتړ یقیني پس منظر لرونکیو کډوالو د خپل  *LGBTIQزمونږ د کار هدف دا دی چې د 
 کړو او یا پرمختګ ورکړو.

په زمونږ د ژمنتیا اساس دا دی چې حتی په خپلو لیکو کې هم د نژاد پرستۍ د مشکل او همجنسګرایۍ او ترانسجنسیتۍ څخه د ډار 

 اړه بیدار واوسو. مونږ ددې کورپاڼې د ټولو کتونکیو لپاره هم ددې چلند ارزو لرو.

 د تماس ادرس:

Lesbenverein Intervention e.V.تلیفون ، 
040-245002 

 (AB  یاDo 15 – 18  یا )بجې 
refugees.hamburg-info@queer 

 
 مونږ په دې ادرس راغونډېږو او مالقات کوو 

Intervention e.V., Glashüttenstr. 2  
 (U2 Messehallen ،U3 Feldstraße)ددې تمځایونو سره نږدې 

 

 
Angebote der Gruppen 

و د ون روپ زون ګ دی  هوړان
 

Lesbenverein Intervention e.V. • 

Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc) • 

basis-praevent • 

basis&woge e.V. • 

sâvia • 

LÂLE in der IKB e.V. • 

Hein & Fiete • 

CASAblanca • 

QUEERAMNESTY • 

LSVD • 

Ansprechperson für LSBT* bei der Polizei Hamburg • 

flucht•punkt • 

Abrigo • 

Youthwork • 

Rainbow Café International • 

 

Lesbenverein Intervention e.V. 

Glashüttenstraße 2, 20357 Hamburg 

 245002-040تلیفون: 

 بجې 18.00 - 14:30د تلیفون وخت: پنجشنبه 

intervention.de-info@lesbenverein 

intervention.de-www.lesbenverein 

 Hamburger Vernetzung pro LSBTI-Geflüchtete  
 کډوالو لپاره فعالین په همبورګ کې سره غونډېږي او ویني-LGBTIQټول د 

 Refugee Sisters  
کولتور د داسې کډوالو ښځو چې ښځو سره د مینې میالن لري د حفاظت او امنیت ځای وړاندې کوي. یو د مالقات او 

 خدمت.

 

mailto:info@queer-refugees.hamburg
mailto:info@lesbenverein-intervention.de
http://www.lesbenverein-intervention.de/


 

Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc) 

 د همبورګ د همجنسګرا ټولنې لپاره د مشورې، کولتور او مالقات ځای

Borgweg 8  

22303 Hamburg 

mhc-Beratungsstelle 

 

 69 00 279 - 040تلیفون: 

 بجې 21- 19بجې، اضافي دوشنبه + چارشنبه:  18 – 14پنجشنبه:  –دوشنبه 

  پهmhc  جنسګرایانو او ترانسجنسیتي کډوالو لپاره په داسې کې د مشاورت مرکز نارینه او ښځینه همجنسګرایانو، دوه

 موضوعاتو کې مرسته او مشاورت وړاندې کوي لکه:

 د سرپناه په ځای کې مشکالت 

 د تبعیض او تشدد تجربې 

 د پناهندګۍ د درخواست په اړه پوښتنې 

  وکیالن، ډاکټران( کې ثالثي او منډه ترړهنورو کومکي خدمتونو )لکه 

  دLGBT* د چارو په اړه معلومات 

 

 همجنسګرا کډوالو لپاره د مالقات ځای

د تبعیض څخه پاک مونږ د ژبې او کولتور )عربي( په برخه کې د همجنسګرایۍ کارکوونکي یو او په میاشت کې دوه ځلې په خپله 

 جوړوو. ځای کې یو مالقات

  دا امکان ورکوي:د ګروپ مالقات 

o نوي تماسونه جوړول 

o په ځان باور احساسول 

o په شریکه ښه وخت تېرول 

o تجربې تبادله کول 

o  دLSBT*چارو په اړه معلومات او تماسونه ترالسه کول او په شریکه د فعالیتونو لپاره پالنونه جوړول 

 بجو څخه 18.30په میاشت کې د هرې لومړۍ او دویمه چارشنبه د 

 

 

 

 

basis-praevent  
داسې هلکانو او سړو چې په ماشومتوب یا ځوانۍ کې یې جنسي تاوتریخوالی لیدلی وي 

  لپاره یو مشاورتي مرکز دی.

داسې کډوال ځوانان او سړي چې د تاوتریخوالي له تجربو سره مخ شوي وي او د هغوی اړوند کسان مونږ ته د مشورې لپاره 

 راتللی شي.

 په غوښتنې سره زمونږ لخوا ورکول کېدلی شي. د ترجمان یا ترجمانې مصارف
praevent.de-https://basis  

 

 

 

 

basis&woge e.V. 

د   د تبعیض ضد مشورې خدمت وړاندې کوي

read   د ټولو جنسونو او جنسي میالنونو/هویتونو لپاره تبعیض څخه د ازادۍ د حق لپاره(

  مشاورت( پروژه کې اړوند کسان مرسته او مالتړ ترالسه کولی شي.
hamburg.de-http://adb 

 

 

  

https://basis-praevent.de/
http://adb-hamburg.de/


sâvia 

savîa steps against violence  
خالف تشدد څخه  LSBT*Iد هغو کډوالو کسانو چې خاصکر د جنسیت په برخه کې تاوتریخوالي او د 

  خدمت دی.یې فرار کړی وي لپاره په ابتدایي مرکزونو او استوګنځایونو کې د اقدام او مشورې 

savîa  د مشورتي مرکزونوi.bera  اوLȃle ،intervento  اوFrauennotruf .یوه ګډه همکاري ده 

violence-against-steps-www.verikom.de/savia 

 53 1772 350 - 040 ددې تلیفون لمبر له الرې ورته السرسی کېدلی شي: 

 ،بجو 16 تر 14 له دوشنبې تر چارشنبې 

 بجو 12 نه تر 10 له پنجشنبې تر جمعې 

 

 

 

 

LÂLE in der IKB e.V. 
Brahmsallee 35, 20144 Hamburg 

 78 79 22 30 - 040 تلیفون: 

 

integrationszentrum.de-lale@ikb 

lale.de-www.ikb 

 

  وختونه )تلیفوني او حضوري(د مشورې ازاد 
 بجې 13:00 - 10:00 سه شنبه

 بجې 17:00 - 14:00 چارشنبه

 د ځواب ماشین شتون لري –او په مالقات 

 د کورني یا فامیلي تاوتریخوالي او همداراز د جبري واده په حالتونو کې بین الکولتوري مشورت .1

 د نوم ښودلو نه غیر او وړیا مشورت .2

 

 وړاندیزونه 
LÂLE   ،د ښځو، سړوLSBTI  او پېغلو ځوانانو لپاره د مسلکي مشورت یو بین الکولتوري مرکز دی. د مشورت

موضوعات کورنی یا فامیلي تاوتریخوالی او همداراز جبري واده دي. مونږ همداراز هغو دوستانو او اړوندو کسانو سره 

  کومک کوو او معلومات ورکوو کوم چې ددې مشکل سره مخ وي.

مورنۍ ژبه کې مشورت امکان لري. د هغې لپاره باید مالقات جوړ شي. مهرباني وکړئ د تلیفون له الرې مالقات جوړ په 

 کړئ.

 

 

 

 

Hein & Fiete  
  د همجنسګرایانو چیک پواینټ د مشورت او ایچ آیي وي/جنسي مرضونو د معاینې سره

Pulverteich 21, 20099 Hamburg 

Hein & Fiete  چې سړو سره سیکس کوي لپاره د مشورت ځای دی. سړو ته په وړیا توګه، د نوم له ښودلو غیر او د داسې سړو

مخکې نه له نوملیکنې پرته د ایچ آیي وي/ایډز په اړه مشوره ورکول کېږي او که غواړي نو معاینه یې کېږي. د ټولو هغو 

ه راز کې ساتل کېږي او د نوم له ښودلو پرته ترسره مرضونو چې د جنسي اړیکې له الرې لګېږي په اړه ههم مشورت. هر څه پ

  کېږي.

  www.heinfiete.deبجو په مینځ کې  20بجو نه د  16د هرې سه شنبې او پنجشنبې په ورځ د 

 

  

http://www.verikom.de/savia-steps-against-violence/
mailto:lale@ikb-integrationszentrum.de
http://www.ikb-lale.de/
http://www.heinfiete.de/


CASAblanca  
 مرضونو لپاره مرکزالتونا کې د ایډز او د جنسي اړیکې څخه لګېدونکو 

Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg 

 4104 42837 040 تلیفون

www.hamburg.de/casablanca 

  Casablanca@bgv.hamburg.deایمیل:

 وختونه:د خبرو 
 بجې 15.30-11.30 هره دوشنبه 

 بجې 12-8 هره سه شنبه 

 بجې 17.30-13.30 هره چارشنبه 

 بجې 15.30-11.30 هره پنجشنبه 

 

 

  ترجمانان او ترجمانانې
 د عربۍ، فارسۍ، بلغارۍ، رومانۍ، هسپانوۍ، ترکۍ ژبو لپاره امکان لري.

  مشورت
 وختونو کې تل امکان لري.په المانۍ، انګلیسي، فرانسوۍ ژبو کې په دفتري 

 

 

 وړاندیزونه:
 CASA blanca: CASA_FLUCHT   داسې کډوالو خلکو کوم چې د خپلې جنسي روغتیا په اړه پوښتنې لري لپاره

کومک وړاندې کوي. مونږ د جنسي اړیکې له الرې لګېدونکو مرضونو او ایچ آیي وي او همداراز د حفاظت، حامله 

 توب او د حامله توب د شخړو په اړه مشوره ورکوو. خدمات وړیا او د نوم له ښودلو پرته دي.

 بجو په وخت کې مونږ د عربۍ او فارسۍ ترجمانان لرو. 11-9ه شنبې په ورځ د س د هرې

 CASA_FLUCHT   د کډوالو لپاره وړیا د زده کړې خدمتونه وړاندې کوي. د عربۍ او فارسۍ ژبو د ترجمانانو لخوا

  ستاسو کومک او مالتړ کېږي.

  Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.deتماس: 

 

 

 

 

QUEERAMNESTY  
  همبورګ ګروپ

 بشري حقونه او جنسي بلدتیا، جنسي هویت او بین الجنسیت
-LGBTIپه همبورګ کې د همجنسګرایانو بښنه د همبورګ په منطقه کې د بښنې د نړیوال سازمان لخوا د پناهندګۍ د کاري ساعتونو لپاره د 

 کډوالو )ښځینه او نارینه همجنسګرایانو، دوه جنس ګرایانو، ترانسجنسیت واال او بین الجنسیت واال کډوالو( سره کومک او منډه ترړه کوي.
 
 

AMNESYTY INTERNATIONAL 

Bezirk Hamburg  

Eilbeker Weg 214 

21346 Hamburg 

 بجې 20-18 سه شنبه تر پنجشنبه کاري وختونه:

www.queeramnesty.hamburg 

 
 

 
Wissenswertes 

 ګټور معلومات
شئ کوم چې په المانۍ ژبه او ځینې برخې په انګلیسي کې لوستل کېدلی شي. مهرباني معلومات موندلی -LGBTIQدلته تاسو د 

 وکړئ دې الماني بټنې څخه استفاده وکړئ.:

http://www.hamburg.de/casablanca.
mailto:Casablanca@bgv.hamburg.de
mailto:Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.de
http://www.queeramnesty.hamburg/


 

Links 

 لینکونه

Womens Health Team 

 د مرکزي سټیشن سره نږدې –د کډوالو او بې سرپناه ښځو او جلکیانو لپاره کومک 

 Womens Health  ځای نلري، ته ښه راغالست ویل کېږي.هره ښځه، که کډواله وي که د سرپناه 

Team .زمونږ هدف دا  د ښځینه مرضونو د متخصصې یا قابلې سره د تماس خدمتونه وړاندې کوي

 محل کې ترسره شي.دی چې کومک په اسان ډول او نېغ په نېغه په 

فارسي او عربي ژبو د دوو ترجمانانو سره خبرې د یوې قابلې، د ښځینه مرضونو د یوې متخصصې او د  کاري ساعتونو کې

 ترسره کېږي.

  کلیسا کې په مرکزي سټیشن  St. Georg په بجې 19:00 - 17:00 هره پنجشنبه په

 Ecke Sankt Georgs Kirchhof / Koppel, 20099 Hamburg ادرس:

  زمونږ د پروژې په اړه تاسو په دې ویبسایټونو موندلی شئ نور معلومات

hh.org-www.wht اوwww.johanniter.de  

 همبورګ کې د ښځو د صحي ټیم تنظیموونکې

 (، د ښځینه مرضونو او د زېږون د مرستې ډاکټرهMirjam Wagnerطبي ډاکټره میریم واګنر )

 

 

 

Queer Refugees Support 

د خپلواکې مرستې ګروپ: ایا ته ښځینه یا نارینه همجنسګرا، دوه جنس ګرا، ترانسجنسي، بین الجنسي 

 ( یې؟*LGBTIQیا همجنسباز )

 او تا المان ته فرار کړی دی؟ نو بیا دا ځای تا لپاره دی!

support.de-refugees-http://queer 

 

 

 

Queer Refugees Deutschland 

کډوالو او د  LGBTIپه ټول المان کې د  “Queer Refugees Deutschland„ پروژه-LSVDد 

LGBTI  کډوالو لپاره د پاتې کېدو ځایونه یو بل سره مربوطوي، کومک ورسره کوي او مشوره

 ورکوي.

هغې لپاره ښه دلیل لري. دا خبره په ځانګړي ډول د ښځینه او نارینه همجنسګرایانو، دوه جنس ګرا، چا چې فرار کړی وي نو د 

( لپاره ښه تطبیق کوي ځکه چې هغوی په خپلو وطنونو کې د ریاستونو، د فامیل او LGBTIترانسجنسي او بین الجنسي کسانو )

  ژبو کې په دې لینک ولولئ: 8کېږي. زیات معلومات په ټولنې لخوا د محکومیت او تاوتریخوالي او بدو تجربو سره مخ 

refugees.de-www.queer 

 

 

 

Quarteera  

 همجنسګرایي په روسۍ ژبه کې

 د روسي ژبې واال کډوال په دې ځای کې معلومات ترالسه کولی شي

www.quarteera.de 

 

 

 

Queer Refugees for Pride 

  په ډېرو ژبو کې

pride.org-http://refugee 

 

 

 

http://www.wht-hh.org/
http://www.johanniter.de/
http://queer-refugees-support.de/
http://www.quarteera.de/
http://refugee-pride.org/


Zanzu 

 زما بدن په ټکو او عکس کې

 په اړه ټولو برخو کې په ترجمه کې کومک کويدا ایپ د روغتیا، جنسیت او جنس 

www.zanzu.de 

 

 

 

 عمومي لینکونه:

*LGBTIQد  معنی څه ده    
http://www.transstudent.org/gender 

*LGBTIQد   په اړه معلومات وړاندې کوي   

español (Spanish) • 
português (Portuguese) • 
рус́ский язы́к (Russian) • 

日本語 (Japanese) • 
Deutsch (German) • 

français (French) • 
Türkçe (Turkish – translated by Rayka Kumru) • 

magyar (Hungarian – translated by A Szivárványon Innen) • 
dansk (Danish) • 

 

 

 

ILGA - International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex 
association 
  کسانو د قانوني وضعیت په اړه-*LGBTIQګرده نړۍ کې د 

http://ilga.org 

 

 

 

Forum Flüchtlingshilfe 
فوروم هغه ډول ګروپونه چې همبورګ کې د کډوالو په کارونو کې فعال دي یو بل د کډوالو د مرستې 

  سره پیوست کوي.

https://www.facebook.com/forumfluechtlingshilfe/ 

kampnagel/-fluechtlingshilfe/9110032/forum-http://www.hamburg.de/forum 

 

 

 

 

Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für Frauen  

د مرستې تلیفون "د ښځو پر ضد تاوتریخوالی" په ټول المان کې هغو ښځو لپاره د مشورې یو 

خدمت دی کومې چې د تاوتریخوالي سره مخ شوې وي او یا ورسره اوس مخ وي. ددې شمېرې 

مشورت له الرې مونږ د ټولو تابعیتونو د خلکو سره، که معذوري -او د آنالین 016 116 08000

ورځې، څلیرویشت ساعته. همداراز  365په کال کې  –لري، سره کومک کوو لري که نه یې 

اړوند کسان، دوستانې او دوستانو او همداراز مسلکي کارکوونکو ته هم مونږ د نوم له ښودلو غیر او وړیا مشوره ورکوو. د 

 کې د ترجمانانو څخه کار اخیستل کېږي. ژبو  17ضرورت په وخت کې په 

www.hilfetelefon.de/en.html 

www.hilfetelefon.de  

 
  

https://www.zanzu.de/de
http://www.transstudent.org/gender
http://ilga.org/
https://www.facebook.com/forumfluechtlingshilfe/
http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/9110032/forum-kampnagel/
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen.html
http://www.hilfetelefon.de/


Kontakt: 

 تماس
ماس د  :ادرس ت

Lesbenverein Intervention e.V. 

فون ، ی ل   ت
040-245002 (AB ا جې Do 15 – 18 ی ا (ب  ی

info@queer-refugees.hamburg 

 

mailto:info@queer-refugees.hamburg

