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 خانه

 اطالعات می دهد « *LSBTIQشبکه هامبورگ برای پناهندگان »این وبسایت، درباره کار 
 

* در هامبورگ کار می کنند، LGBTIQدر این شبکه، فعاالنی مشارکت دارند که در سازمان های خود برای حقوق انسانی افراد 
خواهند با نژاد پرستی مقابله کنند، و می خواهند آموزش پیشرفته و اطالعات مربوط به همجنسگرایی، در حوزه خود می 

ستی و تراجنسی را برای نشر دهندگان اطالعات امور پناهندگان و برنامه های همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، نژاد پر
 * تضمین کنند.LGBTIQویژه را برای 

 
کمک و آموزش های ، همه اطالعات مربوط به «LSBTIQ*شبکه هامبورگ برای پناهندگان » برنامه هایمی توانید همه 

 پیشرفته را در اینجا بیابید.
 

 آخرین تحوالت و برنامه های جالب، و نیز کمک های عملی را می توانید در اینجا بیابید.
 

جمع  فرانسهو انگلیسی* همچنین به زبان های LGBTIQمجموعه ای از اطالعات مربوط به امور پناهندگان  دانستنی هادر بخش 
 آوری شده است

 
 از دانشگاه فنی هامبورگ برای پشتیبانی مالی این وبسایت سپاسگزاریم.

  

https://queer-refugees.hamburg/index.php/refugee-sisters
https://queer-refugees.hamburg/index.php/gruppen
https://queer-refugees.hamburg/index.php/welcome
https://queer-refugees.hamburg/index.php/accueil1


 

Wer wir sind 
 هستیمما که 

پایه گذاری شد و برنامه های گوناگون را که برای و  2015میز گرد علیه نژاد پرستی، همجنسگرایی/تراجنسی هراسی در سال 
درباره پناهندگاِن دارای پیش زمینه همجنسگرایی یا تراجنسی هستند دسته بندی می کند. در ضمن، این میزگرد یک نام جدید دارد: 

 «*LSBTIQندگان شبکه هامبورگ برای پناه»
 است. *LGBTIQهدف فعالیت ما، تضمین یا تقویت محافظت، یکپارچگی و کمک به خودیاری پناهندگان دارای پیش زمینه 

اصول فعالیت ما بر اساس هوشیاری از جمله در حوزه کاری خودمان بر علیه نژاد پرستی، و همجنسگرایی/تراجنسی هراسی 
 این وبسایت نیز دارای چنین نگرشی باشند. است. امیدواریم همه بازدیدکنندگان

  نشانی تماس:
Lesbenverein Intervention e.V. 

 245002-040, تلفن: 
 ( یا 18 - 15)بسته به شرایط کار یا پنجشنبه  

refugees.hamburg-info@queer 
 U2 )نزدیک ایستگاه های Glashüttenstr. 2مالقات می کنیم. نشانی  .Intervention e.Vهمدیگر را در 

Messehallen ،U3 Feldstraße) 
 
 

 
 

Angebote der Gruppen 

 برنامه های گروه ها
 

 . 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 
 
 

Lesbenverein Intervention e.V.  
Glashüttenstraße 2, 20357 Hamburg 

 245002-040تلفن 
  18.00 - 14:30زمان تلفن: پنجشنبه 
intervention.de-info@lesbenverein 
intervention.de-www.lesbenverein 

  شبکه هامبورگ برای پناهندگانLSBTI  ،همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنسیتی(
 دگرجنسگونه، بدون جنسیت(
مرد، دو جنسیتی، دگرجنسگونه، بدون  )همجنسگرای زن، همجنسگرای LGBTIQهمه فعاالن* امور پناهندگان 

 جنسیت، جنسیت عجیب( در هامبورگ باهم دیدار می کنند

 Refugee Sisters  
پناهنده همراه با رویکردی دوستدار زنان ارائه می کند. یک برنامه دیدار و  *یک فضای محفاظت از زنان را برای زنان

 فرهنگی

 

 

 

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


 

Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc) 
 

 مرکز مشاوره، فرهنگی و دیدار برای جامعه افراد دارای جنسیت عجیب در هامبورگ  
 

Borgweg 8  
22303 Hamburg 

mhc-Beratungsstelle 
 

 69 00 279 - 040تلفن: 
  21- 19، همچنین دوشنبه + چهارشنبه: 18 – 14پنجشنبه:  –دوشنبه 

 

، محافظت و مشاوره را برای پناهندگان همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دو جنسیتی و تراجنسی در mhcمرکز مشاوره در 
 زمینه های زیر ارائه می کند: 

 

o مشکالت مربوط به اقامتگاه 

o تبعیض و رفتارهای خشونت آمیز 

o مسائل مربوط به فرایند پناهجویی 

o (هماهنگ کردن سایر برنامه های محافظتی )مثال وکال، پزشکان 

o  اطالعات و نشانی های تماس مربوط به موضوعLGBT* 

 محل دیدار پناهندگان دارای جنسیت عجیب

دیدار در فضایی بدون ما رابطان زبانی و فرهنگی )عربی( هستیم و دو بار در ماه به صورت خود سازمان یافته یک برنامه 
 را ارائه می کنیم. تبعیض
 ند عبارتند از: امکاناتی که این دیدار گروهی ارائه می ک 

o ایجاد ارتباطات جدید 

o احساس امنیت 

o سپری کردن یک زمان خوب با همدیگر 

o مبادله تجارب 

o  دریافت اطالعات و نشانی های افراد و مراکز مربوط بهLSBTو برنامه ریزی فعالیت های گروهی * 

 18.30هر نخستین و سومین چهارشنبه هر ماه از ساعت 

  
 

 

basis-praevent  
 یک مرکز مشاوره برای پسران و مردانی است که در کودکی یا جوانی، خشونت جنسی را تجربه کرده اند. 

 پسران و مردان پناهنده ای که دارای این تجارب هستند و نیز بستگان آنها می توانند از ما مشاوره بگیرند.

 در صورت درخواست، هزینه های مترجمان تقبل می شوند.
 praevent.de-https://basis 

 

 

basis&woge e.V.  

   از جمله مشاوره ضد تبعیض را ارائه می کند
)مشاوره در زمینه حق عدم تبعیض برای همه جنسیت ها و  readدر پروژه 

 تمایالت/هویت های جنسی(، افراد مشمول می توانند کمک و پشتیبانی دریافت کنند.
hamburg.de-http://adb 

 

 

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


sâvia 
savîa steps against violence  

برنامه مشاورۀ مراجعه کننده در مراکز پذیرش اولیه و مراکز اسکان برای افراد پناهنده درباره 
 . LSBT*Iخشونت مربوط به جنسیت و خشونت علیه 

savîa  یک همکاری بین مراکز مشاورهi.bera  وLȃle، intervento  وFrauennotruf  خط(
 اختصاصی زنان( است.

violence-against-steps-www.verikom.de/savia 
 :53 1772 350 - 040تماس تلفنی: 

  ،16تا  14دوشنبه تا چهارشنبه 

  12تا  10سه شنبه تا جمعه 

 

 

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

 78 79 22 30 - 040تلفن: 
 

integrationszentrum.de-lale@ikb 
lale.de-www.ikb 

 

 

 

 :)ساعت های مشاوره )تلفنی و حضوری 
  13:00 - 10:00سه شنبه 

  17:00 - 14:00چهارشبنه 
 پاسخگوی تلفنی موجود است -هماهنگی قبلی و پس از 

 مشاوره بین فرهنگی در موارد خشونت خانگی یا خانوادگی و نیز ازدواج اجباری .1

 مشاوره ناشناس و رایگان .2
 

 

 برنامه ها 
LÂLE  یک مرکز مشاوره تخصصی بین فرهنگی برای زنان، مردان، افرادLSBTI   و جوانان است. موضوعات

مشاوره عبارتند از خشونت خانگی یا خانوادگی و نیز ازدواج اجباری. ما همچنین به دوستان و بستگان افراد مشمول که 
 با این وضعیت های مشکل آفرین درگیرند مشاوره، کمک و اطالعات می دهیم. 

فا به صورت تلفنی نام نویسی کنید.مشاوره به زبان مادری ممکن است. این امر باید هماهنگ شود. لط  
 

 

Hein & Fiete  
مرکز کنترل همجنسگرایان مرد با ارائه مشاوره و تست اچ آی وی/عفونت های قابل انتقال 

 جنسی 
Pulverteich 21, 20099 Hamburg 

Hein & Fiete رایگان، ناشناس  یک مرکز مشاوره برای مردانی* است که با مردان* رابطه جنسی دارند. مردان* به صورت
و بدون نام نویسی قبلی، درباره ِاچ آی وی/ایدز مشاوره می گیرند و در صورت درخواست آزمایش می شوند. همچنین مشاوره 

 درباره همه عفونت های قابل انتقال جنسی. همه مشاوره ها به صورت محرمانه و ناشناس هستند. 

 www.heinfiete.de 20و  16سه شنبه ها و پنجشنبه ها بین ساعات 

 

 

 

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


CASAblanca  
 مرکز ایدز و بیماری های قابل انتقال جنسی در آلتونا

Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg 
 4104 42837 040تلفن 

www.hamburg.de/casablanca 
 Casablanca@bgv.hamburg.deایمیل: 

 ساعات کار:

  15.30-11.30دوشنبه ها  

  12-8سه شنبه ها  

  17.30-13.30چهارشنبه ها  

  15.30-10.00پنجشنبه ها 

 

  مترجمان
 رومانیایی، اسپانیایی و ترکی موجود هستند.به زبان های عربی، فارسی، بلغاری، 

  مشاوره
 به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسه در ساعت های پاسخگویی همیشه ممکن است.

 

 

 برنامه ها:

 CASA blanca: CASA_FLUCHT  کمک هایی را برای پناهندگانی که پرسش هایی درباره سالمت جنسی خود
نت های قابل انتقال جنسی و ِاچ آی وی، و نیز پیشگیری از بارداری، بارداری و دارند ارائه می کند. ما درباره عفو

 مشکالت بارداری مشاوره می دهیم. این برنامه رایگان و به صورت ناشناس است.
 مترجمان عربی و فارسی در مرکز ما حضور دارند. 11-9سه شنبه ها از ساعت 

 CASA_FLUCHT پناهندگان ارائه می کند. مترجمان عربی و فارسی به آنها  همچنین آموزش های رایگانی را برای
 کمک می کنند. 

 Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.deتماس: 

 

 

 

QUEERAMNESTY  

 گروه هامبورگ 

 حقوق بشر و آشنایی جنسی، هویت جنسی و بیناجنسی

Queeramnesty  هامبورگ پناهندگانLGBTI  )همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنسیتی، دگرجنسگونه، بدون جنسیت(

را در جلسات مربوط به فرایند پناهندگی ناحیه هامبورگ که از طرف سازمان عفو بین الملل برگزار می شوند همراهی می کند. 
 یاورید. خدمات مشاوره رایگان هستند. لطفا نزد ما نام نویسی کنید و همه مدارک الزم را با خود ب

 
 

AMNESYTY INTERNATIONAL 

Bezirk Hamburg  

Eilbeker Weg 214 

21346 Hamburg 

  20-18پنجشنبه -ساعات کار: سه شنبه

www.queeramnesty.hamburg 

 

 

 
 

Wissenswertes 

 انستنی هاد
را ببینید، که به آلمانی و تا حدودی به انگلیسی قابل مطالعه هستند. لطفا از  LGBTIQ در اینجا می توانید اطالعات مربوط به

 استفاده کنید: آلمانیدگمه 

http://www.hamburg.de/casablanca.
mailto:Casablanca@bgv.hamburg.de
mailto:Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.de
http://www.queeramnesty.hamburg/
https://queer-refugees.hamburg/index.php/wissenswertes


 

Links 

 لینک ها
Womens Health Team 

 نزدیک ایستگاه مرکزی قطار -کمک برای زنان و مردان پناهنده و بی خانمان 

کمک در  Womens Health Team.  از همه زنان، چه پناهنده چه بی خانمان، استقبال می شود

در  کمک ها به روش ساده و مستقیم ارائههدف ما . زمینه تماس با پزشک زنان یا ماما را ارائه می کند

  . استمحل 

 .همراه با یک ماما، یک پزشک زنان و دو مترجم به زبان های عربی و فارسی انجام می شوند جلسات مشاوره

 در کلیسای سنت جورج در ایستگاه مرکزی قطار  19:00 - 17:00پنجشنبه ها از ساعت 

 Ecke Sankt Georgs Kirchhof / Koppel, 20099 Hamburg: نشانی

 ا را می توانید در وبسایت ما ببینید درباره پروژه م اطالعات بیشتر

hh.org-www.wht  وwww.johanniter.de 

 :هامبورگ Women´s Health Teamمدیر 

 دکتر میریام واگنر، پزشک زنان و زایمان

 

 

 

 

Queer Refugees Support 

آیا شما همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنسیتی، دگرجنسگونه، : های مستقل کمکگروه 

 هستید؟ ( *LGBTIQ)بدون جنسیت، دارای جنسیت عجیب 

 !و در آلمان پناهنده شده اید؟ در این صورت این محل برای شما مناسب است

support.de-eesrefug-http://queer 

 

 

 

Queer Refugees Deutschland 

در سراسر آلمان و  LGBTIهمه پناهندگان  “Queer Refugees Deutschland„ با نام  LSVDپروژه

 .را به هم وصل می کند و به آنها مشاوره و کمک می کند LGBTIمراکز پاسخگویی به افراد 

این موضوع به ویژه شامل افراد همجنسگرای زن، : داردکسی که پناهنده می شود، دالیل خوبی برای آن 

همجنسگرای مرد، دوجنسیتی، دگرجنسگونه و بدون جنسیت است که در کشورهای زادگاه شان از سوی دولت، خانواده یا جامعه 

 : زبان در 8اطالعات بیشتر به . تحت پیگیرد قرار می گرفتند

refugees.de-www.queer 

 

 

 

Quarteera  

Queer به روسی 

 پناهندگان روس زبان می توانند اطالعات مربوطه را در اینجا ببینند

www.quarteera.de 

 

 

 

Queer Refugees for Pride 

 به چندین زبان 

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 

 بدن من با کلمه و عکس

 . این اپلیکیشن در ترجمه همه حوزه های سالمت، روابط جنسی و جنسیت کمک می کند

www.zanzu.de 

 

 

 

  :لینک های عمومی

 LGBTIQ*  چه؟یعنی  
http://www.transstudent.org/gender  دربارهLGBTIQ* اطالعات می دهد 

 español (اسپانیایی) 
 português (پرتغالی) 
 рус́ский язы́к (روسی) 

 日本語 (ژاپنی) 
 Deutsch (آلمانی) 
 français (فرانسه) 
 Türkçe (کومرو رایکا وسیله به شده ترجمه - ترکی) 
 magyar (اینِن سیواروانیون وسیله به شده ترجمه - مجاری) 
 dansk (دانمارکی) 

 

 

 

ILGA -  ،اتحادیه بین المللی افراد همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنسیتی

 دگرجنسگونه و بدون جنسیت

 در سراسر دنیا  *LGBTIQوضعیت قانونی افراد 

http://ilga.org 

 

 

 

 انجمن کمک های پناهندگان

انجمن کمک های پناهندگان، همه گروه هایی را که در زمینه امور پناهندگان در هامبورگ فعالیت 

 . می کنند به هم وصل می کند

ps://www.facebook.com/forumfluechtlingshilfe/htt 

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

 

 

 

 مشاوره و کمک برای زنان  -تلفن کمک 

، یک برنامه مشاوره در سراسر آلمان برای زنانی است که «خشونت علیه زنان»تلفن کمک 

و از  016 116 08000با شماره . خشونت را تجربه کرده اند و یا همچنان تجربه می کنند

روز سال و  365طریق مشاوره آنالین، ما به افراد مشمول از هر ملیت و بی یا با معلولیت، 

ما همچنین به بستگان و دوستان افراد مشمول، و نیز . کنیمبه صورت شبانه روزی کمک می 

برای جلسات  زبان 17در صورت نیاز، مترجمانی به . به کارشناسان مربوطه، به صورت ناشناس و رایگان مشاوره می دهیم

 .هماهنگ می شوند

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


Kontakt 

  نشانی تماس:

Lesbenverein Intervention e.V. 
 245002-040, تلفن: 

 ( یا 18 - 15)بسته به شرایط کار یا پنجشنبه  
refugees.hamburg-info@queer 

 

 
 U2 )نزدیک ایستگاه های Glashüttenstr. 2مالقات می کنیم. نشانی  .Intervention e.Vهمدیگر را در 

Messehallen ،U3 Feldstraße) 
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