زما ،ستا ،زموږ حقوق
د پناه غوښتلو سره تجربه لرونکو
ښځو دپاره الرښوونه

زړه ورې سۍ

قدرت ورکول په اوسنۍ وخت کښې

د  MUTپروژه
مهاجر او پناه غوښتونکې ښځې یوشان تجربې لری.
دوی په یو هیواد کښې ژوند کوی چه د هغه په ټولنه کښې دنورو
غړو سره مساوی حقوق نلری .د ( DaMigra e. V.دامیګرا) د
 MUTپه پروژې کښې د هغو ښځو د ارزښناکو تجربو څخه ګټه
اخلی چه پخپله د مهاجر په توګه و جرمنی ته راغلی او له ډېرې
مودې نه دلته ژوند کوی .دغې د زړه اوچت کوونکو او پخال
کوونکو په حیث و پناه غوښتونکو ښځو ته معلومات او مشوره
ورکوی ،ددوی الرښوونه کوی ،دوی د الرې ملتیا او ددوی مالتړ
کوی چه دوی په دغه ټولنه کښې برخه واخلی.
د  MUTپروژه په ټوله جرمنی کښې جلسې ،د مشورې او قدرت
ورکولو ( )Empowermentپروژې جوړوی چه د مهاجرت
تجربه لرونکې ښځې د زړه اوچت کوونکو او پخال کوونکو په
حیث د پناه غوښتونکې ښځو لپاره دغې پروژې عملی کوی.
پناه غوښتونکې ښځې حق لری چه په خپلو حقوقو په باره کې پوه
سی .قدرت ورکول ( )Empowermentاو د بشری حقوقو په
بنسټ کارکول د  MUTد پروژې اساسی نقطه ده.
د  MUTپروژې فعالیتونه دغه دی
ورکشاپ ( )Workshopعموما ً دبشری حقوقو او خصوصا ً د
ښځو د حقوقو په هکله
اطالعاتی غونډې د تعلیم ،تربیې او روغتیا د مسایلو په باره کې
رسمی ادارو ته تلل

ستاسو
پخپلو حق .دغه حق چه
حقوقو پوه سۍ.

ستاسو حق

دغه حق چه پخپلوحقوقو پوه سۍ.
زموږ حقوق

که څه هم په قانونی هیوادونو کښې د سړی درنښت
مصؤن دی او د ټولو خلګو بشری حقوق تضمین دی خو بیا هم
د ځینو ډلو په بشری حقوقو باندې اکثراً تجاوز کېږی .نو لدې
وضیعت څخه د بین المللی بشری حقوقو د دفاع په تکامل کښې
دغه نظریه منځ ته راغله چه ددغو ډلو د بشری حقوقو ټینګه دفاع
وسی .د کوچنیانو سره سره ښځې ،مهاجرې او پناه غوښتونکې
په دغه ډله کښې ګنړل کېږی چه پر بشری حقوقو باندې یې په
خاص ډول تجاوز کېږی .پدې معنی چه د ښځو پر بشری حقوقو
باندې په خاص ډول ددوی د جنسیت له کبله تجاوز کېږی .پناه
غوښتونکې ښځې لدې کبله چه هغوی ښځې او پناه غوښتونکې دی
بر بشری حقوقو باندې د تجاوز کیدلو خطر یې دوه ګونه دی.
پناه غوښتونکې ښځو ستاسو سره چه دومره شیان پېش شوی
دی او ستاسو د ښځو پر بشری حقوقو باندې تجاوز سوۍ دی.
تاسې څومره معلومات د عمومی بشری حقوقو او ددوی د فوق
العاده دفاعی ترتیب په هکله لرۍ؟ د بشری حقوقو درلودل څه
ګټه کیی چه تاسې پدغه حقوق ونه پوهېږیۍ؟ د ښځو بشری حقوقو
درلودل څه ګټه کیې چه تاسې ددغه حقوقو په هکله معلومات
ونلرۍ؟ او ال مهمه ،دا د چا د پاره ګټه کوی چه خلګ د ښځو په
حقوقو او په بشری حقوقو پوه وی خو ددغو حقوقو قدر ونه سی
او ددوی ساتنه ونه سی؟
دغه الرښوونه ددغه دپاره ده چه تاسې د پناه غوښتونکو ښځو
په حیث په جرمنی کښې پخپلو حقوقو پوه سۍ او و تاسو ته هغه الر
ښکاره کړۍ چه په کومه باندې تاسې خپل حقوق اخیستالیې سۍ..
دغه الرښوونه تاسو ته جرأت درکوی چه تاسې خپل حقوق
په کار ،تعلیم تربیه ،پناهندګی ،روغتیا ،کورنۍ چارو کښې طلب
کړۍ او همدې ډول په سیاسی او اجتماعی مسایلو کښې د ونډه
اخیستلو حقوقو مطالبه وکړۍ.
تاسو د پاره مخصوص خلګ سته چه د مشکالتو په وخت
کښې هر ګړۍ چه وغواړۍ هغوۍ ته مراجعه وکړۍ.
دغه الرښوونه د ټولو مسایلو حل نده بلکه دا یو لمړۍ ګام
دی چه پدې وسیله تاسو پناه غوښتونکې ښځو وخپلو حقوقو ته په
جرمنی کښې متوجه کیږی.
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د پناه غوښتلو حق
د فیصلې امکانات

پناه غوښتل

مثبت
د مثبتې فیصله په وخت کښې ته د قبول سوې پناهنده په حیث
حق لرې چه تا ته د سفر پاسپورټ او د درو کالو اوسیدلو اجازه
درکړه سی.
ستا د پناهندګی د مثبتې فیصلې د قانونی کیدلو وروسته په
لمړیو درو میاشتو کښې ته حق لرې چه خپل کورنۍ یعنی مېړه
یا/او کوچنیان ځان ته راوغواړې.
ته حق لرې چه ته کار وکړې او همدې ډول حق لرې چه
ته د یوکیدلو ( )Integrationskursپه کورس کې شامله
سې او ته حق لرې چه تا ته ستا د ژوند د خرڅ د پاره پیسې،
( Kindergeldد کوچنیانو د خرڅ پیسې)( Elterngeld ،د
موروپالر پیسې) او همدا ډول ( Wohngeldداوسیدلو کمکی
پیسې) او ( BAFöGد تحصیل د پاره پیسې) درکړې سې.

د راتلو دمخه تر فیصلې پورې

ته حق لرې چه په جرمنی کښې د پناه غوښتلو
درخواست وکړې .ددغه د پاره ته باید ځان د پناه غوښتونکۍ
په توګه ثبت کړې .نو تا ته یو سند استول کېږی چه ته دلته پناه
غواړې ( BÜMA .)BÜMAد اوسیدلو اجازه نه ده بلکه دلته په
موقتی ډول اوسیدلو پاڼه ده.
تر دغه وروسته ته حق لرې چه د مهاجرت او پناه غوښتونکو
فډرالی ادارې څخه پناه غوښتلو درخواست وکړې .وروسته لدې
چه تا د پناه غوښتلو درخواست ورکړ تا ته ستا سره د مرکې کولو
ټاکل سوی وخت لیک راستول کېږی چه په هغه کښې لیکل سوی
دی چه ته کله ورته ورزې .دا ستا فرض دی چه ته پر دغه ټاکلۍ
وخت کې د مرکې دپاره والړ سې ..بیله د منلووړ عذر څخه (لکه
چه د ناروغی په وخت کښې د ناروغۍ ډاکټری تصدیق سره باید
و فډرالی ادارې ته په لیک اطالع ورکول) فډرالی اداره ستا د
دوسیې په اساس فیصله کوی.
ته حق لرې چه ستا سره ستا په مورنۍ ژبه کې مرکه وسی.
که ته جنسی تبعیض له کبله تعقیبه سوې یې یا د جنسی تجاوز
الندې راغلې یې – لکه د کورنۍ له خوا د ننګ به نامه د مرګ
سره ،د ختنې (په ځینو هیوادونو کښې ښځې هم ختنه کېږی او
تناسلی عضو یې معیوبېږی) سره تهدید سوی یا پرتا باندې زور
سوی دی چه په وطن کښې د چا سره واده وکړه – نو ته حق لرې
چه ستا سره ستا د پناهندګی په هکله یوه ښځه د ترجمان په مرسته
که د مرکې دمخه هلته خلګ ستا د
ستا سره مرکه وکړی.
مشکل څخه خبر نه وه
او تا نه غوښتل چه د
د
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د تعلیم او تربیه  /دیوکیدلو د کورس حق

تعلیم او تربیه

دلته لوست ویل ستا د اوسیدلو قانونی موقف سره اړه
لری .یعنی که ستا د پناه غوښتلو کیس په جریان کښې دی او که
فیصله ور باندې سوې ده او ته قبوله سوی یې ،او یا چه ته نه
یې قبوله سوی خو ته کوالسې چه دلته پاته سې ،دا معنی چه تا
ته دولدونګ درکړل سوی دۍ .کوچنیان او ځوانان حق لری چه
ښوونځی ته والړ سی .دا ددوی د اوسیدلو قانونی موقف سره
اړه نه لری .لمړۍ شی دادۍ چه ته د یوکیدلو په کورس کښې
شامله سې .د یوکیدلو په کورس ( )Integrationskursکښې
هغه پناه غوښتونکې شاملیدالې سی چه دلته د اوسیدلو چانس
لری یا قبول سوی نه دی خو کوالسې چه دلته پاته سې او یا هغه
خلګ چه د اوسیدلو اجازه لری .که تاسو مکلف سوالست چه په
یوکیدلوکورس کې شامل سۍ نو که تاسو و دغه کورس ته نه ځۍ
نو کیداې سی چه د نورو جزاو سره سره ستاسې میاشتنی پیسې
هم کمې کړی .او کیدایې سی چه د پوهنتون ،د لوړو تخنیکی
شوونځیو کښې د تحصیل او په همدغه ډول د کارکولو ،د کسب
زده کولو او نورو عملی ښوونو د درخواستونو باندې منفی تاثیر
وکړی.

دد غو
الند نی ادا رو او مو سساتو سره
تما س ونیسۍ
د وی به تا سو ته ستا سو په
منطقه کښې د یوکیدلوکور س
) KU RS
 (IN TE GR AT IO NSپه هکله
معلومات د رکړ ی:

د ځوان مهاجرینو خد
متی او د مهاجرت د مشورې اداره
د یوکیدلو ا
داره یا د ښاروالی ګډکلتوری دفتر
د کلتوری مرکزونه
د ژبو ښوونځۍ او پوهنتون
د کار اداره او جاب سنټر
د بالغانو ښوونځۍ

د پناه غوښتلو د درخواست د ساده(“ )„einfacheردی په
حال کښې تا وخيل هیواد ته نه ډپورټوی ،دغه ته کمکی حفاظت
( )subsidiärer Schutzوایې.
که ستا ژوند ستا په هیواد کښې په خطر کښې وی نو ته حق
لرې چه و خپل هیواد ته ډپورټ نه سې .پدې حالت کښې ته
حق لرې چه تا ته دلته د یو کال اوسیدلو اجازه درکړه سی.
پدې حالت کښې د کورنۍ او د کوچنیان راغوښتل تر یو حده
پورې ممکن دۍ .که ستا د پناه غوښتلو درخواست رد سوې دی
خو فدرالی اداره و دغې نتیجې ته رسیدلې ده چه ته باید وخپل
هیواد ته ډپورټ نه شې نو ته حق لرې چه و اداری محکمې
( )Verwaltungsgerichtته په دوو هفتو کښې شکایت وکړې.
د وکیل درلودل ضروری دی.
د پناه غوښتلو د درخواست ردی «د پناه غوښتلو د سبب نه
درلیدلو له کبله» (بیله د ډپورټ نه ساتنې څخه)
یوه بل ډول ردی د پناه غوښتلو د درخواست هم ممکنه ده – تا ته
جواب راځی چه ستا دلته د پناه غوښتلو د پاره هیڅ سبب وجود
نه لری .په دغه حالت کښې ته حق لرې چه د عاجل درخواست
په توګه په یوه هفته کښې شکایت وکړې .خو دغه باید ستا په فکر
کښې وی چه دغه شکایت د ډپورټ پر جریان کښې کومه ځنډه نه
راولی .دا معنی چه کیداې سی چه ته بیا هم ډپورټ سې .او له بده
مرغه په دغه حالت کښې د ډپورټ څخه کومه ساتنه نسته.
که ته قبول سوې نه یې نو ته حق لرې چه درخواست ورکړې
چه ستا د وکیل او محکمې خرڅ تا ته درکړل شی .ددغه خرڅ
اخیستلو چانس هغه وخت ډیر دی که ستا د قبول کیدلو چانس ډیر
وی .ددغه درخواست د پاره کفایت کوی چه دوی ته سند وړاندې
کړې چه ته د پناهندګی پیسې اخلې.
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د کسب زده کولو او د تحصیل حق

د کار کولو حق

ددې د پاره چه ته وکوالیی سې یو کسب زده کړې باید
د کارکولو اجازه ولرې .کوم استثنایې امکانات پدغه هکله وجود
لری ،کوالیې سې د کار د ادارې ( ،)Arbeitsagenturاطاق
تجارت ( )Industrie und Hanwerkskammerاو اطاق
کسب او کار څخه معلومات واخلې.
که ته په پوهنتون یا په یوه لوړه ښوونځۍ کښې تحصیل کوالیې
سې دغه فیصله هر پوهنتون او هره لوړه ښوونځۍ پخپله کوی .په
ډیرو رشتو کښې د تحصیل د پاره باید ستا ډیره ښه جرمنی زده
وی .د تحصیل د پاره مالی کمک ( ،)BAföGد کسب زده کولو
د پاره مالی کمک  -دولتی کمک د تحصیل او کسب زده کولو د
پاره – ستا سره ددې کمکو کیدل ستا د اوسیدلو قانونی موقف سره
اړه لری .د پناه غوښتنکو لپاره د بورس اخیستلو امکانات شته.
ته کوالیې سې چه ستا د نژدې پوهنتون یا د لوړې ښوونځۍ د
اطالعاتی دفتر څخه معلومات واخلې.

د کارکولو اجازه ستا د اوسیدلو قانونی موقف سره اړه
لری .په لمړی درې میاشتو کښې چه دلته یې او هغه مهال چه
ته په کمپ یا هایم کښې اوسېږې ،تا ته د کارکولو اجازه نسته .د
کار کولو د پاره باید ته د کار اجازه ولرې .دغه اجازه د محلی
خارجیانو ادارې ( )Ausländerbehördeله خوا درکول
کیږی.
د جرمنی په ډیرو ځایو کښې کوالیې سې چه د  ۴میاشتې څخه
کار شروع کړې .ولی چه د کار قوانین ډیر ژر تبدیلېږی نو ته
باید همیشه د کار په ادارې کښې د خپل ارتباطی نفر سره په تماس
کښې یې.
که ته بیله د کار د اجازې کار کوې نو دا ستا د اوسیدلو موقف د
پاره خطر لری.

قدرت ورکول

په ټوله
جر منی کښې د مراجعې ځای
tur.
gen de
www.arbeitsa
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د میړه سره ،د ملګری سره د ژوند کولو او د
مور کیدلو حق
په کورنی ژوند کښې مېړه او ښځې مساوی حقوق
درلودل

ښځې او نارینه د یوبل سره د ژوند کولو او یا د یوبل څخه هغه
د جال کیدلو مساوی حقوق او مکلفیتونه لری .ته فیصله کوی چه
څومره کوچنیان وزیږوې او ددوی تر منځ ځومره موده تیره سی
وی .سربیره لدې ته حق لرې چه طالق واخلې ،که ځه هم ستا
مېړه ددغه خالف وی.

د ژوند ملګرتیا/کورنۍ

طالق

که ته پدې فکر کښې یې چه طالق واخلې نو ددغه دپاره مشخص
مشورې دفتر و یا یو وکیل ته مراجعه وکړه .د پناه غوښتنې د
کیس په جریان کښې هم طالق کیداې سی .د پناه غوښتنې په کیس
کښې ستا فیصله ستا د مېړې د کیس څخه به جال وسې.

پخپله خوښه ملګرۍ پیدا کول

ته حق لرې چه دهغه سړی سره واده وکړې چه ستا خوښ وی.
په جرمنی کښې ته کوالیې سې چه د سړی یا د ښځې سره یوځاې
په ملګرتیا ژوند وکړې ،بیله دې چه واده دی ورسره کړې وی.

مدنی واده

نن روځ په جرمنی کښې ټوله مکلف دی چه په مدنی ډول واده
وکړی .دا معنی چه هر واده چه په رسمی دفتر کښې کېږی هغه
واده قانونی او رسمی دی .په خارج کښې سوی واده په جرمنی
کښې منل کېږی که د واده په وخت کښې د واده کیدلو شرایط
(مجردی ،د وادې سن) د مېړه او ښځې د پاره پوره وه.

د سرپرستی حق

سرپرستی وکړۍ .خو دغه فیصله باید وسی چه کوچنیان د چا
سره ژوند کوی ،یوازې د پالر سره یا یوازې د مور سره او یا په
نوبت د دواړو سره .په دغه آخری امکان کښې کوچنیان حق لری
چه خپله نظریه بیان کړی چه دوی څه غواړی.
د کوچنیانو حقوق بشری حقوق دی .مور او پالر حق لری او
مکلف دی چه د کوچنیانو په مناسب ډول سرپرستی وکړی .دا
معنی چه د مور په حیثیت حقوق او وظیفې لرې.
ته پر خپل کوچنۍ باندې حق لرې که تا د کوچنی د پالر سره
واده کړۍ یا ورسره دی واده نه دۍ کړۍ.
ستا کوچنیان حق لری چه یو ژوند بیله زور او ظلم ولری .ته
کوالیې سې چه خپل کوچنیان د وهلو او لتولو څخه وساتې حتی د
خپلوانو د وهلو او لتولو څخه.
ستا کوچنیان د تعلیم او تربیې حق لری .په جرمنی کښې لږ تر
لږه نه کاله کوچنیان و ښوونځۍ ته ځی.
ته قیصله کوې چه ستا کوچنۍ کندرګارتن ()Kindergarten
ته ځی او که نه ځی او یا په ښوونځۍ کښې په مذهبی درس کښې
حصه اخلی او که نه اخلی.

د ژوند ملګرتیا/کورنۍ

مهمې ا رتبا
ٰ
طی ادا رې په د غه مسڷه کښې
ستا سو د منطقې ز
وانانو د فتر ونه او و کور نیو
ته م
شودره و رکوونکې موسسې د ی.
پروفامیلیه
جنسی موضوعاتو ،یو

ځای ژوند کول او د کورنی پالن په

جرمنی کښې
www.profamilia.de
اتح
ادیه د ګډو ملیتونو واده او ملګرتا
e
er.d
nal
atio
www.verband-bin
وایسرر
نګ د زور او جبر د قربانیانو لپاره
ټیلی
فون
په
ټوله جرمنی کښې
116 006
ټیلیفون نمبر د غم په خالف
mer.de
www.nummergegenkum

سا تنه

زما ،ستا ،زموږ

د بدنی بشپړتیا او روغتیا حق



الند نی
ادا رو او موسسو سره کوال یې
سې چه مرا جعه وکړې

د پولس عاجل نمبر
110
د عاجلې
مش
ورې
فډ
رالی
اتحادیه
0351 500 541 6
وایسررنګ د زور او
جبر د قربانیانو لپاره په ټوله جرمنی
کښې
116 006
د مرستې ټیلفون د ښځو د
پاره چه د زور او زجر شکار دی
08000 116 016
د ښځو لپاره د مشورې
او د عاجل نمبرې فډرالی اتحادیه
030 322 99 500
د
پناه غوښتونکو سره مرسته کوونکې
20
314
069 242
فډرالی اتحادیه د یواځې
را
غلۍ
کم
سنو
پناه
غو
ښتو
نکو لپاره
030 820 974 30
د
جرمنی د تبعیض په ضد اتحادیه
90
876
0341 307

ته حق لرې چه ستا بدن سالم وی .ددغه معنی دا ده چه
هیڅ څوک پر تا باندې زور ونه کړی او تا ونه وهی .قانون تا د
بدنی تجاوز
وهل ،جنسی حملې ،ستا بدن زخمی کول
روحی زجر
ستا تعقیب کیدل ،تهدید ،هر ډول د ویرولو
اداری زجر
قانون له خوا مالی ،د ژبې له خاطره تبعیض څخه ساتی.

آزادی

زما ،ستا ،زموږ

زما ،ستا ،زموږ

د افکارو ،وجدان او د دینی آزادی حق

د زیږولو او جنسی روغتیا حق

ټوله انسانان حق لری چه یو دین او خپل نظریات
ولری ،دوی بدل کړی او یا هیڅ دین ونه لری .ته حق لرې چه
یوازې یا د نورو سره یوځای د خپلې عقیدې په مطابق ژوند
وکړې .دینی آزادی او د نظریاتو آزادی د افکارو د آزادی یوه
برخه ده.افکار آزاد دی.

ستا د بالربه کیدلو قابلیت او ستا د جنسیت د قانون له
خوا په خاص ډول محافظت کېږی .که ته د الندنی پوښتنو څخه
کومه لرې نو مشوره درکوونکې موسسې ستا سره مرسته کوالیې
سی.
ما ارویدلی دی چه په جرمنی کښې تر دوو ډیر کوچنیان درلودل
ښه ندی ،دا صحیح دی که نه؟
زه بالربه یمه خو زه نه سم کوالیې چه دا کوچنۍ وزیږوم ،زه
غواړم چه دغه کوچنۍ وزیانوم .څوک زما سره مرسته کوالیې
سی؟
زه د ختنه کیدلو څخه بیریږم .زه د چا سره په دغه هکله خبرې
کوالیې سم؟
زه د جنسی ساری ناروغیو څخه بیرېږم .زه په کوم ځایې کښې
ځان معاینه کوالیې سم او زه څنګه کوالیې سم چه ځان وساتم؟
زه نه غواړم چه بالربه سمه .زه د کوم ځاې څخه کوالیې سم
چه د بالربه نه کیدلو به باره کښې معلومات واخلم؟
زما د ژوند ملګری له خوا تر فشار الندی یمه چه نوی جنسی
اعمال مشق وکړم .زه ځنګه کوالیې سم چه ددغه به خالف
مقاومت وکړم؟
پر ما باندې په زور الس اچول سوی دۍ .پر دغه باندې د چا
سره خبرې کول زما د پاره مشکل دی .زه د چا سره په اعتمادی
ډول پر دغه باندې خبرې کوالیې سم؟
د ښځو حق بشری حق دی
069 970 979 70
د کورنۍ لپاره
069 269 577 90
دب
الربه ښځو سره په اضطراری حالت
کښې کمک کیدلو ټیلفون
0800 40 40 020
د ښځو د
ختنه کیدو څخه ساتلو کمک ټیلفون
91
857
938
1
021

هویت

زما ،ستا ،زموږ

زما ،ستا ،زموږ

خپل مدنی عینیت

برخه اخیستل

ته د یوې پناه غوښتونکې ښځې په حیث حق لرې خپل
کلتور او خپل شخصیت ولرې .هر دول تبعیض (د جنس ،د ملیت،
د مذهب ،د عمر ،د معیوبیت ،د جنسی انتحاب په اساس) منع او
جرم دی .غیر دولتی موسسې ( )NGOSهم سته چه سته چه ستا
حمایه کوی ،تا ته مشوره درکوی ستا سره کمک کوی کله چه
ته ستا د پوست د رنګ له کبله په سړک کې توهین یا حمله
درباندې وسی.
ته د مسلمانې ښځې په حیث د پړونۍ سره کار یا د یو کور پسې
ګرځې او ددین له کبله تبعیض درسره وسی.
که یو څوک تا یا ستا ملګرې ښځه چه پرهغې ته مینه یې او هغه
په عام کښې په غیېږ کښې نیسې لدې کبله ته یا ستا ملګرې ښځه
تهدیدیږۍ یا زخمی کېږۍ.
که تا خپل جنسیت تبدیل کړی یا د بل جنس کالی اغوندې
اوهغسې سنګار کوې یا همجنس یې و لدې کبله ستا سره روحی
او طبی کمک نه کېږی.

که څه هم ته یوه پناه غوښتونکې ښځه یې او په جرمنی
کښې د رای حق نلرې خو ته کوالیې سې چه خلګ ستا آواز
واوری:
ته کوالیې سې دنورو ښځو سره یوځای سې او یوه اتحادیه جوړه
کړې.
ته کوالیې سې چه دنورو سره یوځای په عام کښې د خپل حق او
د بې انصافی په خالف مظاهرې وکړې.
ته کوالیې سې چه اجتمای او سیاسی فعالیتونه شروع کړې ،لکه
د مهاجرینو ښځو په اتحادیه کښې.

د
ډیر صرا حت  ،د ډیر احترام
او د ډ یره ر نګارنګی دپا ره .

یو لست د
مها جر ینو ښځو د ا تحا دیو ته
په د غه پته باندې موند ې:

DaMigra e. V.
(د مهاجرینو ښځو د اتحادیو چت)
www.damigra.de
د برلین د همجنسو
ښڅو د تبعیض اوتشدد ضد مشورې
تنظیم هومپیج په
ع
ربی،
جر
منی،
انګریزی ،کردی ،فارسی،
فرانسوی ،هسپان
وی ،زربوکرواتش او روسی ژبه
ras.de
mig
les
د جرمنی
همج
نسو
ښڅو
او نارینوو اتحادیه
www.lsvd.de
د همج
نسو مهاجرینو ښڅو او نارینوو دپاره
e
d.d
lsv
lin.
ber
د بشری حقوقو انسټیټیوټ
henrechte.de
www.institut-fuer-mensc
د ښڅو بشری حقوق
www.frauenrechte.de

رسامیel boum :

 پروژهMUT د
دا حق چه پخپلوحقوقو پوه سۍ

Dr. Soraya Moket
 پروژې مسؤلMUT د
Małgorzata Gedlek
 تنظیمMUT د
Nevruz Karadas
 مطبوعاتی او عوامی کار مسؤلMUT د
DaMigra e. V. | MUT-Projekt
Am Sudhaus 2
12053 Berlin
030 92 25 13 01
mut@damigra.de
www.damigra.de/mut-projekt
www.facebook.com/DaMigra

:یوه پروژه د

:په مخ بیوونکۍ

