
 های گروهی ی نشست ارائه
 

، )بخشأ به زبان مادریمتفاوت ( پيرامون امور موضوعاتی
 طور مثال به 

o سالمت زنان 
o ها حقوق اجتماعی زنان باردار و خانواده 
o بودن-تربيت فرزندان و والدين 
o خانواده و مهاجرت 

 
توسط  ی جديد های گروهی به منظور ادغام با جامعه فعاليت

ی زنان  ای انجمن برای همهاعضافتخاری و  اميانح
 مند به موضوع عالقه

 
های گروهی و  ی نشست دربارهتوانيد  می در آدرس زير

 کسب کنيد: اطالعات ی تازهها برنامه
www.ifz.heidelberg.de 

 06221-182334 يا با اين شماره تلفن تماس بگيريد:

المللی زنان و خانواده  مرکز بين
 ..فاوهيدلبرگ اِ 

 
های مشکالت دوران  مرکز رسمی مشاوره در زمينه

 بارداری، مشاوره در امور زناشوئی، خانواده و زندگی
 
 

 16تئاتر شتراسه 
 هيدلبرگ  69117

 
 تلفن:

182334- 06221 
 

 فکس:
653673 – 06221 

 
 

 ايميل:
heidelberg.de-info@ifz 
 

 وبسايت:
heidelberg.de-www.ifz 

PERSISCH

 م ديگری هستچه چيزهايی مه
 

o مشاوره فقط با تعيين وقت قبلی 
o ی همکاران موظف به رازداری هستند. همه 
o مذهب و حزبی وابسته نيست.تست به هيچ  اف ای 
o وفاو) هستيم (دپتبعيض  ما عضو سازمان رفاه اجتماعی بی 
o امور اجتماعی، از شهرداری تست از وزارت کار و  اف ای

 .کند ی دريافت مینکا کمک مال-ی رين هيدلبرگ و منطقه

www.ifz-heidelberg.de

info@ifz-heidelberg.de

www.ifz-heidelberg.de



 مرکز مشاوره
 تست) اف ایالمللی زنان و خانواده در هيدلبرگ ( مرکز بين

است که بر اساس قوانين رسمی دولتی و ی ا مرکز مشاوره
. همچنين دهد به زنان باردار و خانواده مشاوره میمربوط 

امور مربوط به زناشوئی، خانواده و زندگی ی  در زمينه
 شود. مشاوره داده می

هايشان  در اين جا خصوصأ به زنان مهاجر و خانواده
شود؛  منطبق با وضعيت خاص آنها عرضه میهايی  مشاوره
هاجرت های م هايی که که زبان، فرهنگ و تجربه مشاوره

 شود. ها را شامل می آن
فرهنگی های  زمينه شامل زنانی با پيش يک تيم مشاوره

اعم از روانشناسی،  یهاي و متخصص در رشته متفاوت
تعليم اجتماعی، يک خانم پزشک و يک وکيل مشاوره به 

 -خانوادهدرمانی،  رواندهند؛ همچنين  زبان مادری ارائه می
: شود ها ارائه می ن زبانبه ايدرمانی در اين مرکز  و زوج

-کروآت-آلمانی، انگليسی، فرانسوی، ايتاليايی، صرب
 بوسنيايی، رومانيايی، اسپانيايی و ترکی.

تست  اف يک سرويس ترجمه که توسط این ايبر عالوه 
مختلف هنگام مشاوره اندازی کرده است، در بيست زبان  راه

 در کنار شما خواهد بود.
 

 سازمان
افتتاح شده  1991مرکز مشاوره که سال  صاحب امتياز اين
و خانواده در هيدلبرگ است المللی زنان  است، سازمان بين

هايشان دسترسی بهتری  کند مهاجران و خانواده که تالش می
در منطقه داشته  های مربوط به سالمتی و بهداشت ارگانبه 

هايشان با  باشند و نقش پلی بين زنان مهاجر و خانواده
 اعی بازی کنند.مراکز اجتم

مالی به ما  ی عضويت شما در سازمان يا با کمک واسطه به
 توانيد از ما حمايت کنيد. می

 Postbank Karlsruheمشخصات حساب بانکی: 
 298833754شماره حساب: 

 66010075کد بانکی: 

 ی خدمات مشاوره ارائه
 

... در مسائل مربوط به تنظيم خانواده و جلوگيری 
 از بارداری:

 
o مشاوره در امور جنسی 
o فرزندی رنج بی 
o همراهی هنگام مشاوره برای مشکالت مادرزادی 
o زايايی زنان 
o سالمت زنان 

 
 :.. هنگام بارداری.

 
o ی  همراهی هنگام مشاوره و اطالعات جامع و کامل درباره

 بارداری و تولد
o اجتماعی-هايی در مورد امور روانی پرسش 
o مرخصیمادر،  طور مثال حمايت از حقوق اجتماعی (به 

 )والدين و غيره
o از  درخواست طور مثال امکانات حمايت مالی (به

 های ديگر اجتماعی ، يا کمکهای استانی يا کشوری سازمان
 )ها به خانواده

o وق فرزندی و طور مثال حق (بهها  حقوق خانواده و خارجی
 حق تأمين هزينه)

 
 ... هنگام بروز مشکالت در طول بارداری:

 
o رداری طبق پاراگرافی با مشاوره StGB  219  
o پس از سقط جنين 

 
 

 اگر شريک زندگی يا پدر خانواده هم هستيد خوش آمديد!

 ... هنگام بروز مشکالت در زناشوئی و خانواده:
 

o هايی از دو فرهنگ ها، خصوصأ زوج مشکالت زوج 
o ها مشکالت نسل 
o پرسش در مورد تربيت و مدرسه 
o خشونت خانگی 

 
يی پيرامون قوانين، شغل ها ش... هنگام طرح پرس

 :های عمومی و پرسش
 

o تشخيص موقعيت که به زنان  جانبه برای کمک همه
 شود هايشان ارائه می و خانوادهوارد  تازه

o گی و قوانين مهاجرت حق پناهنده 
o  قوانين خانواده، برای مثال حمايت هنگام تنظيم حق حضانت

 و مالقات
 

 :زندگیهای  ... هنگام مشکالت شخصی و بحران
 

o در اجتماعی  تعليمدرمانی و  روان ی واسطه همراهی به
 تنی فرساينده روانی و دردهای روانهای  وضعيت

IBAN: DE20660100750298833754 
BIC: PBNKDEFF


