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 مراکز مشاوره
 دیگر  های زبان+ =  ، رویس=  رو   ، فاریس=  فا  ، عرن  =  عر  ، انگلییس=  ان
جم آن یا و   دارد وجود  می 

 لینک زبان موسسه/  مرکز 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes عر /  ان www.antidiskriminier
ungsstelle.de  

Berliner Aids-Hilfe رو  /  عر /  ان  / + www.berlin-

aidshilfe.de/  

Deutsche Aids-Hilfe ان www.aidshilfe.de/ber
atung-

diskriminierung  

Gladt e. V. ترگ عر  /  ان / / + gladt.de/  

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
Migrant_innen e. V. 

 + /  رو /  فا /  عر /  ان
 

https://www.kub-
berlin.org/ 

Lara – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an 
Frauen 

/lara-berlin.de + /  رو /  فا /  عر /  ان  

Lesbenberatung e. V. / LesMigras رو /  فا /  عر /  ان  / + lesbenberatung-
berlin.de; 

lesmigras.de 

LSVD Berlin-Brandenburg / Miles رو /  فا /  عر /  ان  / + berlin.lsvd.de/projekt
e/miles/ 

MUT - Traumahilfe für Männer* فا /  عر /  ان  / + 
 

mut-traumahilfe.de/  

Quarteera e. V. رو http://www.quarteer
a.de/  

ReachOut فا /  عر /  ان  / + 
 

www.reachoutberlin.

de/  

Schwulenberatung Berlin, 

Antidiskriminierungsprojekt StandUp 
https://schwulenbera رو /  فا /  عر /  ان

tungberlin.de/wir-
helfen/antidiskrimini

erung/ 

Schwulenberatung Berlin, Fachstelle für LSBTI* 
Geflüchtete 

https://schwulenbera + /  رو /  فا /  عر /  ان
tungberlin.de/angeb
ote/queer-refugees/ 

Sonntags-Club e. V. رو /  ان  / + 
 

www.sonntags-

club.de/ 

Tauwetter e. V. رو /  عر /  ان  / + 
 

www.tauwetter.de/d
e/  

TBB – Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e. V. ان  / + 
 

tbb-berlin.de/  

TrIQ e. V., Projekt „TIN und Flucht“ رو /  فا /  عر /  ان  / + 
 

http://www.transinte
rqueer.org/themen/t

in-refugees/ 

Zentrum Überleben ان  / + 
 

www.ueberleben.org  

 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
https://www.berlin-aidshilfe.de/
https://www.berlin-aidshilfe.de/
https://www.aidshilfe.de/beratung-diskriminierung
https://www.aidshilfe.de/beratung-diskriminierung
https://www.aidshilfe.de/beratung-diskriminierung
https://gladt.de/
https://www.kub-berlin.org/
https://www.kub-berlin.org/
https://lara-berlin.de/
https://lesbenberatung-berlin.de/
https://lesbenberatung-berlin.de/
https://lesmigras.de/
https://berlin.lsvd.de/projekte/miles/
https://berlin.lsvd.de/projekte/miles/
https://mut-traumahilfe.de/
http://www.quarteera.de/
http://www.quarteera.de/
https://www.reachoutberlin.de/
https://www.reachoutberlin.de/
https://schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/antidiskriminierung/
https://schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/antidiskriminierung/
https://schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/antidiskriminierung/
https://schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/antidiskriminierung/
https://schwulenberatungberlin.de/angebote/queer-refugees/
https://schwulenberatungberlin.de/angebote/queer-refugees/
https://schwulenberatungberlin.de/angebote/queer-refugees/
https://www.sonntags-club.de/
https://www.sonntags-club.de/
https://www.tauwetter.de/de/
https://www.tauwetter.de/de/
https://tbb-berlin.de/
http://www.transinterqueer.org/themen/tin-refugees/
http://www.transinterqueer.org/themen/tin-refugees/
http://www.transinterqueer.org/themen/tin-refugees/
https://www.ueberleben.org/
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 : کنمصحبت ب خواهمیمورد م نیدر ا
 صدا زده بشم یچجور / تیهو / ی  ضم 
 قبیل یهای  مار یب 
  یآلرژ 
 کنمدارو ها را در حال حارص  مرصف یم نیا 
 م د یدارم /با از یمدارک ن نیبه ا  با خودم بی 

 
 بدونم:  د یرو با نیا

 و درمان چگونه است؟ صیتشخ ند یفرا 
  مهم هستند؟ یمراحل بصورت انفراد نیاز ا کیکدوم 
 هست؟ و هدف از درمان ج  هست؟  یمار یچه ب نیا 
  داشته باشد؟ تواند یم یی  در درمان چه تاث ی  تاخ ا یبدون درمان و 
 دارد؟ چه اثرات و عالئم خایص 
 درمان وجود دارد؟ نیهم با ا یخطر  ا یو  جانت  عوارض  ا یآ 
 دارد؟ جود هم و  یگر یراه درمان د ا یآ 
  ؟د یدار  ن   ن   با افراد ال ج   یتجربه اچه 

 
 دارم:  از یهست که ن یت   چ نی/ ا خواهمیرو م نیا

 مورد صحبت بکنم نیدر ا خواهمینممن „نشان بدهم؟  خواهمینمرا  یی   چه چ“ 
 ومی  اگر کار به آنجا برسد ، من م… 
 هر لحظه بروم!  نماتو من یم 

 

  د یاطالعات و منابع مف یس  کی
 

کل   ی. برامیگذاشته ا  ی   برل یفقط ما تمرکز را رو  نجا ی. در اکت    افتیکمک در   توان  یگفته شده، که چگونه م  نکان   نجا یادر 
 : کت    دا یپ توان  یم ر یز  نکیرا در ل ن   ن   افراد ال ج   یکشور،  مراکز مشاوره برا

www.regenbogenportal.de/  

 

 وجود دارد:  ضیاز مراکز مشاوره متعلق به مرکز فدرال ضد تبع یا داده گاهیپا کی نجا یدر ا
 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/wir-beraten-sie-node.html 

 

 : درمان   خدمات بهداشت   افتیدر مورد حق در  نکان   نجا یدر ا

http://gesundheit-gefluechtete.info/leistungsanspruch-und-umfang-%c2%a7%c2%a7-4-6-asylblg/  

 : کت    افتیدر  مشاوره حقوف   توان  یم نجا یدر ا

https://www.rlc-berlin.org/  

 

 

https://www.regenbogenportal.de/
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/wir-beraten-sie-node.html
http://gesundheit-gefluechtete.info/leistungsanspruch-und-umfang-%c2%a7%c2%a7-4-6-asylblg/
https://www.rlc-berlin.org/
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تو را  تواند یهست که م مختلف   ی، راه هاکت    که در مقابلش اقدایم  کت  یم احساس ناتوان   ضیاگر بعد از تجربه تبع حت  
 باشد:  کند و کمیک  تیحما

 

 یی  کن با مراکز مشاوره تماس بگ  سیع 
 که در   یبا مرکز  حت   تواند یمشاور تو م ا ید. نکمک کن  تیشکا یتو را در نوشی   نامٔه برا توانند یمراکز مشاوره م

 هم به تو ارائه دهند.  حقوف   قانون   یها تیحما حت   تواند ی. آنها مد ی  آن اتفاق رخ داده است تماس بگ

 ا یداشته باشند ، و  مشابیه اتیآنها هم تجرب د یشا مورد صحبت کن، نیبا دوست و آشنا و بستگانت هم در ا 
 ت گوش کنند. یتواند فقط به حرفها یم

 هست(،  ر یهم امکان پذ نیاوقات به صورت آنال  شی  یب گزارش بده )حت    ضیاز دفاتر ضد تبع یکیاتفاق رو به  نیا
 . ند ی  گیقرار م ضیمشخص شود که چقدر افراد تحت تبع قیطر  نیتا از ا

 سیبنو  تیشکا کی 
 بکت   رسیم تیشکا و در صورت لزوم حت   کت    افتیدر  و حقوف   قانون   تیکن حما  سیع 
  کن که حد خود را   سیع شهیهم خوب باشد، ویل تیبرا تواند یو کمک هم مهم است هم م تیحما افتیدر

 . د یایب شیپ ضیتبع تواند یدر مشاوره هم م موارد حت   که در بعض    واست به خودت باشد، چون گایهحو  بدان  
 به  )حت   یشو یفعال م قیطر  نیباشد که تو از ا معت   نیبه ا ی   همچن تواند یم ضیمقابله و دفاع در برابر تبع

 نکهیبدونه ا حت   انجام دیه توان  یرا هم م تیفعال نی. اکت   پرونده خود را علت   نکهیا ا ی( و ایسیصورت س
 . قرار گرفته ضیکه مورد تبع  بایسر  خودت شخض

 

 : یآمده را گزارش بد شیپ تیکه برا  ض  یمورد تبع ن  اتو یم نجا یا

https://schwulenberatungberlin.de/anti-diskriminierungs-tool/  

 

 شت  یب اطالعات
 

 ن   ن   جامعه ال ج  

باشد، که تحت  د یبا ن  تو جا یبرا (LSBTI-Community)( ناجنسی، دوجنسگرا، ترنس، ب، گ  ی   )لزب” ن   ن   ل ج  ا“جامعه 
از  بشه. اما بعض   دا یش راهت پ و مشکالن   اد یب شیپ ضیتبع تواند یهم م نجا ی. در اکت    افتیو کمک در  یی  قرار بگ تیحما

ممکن است که تو  هستند. حت   ن   ن   ل ج  او  پناهندگ   ا یبا سابقه مهاجرت و  یافراد یبرا سازمان ها به طور اختصایص
در  حت  . کت  یم فیتوص یگر یبا واژگان د خود را حت   تیو جنس جنیس التیتو تما ا ی، و یجامعه تعلق دار  نیکه به ا  ندان  

 . کت    افتیو مشاوره در  مراکز مراجعه کت   نیبه ا توان  یصورت هم م نیا
 

 . پزشک آماده کت   شیرفت   پ یخود را برا توان  یچگونه م

پزشک  شیآن پ یکه برا  که مشکیل  اد یب شیپ تونهیم حت   دارند و گایه شلوغ هست و وقت کیم یلیپزشکان معموال ششان خ
قبل از  توان  یرا م نیمهم هست _ ا تیبرا یی   کن که چه چ  اشتدادیخودت  یدرست بهش پرداخته نشه. برا یآمده بود

 . یهرفی   انجام بد
 برات مهم باشد.  تواند ینکات است که م یش  کی نجا یدر ا

  
 االن حالم چطوره؟

   عاطف  
 یکیی   ف 
 روج 

https://schwulenberatungberlin.de/anti-diskriminierungs-tool/
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 جم برا مرتب وجود دارد  ا یفراهم بکنند. اگر که جلسات متعدد و  تواند یم همرایه یمراکز مشاوره به ندرت می 
جم  ی، آنها موظف هستند برا یبرو  د یبا جلسات روان درمان   یبرا ا یو  پزشک شیکه پ تو درخواست می 

 بدهند. 

 

 ؟شود ینسته ماد یکیتو  جنیس تیهو  ا تو ب یمار یکه ب  وقت  …

 ؟شود ینسته ماد یکیتو  ت  یجنس تیهو  ا تو ب یمار یکه ب  وقت  …
 

 که   حرف   نیهست و ا موضوع شخض کیتو  جنیس که زندگ   بده، حیتوض براشون  .خودت را ناراحت نکن
 .هست ی   آم ضیاتهام تبع کیزدند 

 ،الزم بود محل را ترک کن و اگر حت   ،ستیسوال ها مناسب ن نجور یکه ا تذکر بده. 

  هیبه تو توص یگر ید یدرخواست کن که جا ،به درمان ادامه دیه خوایهینم ضیتبع لیمطب به دل کیاگر در 
 .یبه آنجا برو  کنند که بتوان  

 درست  گرفته شود،  دهیناد د ینبا مار یپزشک و ب ی   انتسابات ب نجور یکن . ا  داشتدای شد را آنچه که به تو گفته
اض شود.  نیا  است که در مقابل آن اعی 

  برو گر یمطب د کیبه 
 به دنبال مشاوره بگرد 
 

 بعدش چه کار کنم؟
 

 ی، آن جور ستی، آسان نیشو یمواجه م ضیبا تبع رشیدر همان ابتدا در قسمت پذ حت   ا یدرمان و  افتیدر  ی   در ح وقت  
زا  بیآس و کت    ناتوان  باعث شود در آن لحظه احساس  تواند یم ضی. تبعواکنش نشان دیه تیآن موقع در  خوایهیکه م

. ما واکنش دیه خوایهیکه م  یآنجور  که در آن لحظه نتوان    ستیمهم ن ی   هم یبراداشته باشد.  ن  ها امد یباشد و پ
 کی به کیبه صورت  نکته ها را نتوان   نیاگر ا باشد. حت   برات کمیک تواند یکه م  مییرو بگو  نکان   یش  کیبه تو  میخواهیم

 توان  یهست که م ن  ، کار هایناظر اتفاق افتادن آن بود ا یو  قرار گرفت   ضی. اگر تحت تبعبکت   ادهیپ که هست    ت  یدر موقع
 : یمعموال انجام بعد

 

 ،خوایهیو م توان  یچگونه م کت  یدر آن لحظه فکر م ی   بب .و حواست به خودت باشد مراقب خودت باش 
دهنده باشد. اما واکنش نشان دادن و مقابله با آن  بیآس تواند یروزانه رخ دهد. م تواند یم ضی. تبعواکنش دیه

و  یعتداف یهم منجر به واکنش ها تواند یحال م نیاما با ا به آدم دهد، بخیسر  ن  حس خوب و رها تواند یم
 .طرف مقابل هم شود یخشونت از سو 

 یکه مثال برا  که در صورن    کند کمک یم  نی. ایموضوع به خاطر بسپار  نیاز ا گزاریسر   کیکن در ذهنت   سیع 
 . یار یب اد یراحت تر اتفاق افتاده را به  صحبت در مورد آن در مرکز مشاوره بتوان   ا یو  تیشکا

 

 : به عنوان راهنما استفاده کت   ر یکن از سواالت ز   سیع

 
 زمان، مدت( ،خی    تار )اتفاق افتاد؟  گ 
 )کجا اتفاق افتاد؟ )محل 
   (ت  یکارکنان ، شاهدان ع  /بودند؟ )پزشکان، پرستاران لیحادثه دخ نیدر ا چه کسان 
   رخ داد؟( زده شد، چه اتفاقان   ن  افتاد؟ )چه حرفها چه اتفاف 
   ؟(یانجام داد ؟ )بعد از اون اتفاق چه اقدامان  یچگونه واکنش داد تیدر اون موقع/شد ینجور یشد که ا ج 
   بهت قائل شده؟ ضیتبع که  یحس کرد شد ج 
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 ضیتبع

 

به دنبال  که همیک    هیمتفاوت با بق ا یتو بدتر و  است که با معت   نیبه ا به زبان ساده ، (Diskriminierung) "ضیتبع"
 د، رفتار شود. یخدمات مشابه هست کی افتیدر 

هم وجود  یگر ید لیدال  .باشد جنیس شیگرا  ا یتو و  ست  یجن تیهو  لیلبه د ا یو  اقامت باشد، تیوضع لیبه دل تواند یم نیا
” رنگ پست“مذهب،  زبان، ،تیمل ،قویممنشٔا “: مثل )منسوب شدن( ند ی  گیقرار م ضیافراد تحت تبع که چرا بعض   دارد ،

  .“تیلولعم (، سن،یعاجتما تیطبق )وضع ،یظاهر  ینشانه ها ا یو 

(„ethnische Herkunft, Nationalität, Sprache, Religion, „Hautfarbe“ oder äußere Erscheinung, 
Klasse (sozialer Status), Alter, Behinderung.“) 

اصال  ا ی ،نکت   افتیخدمات در  کت  یکه صحبت م  تو به زبان   باشد مثل، یگر ید یهم مورد ها ند اتو یبه طور مثال م ضیتبع
اگر  ا یو  نادرست صدا زده بیسر  ی  ضم ا یبا اسم اشتباه و  ،کت    افتیدر مورد ظاهر خود در  ینظر  ،نکت   افتیدر  خدمان  

 . تجربه بکت   روج ا یو  یکیی   خشونت ف

 

 نه ا ی یا قرار گرفته ضیکه تحت تبع  دیه صیتشخ توان  یچگونه م
 

قرار  ضیکه تحت تبع  شوند یاصال متوجه نم گر ی، که دشوند یروبرو م ضیاز تبع یادیاز افراد روزانه آنقدر با موارد ز  بعض  
ارزش خود  که ، خود شخص حت    زند یی  در خود م به صورت درون   یها را جور  ضیاز تبع از افراد بعض   ند. بعض  گرفته ا 

که چگونه   ت  یاست، تو بهی  است که بب تو واقیع یبرا نیاو  یشو یمواجهه م ضی. پس اگر با تبعاورد یم یی   پا را هم گایه
هر  ی. برابکت   از آن چشم پویسر  خوایهیم ا یموضوع و  نیا یبرا یدار  تیبه حما از ی، که مثال نکت  برخورد  با آن  توان  یم

تو بهی   یکه کدام راه برا  یی  بگ میتصم توان  یتو خودت م .امکان وجود دارد که با آن مقابله کت   نیا ی   قیحالت به طور 
  .است

 

تحت  توان  یو از کجا م بکت   توان  یچه کار م ضیآمدن تبع شیکه تو در صورت پ میه ات آماده کردیدو مثال برا نجا یدر ا
 . یی  قرار بگ تیحما

 ؟…چه کار کنم، وقت  

 
 ؟می  تحت درمان قرار نگ وقت  …

 ند ی  گینم یداشته باشد: حرف تو را قبول ندارند، جد یادیز  لیدال  تونهی، میی  گیمطب تحت درمان قرار نم کیمثال در  وقت  
 . کند یتو صحبت نم به زبان کیس  ا یکم هست، و   ، مدرگکنند یتو را قبول نم درمان   مهٔ یب تیتو را، وضع

 

 …ن  اتو یم ،یی  رمان قرار نگبر آن تحت د که تو مبت    یلیبسته به دل
   به مشاوره مراجعه کت 
 ا ا یو  یدار  یاگر درد حاد ،کت    یدرمان پا فشار  یبر حق خود برا تحت درمان قرار  د یبا هست، اورژانیس طیشر

 .یی  بگ

 مطب پزشک مراجعه کت   کیبه  )ستین یاضطرار  یکه دار   پزشیک از یکه ن  در صورن  (اوقات بهی  است  گایه 
 . کت  یم افتیرا در  یو آن چه که درخواست دار  ند ی  گیم یکه تو را جد

   یبه کمک دار  از ین ی  مس نی. اگر در اکنند یهم صحبت م کت  یکه تو صحبت م  کن که به زبان    دا یرا پ پزشکان 
 .به مراکز مشاوره ش بزن   توان  یم

   ترجمه کند. حت   تیکه برا  یبی   توان  یم را به همراه شنایسیکه م  یشخص مورد اعتماد ا یو  ن  آشنا ،اگر دوست 
 حق تو هست.  نیو ا یاجازه دار  را ینکن ز  ، توجیهدهند یکه همراه راه نم  ند یگو از پزشکان یم اگر بعض  
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 (Ärzt*innen) "پزشکان"

. اگر نم یدار  دارد که چه مشکیل نیبه ا ، بستیک  مراجعه بکت   د یبا به چه پزشیک ، ستیمشکل چ قا یدق دان  یدر حال حارص 
 برریس یکه دار   مشکیل ا یو  یمار ینجا بآ. در مراجعه کت   همان پزشک عمویم ا یاست که به پزشک خانواده و  نیکار ا  نیبهی  

 . کت    افتیالزم را در  ارجاع خواهند داد که خدمات درمان   از یخواهد شد و تو را به متخصص مورد ن
 

 (Termine) "وقت مالقات"
وقت ها که  یلیسخت باشد خ کیم  تواند یم لیدل ی   . به همدهند یوقت مالقات م از مطب ها هنوز به صورت تلفت   یلیخ

کن به طور   سیع لیدل ی   به هم. ارتباط برقرار کت   تلفت   کند که به زبان تو صحبت یم  با شخض ا یو  تماس برقرار کت   بتوان  
 گایه .دی  با آنها تماس بگ شود یکه در مطب مورد نظر صحبت م  به زبان   تواند ی، که میی  کمک بگ  ن  آشنا ا یمثال از دوست و 

 وقت مالقات گرفت.  نینال آمکان وجود دارد به صورت ا نیاوقات هم ا

 

 (Krankenhaus) "مارستانیب"
است  یمی، تصمیبشو  (stationären Aufenthalt) ی"بسی  " د یبا(Krankenhaus)  "مارستانیب" کیتو در  ا یآ نکهیا

و مدرک  درمان   مهٔ یکارت ب  کی،  به گوایه از ی، تو نیبرو  مارستانیبه ب عمل جراج کی یبرا د یاگر با .دی  گیم تیکه دکی  برا
  . ی( دار ن  پاسپورت، کارت شناسا )مثل برگٔه اقامت، ن  شناسا

 

 (Notfälle) "اورژانیس یها تیموقع"

پزشک همه بسته  یها وقت هست ، مطب ر ید یلیچون خ ا ی یبرو  مارستانیبه ب د یآمده و با شیحادثه پ ا یاگر تصادف و 
. مرکز اورژانس موظف هست در مواقع مراجعه کت   (Notfallaufnahme) "مرکز اورژانس"به  شهیهم توان  یهستند، م

ور  نجا آدر  مدت طوالن   امکان دارد که مجبور بیسر  . ویلنداشته بایسر  مهیاگر کارت ب د، حت  بده هیبه تو خدمات ارا یرص 
د که چند زبانه نوجود دار  ها اغلب کارکنان   مارستانیدر بباشد.  اورژانیس تیدارد که چقدر موقع ، بستیک  منتظر بمان  

اورژانس  ۱۱۲با شمارٔه  توان  یحاد هم م حتما بهشان اطالع بده. در مواقع اورژانیس یدار  از ین یگر یاگر به زبان د .هستند
 تو آمبوالنس بفرستند.  یتا برا گرفته  تماس

 

 (Gesundheitsämter) "ادارجات بهداشت و درمان"

 یبه طور مثال هر منطقه دارا ی   در برلبزرگ قرار دارند.  یهستند که در شهرها مراکز دولت   بهداشت و درمان،ادارجات 
واکسن  درمان   مهٔ یبدون ب ی   ل به صورت محرمانه بدون اسم و هم چنابه طور مث توان  یدر آنجا م .اداره بهداشت هست کی

 عفون   یها یمار یب شیوقت ها هم خدمات آزما یلی. خیدر صورت باردار  یی  الزم قرار بگ ناتیتحت معا ا یو  کت    افتیدر 
نگاه داشی   اطالعات تو  (Schweigepflicht) "تعهد به محرمانه"مراکز هم  نیهم وجود دارد. کارکنان ا یو  یمثل اچ ا

 صحبت کنند.  تواند یهم م گر یوقتها به چند زبان د یلیدارند و خ

  

 (Apotheke) "داروخانه"

ند(. مشخص شده ا  +عالمت  ا یبه رنگ قرمز و  A )معموال با حرف بزرگ کت  یم افتیقرص و دارو را در داروخانه ها در 
اگر از پزشکت   .کرد  خوایه افتینسخٔه قرمز در  کیداروها  نجور یا یو برا به نسخٔه پزشک دارند، از یاز دارو ها حتما ن بعض  

 .بکت   د یخودت پرداخت با را نسخه نهیاز هز  بخیسر فقط  ،بکت   افتیدر  ینسخه ا نجور یا

  
 (Beratung) "مشاوره"

 .مرکز مشاوره ش بزن کیحتما به  ،ستیات چ  درمان  مهٔ یب تیوضع دان  ینم ا یو  مراجعه کت   د یبا به چه پزشیک دان  یاگر نم

. چون مراکز کت    افتیوقت ها به چند زبان مختلف مشاوره در  یلیبه صورت محرمانه بدون اسم خ توان  یدر مراکز مشاوره م
تو کدام مرکز مشاوره بهی   از ین یبکن برا قیحتما از قبل تحق دارند، بخش خایص کیاوقات تخصص در  یلیمشاوره خ

 است. 
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(Aufenthaltsgesetz §87) (“ هست  ر یامکان پذ قیطر  نیاطالع بدهند. و از ا سیپل به را اسم و آدرس محل سکونت تو
 ستند یکند. پزشکان البته موظف ن  تی  دستگ (Abschiebehaft) “اخراج از کشور“  یبرا و د یایبه شاغت ب سیکه پل

 بدهند.  اطالعات تو رو به کیس
 

 درمان   مهیافراد بدون ب / مدارک  بدون افراد یبرا
 

خاص از خدمات  یمکان ها یش  کیدر  توان  یهمچنان م ،بکت   درمان   مهٔ یرا ب خود توان   نیم ا یو  یندار  اگر تو اقامت رسیم
تصادف ، تو بهی  است که به طور مثال  به بوجود آمد ، اورژانیس تیموقع کیکه  صورن   در . ویلکت   استفاده پزشیک

دهد. البته طبق  هیارا درمان   اقامتت، به تو خدمات تیموظف است بدون در نظر گرفی   وضع مارستانیب . یبرو  مارستانیب
 شد. ویل داده خواهد هست   ا ی یدر آنجا ثبت بود که  (Sozialamt) “ست  یاداره بهز „به  مارستانیاطالعات تو از ب قانون،

اطالعات تو  ندارن هستند، اجازه تو نگاه داشی   اطالعات(Schweigepflicht)  “موظف به محرمانه ”آنها نکهیا لیدل به
 ستین مشخص که  اد یم شیهم پ اوقات . بعض  اد یم شیاوقات پ حال گایه نیبا ا بدهند. ویل گر یجات دادار  ای و سیبه پل را

 . د ی  گدرمان را بر عهده یم نهیهز  کیس  چه

 

  “die Stadtmission„ ) ی   در برل به طور مثال( ش بزن   “Clearing„که به مراکز  میکنیم شنهاد یپ ،یبه پزشک دار  از یاگر ن

  :وجود دارد مثل  گر یها به طور مثال مراکز د التیا . در باف  شود یصحبت م مختلف   یدر آنجا به زبانها

„Malteser für Menschen ohne Krankenversicherung, „Ärzte der Welt“,  ای و  „Medi-Büros“ / 
„Medi-Netzwerke“. 

 هم که باز  یپزشک ارجاع شو  کیبه  ا ی و کت    افتیهمانجا خدمات در  مجان   و  یو ثبت اسم بر  بدون توان  یمراکز م نیدر ا

 . یی  قرار بگت درمان تحثبت اسم  بدون و  گانیبه صورت را

 

. سه ماه قبل مراجعه کت   درمان   بهداشت   ادارجات به و کمک درمان یبرا توان  ی، م درمان   مهیب بدون ا یو  یدر هنگام باردار 
      “دولدونگ“ ن  اتو یم ا یآ نکهیکن حتما در مورد ا  تو از کشور را ندارند. سیع (Abschiebung) “اخراج“حق  مانیبعد از زا و

(Duldung) یی  بگ مشاوره یمند شو بهره قانون   یایمزا گرید از ا ی و یی  بگ.  
 

 ؟کت    افتیدر  ن  اتو یم در کجا چه کمیک
 

 یبرا ی   تو ترجمه بکند. در برل یشخص برا کیکه   یحق را دار  نیتو ا کند،ینظرت به زبان تو صحبت نم اگر پزشک مورد
 است.  ر یامکان پذ “امور پناهندگان اداره دولت    الف،“ قیدرخواست از طر   کی موضوع به طور مثال نیا

(„Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten“) 

 در مواقع اورژانیس . )باشدهم یم روان درمان   یبرا نیا (قبل درمان از طرف پزشک انجام شود  د یدرخواست مورد نظر با
 . دارد  انجام درخواست بعدا هم وجود ، امکان بحران   ای و

 : شی  یاطالعات ب یبرا

 
/https://www.berlin.de/laf/leistungen/dolmetscherkosten 

 

 

جم تحت پوشش قرار خواهد گرفت و  نهیدانند که هز یوقتها کارکنان نم یلیخ کنند. به   فرار  کار اضاف    ر یاز ز  خواهند یم ا یمی 
جم حق تو هست و از ا  موضوع را به آنها تذکر بدیه نیداشته باش که ا اد ی، حتما به لیدل ی   هم  قیطر  نیکه داشی   می 

 بعض   را ی، ز  به مراکز مشاوره مراجعه کت   توان  یصورت م نیا ی  بهی  خواهد بود. در غ درمان و استفاده از خدمات بهداشت  
جم برا از مراکز گایه  فراهم کنند.  تواند یپزشک را هم م شیشخص به پ همرایه یمی 

https://www.berlin.de/laf/leistungen/dolmetscherkosten/
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 یگر یاقامت د تیوضع  ا یو  یدار   (Duldung)“ دولدونگ„ ا یو   ،یاداده  (Asyl) “پناهندگ  „که تو درخواست   در صورن  
 شامل حالت شود.  گر یممکن است قانون د ،یدار 
 

یس  … یبرا به خدمات بهداشت   دست 
 

 به ترک کشور هستند موظف ا یهستند، دولدونگ دارند و  در روند پناهندگ   که یافراد

 

  پناهندگ   ند یکه روند فرا  . تا زمان  ست  ین دولت   مهیو ب یندار  کردن اجازه کار ،دیهیم پناهندگ   در آلمان درخواست   وقت  
 افتیدر  ن  ابتدا مهٔ یب کیآن فقط  از . قبلبکت   دولت   مهیرا ب خودت توان  ی، م اقامتماه  ۱۸طول بکشد و بعد از حداقل 

" انیامور پناهجو  "اداره دولت   قیطر  . ازشود یم(Notfallversorgung) "اورژانیس یها که شامل "مراقبت کرد خوایه
(Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) موضوع طبق نیا .ها(  التیا گر ید در گرید راتااد ا ی (و  ی   در برل 

فقط  خود تو ماه اول اقامت ۱۸ است. در شده میتنظ (Asylbewerberleistungsgesetz)" انیپناهجو  یایقانون مزا"
 :یدار  را (Notfallversorgung)   "اورژانیس یها از"مراقبت  استفاده حق

 

 یباردار  ا ی حاد ، درد و یهایمار یصورت وجود ب در 

 ور “ یبرا الزم ناتیبه معا ازیصورت ن در   )یو  یا مزمن مثل اچ یها یمار یب مثال یبرا ( “حاد یاقدامات رص 

 کسیاشعه ا با یبردار  مثل عکس (درمان یبرا ازیخدمات مورد ن ای دارو ، بانداژ و هیحق ته( 

 ور  اورژانیس یی   چه چ نکهیحق ا  :باشدپزشک یم ار یاخت در شود نیم یی   چه چ و شود یم محسوب یو رص 

ور  شهیهم یو  یا اچ ترآن   ا ی و درمان   مثال هورمون یبرا  . شوند یم یطبقه بند جاتیجز رص 

 شود نیم موضوع نیشامل ا یی   وچه چ شامل یی   چ چه دارند که د یوقت ها پزشکان ترد یلیوجود خ نیبا ا .
ورت آن ارصار نیا در شهیحتما هم ی   هم یبرا  کن.  مورد پرسش کن و بر رص 

 

 

 صورت دارد. در وجود ی   ن خدمات بهداشت   افتیدر  امکان ،یدار  که اسکان  ن  جا ا ی ها و در اقامتگاه حت   موارد، در برج  

 . یشو  داده ارجاع گرید یبه جا ها آنجا از توان  یم,نباشد  کاف   که خدمات آنجا صورن   در لزوم و

، هر لحظه احتمال اخراجت از کشور وجود دارد، هست   (ausreisepflichtig) “به ترک کشور مجبور„تو  که در صورن  
مطب دکی   ا یو  مارستانیبه ب د یکه با  هست   ضیدردش ساز شود. به طور مثال ، تو آنقدر مر  تیبرا تواند یم خدمات پزشیک

را از  گوایه  نی. ایدار  (Behandlungsschein) “درمان گوایه„ کیبه  از یها( ن التیاز ا صورت )در بعض   نیدر ا ،یبرو 
خواهد شد . و  اقامت تو مشخص تیصورت وضع نیکرد، که در ا  خوایه افتیدر  (Sozialamt) "ست  یاداره بهز "طرف 

 اقامت قانون §۸۷„طبق ( هستند  آنها موظف ،اگر متوجه بشوند که تو مجبور به ترک کشور هست  

 مشاوره 

بهی   ؟کت   مراجعه د یکجا با به  دان  یو نم  یدار  یمار یب ا یآ ؟یدار  را از خدمات درمان   که حق استفاده  یشک دار  ا یآ
 .  کت   مراجعه انیپناهجو  ا ی و ن   ن   افراد ال ج   یمشاوره برا مراکز که به است

 

 نیا کت  یم آن زندگ   که در الت  یبه ا بستیک    .مهیکارت ب ای و یدار  درمان گوایه کیبه  ازین ایها  نهیپوشش هز  یبرا
 .باشد متفاوت تواندیم

 

کارت سالمت „ کی (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) “پناهندگاناداره امور “از  ی   در برل
ون  مهٔ یب„که تو  ستیمعنا ن نیبه ا نیا . اماکت  یم افتیدر  (elektronischen Gesundheitskarte) „ یکیالکی 

 ، اداره هست   دگ  پناهن ند یدر فرا که بلکه تا زمان   ،یدار  (gesetzliche Krankenversicherung) „ دولت   درمان  

 . دهد یم پوشش را تو درمان   یها نهیاصل هز  در ست  یبهز 
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  گفتار   شیپ
 

 است تو مهم سالمت  

 

 ا ی و  تینظر از جنسرصف ستیبایم نیو  ا _باشدیم ها انسانهمه  جزو حقوق یکو پزش بهداشت   یخدمات و مراقبت ها
و   حق محروم هستند، نیا افراد از از یلیحال خ نی. اما با اباشد  فرد تیمعلول تیوضع ا یو   سن ، تیو مل جنیس شیگرا

 .  ند ی  گیم قرار ضیاز طرف پزشکان مورد تبع ا ی

شوولن „مربوط به „ (Antidiskriminierungsprojekt StandUp) استند آپ ضیپروژٔه مقابله با تبع„ما از طرف 
  ،تا بتوان   میبکن تیبروشور حما نیرا در استفاده از ا تو میخواهیم (Schwulenberatung Berlin)  “ی   براتونگ برل

 

 بکت   دا یخود پ یمناسب را برا و بهداشت   خدمات پزشیک 

 یس  در مورد موانیع  دارد اطالعات کسب کت   از خدمات وجود یش  کیبه  که بر ش راه دسی 

 کت   چه کار ضیدر صورت مواجه با تبع  

 به کمک، به کجا مراجعه کت   از یدر صورت ن 

 

 مراکز مشاوره ، یبشو  مقررات با خی   نیاز آخر  نکهیا ی. براکنند یم یی  تغ عی    ش  یلیدستور عمل ها اغلب خ و  ی   قوان

 است.  شده از مراکز مشاوره فراهم ست  یبروشور ل نیدر آخر ا .باشند کمک بزرگ   توانندیم

 هر فرد استفاده یبرا کی به کیصورت  به توانیاطالعات را نم نیکه ا  م،ییبگو  میتوانیم میدار  که یما با توجه به تجربه ا

مشاوره و مراکز  افتیدر  لیدل ی   هم به. دی  قرار بگ برریسمورد  د یاش با کنون    تیکرد، بلکه هر شخص نسبت به وضع
 باشند.  بزرگ   یلیکمک خ توانندیمشاوره م

 

 

 دولت   درمان   یها مهیب

 کارمند هست   هستند. اگر تو دولت   درمان   مهیافراد موظف به داشی   ب شی  ی. بخصویص ا ی و باشد یم دولت   ا ی درمان   مهیب
 درمان   مهٔ یب ،تحت پوشش جاب سنی  هست   ا یو  ،کارموز هست    ا ی، دانشجو و  یدار  در ماه ورو ی ۴۵۰تر از  شیحقوق ب ا ی  و

 دارد، شغلت بستیک   ،کت   پرداخت د یبا مهیب ی. چقدر براشوند یم مهیب ی   هم ن . فرزندان و همرسکت  یم افتیدر  دولت  

 ، بایسر  درمان   مهیب کی  تحت  پوشش خوایهیم ا ی و یدار  یدیشک و ترد مورد نی. اگر در ایدار  ت  یچه وضع و ست،یچ
 . کت     افتیدر  مشاوره که کن سیع حتما

 

 خصویص درمان   یها مهیب

 باشند.  خصویص مهٔ یتحت پوشش ب د یبا گایه  ا یو  توانند یشغل آزاد  دارند م ا یرند، و اد ن  باال یلیکه درآمد خ  یافراد
 یرا ندار  دولت   مهٔ یاستفاده از بدارد. اگر تو حق  به سن، شغل و سالمت فرد بستیک   بستیک   مهیب پرداخت   انی   مورد م نیدر ا

وجود دارند  یادیز  ی، افراد لیدل ی   گران هست، به هم  مهیب نی. اقرار دیه خصویص مهٔ یخود را تحت پوشش ب ستیبایم
 . کند یتقبل م ست  یمورد اداره بهز  نیها را در ا نهیاز هز  بخیسر  . ندارند  درمان   مهٔ یب چگونهیکه  ه

  درمان   مه  یب

 :کرد میتقس اصیل به دو ستون توانرا یم آلمان درمان   ستمیس

 دارند.  درمان را بر عهده  تیپزشکان که مسئول -

ها را به  نهیهز  مجبور نباشد شده مهیفرد ب حاصل کنند که نانیدارند اطم فهیکه وظ  ،درمان   یها مهیب -
 ا یدارو و  ون،یناسیواکس مارستان،یدر ب شدن یدرمان، بسی   ، نهیمعاشامل ها  نهیهز  (کند  تقبل ن  تنها
 مثل واکر.  درمان   کمک لیوسا

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

م  و  ضیتبع احساس ،بدون ترس  ازشر

 …میکناستفاده   درمان   بهداشت   خدمات
 

 ن  راه کارها „ بروشور  یبرا ن   ن   ج   ال انیپناهجو  یکتابچه راهنما برا
 خدمات بهداشت   ی  در مس_در خدمات بهداشت   ضیمقابله با تبع یبرا

 “ن   ن   افراد ال ج   یبرا
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