Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

Trägerlogo

شبكة مكافحة التمييز
(Netzwerk gegen Diskriminierung) يعود إنشاء شبكة مكافحة التمييز
.2012 إىل قرار مجلس الشيوخ يف برمين الصادر يف عام
تهدف الشبكة إىل
• التوعية مبختلف أشكال التمييز
وحاالت التمييز املتعدد الجوانب
• تقديم معلومات حول خيارات الترصف املتاحة
• مناقشة رشوط عامة جديدة باستمرار من خالل عقد
املؤمترات املتخصصة وإصدار نرشات إعالمية وما شابه
 عىل،• بذل كل الجهود من أجل تعزيز هياكل مكافحة التمييز
سبيل املثال مكاتب الشكاوى يف الرشكات
تعزيز التبادل املشرتك والتعاون بني أعضاء الشبكة. •

Trägerlogo

Trägerlogo

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Kontakt:
Vorname Name, Institution
Adresse Str. 123
12345 Ort
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10
E-Mail: adresse@adresse.de
www.adresse.de
www.netzwerk-iq.de

: فعليك االتصال ب،كنت تريد االستعالم عن عمل شبكة مكافحة التمييز
َ إذا
شبكة مكافحة التمييز
)مركز تعليم الكبار/مؤسسة العمل والحياة (مدعومة من اتحاد النقابات األملاين
„جمعية مس َّجلة“ يف برمين
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
14 89 960 / 0421 الهاتف
info@ada-bremen.de
www.antidiskriminierung.bremen.de

 شبكة مكافحة التمييز يف برمين:تم النرش بواسطة
:بدعم من

شبكة
مكافحة التمييز
يف برمين وبرميرهافن
. التنسيق. الدعم.املشورة

(„ مدعوم من الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتامعيةIQ) برنامج التمويل “ الدمج من خالل التأهيل.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.
In Kooperation mit:

www.antidiskriminierung.bremen.de

خدمات تقديم املشورة برتتيب أبجدي:

مف َّوض املعاقني يف الوالية مبدينة برمين
الهانزية الحرة

)(ADA – Antidiskriminierung in der Arbeitswelt
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28

))der Freien Hansestadt Bremen (LBB
Bremen, Am Markt 20

الهاتف 14 89 960 / 0421

الهاتف 181 18 361 / 0421

مكتب العمل ضد التمييز والعنف
الخربة وتقديم املشورة بشأن النزاعات

مف َّوض الهجرة واالندماج يف والية برمين

مكافحة التمييز يف عامل العمل

info@ada-bremen.de
www.ada-bremen.de

(ADE – Arbeitsstelle gegen Diskriminierung
)und Gewalt – Expertise und Konfliktberatung
Universität Bremen

الهاتف 0 17 60 218 / 0421
ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de

نقابة العاملني يف برمين

)(Arbeitnehmerkammer Bremen
Bremen, Bürgerstraße 1

الهاتف 0 01 363 /0421

(Der Landesbehindertenbeauftragte

office@lbb.bremen.de
www.lbb.bremen.de

(Die Migrations- und Integrationsbeauftragte
)des Landes Bremen
Bremen, Bahnhofsplatz 29

الهاتف 88 49 361 / 0421

integration@soziales.bremen.de
www.integration.bremen.de

مركز املشورة واملساعدة للحياة الغريبة „جمعية
“مس َّجلة

)(Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V.
Bremen, Theodor-Körner-Straße 1

الهاتف 0 17 704 / 0421

Bremen-Nord, Lindenstraße 8

beratung@ratundtat-bremen.de
www.ratundtat-bremen.de

Bremerhaven, Barkhausenstr. 16

الحياة املستقلة „جمعية مس َّجلة“ يف برمين مركز تقديم املشورة
للمعاقني وذويهم

الهاتف 0 50 669 / 0421
الهاتف 0 35 922 / 0471

info@arbeitnehmerkammer.de
www.arbeitnehmerkammer.de

املكتب املركزي يف برمين لتحقيق املساواة للمرأة

(Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der
))Gleichberechtigung der Frau (ZGF
Bremen, Knochenhauerstraße 20-25

الهاتف 33 31 361 / 0421

office@frauen.bremen.de

Bremerhaven, Schifferstraße 48

الهاتف 3 82 13 596 / 0471

office-brhv@frauen.bremen.de
www.frauen.bremen.de

(SelbstBestimmt Leben e.V. Bremen - Beratungsstelle für
)behinderte Menschen und Ihre Angehörigen
Bremen, Ostertorsteinweg 98

الهاتف 9 40 704 / 0421

beratung@slbremen-ev.de
www.slbremen-ev.de

سوليبورت
تقديم املشورة والدعم تضامن ًيا لضحايا العنف اليميني واملتطرف
واملعادي للسامية
(soliport - Betroffene rechter, rassistischer und antisemiti)scher Gewalt solidarisch beraten und unterstützen
Bremen, Sögestraße 72

الهاتف 2 21 31 178 / 0421
info@soliport.de
www.soliport.de

يف شبكة مكافحة التمييز يتم تنظيم خدمات مستقلة لتقديم املشورة ميكنها أن
تقدِّم لك الدعم واملعلومات يف الكثري من املواقف
الحياتية.
ومن ثم ،إذا
• كنت تريد الحديث عن التمييز والحط من الشأن واالعتداءات وحتى
العنف أو
• إذا كنت يف حاجة إىل مشورة بشأن خيارات الترصف القانونية
والعملية
فعليك االتصال بإحدى خدمات تقديم املشورة املذكورة هنا.
ميكنك عن طريق خيارات االتصال ومواقع الويب املذكورة أن تعرف خدمة
تقديم املشورة التي تناسب مطلبك عىل أفضل وجه ممكن.
التمييز موجود يف جميع مجاالت الحياة؛
،عند البحث عن سكن ،أو يف صاالت الديسكو ،أو يف العمل ،أو يف القطار
أو يف املدرسة ،أو يف الهيئات الحكومية.
يتسم حق كل شخص يف عدم التعرض لكافة أشكال التمييز بأنه
واسع وشامل بنفس القدر،
ألن كل شخص له الحق يف عدم التعرض للتمييز عىل أساس األصل
العرقي أو الجنس أو الدين أو املعتقد أو اإلعاقة أو السن أو الهوية الجنسية.
نحن ندعمك يف مامرسة هذا الحق.
عليك االستفادة من خدمات تقديم املشورة واملعلومات املتوفرة يف شبكة
مكافحة التمييز.

