ما که هسﺘیﻢ
ما ،مرکز تحقیقات ادغام و مهاجرت
ﯾﮏ مﻮﺳﺴﻪ  (DeZIM-Institut)،آلمان
تحقیقاتﯽ مﺴﺘقﻞ ﻫﺴﺘیﻢ و در اﯾالﺖ
زاکﺴﻦ ﻫمﻪﭘرﺳﯽ تﺠرﺑیات تﺒﻌیﺾ را
اﻧﺠام مﯽدﻫیﻢ .ما ﺑا اﻃﻼﻋات ﺷما ﺑﻪ
ﺻﻮرت محرماﻧﻪ و ﻧاﺷﻨاس رﻓﺘار مﯽکﻨیﻢ.
ﻫیﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘیﺠﻪﮔیری در مﻮرد ﺷما و
ﭘاﺳﺦﻫای ﺷما امﮑانﭘﺬﯾر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻫمﻪﭘرﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺣﺪودا  ٢٥دﻗیقﻪ زمان
مﯽﺑرد .ﺧﻮﺷحال ﺧﻮاﻫیﻢ ﺷﺪ اﮔر در
ﻧﻈرﺳﻨﺠﯽ ما ﴍکﺖ ﻧماﯾیﺪ !ç
ﭼه میﺧﻮاهیﻢ
ﻫﺪف ما ﺛﺒﺖ دامﻨﻪ ،وﺳﻌﺖ و ﻧﺘاﯾﺞ
تﺠرﺑیات تﺒﻌیﺾ روزمره در زاکﺴﻦ اﺳﺖ.
ﯾاﻓﺘﻪﻫای اﯾﻦ ﻧﻈرﺳﻨﺠﯽ ﺑرای کمﮏ ﺑﻪ
ﺣﻔاﻇﺖ از اﻓراد در ﺑراﺑر تﺒﻌیﺾ در اﯾالﺖ
زاکﺴﻦ اﺳﺖ .ما ﻫمﭽﻨیﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ
ﺳاﺧﺘارﻫای مﺸاورهای را ﺑرای اﻓراد
آﺳیﺐ دﯾﺪه تقﻮﯾﺖ کﻨیﻢ .ﺑرای اﯾﻦ مﻨﻈﻮر
مﯽﺧﻮاﻫیﻢ مﺸﺨﺺ کﻨیﻢ کﻪ آﻧها ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭘﺸﺘیﺒاﻧﯽ ﺧاﺻﯽ ﻧیاز دارﻧﺪç.

ﺑرای ما از تﺠرﺑیات )روزمره( ﺧﻮدتان تﻌرﯾﻒ
کﻨیﺪ! در ﻧﻈرﺳﻨﺠﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﴍکﺖ کﻨیﺪ !
در اﯾﻨﺠا مﺴﺘقیما ﺑﻪ ﻧﻈرﺳﻨﺠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
مﯽﺷﻮﯾﺪ! کﺪ

آﯾا از اﯾﻦ مﻮارد ﯾا مﻮﻗﻌیﺖﻫای مﺸاﺑﻪ
در محﻞ کار ،زﻧﺪﮔﯽ ﻋمﻮمﯽ ﯾا ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ *
ﻫمﮑاران ﺑا مﻦ ﺑا ﺑﯽاﺣﱰامﯽ رﻓﺘار
کردهاﻧﺪç.

www.diskriminierung-sachsen.de

اﻓراد ﺑا مﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘار
مﯽکﻨﻨﺪ کﻪ ﮔﻮﯾا مﻦ ﻫﻮش و
تﻮاﻧاﯾﯽ کمﱰی دارمç.
ﺑﻪ مﻦ ﺧیره ﺷﺪهاﻧﺪç.
از مﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧامرﺑﻮط راجﻊ ﺑﻪ
ﺧﻮدم و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽام ﭘرﺳیﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖç.
مﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام در روﯾﺪادﻫا و
ﺑرﻧامﻪﻫای اوﻗات ﻓراغﺖ ﴍکﺖ
کﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻧیازﻫای مﻦ در ﻧﻈر
ﮔرﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖç.

ﺑرای کﻠیﻪ ﺳﻮاﻻت مرﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈرﺳﻨﺠﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺧﻮﺷحال
ﺧﻮاﻫیﻢ ﺷﺪ اﮔر ﺑا ما Nتماس ﺑﮕیرﯾﺪ
 diskriminierung-sachsen@dezim-institut.deﯾا
.030 200 7542 51
* آﯾا ﺷما تﺒﻌیﺾ ﯾا ﴍاﯾﻂ مﺸاﺑهﯽ را تﺠرﺑﻪ کردهاﯾﺪ و
مﯽﺧﻮاﻫیﺪ ﺑا کﺴﯽ درﺑاره آن ﺻحﺒﺖ کﻨیﺪ؟
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃرﯾﻖ تماس ﺣاﺻﻞ کﻨیﺪ :مﺸاوره ﺿﺪ تﺒﻌیﺾ
0341/
زاکﺴﻦ :تﻠﻔﻨﯽ 77
) 77ﺳاﻋات تماس تﻠﻔﻨﯽ:
709306
603907
/1430
دوﺷﻨﺒﻪ الﯽ جمﻌﻪ ،ﺳاﻋﺖ  9تا  13و  14تا  (16ﯾا ﺑا اﯾمیﻞ
ç.beratung@adb-sachsen.de

"

مﻦ آزار جﻨﺴﯽ تﺠرﺑﻪ کردهامç.

“

آیا شما تبعیض را
تجربه کردهاید؟!؟
نظرسنجی آنالین تجربه تبعیض
در زاکسن

همکاری برای مشارکت بیشرت ،برابری
فرصتها و یک زندگی مشرتک فراگیر و
محرتمانه در زاکسن
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