
 من نحن؟
أنهالت هي وكالة إستشارية مركزية -ساكسنتمييز لاكالة مناهضة و

 إلستقبال الناس الذين عانوا من الغبن في مجاالت مختلفة من الحياة.
 نحن نقدم المشورة المؤهلة لألشخاص الذين عانوا من الغبن بسبب

 األصل العرقي و 
 الجنس و 
 الدين أو المذهب و 
 اإلعاقة و 
 و العمر 
 .الهوية الجنسية 
 

 ماذا نقدم؟
لة فردية و كذلك أيضاً العمل جوهر عملنا يتكون من تقديم المشورة لكل حا

عالمي و التعليمي المستند إلى التوعية الموجهة. نحن نساعد المتأثرين اإل
خدماتنا تتم بدون تكاليف إضافية و من التمييز و نقدم لكم إجراءات بديلة. 

  الدخول إلى المستوى على الصعيد القضائي. الشروع في قبل 
  مايلي:  إمكانيات تدخلنا في حالة الشكوى من التمييزضمن من تحصى 

 
  اإلتصال مع الدائرة أو المؤسسة أو الشخص الذين يتهم بالقيام بالغبن

 و الغير مبرر
 و كتابة الشكاوي 
  و األراءبجلب إلتماس و طلب 
 المختصة و ع الجهاتالوساطة م 
 تعبئة شركاء الشبكة مع اإلحالة اإلستشارية و 
  .العمل الصحفي و العالقات العامة  
 

التعليم و مواصلة التعليم بخصوص دروس في إضافة إلى ذلك نقدم لكم 
و بخصوص القانون العام للمساواة صلة بالتمييز المواضيع مختلفة ذات 

  في المعاملة. 
 

 ما چه کسانی هستیم؟
مستقل است برای مشاوره مرکزی آن هالت،  –دفتر مبارزه با تبعیض زاکسن 

به افرادی که موارد تبعیض آمیزی را در زمینه های مختلف زندگی تجربه 
 کرده اند.

 ما مشاوره حرفه ائی برای افرادی که به دالئل
  قومیمبانی، 
 جنسیت، 
 مذهب یا جهان بینی 
 معلولیت نوعی، 
 سن 
 هویت جنسی 

 .مورد تبعیض واقع شده اند ارائه میکنیم
 

 ما چه خدماتی ارائه میکنیم؟
در زمینه دادن  با حساسیتکار ما شامل مشاوره فردی، همچنین  بخش عمده 

ما از کسانی که در این زمینه ها مورد  آموزش و اطالعات در این موارد میباشد.
تبعیض قرار گرفته اند حمایت میکنیم و گزینه های مختلفی برای چگونگی 

. خدمات ما رایگان و در سطح قبل از میدهیمارائه را  مواردبرخورد در این 
 میباشد. قضائی رسیدن به مراحل 

مسائل تبعیض امکانات مداخله ما در زمانی که شکایت و اعتراضی در زمینه 
 آمیز روی میدهد عبارتند از:

 و یا شخصی که گفته میشود به صورت ناموجه  تماس با آن موسسه، نهاد و
 فردی را مورد تبعیض قرار داده است  ،نامعقول

 نوشتن شکایت 
 ردرخواست اظهار نظ، 
 معرفی به دیگر مراکز خاص مربوطه 
  برای مشاورهدادن همیاران و ارجاع شبکه کردن بسیج 
  و روابط عمومی –مطبوعات 
 

عالوه برآن ما آموزش و ادامه فراگیری در زمینه های مختلف موضوعاتی که 
 در مورد تبعیض و قانون کلی برابر رفتار کردن است، را ارائه میدهیم.

 

 

 

 

 
 

 

www.antidiskriminierungsstelle-sachsen-anhalt.de
antidiskriminierungsstelle@jw-frohe-zukunft.de

Кто мы? 
Антидискриминационный центр земли Саксония-
Ангальт – это центральный и независимый контактный 
и консультационный пункт для людей, подвергшихся 
дискриминации в различных сферах жизни. Мы 
предлагаем квалифицированную консультацию людям, 
подвергшимся дискриминации  по причине 
 этнического происхождения,  
 пола,  
 религии или мировоззрения, 
 инвалидности,  
 возраста,  
 сексуальной идентичности. 

Что мы предлагаем?  
Основные моменты нашей работы – это консультация в 
каждом конкретном случае, а также просветительская, 
образовательная и информационная деятельность.  
Мы поддерживаем людей, подвергшихся 
дискриминации, и предлагаем им разные 
альтернативы действия. Наши услуги не связаны с 
дополнительными расходами и предоставляются на 
преюридическом уровне. 
К нашим возможностям вмешательства в случае 
жалобы на дискриминацию относятся: 
 установление контакта с учреждением, 

организацией или лицом, которые обвиняются в 
необоснованной дискриминации, 

 составление жалоб, 
 получение замечаний, 
 содействие передаче дела другим 

специализированным учреждениям, 
 мобилизация сетевых партнеров и первичная 

консультация по возможностям получения помощи и 
защите от дискриминации, 

 связь с общественностью. 

Кроме того, мы предлагаем мероприятия и курсы 
повышения квалификации по различным темам, 
касающимся дискриминации, и по Общему закону о 
равном обращении.  
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