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� نصائح �شأن التمی��
� أو الج�س أو العمر أو

�اإلسناد العر�� �
� ع� أساس األصل العر��  ھل تتأثر �التمی��

�المعتقد أو الھ��ة  الج�س�ة؟ نحن من مركز المشورة �  اإلعاقة أو االنتماء الدی��
زو � من جمع�ة د�ف�� لم�افحة التمی��

االس�شارة مستقلة ومجان�ة �ال�س�ة لك. 
أین وك�ف تجري المشاورة؟ 

� المنطقة، أ�ضا عن ط��ق الھاتف أو ال�تا�ة. �ما
� لون�بورغ أو معك ��

� م�ان مح�� ��
�� 

� والدردشة والف�دیو. نحن نت�لم
و�� �د اإلل��� نت ع�� ال��  �مكن إجراء اس�شارة ع�� اإلن��

�  .من �ة. �مكن إجراء مشاورات �لغات أخرى �مساعدة وسطاء لغ���� �  األلمان�ة واإلنجل��
ف��قنا

ك * نح ن �ستمع إل�
� * نحن نعززك للدفاع عن نفسك ضد التمی��

حقوقك  *نحن نح�طك علما �
ك مع�م )خطاب شكوى، مقا�لة  ات�ج�ات عمل مش�� *.نحن نضع اس��

ة  *وساطة، دعوى قضائ�ة  نتعامل مع المحادثة ���
د اتخاذھا � ت�� *أنت دائما تقرر الخطوات ال��
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� شمال   مركز االختصاص لم�افحة التمی��
ق سا�سون�ا السف� ��

� التن�ع 
� واالس��عاد من أجل التعا�ش الم�ساوي �� إننا نواصل النمو - معا ضد التمی��

� إ�شاء ش�كة
�اء اآلخ��ن، شاركو ��  جن�ا إ� جنب مع مقاطعة لون�بورغ والعد�د من ال��

�
�� � �اء ال�شط�� � منذ س�تم��  2018 ستجد قائمة �ال��  اس�شار�ة �لد�ة لم�افحة التمی��

� الصفحة
   www.diversu.org الش�كة ��

ق سا�سون�ا السف�. و�دعم الغواصون الجھات � شمال ��
 كنموذج للمناطق األخرى ��

� مقاطعات
غ، وس�ل، Lüneburg ADN  الفاعلة ��  �عمل  ھار�ورغ، ول�شو دان نن��

� إ�شاء ش��ات الم�افحة
�� � وأو�لزن، وھا�دك���س الذین ی��دون الوقوف ب�شاط ضد التمی��

ت��د لمؤسستك أن تصبح جزء من ش�كة لون�بورغ اإلعالن�ة أو دعمھا؟ 
� أو اتصل بنا 

و�� �د اإلل��� � منطقتك؟ أرسل لنا رسالة �ال��
� �دء الش�كة ��

:ھل ترغب ��
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