
   

 

 

 

 دفتر هماهنگی:

Savîa steps against violence  

 Savîa - ستیزی خشونت در جهت هایی  گام

 

 040 - 4130 7081 فکس:

 

 

 

 

 

 

 اطالعات اعالن موافقت به منظور انتقال

 اطالعات قابل انتقال

 _______________________________  نام:               ______________________________خانوادگی:    نام

 __________________________________________________________________________تلفن:     

 ______________________________________سایر     O    مرد      O        زن  O    :)لطفاً عالمت بزنید(جنسیت 

 ________________________________________________(:     [سن ]تخمین در صورت لزومتاریخ تولد )

O  ها:  زبان :شفاهی نیاز به مترجم________________________________________________    

     :)لطفاً عالمت بزنید(امکانات مشاوره در محل اقامت 

O  باشد. هایی جهت مشاوره در دسترس می در محل اقامت اتاق  

  اطالعات: هدف از انتقال

و به شما مشاوره  اطالع رسانی کرده اقدامات ممکنه برای شماکه در مورد آورد  این امکان را بدست می" savîa دفتر هماهنگی" اطالعات نتقالا از طریق

 دهد.

اطمینان با شما صحبت با شما دیدار کرده و با  savîaکارکنان تیم مشاوره  .دهد اطالعات شما را در اختیار تیم مشاوره قرار می دفتر هماهنگی بدین منظور

 کنند. می

 کنند: موسسات زیر شرکت می savîaدر تیم مشاوره 

  موسسهLÂLE در ( مرکز اجتماع بین فرهنگیIKB) (www.ikb-lale.de)  و موسسهi.bera www.verikom.de/projekte/ibera: 

 مراکز مشاوره بین فرهنگی  در موارد خشونت خانگی و ازدواج اجباری

 موسسه intervento (www.verikom.de/projekte/intervento): 

 و مزاحمتموارد خشونت خانگی مرکز مداخله در 

 موسسه FrauenNotRuf [طراری برای بانواتماس اض]ن(http://www.frauennotruf-hamburg.de)  :  

 و دختران مورد تجاوز قرار گرفته زنانبرای مرکز مشاوره تخصصی 

 

و  اجازه ندارند که محتویات گفتگو آنها وظیفه قانونی بر حفظ اسرار پزشکی دارند. زن د. همه مشاورانباش دلخواه و رایگان میاین پیشنهاد کمک به 

موظف به حفاظت از  آنها نیز د.گرد ین شفاهی استفاده میمترجماز اطالعات شما را بدون رضایت شما انتقال دهند. در صورت لزوم در فرآیند مشاوره 

 اطالعات هستند. اطالعات شما محرمانه خواهند ماند.

 :اعالن موافقت

 . دارم اعالن می savîa و تیم مشاوره savîa هماهنگیبه مرکز  الذکر فوق اطالعات انتقال اینجانب موافقت خود را نسبت به"

 .باشم و با تاثیر برای آینده، مطلع می هر زمان لغو این موافقت در اینجانب نسبت به توانایی خود بر

 ام." را دریافت کرده ترجمه برگه اعالن موافقت
 

 

____________________________________________  _______________________________________ 

 کارمندمرکز خدمات/  امضاء                                    مربوطه تاریخ، امضاء شخص

 نام محل اقامت:

_____________________________________ 

      (ZEAمرکز پذیرش اولیه ) O )لطفاً عالمت بزنید(:نوع 

O  اسکان حقوقی عمومی(örU) 

 ________________________________ :تلفن

 ________________________________ :فکس

 ________________________________ خیابان:

 ________________________________ :مکان

 _____________________________   :مسئولفرد 

 __________________________ پرونده: شماره

 _______________________________ تاریخ:


