
Register

هل تعرضت لتمييز عنصري أو

كنت شاهدا عىل ذلك؟

Register

Neukölln
 

CiD-مركز التعددية

 المتنوعة
 

  von Yekmal e.V.

عناوين التواصل 

الرجاء قم بابالغنا عما تعرضت له او

علمت عنه!   

Neukölln مكتب سجل

Richardstr. 102. 12043 Berlin : العنوان

رقم الهاتف: 39285358 0157

register-nk@yekmal.de :البريد اإللكتروني
www.yekmal.de/registernk :الموقع اإللكتروني

Onlinemeldebogen:
www.yekmal.de/vorfaellemelden

NkRegister@ :تويتر

الحامل:

Yekmal e.V.
Schönleinstr. 23, 10967 Berlin

www.yekmal.de
www.facebook.com/yekmal.de

Berlinسجل

/https://www.berliner-register.de :الموقع اإللكتروني

info@berliner-register.de :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 6 574 442- 01520

Berliner Register, Sewanstr. 178, 10319 Berlin
RegisterBerlin@ :تويتر

AnDi-تطبيق للهاتف لمعاد التمييز البرليني
https://www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskri

minierung/andi/

يتم تمويل المشروع من برنامج والية برلين “الديمقراطية  التنوع 

 االحترام  ضد التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية" عن طريق
وزارة العدل وحماية المستهلك ومناهضة التمييز في حكومة الوالية

 نحن نوثق جميع أشكال التمييز
                           

* التحيز الجنسي
* العنصرية

* المعاداة للغجر 
* المعاداة للسامية 
* المعاداة لإلسالم  
* اليمين المتطرف

ً * التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسيا

التمويل

نحن نقدم االستشارة عند الطلب

باللغات التالية

 األلمانية والكردية والعربية والتركية و
اللغة اإلنجليزية

ساعات العمل

اإلثنين ما بين الساعة 18-15                   

الخميس ما بين الساعة 13-10

    Neukölln سجل  

mailto:registerstelle-neukoelln@yekmal.de
http://www.yekmal.de/
http://www.yekmal.de/
http://www.yekmal.de/
http://www.facebook.com/yekmal.de


الهدف من مكتب التسجيل في نويكولن ليس فقط

توثيق وتحليل الحوادث التمييزية الهيكلية أو اليومية

في المنطقة ، ولكن أيًضا لتعزيز الوعي في مجتمعنا

بالكم الهائل من التمييز الذي تتعرض له مجموعات

معينة.

 
 
يمكن اإلبالغ عن أي حوادث تمييز الحظتها أو تعرضت

لها بنفسك عن طريق االستشارة أو عبر اإلنترنت عىل
موقعنا أو عبر نموذج عندنا أو إىل مراكز التقاء مختلفة

في نويكولن

 

Neukölln سجل 

منذ تشرين (نوفمبر) 2021، توىل مركز التعددية المتنوعة

Yekmal e.Vالخاصة ب

 
إدارة مكتب التسجيل في نويكولن

يسجل مكتب التسجيل في نويكولن حوادث عنصرية، 

معادية للسامية، معادية للمثليين ومزدوجي الميل

الجنسي ومعادية للغجر، والتطرف اليميني وغيرها من

الحوادث التمييزية التي تحدث في مقاطعة نويكولن في

برلين. يمكن للمواطنين اإلبالغ عن هذه الحوادث إىل

مراكز اإللتقاء المختلفة و المنتشرة في جميع أنحاء
المنطقة وإرسالها إىل مكاتب تنسيق السجل وهناك يتم

جمعها وتقييمها ونشرها

 

ترى  .Yekmal e.V نفسها كمنظمة ذاتية

للمهاجرين وكمنظمة غير حكومية مستقلة وغير

طائفية ملتزمة بحقوق اإلنسان ومبدأ المساواة
في الحقوق والتي تقف ضد جميع أشكال التمييز

والعنصرية

الحامل

 هو مكنب مناهضة التمييز لجمعية اآلباء األكراد
يكمال (Yekmal) باإلضافة إىل مجموعة واسعة

من األنشطة، نود أن نشير إىل ثالث مجاالت

جمع التمييز (الرصد) 
 
لنقل جميع أشكال التمييز من المنطقة الرمادية إىل

المجال العام والخطاب

 

اجراءات تمكين األشخاص المتضررين

لتصميم أو دعم عروض التفويض للتمكين الذاتي

لألشخاص المتضررين واألسر وأطفالهم

عروض التأهيل للمضاعفين
 

 لتقديم تنسيقات تأهيل وتنسيقات تدريب
متقدمة باإلضافة إىل عروض لمضاعفات التمييز

المتقاطع.

 

CiD-مركز التعددية المتنوعة 

نحن نقدم االستشارة عند الطلب باللغات
التالية

األلمانية والكردية والعربية والتركية و اللغة اإلنجليزية 

ساعات العمل

 اإلثنين ما بين الساعة 18-15
الخميس ما بين الساعة 13-10

ال تزال استشارتنا تركز حالًيا عىل المقابلة األولية واإلحالة.
يتم تقديم االستشارة يومين في األسبوع ويمكن تقديمها

بإحدى اللغات الخمس عند الطلب األلمانية والكردية 

Register


