
� و حقوق پناهندگان دفاع
 اهداف ما اين است كه از حق پناهند�

يم در � دفاع از حقوق مهاجران را در نظر بگ��  كنيم و همچن��
 حاليكه همزمان ت�ش مى كنيم تا پروسه های گنجاندن آنها در

.كاتالونيا را ارتقاء دهيم

 برای رسيدن به اين اهداف، برنامه های مختلفى وجود دارد كه
 هدف آن ارائه يک پاسخ جامع و جامع به مشك�ت نا�� از

كت مى كنيم جابجا»� اجباری است. ما از دو راه اص§ ¦�

دف�¬ بارسلونا
c. Junta de Comerç, 26, baixos,

08001, Barcelona
تلفن: 933012539

دف�¬ سان بوی د يوبرقات
c. Ramon Llull, s/n (Escola Ciutat Cooperativa)

08830 Sant Boi de Llobregat
تلفن: 938336925

دف�¬ سابادی
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell

تلفن: 937253051

و شما هميشه ما را در اين وبسايت پيدا خواهيد كرد
ccar@ccar-cear.org

www.ccar.cat

تماس

 توجه به پناهندگان و مهاجران از طريق
برنامه های اجتماعى، قانو»� و شغ§

دفاع از حقوق پناهندگان و مهاجران از
طريق تاث�� سيا� ، اجتماعى واز
روش مشاركت در فعاليتها گوناگون

اين اط�عات
!برای شماست

اگر شما يک زن هستيد، يک خارجى
هستيد و احساس ميكنيد  نق�� در
حقوقتان چه در كشورتان يا در طول

سفر يا در اينجا صورت گرفته
Estem amb tu!



شما اينجا هستيد و ما مى توانيم  به شماخدمات
زير را ارائه دهيم � به حمايت در خارج كشور خود دارد  هر فردی حق دس�¬

 وبهره مند شدن از مزايای ان اگر تحت تعقيب و آزار و اذيت در
 كشور،خود هست بر اساس مذهب، مليت، نظرات سيا�،ويا
 به علت عضويت  در يک گروه اجتماعى بعلت جنسيت ،گرايش

جنÁ و يا جنگ

Estem amb tu!

 توضيح دادن كه چگونه اين
 كار را انجام دهيد و همراه

با شما در  اين روند

 خود را به منابع ديگر
هدايت كنيد

ارائه حمايت روحى و اجتماعى

 زنان مى توانيم بعلت زن بودن در معرض آزار و
 اذيت باشيم  وشايد مجبور شويم به فرار كردن از

� حال، ما مى توانيم در موقعيت  كشور. در ع��
ی در طى سفر و تا ورود  های آسيب پذيری  بيش�¬
بان جا»� كه   به طور جدی حقوق �  به كشور م��

بنيادی ما  ميتواند نقض. شود

 اگر يÉ از اين موارد را داريد يا برايتان پيش امده
 باشد، مى توانيد از مقامات اسپانيا درخواست

حمايت كنيد

� رابطه جنÁ كردن؟ آيا شما مجبور به داش�¬

ب و شتم قرار گرفته ايد؟ �Î آيا دچار بدرفتاری شده ايد يا مورد

 آيا مجبور شديد يا سعى كردند  كه شما را بر خ�ف ا اراده خود
واداربه ازدواج كنند؟

 آيا شما مورد تعقيب آزار و اذيت قرار گرفته ايد به علت رابطه
عاطفى يابخاطر روابط  جنÁ؟

آيا شما زخم يا اسيÑÒ در دستگاه تناس§ خود داريد؟

آيا شمارا مجبور به فحشاكردند؟

؟ � آيا اسنادشخÓ شما را از شما گرف�¬

احت كار كنيد و  آيابه شما قول كاردادن و مجبور بوديد بدون اس�¬
ياحقوقتان را پرداخت نكردند؟

 آيا شما ترانس هستيد و ايا شما به اين علت آزار و اذيت مى
بريد؟


