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پیشنهادات مرکز نسوان در یک نگا هم

مشاوره شخصی

مستقیامً و محرمانه همه سئواالت در مورد ادغام 

توضیح داده می شوند.

ساعات گفتگو در مورد حرفه و تحصیل

با متخصصین درباره چانس های تحصیلی و حرفه ای 

صحبت کرده و پالن های تحصیلی را طرح منایید.

ساعات گفتگو در مورد صحت و فامیل

با متخصص زنان راجع به پالن فامیلی ، بارداری، روابط 

جنسی و صحت روانی صحبت کنید.

ساعات گفتگو در مورد پیش گیری از خشونت 

و خودمختاری

با منسوبین نساء اجرایی و همکاران نساء نهادهای حفاظت 

در برابر خشونت در رابطه با هر نوع خشونت صحبت کنید. 

سمینارهایی با افراد متخصص

متخصصین نساء و مرد معلوماتی در مورد موضوعاتی 

مانند کار، تحصیل ، صحت ، خشونت ، اطفال و تساوِی 

حقوق ارائه می دهند. 

یادگیری آملانی

به گروه های یادگیری برای والده ها و دور هم نشینی به 

منظور خواندن کتاب برای والدین و اطفال مراجعه منایید.

چکرهای علمی

همراِه همدیگر با نهادهای مهم و پایگاه های خدماتی آشنا شوید.
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مرکز نسوان )ÖIF(، پایگاه خدماتی مرکزی برای 

نسوان مهاجر می باشد. این مرکز مشاور ه شخصی، 

ساعات گفتگو و سمینارهایی را در موضوعات ادغام 

چانس های تحصیلی، بازار کار، کورس های آملانی، 

صحت خودمختاری و حفاظت در برابر خشونت ارائه 

می دهد. این پیشنهاد، بالعوض بوده و در صورت نیاز، 

ترجامن های نساء و مرد در دسرتس می باشند.

مراقبت از اطفال انجام می گیرد!

100 نساء، 100 چانس

پروگرام )ÖIF( »قطب منا - 100 نساء، 100 چانس 

)Chancen 100 ,Frauen 100 - KOMPASS(« نسوان مهاجر 

با تحصیالت خوب خوب را در رشوع به کار حامیت 

می کند. نسوانی که سابقه مهاجرت دارند به مدت شش 

ماه آموزش در راستای ارائه درخواست برای دریافت 

محل حرفه ای/تحصیلی و مشاوره خصوصی دریافت 

کرده و در سمینارها و کارگاه های آموزشی و مالقات های 

شبکه ای رشکت می کنند.

integrationsfonds.at/kompass
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http://integrationsfonds.at/kompass


متاس
ÖIF-FRAUENZENTRUM 

)ÖIF( مرکز نسوان

Landstraßer Hauptstraße 26 
1030 Wien

frauen@integrationsfonds.at  

01 715 10 51 113  

integrationsfonds.at/frauen  

 مشاوره ها ،سمینارها و ساعات گفتگوی مخصوص

نسوان را همچنین متامی مراکز ادغام )ÖIF( در مراکز 

ایاالت ارائه می منایند.

mailto:frauen%40integrationsfonds.at?subject=
http://integrationsfonds.at/frauen
http://integrationsfonds.at/frauen

