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 تشعر بالتفرقة - 
ماذا تفعل؟

هل تشعر بأنك مهان ،أو متجاهل ،أو 

مهدد ،أو تم االعتداء عليك؟ أو هل 

شاهدت أحد الحوادث؟

: Bezirksamt Pankow سجل مقاطعة ) بانكو ( . النا�ش
 ;Breite Straße 24  a – 26, 13187 Berlin 
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ي منطقة )بانكو ( .
العناوين �ف

 Integrationsbeauftragte des 
Bezirksamtes Pankow 

ي منطقة ) بانكو ( . 
مفوض شؤون االندماج �ف

Katarina Niewiedzial

Breite Straße 24a-26, 13187 Berlin
030 . 90295 - 2524

katarina.niewiedzial@ba-pankow.berlin.de
www.berlin.de/ba-pankow/politik-und- 

verwaltung/beauftragte/integration/

[moskito] Fach- und Netzwerkstelle gegen 
Rechtsextremismus – für Demokratie und Vielfalt 
Pankower Register – [موسكيتو] هيئة متخصصة ،وموقع شبكي 

ف - للديمقراطية والتنوع – إدارة منطقة ) بانكو ( بمدينة  لمناهضة التمي�ي

ي ،والمعادي للسامية ،والمناهض 
ف - رصد حوادث التطرف العر�ق برل�ي

ي الشديد.
ف ،والتطرف اليمي�ف للمثلي�ي

ك لثقافة المدينة( كة Pfefferwerk Stadtkultur )بفيفرف�ي �ش

Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin
030 . 4437179

moskito@pfefferwerk.de
www.pankower-register.de



 تعمل إدارة المنطقة من أجل جعل
 منطقة )بانكو( ، منطقة منفتحة يسودها 

 التسامح ، وكذلك تعمل عىل
دارة ي االإ

ف ح�ق لو كان �ف  مناهضة التم�ي

مة . كل إنسان له حق المعاملة المح�ق

: المادة 3 من الدستور )GG(، القانون العام  ف ف ضد التمي�ي يوجد قوان�ي

.)AGG( للمساواة

ف الأسباب وسمات مختلفة : منشأك ، أو جنسك ، أو لون  يحدث التمي�ي

تك ، أو لغتك ، أو دينك ، أو عقيدتك ، أو لخلل جسدي ، أو عمرك ،  ب�ش

ها من السمات. أو هويتك الجنسية ، أو غ�ي

ما العمل؟

ف يجب عليك الحصول عىل  ي حالة ما إذا عايشت أحد أشكال التمي�ي
�ف

ف عليك؟ أين وم�ق  : من الذي مارس التمي�ي أ المشورة. قم بكتابة كل �ش

حدث ذلك؟ أوصف الذي حدث بدقة؟ هل يوجد شهود؟ كيف يمكننا 

التواصل معك؟

ي أي وقت إىل رئيس 
ي المقاطعة يمكنك التوجه �ف

ي حالة وقوع حادثة �ف
�ف

العمل، مثًل إدارة المصلحة، بالشكوى. ستقوم إدارة المقاطعة بتتبع 

الشكوى. ال تعود الشكاوي عليك بالسلب بأي حال من االأحوال. يتم 

/الموظفات عىل ذلك، كما يتم متابعتهم باالإجراءات  ف تدريب الموظف�ي

التأديبية.

المشورة ومسؤول التواصل .

مفوض شؤون االندماج بإدارة مقاطعة ) بانكو ( . كاترينا نيفيدزيال هي 

ف تقوم  ي حاالت التمي�ي
المسئولة ح�ق االآن عن المهاجرين والمهاجرات. �ف

ي أي وقت.
بمساعدتكم �ف

ي 
، وال�ق ف ي مدينة برل�ي

يوجد العديد من مراكز تقديم المشورة المستقلة �ف

تقدم المشورة االأولية. يقدم دليل المشورة أونلين نظرة عىل عروض 

ي المعاملة - ضد 
ف بمركز المدينة للمساواة �ف ي مدينة برل�ي

المشورة المجانية �ف

.)LADS( ف التمي�ي

www.berlin.de/lb/ads/beratung/diskriminierung
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