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ف اریس

مقدمة
راه را به من نشان بده!
پناهندگان دگرباش جنس ی (همجنسگرا ،دوجنسگرا و تراجنس ی) در هلند اغلب با پرسش
های زیادی مواجه می شوند .در روند اعطای پناهندگی از چه حقوقی برخوردار هستم؟
چه کس ی می تواند در زمینه مسایل شخص ی یا حقوقی به م ن کمک کند؟ اداره مرکزی
پذیرش متقاضیان پناهندگی ( ، )COAسازمان مهاجرت و اعطای تابعیت ( )INDو پلیس
هلند چه وظایفی بر عهده دارند؟ در مورد مسایل ضروری درمانی به کجا بای د مراجعه
کنم؟ و چگونه می توانم با هلندی ها ارتباط برقرار کنم؟ ما بوسیله این کتابچه که با
همکاری پناهندگان دگرباش و برای آنها تهیه شده است بر آنیم که به شما کمک کنیم که
راه خود را پی دا کنی د .در اینجا اطالعاتی در زمینه سازمان ها و نهادهای موجود در هلند
(شماره تلفن های ضروری ،وب سایت ها و ایمیل ها) ارایه می شود.
این کتابچه همچنین به منظور اطالع رسانی به هلندی ها تهیه گردی ده است .پناهندگان
دگرباش به چه اطالعاتی نیاز دارند؟ و اینکه چه بای د و نبای دهایی را درارتباط با
پناهندگان بایستی مد نظر قرار داد؟ این کتابچه به زبان های مختلفی تهیه شده است تا
ز این رهگذر تعداد هر چه بیشتری از افراد بتوانند آن را مطالعه کنند و محتوای آن را به
دیگران نیز انتقال دهند.
امی د آن داریم که این کتابچه در جهت راهنمایی شما مفی د و سودمند باشد.
پاییز ،2017
ی
بنیاد  Secret Gardenو گروه فرا پزشکی مرکز پزشکی دانشگاه  VUبا همکار بنیاد
.Vriendinnen & Vrienden van Schorer
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روند رسیدگ به درخوا پناهندگ

ورود به کشور هلند
در صورتی که همجنسگرا ،دوجنسگرا و یا تراجنس ی هستید و بدین دلیل در
کشور خود مورد تهدید واقع شده اید می توانید در هلند تقاضای پناهندگی
کنید .در مرکز پذیرش پناهجویان واقع در تراپل و یا در فرودگاه اسخیپول
تقاضای پناهندگی شما توسط سازمان مهاجرت و اعطای تابعیت ) (INDثبت
و مورد بررس ی قرار می گیرد .در خالل روند اعطای پناهندگی ،می توانید
گرایش جنس ی خود را با سازمان مهاجرت در میان بگذارید .سازمان مزبور
مجاز نیست این مساله را به دیگران و یا خانواده شما اطالع دهد! برای
سازمان مهاجرت هلند گرایش جنس ی افراد امری بسیار عادی تلقی می شود،
اما شاید آشکارا صحبت کردن در این باره برای شما دشوار یا ترسناک باشد
و یا از واکنش منفی دیگر پناهندگان در این مورد نگران باشید.

مترجمین
در هلند شما برای مصاحبه هایتان و تا زمانی که در کمپ های پناهندگی
)(AZCاقامت دارید ،حق برخورداری رایگان از خدمات یک مترجم حرفه ای
را دارا هستید .یک مترجم رسمی ،بی طرف ،مستقل و ملزم به رعایت راز داری
حرفه ای می باشد .در صورتی که یکی از دوستان یا اعضای خانواده برای
شما ترجمه کند ،ممکن است ترجیح دهید که در مورد مسایل خصوص ی
خود سکوت نمایید .اگر شما به همراه اعضای خانواده به هلند آمده اید،
حق دارید که بطور جداگانه تقاضای پناهندگی کنید.

اداره مرکزی پذیرش پناهجویان ()COA

این سازمان مسوولیت ارایه سرپناه ،پول تو جیبی و مراقبت پزشکی به
پناهندگان ساکن در کمپ های پناهندگی را بر عهده دارد .این امر میتواند در
هر کمپ قدری متفاوت از کمپ های دیگر باشد .برخی از کمپ ها و کارکنان
آنها از تجربه بیشتری در ارتباط با مسایل پناهندگان دگرباش نسبت به سایر
کمپ ها برخوردارند .در کمپ ها اغلب یک فرد معتمد از سوی کوا و یا
شورای پناهندگی هلند موسوم به فی فی ان ( ) VVNوجود دارد که پاسخگوی
پرسش های شما خواهد بود .فرد مزبور موظف به رعایت راز داری حرفه ای
می باشد .برخی کمپ ها از خوابگاه های مجزا برای پناهندگان دگرباش
برخوردارند .در کمپ مسوولیت رسیدگی به تمامی مسایل مربوط به پروسه
پناهندگی بر عهده فی فی ان می باشد و نه کوا.

پناهجوی رد شده؟
پناهجویان رد شده این امکان را دارند که دوباره تقاضای پناهندگی کنند.
بعنوان مثال بدلیل در اختیار بودن اطالعات جدید در مورد کشور مبداء .و
یا به خاطر تغییراتی که در وضعییت پناهجو پیش آمده است .شما می توانید
چنین مسایلی را با یک وکیل در میان بگذرارید.

بازگشت به کشور مبداء
تمامی مهاجرین در هلند که خواهان بازگشت دائمی به کشورشان هستند از
کمک های رایگان نظیر تهیه مدارک سفر و خرید بلیط پرواز بهره مند می
شوند.

اسکان درشهرداری
در صورت دریافت اجازه اقامت حق برخورداری از منزل مسکونی را خواهید
داشت .شهرداری به کوا در مورد تعداد خانه های موجود برای پناهندگان
اطالع رسانی می کند .کوا در مورد یافتن منزل مسکونی برای شما به تمایالت
شخص ی تان توجهی نخواهد کرد بلکه مسایلی نظیر شغل ،تحصیل ،خانواده
و وضعیت سالمتی تان را در نظر خواهد گرفت .دگرباش بودن شما حقی
برای تان در مورد دریافت منزل مسکونی در شهر ایجاد نمی کند .در هلند
دگرباشان می توانند در سراسر کشور در امنیت زندگی کنند .با توجه به
محدود بودن تعداد منازل موجود در یک شهرداری اغلب این امکان وجود
دارد که شما مدت زمانی را باید در کمپ منتظر بمانید تا اینکه برای تان منزلی
بیابند.

حمایت عملی و روانی
در هلند سازمان های زیادی وجود دارند که به پناهندگان در زمینه هم
پیوندی با جامعه و مالقات افراد دیگر کمک می کنند .آنها می توانند را شما
در زمینه مسایل عملی مانند اسکان ،یادگیری زبان هلندی ،تحصیل ،کار و
امور مالی یاری دهند .همچنین شما می توانید از طریق طرح های راهنمایی
پناهندگان ،حمایت شخص ی از یک فرد مشخص بعنوان دوست یا راهنما
دریافت کنید .يحتاج هذا الدعم.
“ "من به سازمان مهاجرت نگفتم که همجنسگرا هستم .نمی دانستم که از ای ن حق برخوردار
هستم! نگران بودم که سازمان مزبور ای ن موضوع را به خان واده ام اطالع دهد .در زمان مالقات با
وکیل ،همگ ی ما در ی ک اتاق بودیم و به همین دلیل من هم چیزی نگفتم .ول ی حاال م ی دانم که
سازمان مهاجرت یا ف ی ف ی ان راز نگهدار هستند .آنها چیزی به خان واده تان نخ واهند گفت .اگر به ف ی
ف ی ان بگویید که همجنسگرا هستید ،آنها شما را از حقوق تان آگاه م ی کنند".

حقوق و ایمن

حادثه درکمپ پناهندگی
کمپ های پناهندگی قوانین داخلی خود را دارند .توهین بر مبنای عقیده،
جنسیت ،گرایش جنس ی ،سن یا ملیت مجاز نیست .همچنین خشونت،
تبعیض و تهدید در هلند ممنوع است .در صورت مواجهه با زورگویی یا
خشونت می توانید فرد معتمد کوا را از این موضوع مطلع نمایید .کوا می
تواند در این زمینه تدابیری از قبیل توبیخ یا قطع پول تو جیبی فرد خاطی
اتخاذ نماید .اگر پای مساله ای مجرمانه در میان باشد ،موضوع همواره به
پلیس اطالع داده خواهد شد.

شکایت به پلیس
اگر به خاطر دگرباش بودن مورد بد رفتاری یا تهدید قرار گرفتید ،می توانید
به پلیس شکایت کنید .به شکایت شما بطور رسمی رسیدگی خواهد شد و
ممکن است تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد .پلیس هلند صرف
نظر از وضعیت پناهندگی دگرباشان به شکایات آنان رسیدگی می کند .پلیس
موظف به رعایت راز داری است و بدون اجازه شما هیچگونه اطالعاتی را در
اختیار سازمان های دیگر از جمله کوا و سازمان مهاجرت نمی گذارد .شکایت
به پلیس هیچگونه تاثیری بر روی پروسه پناهندگی شما نخواهد گذاشت .در
هنگام مواجهه با خطر جدی همیشه می توانید با شماره تلفن  112تماس
بگیرید!

ماده اول قانون اساس ی یکی از مهم ترین قوانین هلند است .در این
ماده که بیان گر اصل برابری است هرگونه تبعیض بر مبنای دین،
عقیده ،نگرش سیاس ی ،نژاد ،جنسیت ،گرایش جنس ی و یا بر هر مبنای
دیگری مجاز نیست .بنابراین ،دیگران و دولت هلند مجاز نیستند که
شما را به دلیل دگرباش بودن مورد تبعیض قرار دهند.

پلیس صورتی های آبی ()Roze in Blauw Nederland
بخش ی از نیروهای پلیس هلند خود دگرباش هستند .از آنجا که محافظت از
دگرباشان برای پلیس امری مهم محسوب می شود ،اداره ویژه ای در این نیرو
بدین امر اختصاص یافته است .مامورین پلیس صورتی های آبی در زمینه
مسایل مربوط به دگرباشان به آنان گوش فرا می دهند ،آنان را به ارگان های
مربوطه ارجاع می دهند و به شکایات مطرح شده رسیدگی می کنند .این
دسته از نیروهای پلیس در نقاط مختلفی از هلند حضور دارند.

Slachtofferhulp
قربانیان خشونت می توانند برای دریافت کمک ،مشاوره و اطالعات به این
سازمان مراجعه کنند.

مشاوره روانی
پناهندگی ،عدم بهره مندی از یک شبکه اجتماعی وسیع ،ضرورت وفق یافتن
با جامعه هلند و دگرباش بودن می تواند اظطراب و فشار روانی زیادی با
خود به همراه داشته باشد .تیم های پزشکی مستقر در کمپ ها میتوانند به
شما در مقابله با این فشارهای روانی کمک کنند .البته دسترس ی به این
خدمات همیشه بطور فوری میسر نیست و برخی مواقع در لیست انتظار
قرار می گیرید.
" پس از این که به من حمله شد ،می ترسیدم که اقدام به شکایت
کنم .گمان می کردم که این مساله تاثیر منفی بر پروسه پناهندگی ام
خواهد داشت".

سالمت

مراقبت های بهداشتی درکمپ های پناهندگی
مراقبت های بهداشت ی که در دسترس پناهندگان و مردم هلند قرار دارد اغلب
یکسان است .شما می توانید به پزشک عمومی ،ماما یا بیمارستان مراجعه
کنید و دریافت دارو و انجام عمل جراحی از حقوق شماست .در کمپ های
پناهندگی مراقبت های پزشکی اغلب در دسترس قرار دارد .برای استفاده از
خدمات پزشک عمومی می توانید به مرکز درمانی پناهندگان موسوم به GCA
مراجعه کنید .پزشک عمومی در صورت لزوم شما را به یک بیمارستان ارجاع
می دهد؛ شما نمی توانید خود مستقیما به بیمارستان مراجعه کنید .در
صورت بروز فوریت های پزشکی می توانید در طول  24ساعت شبانه روز با
خط پزشکی  GCAتماس حاصل نمایید.

بهداشت دهان و دندان
پناهندگان بزرگسال می توانند در صورت لزوم از خدمات دندانپزشکی تا
سقف  250یورو در سال بهره مند شوند .هزینه پر کردن حفره های دندانی
به عهده خود شماست .پرداخت هزینه جراحی های دیگر یا گران تر نیازمند
کسب مجوز است.

بیماری های آمیزش ی  STDو HIV
اگر در کمپ های پناهندگی ساکن هستید ،می توانید برای انجام آزمایش
مربوط به بیماری های آمیزش ی به پزشک عمومی  GCAمراجعه کنید .همچنین
در صورت تمایل به انجام این آزمایش بصورت ناشناس گاها می توانید به
 GGDمراجعه کنید .درمان  HIVبرای پناهجویان رایگان است و هزینه های
آن از سوی  GCAپرداخت می شود .تمامی پزشکان در هلند ملزم به رعایت
راز داری حرفه ای می باشند و اطالعات پزشکی شما را در اختیار دیگران
قرار نخواهند داد .بیماری های آمیزش ی و  HIVهیچگونه تاثیری بر پروسه
پناهندگی شما نخواهد داشت.

مهاجرین غیرقانونی
مهاجرینی که از سوی  INDمجاز به اقامت در هلند نیستند ،دارای حق
برخورداری از مراقبت های ضروری پزشکی هستند .شما می توانید همیشه
به یک پزشک عمومی رجوع کنید و او شما را به بیمارستانی که به مهاجرین و
پناهندگان غیرقانونی خدمات ارائه می دهد ،ارجاع خواهد داد .همچنین در
همه شهرداری ها یک داروخانه برای ارائه خدمات به این افراد وجود دارد .در
صورت بروز فوریت های پزشکی ،حاملگی و زایمان همه مراکز پزشکی شما را
می پذیرند .در مورد سقط جنین خود موظف به پرداخت هزینه های آن
هستید .مراقبت های پزشکی ویژه ترا جنس ی ها شامل حال پناهندگان غیر
قانونی نم ی شود .در برخی شهرداری ها سازمان هایی وجود دارند که به
پناهندگان غیر قانونی کمک و خدمات پزشکی ارائه می کنند.

خدمات پزشکی ویژه ترا جنس ی ها

هورمون درمانی

آیا در حال استفاده از هورمون هستید؟ در این صورت به پزشک عمومی
مراجعه کنید .وی در مورد مقدار مناسب مصرف هورمون ها با بیمارستان
مشورت می کند .هنوز هیچ هورمونی استفاده نمی کنید؟ پناهجویان و
پناهندگان می توانند جهت هورمون درمانی که هزینه های آن توسط بیمه
پرداخت می گردد ،به مرکز علوم پزشکی دانشگاه  VUمراجعه کنند.

Gendertraject VUmc
مرکز پژوهش و درمان اختالالت جنسیتی دانشگاه  VUآمستردام ،خدماتی از
قبیل مشاوره روانی ،هورمون درمانی و عمل های جراحی به ترا جنس ی ها
ارائه می دهد .دوره درمانی این مرکز برای ترا جنس ی ها  2تا  3سال به درازا می
کشد و تنها مختص به پناهندگانی است که درخواست پناهندگی آنان پذیرفته
شده است .زمان انتظار برای این دوره درمانی تقریبا  6ماه است .مراقبت
های پزشکی مزبور برای هلندی ها و پناهندگان یکسان است .پزشک عمومی
شما را به نهاد های مربوطه ارجاع می دهد .همچنین شما می توانید در این
زمینه به سازمان  Transvisie Zorgمراجعه کنید.
"زمانی که از کشورم گریختم ،به هورمون درمانی مورد نیاز دسترس ی نداشتم.
در طول این مدت حتی قدم زدن در خیابان بسیار مشکل و آزاردهنده بود چرا
که باعث جلب توجه عابرین می شد".

اجتمایع

شبکه اجتماعی
ایجاد یک شبکه اجتماعی می تواند دشوار باشد .یادگیری زبان هلندی به شما
کمک می کند که جامعه هلند را درک و آن را خانه خود احساس کنید .یافتن
کار و تحصیل کردن نیز می تواند بسیار به شما کمک کند .در هلند شما
همچنین می توانید به باشگاه های ورزش ی مراجعه کنید و کار (داوطلبانه)
پیدا کنید و از طریق دوستان ،همسایه ها یا اینترنت با افراد آشنا شوید.

بنیاد Secret Garden
این بنیاد حامی حقوق دگرباشانی با پيشينۀ قومی و فرهنگی خاص می باشد
و به ارائه کمک و مشاوره به همه پناهندگان  /پناهجویان دگرباش ی که به
دلیل هویت جنس ی خود از کشورشان گریخته اند ،می پردازد .عالوه بر این،
 Secret Gardenاقدام به برگزاری جلسات موضوعی و اجتماعی می کند و از
این رهگذر می کوشد که دگرباشان را گرد هم آورد.

COC Nederland
این سازمان مدافع حقوق دگرباشان در هلند و دارای  20اداره محلی نظیر
 COCآمستردام می باشد و از جمله وظائف آن می توان به اطالع رسانی و
برگزاری فعالیت های اجتماعی اشاره نمود .سازمان مزبور خدمات فردی از
قبیل کمک در پروسه پناهندگی یا کمک به پناهندگان در یافتن منزل ،ارائه
نمی کند.

ورزش

ورزش شیوه ای مناسب جهت ارتقاء سالمت و همچنین آشنایی با مردم هلند
و ایجاد یک شبکه اجتماعی است .در هلند فرصت ها و امکانات ورزش ی
زیادی برای دگرباشان وجود دارد.

تفریح وسرگرمی
هلند یکی از کشورهای اروپایی جذاب برای دگرباشان محسوب می شود .این
کشور اغلب شاهد برگزاری رویدادهای عظیمی نظیر گی پراید است و در
بسیاری از نقاط کشور رستوران ها ،فروشگاه ها و کلوب های ویژه ای برای
دگرباشان وجود دارد.

دوست یابی آنلین
اپلیکیشن های دوست یابی به آسانی قابل دانلود بر روی تلفن های هوشمند
هستند و کاربر می تواند به سرعت و سهولت از آن ها استفاده کند .در
استفاده از این اپلیکیشن ها جانب احتیاط را نگه دارید؛ زیرا این امکان
وجود دارد که افراد کالهبردار و پروفایل های جعلی مبادرت به سوء استفاده
از دوست یابی های اینترنتی کنند .حسابی مراقب خود باشید!
"می دانستم که جهت تقویت درخواست پناهندگی ام می بایستی با سازمان
های دگرب اشان در تماس باشم .از این رو با  COCتماس گرفتم و آن ها به من
گفتند که تنها در زمینه های اجتماعی می توانند به من کمک کنند و نه در
مورد پروسه پناهندگی .از برخی افراد شنی دم که سازمان های مختلفی وجود
دارند که به من در پروسه پناهندگی کمک خواهند کرد".

جهت اطالع هلندی ها

پناهندگان دگرباش به دلیل اینکه نمی توانند آنگونه که هستند در کشور
خود زندگی کنند ،ناگزیر به فرار می شوند .آن ها اغلب هیچگونه تماس ی با
(بخش ی از) خانواده یا دوستان خود ندارند و یا اینکه در معرض خطر قرار
دارند .در هلند پناهندگان دگرباش در کمپ های پناهندگی به سر می برند و
دیگر پناهندگان اغلب احترامی برای حقوق آن ها قائل نیستند .از این رو،
زندگی در هلند نیز می تواند همچنان برای آنها چالش برانگیز باشد .بنابراین،
در تماس با آنان صریح و رو راست باشید .حل و فصل برخی مسائل برای
افراد غیر متخصص دشوار است .این مسائل را به موقع تشخیص دهید و
(از افراد معتمد ،مدد کاران اجتماعی یا مشاوران حقوقی) تقاضای کمک
نمایید.

"از کشور خود بخاطر ترس از خانواده و اجتماع گریختم .اینجا،
امیدوارم عضوی از اجتماع باشم و دوستانی بیابم که مرا همانگونه که
هستم ،بپذیرند".

باید ها و نباید ها

روشن بینی
پرسش گری فعاالنه
برابری

عدم انتشارعکس ها به صورت آنلین بدون اجازه قبلی
از پیش فرض های خود آگاهی داشته باشید
متوجه وابستگی باشید
رعایت حد و مرزها ،حد و مرزهایی که احتماال درجامعه
هلند متفاوت هستند

اطالعات تماس های ضوری

پروسه پناهندگی
سازمان مهاجرت و اعطای تابعیت ()IND
مسؤولیت رسیدگی به تقاضاهای افرادی را دارد که قصد دارند به هلند بیایند و یا شهروند ای ن کشور
ش وند.
تلفن
088-0430430
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
09:00-17:00
وب سایت
www.ind.nl
اداره مرکزی پذیرش پناهجوی ان ( )COA
مسؤول یت پذیرش و اسکان پناهجوی ان در سراسر هلند را بر عهده دارد.
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

0800-0238023
 16:30 - 13:00و 09:00 - 12:00
www.coa.nl

( VluchtelingenWerk Nederlandفی فی ان)
مدافع حقوق پناهجو ی ان و پناهندگان از زمان ورود تا هم پ یوندی با جامعه می باشد.

تلفن
ی
ساعات کار  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

(020) 346 72 00
09:00-17:00
www. v luch telingwerk. nl

پناهندگان غیرقانونی
ASKV-Refugee Support
به پناهندگان کمک های اجتماعی و مشاوره حقوقی ارائه می کند.
تلفن
(020) – 6272408
ی
پنجشنبه
تا
دوشنبه
:
کار
ساعات
10:00-17:00
وب سایت
www. a skv.nl

The Worldhouse
مرکز ارائه خدمات اطالع رسانی  ،مشاوره ای  ،آموزشی و فرهنگی برای افراد فاقد
اجازه اقامت.
تلفن
06-22821472
ی
جمعه
تا
دوشنبه
:
کار
ساعات
10:00-18:00
وب سایت
www. wereld huis.org.nl

بازگشت به کشور مبداء
سازمان بازگشت و ترک خاک ()DT&V
مسؤول یت بازگرداندن آن دسته از اتباع ب ی گانه ای را بر عهده دارد که اجازه اقامت در
هلند ندارند.
تلفن
ساعات کاری :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

1400
08:00-20:00
www. d ienstterug keerenvertrek.nl

سازمان بین المللی مهاجرت ()IOM
وظیفه حما یت از بازگش ت داوطلبانه مهاجرین به کشور خود را بر عهده دارد.
تلفن
وب سایت

088-7464466
www. iom -nederland .nl

اسکان درشهرداری
اداره مرکزی پذیرش پناهجوی ان ( )COA
مسؤول یت پذیرش و اسکان پناهجوی ان در سراسر هلند را بر عهده دارد.
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

0800-0238023
 9:00-12:00و 13:00-16:30
www.coa.nl

پشتیبانی
بنی اد Secret Garden
وظیفه حما یت از دگرباشانی با پیشینۀ قومی و فرهنگی خاص را عهده دار می باشد و به
آن ها خدمات اجتماعی و مشا وره حقوقی و روانی ارائه می دهد.
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

06-51569838
09:00-17:00
www. stic h tingsecretgarden.nl

Uganda Gay on Move
کارکرد این نهاد ،اطالع رسانی و پشتی بانی از دگرباشان اوگاندایی در زمی نه پروسه
پناهندگی و دی گر مسائل عملی می باشد.
نشان ی ایمیل
وب سایت

ugandagayonmove@gmail.com
www. ug andagayonmove. nl

بنی اد Out & P roud
حمایت از دگرباشان آفر یقا یی تبار و ارائه خدمات مشاوره ای به آن ها را در دستور کار
خود قرار داده است.
تلفن
06-22821472
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
10:00-21:00
ساعات کاری :شنبه ها وی کشنبه
10:00-23:00
www. opd g .nl
وب سایت

info@queerwelfare.eu
welfare9.webnode.nl
Q ueer Welfa re

Queer Welfare Utrecht
نشان ی ایمیل
وب سایت
فيسبوك
LGBT Asylum support
نشان ی ایمیل
وب سایت

info@lgbtasylumsupport.nl
LGB T a sylumsupport.nl

Rainbow Den Haag بنی اد
info@rainbowdenhaag.nl
www. ra inbowdenhaag. nl

نشان ی ایمیل
وب سایت

شکایت
پلیس
شکایت و اعالم جرم
112
0900-8844
www. politie. nl/aang ifte- of-melding-doen

تلفن اظطراری
تلفن غیراظطراری
وب سایت

) Roze in Blauw Nederland( پلیس صورتی های آبی
مرجعی برای دگرباشان در درون نیروی پلیس و خارج از آن
088-1691234
088-9659009
088-1677277
088-744477
rozeinblauw@politie.nl
www.politie.nl/themas/roze-in-blauw

آمستردام
شرق هلند
هلند مرکزی
روتردام
نشان ی ایمیل
وب سایت

پشتیبانی ازقربانیان
)Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp
این نهاد به قربانی ان جرایم ،حوادث جاده ای و سوانح غیر مترقبه کمک می کند.
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

0900-0101
09:00-17:00
www. sla chtofferhulp. nl

)Victim P ointer (Slachtofferwijzer
فهرستی از گزی نه های موجود جهت کمک به قربانی ان خشونت (جنسی )  ،تصادف،
سرقت و بازماندگان افراد گم شده ارائه می کند.
نشان ی ایمیل
وب سایت

info@slachtofferwijzer.nl
www. sla chtofferwijzer.nl

بنی اد Equator
ارائه دهنده معالجات روانپزشکی و مراقبت های روانی به پناهندگان و پ ناهجو یان مبتال
به آسیب های روحی.
تلفن
020-8407676
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
09:00-17:00
www. equa torfoundation.nl
وب سایت

مراقبت های بهداشتی
مرکز درمانی پناهجوی ان ()GCA
مراقبت های پزشکی عمومی برای پناهجوی ان.
تلفن
ساعات کاری
وب سایت

088-1122112
 24ساعت شبانه روز
www. g casielzoekers. nl

بیماری های آمیزش ی ( STDها)
GGD
ترویج و نظارت بر بهداشت عمومی  ،از جمله مبارزه با ب یماری های آمیزشی و سا یر
بیماری های عفونی.
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

پناهندگان غیرقانونی

 020-5555822آمستردام
 8:30-10:00و 13:30-16:30
www.ggd.nl | www.ggdghor. nl
www.ggd.amsterdam. nl/infec tiezie
kten/soa -hiv- sense/

Kruispost
ارائه دهنده خدمات پزشکی به افراد فاقد ب یمه درمانی  ،بی خانمان و پناهجوی ان (رد شده)
در آمستردام .مراقبت های پزشکی مزبور مشابه خدمات یک پزشک عمومی است.
نشان ی
تلفن
وب سایت

Oudezijds Voorburgwal 129
1012 EP Amsterdam
020 - 624 90 31
www. kruispost. nl

بنی اد LOS
مرکز اطالعاتی و پشتی بانی از مهاجر ین غیرقانونی.
تلفن
وب سایت

010-7470156
www. stic h tinglos.nl

CAK
سازمان سی است گذاری و اطالعاتی در زمینه خدمات درمانی برای پناهندگان و مهاجرین
غیر قانونی.
تلفن
0800-5028
www. h etc ak. nl
وب سایت

مرکز پزشکی  ،آموزشی و درمانی AMC
مرکز پزشکی دانشگاه VUmc
بیمارستانهای طرف قرارداد در آمستردام که خدمات درمانی الزم به پناهندگان و
مهاجر ین غیرقانونی ارائه می نمایند.
نشان ی AMC
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost
تلفن
020-5669111
ت
ی
سا
وب
www. a mc .nl
VUmc
ی
نشان
ا
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
تلفن
020-4444444
وب سایت
www. v um c.nl

خدمات پزشکی ویژه ترا جنس ی ها
Transvisie
سازمانی جهت حما یت از بیماران در هلند که پاسخگوی پرسش های افراد در زمی نه
هو یت جنس یتی آنان است.
نشان ی ایمیل
info@transman.nl
ی
ه
جمع
تا
دوشنبه
:
ساعات کار
13:00-17:00
وب سایت
www. tra nsman.nl
Transman
مرکزی ای نترنتی برای مردان ترا جنسی  ،شر یک زندگی شان ،متخصصین و سایر عالقه
مندان .و همچنین جهت ارائه اطالعات مناسب.
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

030-4100203
13:00-17:00
www. tra nsvisie.nl

Transgender Network Netherlands
سازمانی برای تقویت روابط افراد ترا جنسی با ی کدی گر و با سازمان های حامی توانمند
سازی ترا جنسی ها.
تلفن
وب سایت

020-2050915
www. tra nsgendernetwerk.nl

مرکز پژوهش و درمان اختالالت جنسیتی دانشگاه VU
بخش تحقیقاتی و درمانی ویژه ترا جنسی ها در مرکز پزشکی دانشگاه VU
تلفن
ساعات کاری  :دوشنبه تا جمعه
وب سایت

0542 444- 020
9:00-16:00
www. v um c.nl/afdeling en/zorg cen
trum - v oor-g end er

COC Nederland
COC Nederland
نشان ی
تلفن
نشان ی ایمیل
وب سایت

Nieuwe herengracht 49, 1011 RN Amsterdam
020-6234596
info@ c oc.nl
www.coc.nl

Cocktail
کاکتی ل پروژه ای جهت راهنما یی پناهندگان دگرباش است.
تلفن
وب سایت

020-6234596
www. c ocktailonline.nl

Switchboard
مرکزی برای گوش فرا دادن به مسا ی ل دگرباشان و حمایت از آنها.
تلفن
020-6236565
ساعات کاری  :دوشنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه 14:00-18:00
ساعات کاری  :سه شنبه و شنبه
14:00-17:00
نشان ی ایمیل
info@switchboard.nl
وب سایت
www. switc h board .coc.nl

ورزش
P ride & sport Amsterdam
فهرستی از مجموعه باشگاه های ورزشی ویژه دگرباشان .در این سایت تمامی لینک ها
به وب سایت های باشگاه های مزبور نمایش داده می شود و فعالیت های مشترک
ورزشی مورد توجه قرار می گیرد.
وب سایت

www. prid eandsport.amsterdam .nl

Gay Union Through Sports
ترویج ایمنی و هم پ یوندی ورزشکاران دگرباش و دفاع از منافع آنان.
تلفن
نشان ی ایمیل
وب سایت

020-6362932
post@ g uts. nu
www.guts.nu

Kouros Eindhoven
فرصت و امکانی برای دگرباشان که در فضا یی مملو از آرامش با افراد هم سلیقه خود به
ورزش بپردازند.
نشان ی ایمیل
info@kouroseindhoven.nl
وب سایت
www. kouroseind hov en. nl

تفری ح وسرگرمی
Geen Flikker te Doen
فهرستی کامل و به روز از برنامه های تفریحی و سرگرمی برای دگرباشان در هلند.
نشان ی ایمیل
وب سایت

info@geenflikkertedoen.nl
www. g eenflikkertedoen. nl

I Amsterdam
تقویم فرهنگی همراه با ارائه نکاتی در مورد بهترین جشنواره ها ،نمایشگاه ها،
رو ی دادها ،تفریح و سرگرمی  ،جاذبه های گردشگری ،و غیره در آمستردام.
نشان ی
وب سایت

I Amsterdam Store
De Ruijterkade 28a -d, 1012 AA Amsterdam
www.iamsterdam.com

Nighttours
راهنمای گی پراید ها ،امکانات مسافرتی برای دگرباشان ،باشگاه ها ،سونا و هتل ها.
وب سایت

www. nig httours. com

B9
راهنمای امکانات موجود برای دگرباشان از جمله باشگاه ها ،کافه ها و غیره .دلیل
للمبادرات الصدیقة للمثلیین باإلضافة إلى معلومات عن النوادي اللیلیه ،المقاهي ،إلخ..
وب سایت

wwww. b9 . nl
را انتخاب نما یید’ ‘Mensدر فهرست گزی نه

راه را به
من نشان
بده

