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ایده ی خوب برای همجنسگرایی درلین
جنبشی برای افراد لزبین و گی د اوپرا اتریش

   

 نام: HOSI لینز 
آدرس: گوته 51 ) برای رسیدن به آنجا ، شام را در

 www.hosilinz.at → → رانندگی نکات را ببینید(
شهرستان: لینز

کد پستی : 4020

تدریس خصوصی در خانه ) مشاور درخت( : 98 98 60 0732 شامره گیری 

مستقیم 4 )انگلیسی و آملانی صحبت (

ساعت مشاوره : هر دوشنبه و پنجشنبه ، 22.00-20.00 ساعت

) یک عضو هیئت مدیره با شام متاس خواهد و یا شام می توانید یک پیام روی دستگاه 
پیغام گیر قرار داده است( : 98 98 60 0732 فقط در موارد فوری

ساعات کار : جلسه هر جمعه و شنبه ، 02.00 - 21.00 ساعت؛ اگر شام وضعیت 

خود را پاسخ به عنوان یک پناهنده ، شام یک نوشیدنی خوش آمدید دریافت رایگان و 

شام تحت هیچ اجبار به مرصف در غیر این صورت می باشد. برای رویدادهای بیشرت، 

لطفا به www.hosi-linz.at → رویدادها → تقویم مراجعه کنید.

متام اطالعات : www.hosilinz.at )در آملان(

اطالعات متاس پست الکرتونیک: ooe@hosilinz.at اطالعات عمومی

 ) اعضای تیم پاسخ( ، برای beratung@hosilinz.at مشاوره
 ) یک مشاور یا یک مشاور پاسخ (

 “رنگین کامن Stammtisch “ )سازمان غیر متمرکز ( :
 جلسه به طور منظم در Vöcklabruck در

 “رنگین کامن Stammtisch “ )سازمان غیر متمرکز ( :
 جلسه به طور منظم در Vöcklabruck در رستوران کافه “ زور 

Brücke “، Vorstadt 18، 4848 فوکالبروک ، هر پنج شنبه ، از 
  Gastgewerbebetriebsges.mbH. ) 19.00 ساعت

Konsumationspflicht ( ، یورش 

همجنسگرا پناهندگان 
 خوش آمدید!
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خوش امدید
به جامعه ما خوش آمدید! در اینجا در اتریش متایل همجنسگرایانه 

و عشق در اصل پذیرفته. قانون و نیز توسط اکرثیت جامعه )هر 

چند در اینجا همه تحمل نیست. اگر شام احساسات همجنسگرایی 

، سپس آن را خوب است و نیازی نیست که نگران باشم.در اتریش، 
همه توسط قانون به هر کسی به نام تبعیض قائل به جهت گیری 

جنسی، هویت جنسی ، جنس و غیره بر اساس . به یاد داشته باشید 

که پناهندگان گرایش هم جنس خود را و شام احتامال رد خشونت 

، توهین باید یاد بگیریم. بنابراین به شام اجازه توصیه برای حفظ 
حریم خصوصی شام و محرمانه خود را برای شام. می گویند تنها 

مردم را به آن اعتامد ، به خصوص ناظران خود را به نظر می 

رسد که معقول است. هر زمان که شام می خواهید با افرادی که 

دوست شام همجنسگرایان، دوجنسگرایان هستند صحبت می کنید، 

سپس آن را به ما متاس بگیرید.ا از سازمان بهره و خدمات و کار ) 

کامال داوطلبانه ( برای تحمل ، پذیرش و یکپارچگی اجتامعی زنان 

و مردان همجنس و دو جنسی . ما به شام ، با یک مشاور یا یک 

مشاور ) که شام می خواهید ( به صحبت می کنند و یا به سادگی 

آمده را به مرکز ارتباطات کوچک ما را به مذاکره و برای پیدا 

کردن دوست دخرت و دوستان و دیدار . برای این منظور ، ما به شام 
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لطفا توجه داشته باشید : متاس جنسی با کودکان )یعنی افراد زیر 14 سال (

 به شدت توسط قوانین کیفری ممنوع است. هیچ عکس وابسته به عشق 
شهوانی از مردم که هنوز ممکن است 18 سال است.

ممنوعیت سکس نیز به ورزش از هر فشار اعامل می شود ، البته، تجاوز به عنف 

و هر شکل دیگری از خشونت های جنسی. رشایطی که تحت آن روابط جنسی 

پذیرفته می شوند، هستند تصمیم رایگان و اجامع به سکس و عشق.

حرتام یک اصل کلیدی است ، و یک “نه“ رد روشن است. رابطه جنسی با تن 

فروشان جوان ) کمرت از 18 ( است که توسط قانون ، و همچنین بهره برداری 

از عقب ماندگی فکری افراد زیر 16 ، که منی تواند تصمیم بگیرد با اطمینان 

آیا آنها می خواهند به داشنت رابطه جنسی یا نه ، ممنوع است.

به طور خاص، آن را خوب است بدانید که پلیس با مقررات موظف به تبعیض 

قائل منی برابر همجنسگرایان مرد و زن باید با احرتام رفتار شودپیش منایش : ما 

در حال برنامه ریزی برای راه اندازی یک رسویس دوستان با تالش برای تشکیل 

یک گروه از فعاالن ، به شام ارائه برخی از رصف زمان با شام، به یک گوش شنوا 

برای شام و شام کمی بهرت به زندگی اجتامعی در اتریش علیا معرفی ) اگر چه 

ما منی خواهد متأسفانه در متام امور و روش مربوط به پناهندگی، مسکونی و یا 

محل کار می شود .با عرض پوزش، به دلیل متخصصان و متخصصان وجود دارد 

برای آن . لطفا رسپرستان خود را بپرسید( .

اگر شام هر گونه سوال، درخواست یا مشکالت، همجنس گرایی و یا مسائل 

مربوط به نگرانی ، لطفا اتصال آسان به ما و ما سعی خواهد کرد در صورت 

امکان به شام کمک کند. لطفا به یاد داشته باشید ، با این حال ، که همه ما باید 

به کسب پول و شام HOSI لینز آن ممکن است تنها در اوقات فراغت ما در 

دسرتس باشد. متشکرم.

زمان خوب در اتریش علیا !

تیم خود را و جامعه خود را در HOSI لینز


