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 مرحبا مثلي 
الجنس بلالجئين

المثليين و  مبادرة مثلي الجنس لينز – حركه 
العليا النمسا  في  السحاقيات 



مالحضه: االتصال الجنسي مع القاصرين, كمثال, الغير بالغين 14 
عاماً, ممنوع منعا باتاً من قبل قانون المحاسبه النمساوي, رجائا 

عدم التقاط صور  االغراء الشخاص دون سن الـ 18 عاماً. الجنس 
بطريقه القسر او ممارسه الضغوطات و االغصاب, ممنوع منعا 

تاماً.  الشروط الواجبه تواجدها لغرض قبول العالقه الجنسيه; هي 
كونها ناتجه عن رغبه تامه و االتفاق عليها عند الممارسه. االحترام 

هو مبدأ مهم في العالقه, و أي ممانعه هو رفض رفض بلكامل.

ممارسه الجنس مع بائعات الهوى دون عمر الـ 18 هو عمل 
مخالف للقانون, و يعتبر انتهازا لشخص غير مكتمل الوعي عند 
اتخاذ قرار ممارسه الجنس. من الجدير بلمالحضه بان الشرطه 

مجبوره قانونياً في عدم التمييز ضد المثليين او السحاقيات, و لكن 
عليها معاملتهم بكافه االحترام الواجب.

مراجعه: نحن نهدف النشاء بنيه خدميه, نحاول خلق مجموعه 
من المتطوعين الراغبين بتخصيص جزء من وقتهم لمساعدتكم, 
يصغون اليكم باهتمام و يقدمون لكم االفضل للتعايش االجتماعي 
في النمسا العليا )للعلم, ومع االسف, لسنا مختصين بكل نواحي 

المحيطه بللجوء, السكن أو العمل, نرجو توجيه استفساراتكم عن 
تلك النواحي الى الجهات المختصه بها(.

عند ورود اي استفسار , رغبه او مشكله متعلقه بلمثليين او مايتعلق 
بها, نرجو اتصالكم بنا, و سنعمل مابوسعنا لخدمتكم. نرجوا تقديركم 
لكون جميع العاملين في HOSI Linz يعملون لوضائفهم الخاصه 
بمعيشتهم في اوقاتها المخصصه, ولذلك هم متوفرون لخدمتكم فقط 

في اوقات فراغهم. شكراً لكم.

نتمنى لكم وقتا سعيداً في النمسا العليا!

HOSI Linz تحيات فريق



HOSI Linz :االسم
العنوان: Schillerstraße 49 )يمكنكم الحصول على 

معلومات الوصول للعنوان من هنا
www.hosilinz.at/TIPPS/Anfahrt 

   Linz :المدينه
الرمز البريدي: 4020

الخط الساخن )خدمه االستشارات(: 0732609898 الخط 
الرابع )اللغه االنجليزيه و االلمانيه(

ساعات عمل الخط الساخن: االثنين و الخميس ,8 مساءاً لل10 
مساءاً. 

في الحاالت الطارئه فقط: 0732609898 )سيجيبكم احد 
الموضفين المتواجدين, و كما يمكنكم ايضا ترك رساله صوتيه(.
ساعات العمل: الجمعه و السبت, 9 مساءاً للـ 2 صباحا. عندما 

تبلغونا عن حالتكم كالجئين فانكم مدعوون الى مناسبات في 
مشروبات بشكل مجاني لكم, لالطالع على المناسبات, يرجى زياره 

الصفحه
Termine (events) kalender (time schedule). 

جميع المعلومات بللغه االلمانيه.
التواصل عبر البريد االلكتروني: للمعلومات العامه,

 ooe@hosilinz.at )اجابات من اعضاء فريقنا(, لالجابه من 
قبل احد مستشارينا يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني 

 beratung@hosilinz.at



عزيزي الالجئ, اصدقائي االعزاء
مرحبا بكم في مجتمعنا, هنا في النمسا, الرغبه الجنسيه المثليه و 

حق التعبير عن الحب المثلي مقبوله قانونياَ و كذلك مقبوله من 
قبل الشريحه االكبر من المجتمع )بلتأكيد ليس جميع االشخاص 

متوافقون معنا(. ولهذا, اذا كان لديكم ميول مثليه جنسيه ال داعي 
للخوف. في النمسا, الجميع مطالبون باسم القانون بعدم التمييز 

بين االشخاص وفقاَ لحقيقة جنسهم أو لميولهم الجنسيه أو كل بما 
يتعلق بلجنس. و مع ذلك يرجى العلم بان التوجهات المثليه قد 

تكون غير مقبوله بين مجامعات الالجئين و قد ينتج عنها تمييز 
او اهانات او عنف. ولهذا, ننصح بحفض ميولكم الجنسيه بشكل 
سري النفسكم و مشاركتها فقط مع االشخاص اللذين يحترمون 

و يتفهمون الحقوق للمثلين.

من المهم ان تعلمو بان حقيقه كونكم مثليين هو معيار حاسم 
لمنحكم حق الحمايه السياسي في دول االتحاد االوربي, لمنحكم  
أألمان اللذي اليتوفر في البلدان المعارضه للمثلين و السحاقيات. 

لذلك نرجو نصحكم, بابالغ الموضف المسؤول عند تقديمكم 
لطلب اللجوء عن حقيقتكم المثليه و شده المشاكل اللتي تتعلق 

بها.

عند شعوركم بانكم تتحدثون مع شخص قد يكون مثلي الجنس, 
خنثوي او متحول جنسياَ, يرجى ابالغنا. نحن منضمه خدميه 

)تعمل كليا بنضام تطوعي( لهدف التوسع الثقافي للمجتمع, 
لخدمه قبول و  تأقلم و دمج المثليين, السحاقيات و المتحولين 

جنسيا مع المجتمع. نعرض عليكم خدمه التكلم مع احد 
مستشارينا )ذكر او انثى وفقاَ لخياركم( أو مجيئكم لمركز 

التحاور الخاص بنا والتحدث مع المتواجدين و التعرف على 
االصدقاء. نحن نساعدكم بتجهيزكم للمعلومات اللتي تحتاجونها.
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Infos and Events:
W hosilinz.at/kalender
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