Welcome Karibuni
Dobro došli مرحبا بمك

İletişim

Türkische Version

verband binationaler
familien und partnerschaften, iaf e.V.
Goethestraße 53
80336 München

Hoşgeldiniz

Bienvenido Добро пожаловать

Tel. 089 24 88 137 70
Fax 089 24 88 137 71

欢迎

muenchen@ verband-binationaler.de
www.binational-muenchen.de

çift milliyetli aileler
ve partnerler derneğine!

Çalışma Saatleri (Sekreterlik):
Pazartesi, Çarşamba, Cuma günü saat 10.00 ile 12.00 arası
Salı günü saat 13.00 ile 15.00 arası
Bizi birinci katta 112 numaralı oda`da bulabilirsiniz.

Birliğimizin amacı Almanya‘daki kültürlerarası birlikteliği, eşit
haklara sahip bir şekilde ve geleceğe yönelik geliştirmektir.
Biz, farklı ulus ve çok kültürlü eş ve aileleri destekliyor ve aynı
zamanda yapılması gerekenlerin aşağıda belirtilen hususlar
olduğu kanaatindeyiz:

Bağış hesabımız:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 7002 0500 0007 8261 00
BIC: BFSWDE33MUE

Yasal, psikososyal ve
kültürlerarası konular üzerine
olan sorular hakkında

danışma ve terapi

iletişim ve
karşılıklı konuşma
imkanları

Farklı kültürlerde
eğitim/yetiştirme, çok
dillilik ve farklı kültürlerle
öğrenim ile ilgili

destek

Irkçılığa ve
ayrımcılığa karşı

aktiviteler

Kurumumuz Sivil Toplum Kurumu olarak kabul edilmiştir.
Bunundan dolayı yapacağınız bağışları vergiden
düşürebilirsiniz.

Çok uluslu ve
farklı kültürlere sahip
insanlara

Üyelik:

Destekleyenler:

Bakış acısını
esasa çevirme.

Danışmanlık yaptığımız konular

Farklı uluslulardan oluşma

Genel Danışmanlık
Isabell Riedling
Tel. 089 2 48 81 37 72
Salı günü saat 9.00 ile 11.00 arası
riedling@ verband-binationaler.de

Farklı uluslardan bir araya gelerek partner, evlilik ve aile
kurumu çatısı altında bir araya gelen insanlar gün geçtikçe
artmaktadır. Bu tür çiftler için farklı kültürlere ve çok dile
sahip olmak büyük bir özellik olmamakla beraber, günlük
yaşamlarının bir parçasıdır.

Eş ve Aile Terapisi
Sibylle Dorsch, Meliha Satir-Kainz
Tel. 089 2 48 81 37 73
Perşembe günü saat 9.00 ile 9.45 arası
dorsch @ verband-binationaler.de

Almanya’da çift milliyetlilik şu anlamına geliyor:

Çocuk ile şahsi munasebet geliştirme
ve velayet hakkı ile iligili danışma
Waltraud Wartner
Tel. 089 2 48 81 37 75
Çarşamba günü saat 10.00 ile 11.30 arası
wartner@ verband-binationaler.de
Danışman Refakati Eşliğinde Görüşme
Arian Erdogan, Susanne Schechinger
Tel. 089 2 48 81 37 74
Perşembe günü saat 9.00 ile 10.00 arası
begleiteterumgang-muc@verband-binationaler.de
Hukuk Danışmanlığı
Randevu için Sekreterliğe müracaat ediniz:
Tel. 089 2 48 81 37 70
muenchen@ verband-binationaler.de

• Partnerleri başka bir ülkeden veya farklı bir kültür
çevresinden gelen kadın ve erkekler için
• Farklı uluslardan bir araya gelmiş eşcinsel çiftler
• Alman ve Alman olmayan, ancak iki veya bir çok
kültürle birlikte yaşayan insanlar
• Çift anavatana sahip olan çocuklar, gençler ve
yetişkinler
… ve kendilerini bir ülkeden fazla yerde evinde hisseden
ve çok kültürlü bir aileye, akraba ve arkadaşla sahip olan
insanlar.

Biz kimiz
Münih bölgesinde bulunan kurumun şubesi 1974’da kendi
kendilerine yardım insiyatifi olarak kuruldu ve 1986 yılından itibaren devlet tarafından, farklı uluslardan bir araya
gelen çiftler ve ailelere yönelik danışmanlık hizmeti veren
bir kurum olarak kabul edilmiştir.
Kısa ismi iaf e.V. olan çok uluslu eş ve aileler birliği kurumu
1972’te Frankfurt‘ta kurulmuş, Almanya genelinde çift
kültürlü olan aile ve eşlere hizmet amacını taşımaktadır.
Almanya genelinde 23 ilde temsil edilmektedir.

Her zaman iyi bilgi için
Yeni aktiviteler, etkinlikler ve grup halinde kullanılabilecek
imkanlar hakkında haberdar olabilmek için bültenimize
giriş kaydı yapınız:
muenchen@verband-binationaler.de

