
 

MÄDCHENZENTRUM KLAGENFURT 
 

 مرکز دختران
 

 هرجايی که دختران باشند ما هم آنجا هستيم
 
 

مرکزٔاينٔتشکيلیٔچگونگ٬ٔٔهستيمٔکهٔمأمرکزـٔپيشينهٔ                                                     
      ی برا توانندی م جوان زنان و دختران جاهائيکه اولين ازی کی عنوان به ۵۹۹۱ سال در مرکز نیا

  Kärntenدر کنند   مراجعه آن بهی زندگ مختلفی ها زمينه دری اریو مشاوره٬ اطالعات گرفتن

 ۰است شده ليتشک
 ٬ی تيترب وی آموزش امور آموزگاران جمله ازی ا حرفه افراد از مجموعه کی تاکنون زمان ازآن

 کمکی مشخص شغل و حرفه انتخاب رد توانندی م کهی انيمرب ٬ روانشناسان ٬ی اجتماع مددکاران

 قدرتی تمام با را جوان زنان و دختران مختلفی ها نهيزم دری گریدی ا حرفه افراد زين و ندینما

۰است کردهی همراه و تیحما  
 وی دائم چالش٬ی تئور و عمل طه  يدرح جوان زنان و دختران با قيوعم مستمر٬ ميمستق کار سالها

 دختران انيم واسطهی عامل به را مرکز نیای اسيس وی ٬اجتماعی تصاداق مختلفی ها نهيزم داردریپا

 ٬ دهنده آموزش ومراکز کارآموزان ٬ ومدارس آموزان دانش ٬ انیوکارفرما ٬زنان ها وادهن وخا

۰است کرده لیتبد روانشناسان ای و پزشکان به نيمراجع ٬  ها دانشگاه و انیدانشجو  
ی م که شده لیتبد زنان و دخترانی برای ا ستهیوشا قیال مرکز به    Klagenfurt دختران مرکز امروزه

 فراهم را باشند آن در رندهيگ ميتصم عامل زنان ایو دختران خود که را مستقلی زندگ کی امکان خواهد

                                                                                                        . کند
 بای ا ندهیوآ زنانی استعدادها تحقق کهی کسان وهمه   دختران با ها خواسته نیا ساختنی عملی برا ما

۰ميکنی م کار دارند نظر مد را دخترانی برا روشنی انداز چشم  

۰۰۰ٔمأنيبنابرا      
  ٬یوزشآم ٬مؤسسه   زنان امور متخصص ٬ دختران بلند ادیفر ٬ ازين هنگام به آن به رجوعی برای محل

۰ميهست شرفتيوپی نوآور ٬ ابداع ٬ ونقشه طرح مرکز ٬ رابط وی تالق نقطه   ٬ خدمات دهنده   ارائه  

   ميکنی م ارائه را خدمات نيوا۰۰۰
جوان وزنان دخترانی برا۰۰۰   

باشدی م گانیورا ٬محرمانهی خصوص کهی اجتماع تيوترب آموزش امور در مشاوره   



 

 ٬ ارتباطی وبرقرار معاشرت نحوه   وی عموم روابط) مختلفی ها نهيزم دری آموزشی نارهايسم 

 و زور ٬ی غذائ ٬اختالالتی جنس التیتما ٬(٬۰۰۰ ٬اظهاروجودکردنی وخودآگاه بنفس اعتماد تیتقو

  خشونت
یغذائ اختالالت با ارتباط دری واطالعاتی عموم جلساتی برگزار   

 تیوتقو شناخت ٬ وشغل حرفه انتخاب هب راجعی آموزشی ها دوره و ناري٬سمی ٬سخنران مشاوره 

ی اندازها چشم و ها دگاهید گسترش و توسعه ٬ مختلف مشاغل با ارتباط در ديمف اطالعات ٬ عالئق

 داکردنيپی برا الزم مدارک ساختن آمادهی چگونگ نیتمر و آموزش ٬( کيتکن و دخترانی ) زندگ

 ٬یدستی کارها ٬آزمودن شده نييتع اهداف با متناسب ندهیوآی زندگی برای زیر برنامه ٬ کاری وتقاضا

یفن وی صنعت  
یکارآموزی برا مؤسسات و ها ها٬شرکت کارخانه ها٬ کارگاه با ارتباطی برقرار   

مختلف مشاغل از موفق و نمونه زنان با مشاوره و ارتباطی برقرار   
ها تيقابل و ليپتانس ليتحل و هیتجز و مختلفی ها حرفه سنجش وی ابیارز مرکز    

 مسائل با  ارتباط در بزرگی هایی گردهمای برگزار و اطالعات ارائه  ی برا روزها ازی برخ  انتخاب 

 مختلف
شدهی زیر برنامه و  زمان و روز متناسب ٬ مؤثر مستمر٬ی آموزشی ها دوره    

یتخصص کتابخانه   بهی دسترس    
  

 
بود خواهد رایگان و ،محرمانه خصوصی که اجتماعی وتربیت آموزش امور در مشاوره   

غذائی اختالالت با ارتباط در اطالعاتی و عمومی جلسات برگزاری   
مختلف های زمینه در آن گسترش و بسط و تعلیم و آموزش ،سمینار، سخنرانی   

 

ٔؤجوانانٔؤنوجوانانٔبأارتباطٔدرٔمختلفٔهای٬ٔارگانٔوآموزگارانٔمدارسٔبرای۰۰۰
زمينهٔاينٔدرٔشاغلين  

 زنان و دختر آموزان دانش برای سمینار برگزاریو(  مدرسه در والدین جلسات در مثأل)  سخنرانی 
 اعتماد تقویت ، ارتباط برقراری و معاشرت نحوه   و عمومی روابط)  مختلف های زمینه در جوان
خشونت و زور غذائی، ،اختالالت جنسی تمایالت ،( ۰۰۰ و اظهاروجودکردن ، خودآگاهی و بنفس  

 
 زنان و دختر آموزان دانش برای سمینار برگزاریو(  مدارس در والدین جلسات در مثأل)  سخنرانی 

 در اطالعات ، عالئق تقویت و شناخت ، شغل و حرفه انتخاب به راجع مختلف های زمینه در جوان
 آموزش ،(  تکنیک و دختران)  زندگی اندازهای چشم و افق گسترش و توسعه و مختلف مشاغل مورد

 برای ریزی برنامه ، کار تقاضای و کردن پیدا برای الزم مدارک ساختن آماده گیچگون تمرین و
فنی و صنعتی ، دستی کار آزمودن ، شده تعیین اهداف با متناسب آینده و زندگی  



 

 
 و مختلف های زمینه در همراهی و طرح  ارائه   ، ای برنامه طرح درپيشگا می و ابتکار عمل   

جنسیت با متناسب آموزش  
 

جنسیت با متناسب آموزش و مختلف های زمینه در آن گسترش و بسط و تعلیم ، موزشآ   
 

دختران امور به مربوط آموزشی مسائل زمینه   در  ودخالت موثر ،حمایت اطالعات ارائه      
 

تخصصی کتابخانه   به دسترسی و جنسیت با متناسب تعلیمی متدو آموزشی مواد   
نیازها و احتیاجات با متناسب دختران مرکز خبری تنبول   

 
 

کارآموزانٔمربيانٔو  

دختران و کار ها،ادارات ها،شرکت ها،کارخانه مؤسسات،کارگاه میان ارتباطی شبکه   و پیوند ایجاد   
زن کارکنان و کارآموزان با ارتباط   

  آموزشی دوره   یک نمودن عملی و تنظیم هنگام به جوان زنان همراهی و  مشاوره ، اطالعات ارائه   
 امور استخدامی   و

 و دختران برای کار شرایط کردن بهتر یا و ایجاد برای ها شرکت در(  ها پروژه)  ها طرح اجرای 
 به کمک برای مؤسسات درون در ارزیابی مرکز یک وگسترش ،توسعه ایجاد مثل)  جوان زنان

(دختران انتخاب  
 

٬ٔٔگيرندگانٔتصميمٔؤن٬مجريأکنندٔمیٔکارٔزمينهٔاينٔدرٔمأمثلٔکهٔآنهايیٔبرای۰۰۰
عمومیٔافکارٔؤمردم  

 زنان و دختران مسائل به جامعه توجه جلب و ،آگاهی آموزش برای آشکار و مؤثر ، عملی اقدامات 
(غیره و انتشارات ، نمایشگاه ، تخصصی جلسات برگزاری مثل)  مردان با زنان برابری حق و جوان   

موزشی و تربیت  آ مشکالت و مسائل حل برای مراجعه محل:  ندخترا مرکز                               
 مساعی تشریک و همکاریبرای  گسترده شبکه   یک ساختن و جنسیت با متناسباجتماعی  دختران 

۰۰۰ و میزگرد تشکیل ، نیازها با متناسب خبری بولتن مثل ) 
 ، ارتباطی شبکه   ایاعض مالقات مثل)   Kärnten غذائی اختالالت شبکه    هماهنگی ی برایمحل 

 )                                 غیره و ماه سه هردر خبری بولتن انتشار ، اطالعات کردن ردوبدل و انتشار
              



 

  Kärnten درً   خانواده در خشونت و زور علیه پالتفرمً    ارتباطی شبکه   حامل و مجری ، مسئول   
 انتشارات مثل)  آنها خود میان در نیز و جوانان و نوجوانان علیه بر خشونت وجود به ویژه توجه با ،

 )غیره و برنامه و طرح ، ارتباطی شبکه   اعضای ،مالقات
 

ٔدخترانٔمطالباتٔؤخواستهأدهيمٔمیٔانجامٔکهٔکاریٔهرٔدرٔما                                          
کنيمٔمیٔنمايندگیٔرا   

 
۰باشد می پروژه این حامیان و مالی کنندگان تأمین از یکی اروپا یه  اتحاد اجتماعی صندوق      

 
 
 

  ايام و ساعات کار :                                                                                  تماس با ما  :              

دوشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه از                                                                                                                            

۲۱ـ۲۱و ۲۱ـ۰۰ساعت   

 Mädchenzentrum Klagenfurt  ٔٔاولٔهرٔماهٔتأساعت ۸۱ٔهرٔپنجٔشنبه   

Karfreitstraße 8/2                                                                                                                             جمعه ها

۲۱ـ  ۰۰از ساعت   

9020 Klagenfurt am Wörthersee 
t: +43 (463) 508821  
f: +43 (463) 508821 - 22 
e: office@maedchenzentrum.at 
www.maedchenzentrum.at 
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