
TransInterQueer e.V.
ترنس اینرت کوییر )TrIQ( سازمانی بی منفعه است که از سال 

۲۰۰۶ توسط افراد دگرباش جنسی یا ترنسس و میان جنسی 

یا اینرت تاسیس شد.در طی سال ها TrIQ به مرکز تجمع 

اجتامعی برای متام افرادی تبدیل شده که تنوع جنسیت 

و آزادی امکان بیان خود برایشان مهم است. این مؤسسه 

همچنین از خانواده ها ، آشنایان ، رشکا و حامیان باز است.

TrIQ تالش دارد تا محلی عاری از تبعیض ارایه دهد و  
رفتارهای تبعیض آمیز را تحمل منی کند.

اگر شام از  TrIQ و کار آن خوشتان آمد، میتوانید به آن 

ملحق شوید، عضوی از آن شوید و یا با کمک مالی از آن 
حامیت کنید.

بیایید و با ما مالقات کنید یا به ما ایمیل بزنید.

متأسفانه در تیم  TrIQ هیچ شخص فارسی زبانی نیست . 

یافت تا با هم ارتباط برقرار کنیم.ولی ما انگلیسی و آملانی صحبت می کنیم و راهی خواهیم 



اهداف و اصول ما
رشایط زندگی بر اساس حقوق برش برابری در مشارکت در جامعه•   •

از بین بردن تبعیض، عجیب سازی و بیامر نشان دادن   •
رهایی،عزم و تصمیم شخصی و قدرت بخشی  •

TrIQ مشاوره در

مشاوره  TrIQ توسط کسانی انجام می شود که خود یا ترنس* یا اینرت* 

هستند ویا با این موضوعات هر روز در ارتباطند.همه مشاوره ها به 

صورت رایگان است در غیر این صورت نام دیگری دارد. مشاوره ها به 

زبان انگلیسی و آملانی و به صورت گمنام انجام میشود. در صورت نیاز 

امکان حضور مرتجم نیز وجود دارد.

مشاوره شخصی ترنس*  و اینرت*
ما مشاوره نا محدود در موردموضوعات ترنس* یا اینرت* ، هویت 

جنسی، مسایل قانونی و پزشکی سالمتی و حامیت روحی -اجتامعی 

)کامینگ اوت ،رابطه، تعریف شخصی جنسی( ارایه می دهیم. ما به 

افرادی که در محل کارخود با افراد ترنس*  و اینرت* در ارتباط هستند 

نیز مشاوره می دهیم.

مشاوره شخصی تنها با وقت قبلی:

beratung@transinterqueer.org 

مشاوره عمومی بدون وقت قبلی. 

زمان و مکان: به وب سایت مراجه کنید.

/www.transinterqueer.org/beratung 

/persoenliche-trans-inter-beratung

مشاوره اجتامعی
ما برای جاب سنرت یا آربایتزامت خدمات کاری و پول اجتامعی و 

کمک های قانونی نیزمشاوره می دهیم.

sozialberatung@transinterqueer.org :ایمیل

مشاوره برای کارگران جنسی ترنس*

مشاوره مقدماتی و مداوم برای کارگران جنسی ترنس*با هر جنسیتی. 

این مشاوره مخصوصاً شامل جنبه های سالمتی ومخصوص افراد ترنس*و 

سؤاالت در مورد کار آن ها می باشد. مشاوره گمنام و توسط کارگران 

جنسی ترنس* انجام می شود.  فقط با وقت قبلی

sexworksberlin@gmail.com 

مراقبت روحی تروما
اینجا می توانید از حامیت درمانگران مجرب درکی واکنشی، تراپیست 

های مشاوره خانواده،درمانگرایان سامتیک تجربی بهره مند شوید و بر 

تجربه ترامای خود فایق بیایید. این حامیات میتواند شامل یک جلسه و 

یا درمان طوالنی شود. تنها با وقت قبلی

برای اطالعات بیشرت:

http://www.transinterqueer.org/allgemein

/trauma-ambulanz

هزینه: اولین جلسه رایگان و جلسات بعد ۸۰ یورو برای هر ساعت و 

در صورت لزوم با هزینه پایین تر و یا  رایگان. 

Christian, (030) 22 43 60 72 :تلفن

praxis.christian.wagner@posteo.de :ایمیل



پروژه مالقات ، بیایید بیشرتمالقات کننده داشته باشیم
این پروژه اولین پروژه برای افرادترنس*  و اینرت* یا کوییر مسن تر و یا 

با  معلولیت جسمی است که دیگر منیتوانند به تنهایی بیرون بروند و 

میخواهند افراد ترنس*  و اینرت* ویا کوییر را مالقات کنند.

اگر میخواهید به دیدن شخصی بروید ویا مالقات شوید با ما متاس 

بگیرید. 

M A X: max@transinterqueer.org  :ایمیل

سامانه اطالعات رسانه ترنس*
در سال TrIQ ۲۰۱۵ سامانه اطالعات رسانه خود را آغاز کرد که شامل 

صد ها مقاله ژورنالیستی در مورد مسایل ترنس* می باشد. ما به افراد 

ترنس* که در بخش رسانه کار می کنند نیز مرتبطیم.

http://tinyurl.com/q267615 :لینک

Leo, leo.tv@transinterqueer.org :ایمیل

آرشیو ترنس*  و اینرت*
اغلب ادبیات انگلیسی و آملانی را جمع آوری می کند که آزادی بخش 

هستندو ضد این سخن هستند که ترنس*  و اینرت* بودن بیامری است. 

نرشیات علمی و مطالعات و بروشور، کتاب های تخیلی و غیر تخیلی، 

TrIQ پروژه های

زندگینامه، کتاب کودک ، فیلم،صداهای ضبط شده ، مقاالت روزنامه ها 

و سایر موارد.

trans_inter_archiv@gmx.de 
http://www.transinterqueer.org/archiv 

کاتالوگ:

http://www.librarything.com/catalog/TrIQ-Archiv

رادیوی ترنس جندر
رادیوی ترنس جندربرلین رادیو رایگان و مستقل با موضوعات ترنس*  و 

اینرت*و کوییراست.

تیم رادیو  ترنس جندر برلین گروهی کوچک ولی نا متناجنس از افرادی 

است که جنسیت را به صورت طبقه بندی طبیعی تعریف منی کنند و 

به خاطر توافق و فشار و ساختارها، مختلف و تغییر پذیر است.

ما کوییر ،فمینیست، مختلف و تغییر پذیر هستیم.

طیف برنامه های رادیو به زبانهای انگلیسی و آملانی به مباحث بحرانی 

انتقادی و تصاویر افراد معروف ترنس*و اینرت*و یادآوری و مصاحبه، 

اخبار روز و توصیه هاو پیشنهادها ور مورد رویداد ها و ایونت ها 

است. شام می توانید در کانال های رایگان متفاوتی به ما گوش دهید. ما 

به صورت منظم دیدارهایی سازمان دهی میکنیم که شام می توانید به 

آن ملحق شوید.

http://www.transgenderradio.info/wo.html

http://www.transgenderradio.info

M A X, max@transinterqueer.org



پخش فیلم
هر چند ماه یکبار فیلم یا رسیال پخش میکنیم. معموالً به زبان آملانی 

با زیر نویس انگلیسی یا برعکس. در صورت لزوم میتواند به انگلیسی 

یا آملانی دوبله شود.

http://www.facebook.com/triqberlin

Email: Leo, leo.tv@transinterqueer.org

از منایشگاه تا کارگاه
TrIQ به صورت منظم میزبان اتفاقات فرهنگی مثل منایشگاه، 

مطالعات، آموزش، کارگاه با مخاطبان مختلف است.

http://www.transinterqueer.org/thema/aktuell و

http://www.facebook.com/triqberlin

پروژه اینرت*
پروژه  TrIQ در برابر تبعیض و تشویق و قدرمتند سازی افراد 

اینرت*محیطی را برای آن ها فراهم میکند و بر روشهای ضد تبعیض در 

برلین کار میکند. برنامه ما در دراز مدت ایجاد مرکز تعالی برای افراد 

اینرت* و آشنایان و گروه های شغلی آنهاست.

موضوعات مربوطه صحبت کنید. از هم یاد بگیرید و یا دور هم جمع 

شوید وبا هم وقت بگذرانیدو تجارب شخصی خود را با هم در میان 

بگذارید. مسایل شخصی در دیدارهای گروهی محرمانه تلقی می 

شوند.

این جلسات رایگان،به زبان انگلیسی و آملانی، بدون وقت قبلی است. 

میتوانید در این جلسات پرستار یا شخص حامی خود را همراه داشته 

باشید. برای آگاهی از زمان و آدرس این جلسات ایمیل بزنید و یا با 

triq@transinterqueer.org .شخص مربوطه متاس بگیرید

نه این و نه آن
افراد غیر جفتی یا نان بایرنی یا جندرفلویید که به محدودیت دو 

جنسیت اعتقاد ندارند میتوانند مالقات کنند و به همدیگر قدرت 

بخشند. 

این جلسات بدون الکل برگزار میشود.

زمان : دومین و چهارمین چهارشنبه هر ماه ساعت ۱۹-۲۱

Max, max@transinterqueer.org

ترنس من یا جندر بوی
گروهی از متام افرادی که مونث متولد شده اندولی چنین احساسی را 

ندارند. برای افراد با سنین مختلف و سبک زدگی مختلف. ما با اشرتاک 

تجربه ها و اطالعات به شیوه خود به هم کمک میکنیم.

زمان: اولین و سومین چهارشنبه هر ماه ساعت۲۰ تا۲۲ در مکانهای 

مختلف

برای آگاهی از آدرس به ما ایمیل بزنید.

Robin, zelos@quantentunnel.de

TrIQ  گروه ها و جلسات در



ترنس به زبان انگلیسی
گروهی متشکل از افرادترنس* به زبان انگلیسی. ما بدون برنامه ریزی با 

هم دیدار میکنیم و وقت میگذرانیم. این گروه برای دوستان و آشنایان 

نیز باز است. افراد نان بایرنی و جندر کوییر نیز جزیی از این گروهند.

زمان:آخرین جمعه ماه ساعت ۲۰ مکان:
bookshop Another Country

transinenglishberlin@gmail.com
www.facebook.com/groups/transinenglishberlin

transinenglishberlin-subscribe@lists.riseup.net

QTI سالمت روانی
اولین، سومین و پنجمین چهارشنبه هر ماه ساعت ۱۹ ۲۱-

ترشیف بیاورید و به سایر افراد کوییر ترنس و اینرت نیر اطالع دهید. 

پذیرای افراد غیر سفید پوست و مخصوصاً پناهنده هاست.

اینجا محلی برای مردان سیس نیست)پذیرای مردان ترنس و اینرت 

هستیم(. اگر سؤالی داشتید به ما ایمیل بزنید

qtimentalhealth@gmail.com.

مترین صدا برای داشنت صدایی زنانه تر
مااز  افرادی که به دنبال صدایی زنانه تر هستند استقبال می کنیم. پس 

از گرد هامیی و شناخت یکدیگر و معرفی دوره، مربی مترینات صوتی 

را بر اساس تقاضای رشکت کنندگان آموزش خواهد داد. همچنین امکان 

تبادل تجارب وجود دارد.

زمان: هر یکشنبه ساعت۱۴:۳۰

Tina, triq@transinterqueer.org

 اگر عالقمند به رشکت در گروه هستید ایمیل بزنید.

آموزش کونگ فو برای  ترنس*و اینرت*وکوییر و 

دوستانشان
آموزش هرن رزمی کونگ فو در گروهی برای افراد ترنس*و اینرت*وکوییر 

و دوستانشان که جنسیتشان مورد سؤال نیست واینکه شخص با چه 

جنسیتی به دنیا آمده اهمیتی ندارد.

کوان دایو کونگ فو بر اساس حرکات روان و دینامیک است. آموزش 

شامل تکنیک های دفاعی، رضبه و بوکس، قل خوردن و افتادن،تنفس 

آگاهانه، مبارزه آزاد ، با چوب کوتاه و بلند... برای افرادی که معلولیت 

دارند آموزش می تواند بر حسب نیازشان باشد.لطفا با ما متاس بگیرید.

هزینه:۱۰ یورو برای هر جلسه آموزشی یا مبلغ اهدایی. جلسه امتحانی 

اول رایگان است.

زمان: هر سه شنبه ساعت Ulli, u.kloeppel@gmx.de .۱۸-۲۰ فقط 

با متاس قبلی.

کوییر اسپیریچوال
گروهی است برای )طرفداران( کوییر، فمینیست، ضد نژادپرستی و 

همجنین معنوی)مدیتیشن، متافیزیک، روح، طالع بینی و غیره( ما 

در مورد هر دو مسیله صحبت میکنیم و مخصوصاً در مورد چگونگی 

ترکیب این دو با هم. گروه به زبان انگلیسی و یا آملانی است . تا کنون 

اکرث جلسات به زبان انگلیسی برگزارشده.

زمان:سومین چهارشنبه هر ماه ساعت ۱۹-۲۱
Homepage: https://www.facebook.com/

groups/900213950085882

Email: spritual-leftie-berlin-subscribe@lists.riseup.net



.TransInterQueer e.Vمتاس با ما
Email: triq@transinterqueer.org

Facebook: http://www.facebook.com/triqberlin

.TransInterQueer e.Vحساب بانکی
IBAN: DE91100205000001004700BIC: BFSWDE33BER Bank für Sozialwirtschaft

TrIQ به دنبال مکان جدید است

ما به دنبال مکانی با مرتاژ بیش از ۲۵۰ مرت مربع هستیم برای همه فعالیت هایامن که 

اکنون تا پایان ماه جوالی در  Kreuzberg ارایه می دهیم هستیم. محل های مورد 

… Kreuzberg, Neukölln, northern Treptow, Friedrichshain :نظر
TrIQ is supported by the Senate Office of Justice, 

Consumer Protection and Anti-Discrimination.

Donations to TrIQ are tax-deductable.


