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IN VIA

ตามข้อพิจาราณาด ังนี
มีวซ
ี า่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
บ ้านพักหญิงทัวไป, บ ้านพักแม่และเด็ก, หรือ
บ ้านพักสําหรับคนทีไม่มบ
ี ้าน ไม่สามารถรับได ้ (ด ้วยสาเหตุ
บ ้านพักเต็ม,ยังไม่มท
ี ว่ี า)
มีใบแจ ้งเตือนทีจะต ้องถูกส่งกลับเพราะ การแยก หรือ การหย่า
ทีหนีจากการถูกเอาเปรียบ ทางด ้านการทํางานจากนายจ ้ง,
และทา◌ู
งด ้านการใช ้ชีวต
ิ คูจ
่ ากสามี
บ ้านทาฮานัน เป็ นทีอยูเ่ พือให ้ความคุ ้มครอง สําหรับ
ผู ้หญิงทีเป็ นพยาน
เป็ นทีเตรียมตัว สําหรับคนทีจะต ้อง
กลับคืนประเทศเดิมของตน

HAUS TAHANAN

Deutsch

สําหรับคนทีมีปัญหาเกียวกับยาเสพติด, สุรา และ
ป่ วยทางด ้านสุขภาพจิต, และ
คนทีจําเป็ นจะต ้องมีการรักษาและดูแล อย่างสมําเสมอ
เราไม่สามารถรับได ้
การดูแลช่วยเหลือ จาก โคฟิ ซ่า
ให ้ข ้อมูล และ คําปรึกษา
ช่วยเหลือ ติดตาม ในการติดต่อกับทางราชการ
ตามความจําเป็ น
ช่วยแนะนํ าข ้อมูลทัวไป เกียวกับ คําถามสิทธิทวไป
ั
มีการพบปะ อย่างเสมําเสมอสําหรับคนทีพักอยูบ
่ ้าน ทาฮานัน
มีกจิ กรรมกลุม
่ และ จัดให ้ความรู ้และข ้อมูลทัวไป
มีคอร์ส ภาษาเยอรมัน สําหรับผู ้หญิง
ทีมีความรู ้ภาษาเยอรมันไม่มาก
ทีมงานเจ ้าหน ้าที เป็ นผู ้ทีมีประสบการณ์ ความสามารถ มาจาก
หลายวัฒธรรม และ หลายภาษา โดยประสานงานกับองกรณ์อน
ื ๆ

Englisch

IN VIA Katholischer Verband für
Mädchen- und Frauensozialarbeit
Diözesanverband München und Freising e.V.
Fachbereich Migration
IN VIA KOFIZA
Goethestraße 12/ 3. Stock
80336 München
Tel.: 089 54888950
Fax: 089 548889569
migration@invia-muenchen.de
www.invia-muenchen.de

ภาษาทีใ' ห้คา
ํ ปรึกษา
อังกฤษ, ฝรังเศส, สเปน, โปรตุเกส, ไทย, เวียดนาม,
อิตาลี, รัสเซีย, เซ็คโก, แสบิช โครอาทิช, และ รูอาดิช
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00,
Konto 18 18 105; Stichwort „KOFIZA“

Gefördert durch:

Regierung von
Oberbayern

10/2011

Vietnamesisch
Thailändisch

NOTUNTERBRINGUNG
Haus TAHANAN ist eine vorübergehende
Wohnmöglichkeit für Migrantinnen mit/ohne Kinder.
Aufnahmemöglichkeit
ungeklärter Aufenthalt
keine Aufnahme im Frauenhaus, Mutter-KindEinrichtungen, Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe
von Ausweisung bedroht durch Trennung,
Scheidung, Abschiebehaft
Trennung vor der Heirat
Flucht aus ausbeuterischen
Arbeitsverhältnissen und Beziehungen
Zeugenschutz wird benötigt
Vorbereitung der Rückkehr
in das Herkunftsland
Suchtabhängige und psychisch Kranke, die eine
ständige Behandlung und Betreuung
benötigen,können nicht aufgenommen werden.

Beratung und Betreuung
über IN VIA KOFIZA
Information und Beratung
Begleitung zu Behörden bei Bedarf
Allgemeine Informationen bei Rechtsfragen
Regelmäßiger Bewohnerinnentreff
Gruppenangebote und Infoveranstaltungen
Frauendeutschkurs mit geringen
Deutschkenntnissen

- ENGLISCH -

- VIETNAMESISCH -

Haus TAHANAN is a temporary living accommodation for
female immigrants with or without children.
Admission criteria
Haus TAHANAN is a suitable residence for women
with an unsure residence status
who are/have been denied admission to a women’s
refuge, a mother-child facility or a homeless unit
who are threatened from eviction due to separation,
divorce or deportation
who are experiencing a separation in the marriage
who are trying to escape exploitative working
conditions and relationships
who are in need of witness protection
who are preparing for a return to their home country
Women with an addiction problem and/or a psychological
illness are not suitable candidates for Haus TAHANAN.

Support is provided by IN VIA KOFIZA,
which offers assistance in the following areas
general information and advice
support when visiting/attending government
offices/agencies
information in relation to legal
questions/enquiries
regular tenant meetings
group activities and information events
German training course for women
with marginal German language skills

Ein Team von interkulturellen, mehrsprachigen
Mitarbeiterinnen arbeitet in Kooperation mit
anderen Fachstellen.

Haus TAHANAN and IN VIA KOFIZA consists of a team
of intercultural, multi-lingual workers which collaborates
closely with other specialist departments and
organisations.

Sprachen

Languages

Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Portugiesisch, Thailändisch, Vietnamesisch,Kinyarwanda
(Ruandisch), Russisch, Tschechisch, Serbokroatisch

English, French, Spanish, Italian, Russian,
Portuguese, Thai, Vietnamese, Czech,
Serbian-Croatian, Kinyarwanda (Rwandese)

trong nhà

