من نحن وكيف يمكن ان تجدنا و الحصول على معلومات أكثر؟

ما هي مغايرة الجنس؟

نحن اشخاص مغايرين جنسيًا في دارمشتات .يمكننا اعطاءك معلومات عن
المغايرة الجنسية و شرح وضع االشخاص المغايرين جنسيًا في ألمانيا.

يعني ان معرفة الفرد لجنسه سواء كان ذكر أو أنثى ليست هي جنسه
المطابق لجنسهم المولود .فمنهم من يشعر انهم ينتمون إلى الجنس االخر
انتماء كلي أو جزئي .مهنم من يريدون أن يغيروا جسدهم إلى الجنس
االخر بشكل كامل او جزي ومنهم ال يريدون تغيير جسدهم.

يمكنك مراسلتنا عن طريق البريد اإللكتروني
 trans@da-queer-fem.groاو عن طريق العادي على هذا العنوان:
*DaQueerFem
)Oetinger Villa (Raum_in
Kranichsteiner Str. 81
64289 Darmstadt
http://da-queer-fem.de
يمكنك ايضا التحدث معنا شخصيا .يرجى مرسلتنا لتحديد على موعد مناسب.
يمكننا اعطائك الكثير من المعلومات ونضمن لك سرية المحادثة ,الننا نعرف
انه يمكن ان يكون االمر صعبا للبعض.
اللغات اللي نتحدثها :االلمانية ,االنكليزية
يكمننا ايضا إحضار مترجمين موثوقين للغات التالية :هندي ,بنغالي ,آوردو,
ايطالي ,روماني ,يوناني.

يالحظ بعض االشخاص مع مرور الوقت ,انهم ال يريدون العيش بالجنس
الذي ينبغي ان يعيشوا به .على سبيل المثال :اذا عاش شخص دائما كفتاه
لكن احبت وتحب ان العيش كصبي.او عاش الشخص كصبي يرتدي
الفساطين و يحب العيش كفتاة.
تسخدم إشارة النجمة * لتعبير عن جميع انواع الجنس التي يمكن
لالشخاص الشعور باالنتماء إليها.
على سبيل المثال :عندما يشعر شخص باالنتماء لجنس هو بين الذكر
واالنثى.
انت فقط من تحدد ما هو جنسك!
يعتبر الكثير من الناس ان تحديد الجنس يتم عن طريق االعضاء الجنسية.
وهكذا يُعتبر الشخص عند الوالدة ذكر ,اذا كان له قضيب ,وأنثى اذا كان له
مهبال ا .لكن هذه الطريقة لتحديد الجنس تسبب المشاكل ,الن الكثير يعتبر
القضبان او المهابل متشابه لكن هذا االمر غير صحيح .وايضا تحدد الجنس
من قبل الطبيب عند الولدة يسبب المشاكل ,الن هذا يعيق تحديد الجنس
مقبل الشخص نفسه ,الذي يرغب العيش به ويشعر بالرضا فيه .أنت فقط
من يحدد ما هو جنسك وليس اعضائك التناسلية بغض النظر عن شكلهن.

