สมาคมคาสสานดร้ าได้ เริ่มก่อตังในปี
้
1987 โดยผู้ค้าประเวณี,
ผู้ที่เคยค้ าประเวณีและผู้หญิงในสายอาชีพอื่นๆ เพื่อที่จะต่อต้ าน
การรังเกียจ,แยกแยะและให้ ความเสมอภาคของสายอาชีพนี ้กับสาย
อาชีพอื่นๆ.เราคือองค์กรอิสระองค์กรเดียวในเขตบาเยร์ นที่ก่อตังขึ
้ ้น
มาเพื่อผู้ขายบริ การทางเพศ. ที่ให้ คาปรึกษาโดยผู้เชียวชาญ,ทังยั
้ ง
มีคาสสานดร้ าคาเฟ่ ,และมีโครงการอื่นๆอีก.

Thailändisch

ในการให้ คาปรึกษาของคาสสานดร้ านันฟรี
้ , ไม่ต้อง
เปิ ดเผยชื่อจริ งและมีหลายภาษา. เราจะเก็บข้ อมูลทุก
อย่างไว้ เป็ นความลับ. เราจะไปพบคุณที่สถานที่ทางาน
ของคุณหากเป็ นความต้ องการของคุณ. เราให้ คาปรึกษา
เป็ นส่วนบุคคล, ทางโทรศัพท์ และทาง ออนไลน์.

นอกจากจะมีการสนับสนุนจากทางเอกชนแล้ ว เรายังขอขอบคุณกับ
ทุกๆบริ จาคของผู้สนันสนุนทุกท่าน. สมาคมของเราเป็ นสมาคมทาง
กุศล เราจึงมีใบรับรองการบริ จาคเพื่อที่จะเอาไปลดหย่นภาษี ได้ .
Kassandra e.V.
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE74 7605 0101 0001 3390 48
Swift-BIC: SSKNDE77XXX

Kassandra e.V. สมาคมคาสสานดร้ า
Endterstrasse 6 ถนน เอ็นเท่อร เลขที่ 6
90459 Nuernberg 90459 เนิรนแบร์ ก
โทรศัพท์ 0911 / 37 65 277
แฟกซ์ 0911 / 37 65 2799
Kassandra@kassandra-nbg.de
www.kassandra-nbg.de
เวลาเปิ ดทาการ
สานักงานให้ คาปรึกษา:
วันจันทร์ ,อังคาร,พฤหัสบดี 10 - 18 นาฬิกา
วันพุธ
10 - 12 นาฬิกา
วันศุกร์
12 - 14 นาฬิกา

กองทุนและสนับสนุนโดย

คาสสานดร้ าคาเฟ่ :
วันอังคาร - ศุกร์

Stand April 2017

สมาชิกร่ วมกับ

14 - 18 นาฬิกา

การดูแลป้องกันสุขภาพ
)
Sprache: Thailänisch

(Gesundheitsvorsorge

การประกันสุขภาพ?
ตังแต่
้ 01.01.2009 ทุกคนที่พกั อาศัยในประเทศเยอรมัน
ต้ องมีประกันสุขภาพ
ก่อนหน้ านี ้เป็ นเรื่ องที่ยากมากสาหรับผู้ค้าประเวณีที่ทา
ประกันสุขภาพ. ทุกวันนี ้ผู้ค้าประเวณีไม่ต้องปิ ดปั งในการ
ยื่นเรื่ องการทาประกันสุขภาพอีกต่อไป.
แต่นา่ เสียดายที่ก็ยงั ไม่ใช่เรื่ องง่ายอยู่ดีที่จะหาประกันสุข
ภาพที่เหมาะสม.
ใครที่ไม่มีประกันสังคมหรื อประกันสุขภาพของครอบครัว
นัน,จะต้
้
องมีประกันสุขภาพเป็ นของตนเอง. จะเป็ นประกัน
แบบไหนนันขึ
้ ้นอยูก่ บั สถานะของแต่ละคน.
เรายินดีให้ ข้อมูลและช่วยเหลือในการหา
ประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณ.

ถ้ าคุณมีประกันสุขภาพแล้ วแต่คณ
ุ ไม่สามารถจ่ายค่า
ประกันนันได้
้ ,แล้ วคุณไม่ทาอะไรนันจะเป็
้
นผลต่อการประกัน
และบริ ษัทประกันก็ยงั คิดค่าประกันต่อไปเรื่ อยๆ ไม่เวลาจะ
ผ่านไปกี่ปีก็ตาม. (จะกลายเป็ นหนี ้สะสม)
หาข้ อมูลให้ ตวั คุณเอง และคุณจะ
เจอหนทางในการแก้ ปัญหา.
ถ้ าคุณต้ องการต้ องการมีประกันสุขภาพ แต่คณ
ุ ไม่มเี งินทา
ประกัน จะไม่เป็ นการช่วยอะไรถ้ าคุณจะรอจนกว่าคุณจะมี
เงิน เพราะว่าบริ ษัทประกันนันจะคิ
้ ดค่าประกันในช่วงที่คณ
ุ
ไม่มีประกันด้ วย. ทางที่ดีคณ
ุ ควรที่จะหาทางออกให้ เร็ ว
ที่สดุ .
เรายินดีช่วยเหลือคุณ.
การช่วยเหลือทางแพทย์:
ใครไม่มีประกันสุขภาพและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ เอง คุณสามารถรับการรักษาและยาสามัญขัน้
พื ้นฐานได้ ที่สถานีอนามัย.

สถานพยาบาล ฟรานซ ฟอน อาสสิ สิ
ไม่มีเงินสาหรับประกันสุขภาพ?
ถ้ าคุณไม่มีเงินพอที่จะประกันสุขภาพ,ไม่วา่ จะเหตุผลใดๆ
ก็ตามหรื อคุณยังต้ องจ่ายค่าประกันสุขภาพที่คณ
ุ มีอยู่,และ
คุณต้ องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน.

Straßenambulanz Franz von Assisi

สตราสบัวเกอรสราเซ่ 14,90443 เนริ นแบรก
โทรศัพท์: 0911/47 49 48 60
วันจันทร์ ,วันอังคาร:9-12.00นาฬิกา,14.00-16.00นาฬิกา
วันพุธ:9-12.00นาฬิกา
วันพฤหัสบดี:9-12.00นาฬิกา,14-16.00นาฬิกา
วันศุกร์ :9-11.30นาฬิกา

ฉันสามารถที่จะตรวจภายในได้ ทไี่ หน
มีกระทรวงสาธารณสุข( Gesundheitsamt = เกสุนไท้ อาท์)
หลายที่ที่รักษาโดยไม่คดิ ค่าใช่จา่ ย,ไม่ต้อง
ใช้ ชื่อจริ งในการตรวจรักษา.
ทุกคนที่ไม่รักเดียวใจเดียวมีการเสีย่ งที่จะติดเชื ้อในการ
ร่วมเพศได้ สงู เพราะฉะนันกระทรวงสาธารณสุ
้
ขของเนิร์น
แบร์ กจึงให้ การปรึกษาและตรวจรักษาฟรี
และตามความต้ องการของคุณ
คุณไม่ต้องระบุชื่อจริ งของคุณเช่นกัน.
นันหมายความว่
้
าผู้ค้าประเวณีสามารถเข้ ารับตรวจโรคติด
ต่อจากการร่วมเพศได้ อย่างเช่น เอชไอวี,โรคหนองใน,
โรคซิฟิลสิ และ โรคอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าตรวจและไม่
ต้ องระบุชื่อจริ ง ตามความจาเป็ นคุณจะได้ รับใบสัง่ ยา เพื่อ
ที่คณ
ุ จะไปซื ้อยาที่จาเป็ นที่ร้านขายยาได้ .
ถ้ ามีปัญหาที่อวัยวะเพศ, ถ้ าต้ องการยาคุมกาเนิด, ยาคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน,คุณสามารถไว้ วางใจเชื่อใจในการทางานของกระทรวงสาธารณสุขของเนิร์นแบร์ กได้ .
Fachstelle für sexuelle Gesundheit

หน่วยสุ ขภาพเฉพาะทางเพศสัมพันธ์
ที่ กรมอนาภัยของจังหวัด เนิรนแบรก
บรวกสตราเซ่ 4 ชั้นแรก
90403 เนิ รนแบรก
โทรศัพท์: 0911/231 27 67
เวลาทาการ
วันอังคาร: 13.30-15.30 นาฬิกา
วันพุธ : 10-15.30 นาฬิกา
วันพฤหัสบดี: 9-11.00 และ 13.30-17.00นาฬิกา
ทุกๆพฤหัสบดีที่2และที่4ของเดือนเปิ ดถึง19.00นาฬิกา

