اطالعات اولیه
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Farsi/Persisch

ارائه شده توسط:

خوش آمديد
اين جزوه شامل اطالعاتی خاص براى پناهجويانى مى باشد
كه براى اولين بار وارد آلمان مى شوند .اينجا نخست قدمهاى
اوليه ى پناهندگى و مهمترين پايه هاى قانون اساسى (پناهندگى)
شرح خواهد شد .عالوه بر آن بايد يك نگاه كلى بر چشم اندازهاى
موجود در مورد پذيرش كار پيشنهاد شود ،زيراامكان دارد ،کار
کردن ،ماندگارشدن شما را استحكام بخشد.

اين جزوه نمى تواند جايگزين يك مشاورت شخصى
شود ،لذا تمركز ما بر اين است كه ،چه كسى مى تواند شما
را راهنمائى كند.
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راهنمائی:

البته شما می توانيد نزد پليس نيز
قصد خود از درخواست پناهندگی را
اعالم نمائيد ،اما ،ما به شما توصيه
صرفنظر از اين کار را ميکنيم ،زيرا
پليس آلمان به دليل ورود غير قانونی
به اين کشور ،اجازه تعقيب قانونی
شما را دارد.

 -1نكات اساسى:
کجا بايددرخواست پناهندگیم را ارائه بدهم؟
خودتان را به ( BAMFاداره ی کشوری امور مهاجرت و پناهندگی) و
يا به بخشهای جانبی اداره ی پذيرش استان نيدرساکسن ( )LAB NIدر
 Friedland, Braunschweig & Bramscheمعرفی نمائيد.

:FRIEDLAND

در همه کمپهای موقت يک موسسه امور اجتماعی برای
مشاوره ورسيدگی به مشکالت شما وجود دارد.

آدرس براونشوايگ:

Boeselagerstr. 4
38108 Braunschweig
0531/ 3547-163 :Tel.
162161-

۳

: FRIEDLAND

Heimkehrerstr. 18
37133 Friedland
05504/ 803 332 : Tel.
05504/ 803 327

:OLDENBURG

Klostermark 70–80
26135 Oldenburg
0441/ 2060 0 :Tel.

ﺷﻣﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻳﻙ ﻣﺣﻝ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻙ ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻭﻧﺕ ﺍﺿﻁﺭﺍﺭی
ﻣﻧﺗﻘﻝ ﻣﯽﺷﻭﻳﺩ .ﺷﻣﺎ ﺁﻧﺟﺎ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﻣﻳﺷﻭﻳﺩ.
ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺭﺳﻣﯽ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﻧﻳﺳﺕ! ﺑﻧﺎﺑﺭﻳﻥ ﺷﻣﺎ ﺍﻭﻝ ﻓﻘﻁ ﻳﻙ ﺗﺎﺋﻳﺩﻳﻪ
ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﭘﻧﺎﻫﻧﮕﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﻳﺩ ) .(BÜMAﺍﻳﻥ ﺗﺄﻳﻳﺩﻳﻪ
ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻧﻳﺳﺕ BÜMA .ﻳﮏ ﺑﺭﮔﻪ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻣﻭﻗﺕ ﺍﺳﺕ .ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﮐﺭﺩﻩﺍﻳﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻋﺗﺑﺎﺭی ﻣﻭﻗﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
ﺷﺎﻣﻝ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﮐﻣپ ﻣﻭﻗﺕ
ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ.
BÜMA

ً

۴

روش اجرايی آسان

اگر شما در يک کشور اروپايی
ديگر برخوردار از يک وضعيت
حمايتی (پناهندگی) ميباشيد،
احتمال بسته شدن پرونده و
برگردانتان به اين کشور خيلی
زياد است .در اينصورت هرچه
سريعتر به يکی از موسسات
مشاوره مراجعه نمائيد.
(به صفحه  2۰-16نگاه کنيد)

مرکز پذيرش اوليه بررسی ميکند که کدام کمپ موقت مسؤل پذيرش
شماست ،اين هم بستگی به مليت شما و همچنين آيا آمار پذيرش تعداد
پناهنده گان در نيدرزاکسن به حد اکثر خود يعنی ( )% 4,۹رسيده است
يا نه ،دارد .پس شما بايد احتمال اينگه به يک کمپ موجود در يک
استان ديگر فرستاده شويد را در نظر داشته باشيد.

دابلین :3

توجه :اگر شما ً
قبال در يک کشور اروپايی ديگربوده و اثرانگشتتان
ثبت شده و يا درخواست پناهندگی کردهايد ،کشور مذبور مسؤل رسيدگی
به وضع پناهندگی شماست BAMF .بررسی ميکند که آيا شما بايد به
آن کشور برگرديد.
در اينصورت شما احتیاج به مشاور ت تخصصی داريد( .به صفحه
 2۰-1۶نگاه کنید).

۵

ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻣﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻭﻧﺕ ﺍﺿﻁﺭﺍﺭی ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻣﻳﺷﻭﻳﺩ ،ﺣﺩﻭﺩﺍ
ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺑﻭﺩ .ﺑﻌﺩﺍً ﺍً ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ  BAMFﺟﻬﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺳﻣﯽ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻳﻛﯽ ﺍﺯ ﺷﻌﺑﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻋﻭﺕ ﻣﻳﺷﻭﻳﺩ  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻥ ﺩﻋﻭﺕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻً ﭼﻧﺩ
ﻣﺎﻩ ﻁﻭﻝ ﺑﻛﺷﺩ .ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻭﺏ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ،ﻣﺭﺣﻠﻪ ﺍﻧﮕﺷﺕ ﻧﮕﺎﺭی ﺑﻪ ﺍﺟﺭﺍ
ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻳﺩ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ﺍﺛﺭ ﺍﻧﮕﺷﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺍﺳﮑﻥ ﺷﺩﻩ ﻭﺑﺎ ﻣﺭﮐﺯﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻳﻭﺭﻭﺩﺍک
 EURODAC-Datenbankﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭﺁﻥ ﺳﺅﺍﻻﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺭﺍﻩ
ﺳﻔﺭﺗﺎﻥ ﭘﺭﺳﻳﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﺭﺍی  BAMFﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺁ ﻳﺎ
ﺍﺛﺭﺍﻧﮕﺷﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍ ﺯ ﻛﺷﻭﺭﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻫﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ
ﻭﻳﺯﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﺍﻳﺩ .ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ  BAMFﺭﺳﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ
ﻛﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ ،ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻳﻙ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.
ﻣﻌﻣﻭﻻً ﻳﮏ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ .ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻳﻥ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ.

* ﺍﻳﻥ ﻛﺷﻭﺭﻫﺎ ﻓﻌﻼً ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ ﺁﻟﺑﺎﻧﯽ،
ﺑﻭﺳﻧﯽ ﻭﻫﺭﺯﻭﮔﻭﻳﻥ ،ﻏﻧﺎ ،ﻛﻭﺯﻭﻭ ،ﻣﻘﺩﻭﻧﻳﻪ،
ﻣﻭﻧﺗﻧﮕﺭﻭ ،ﺳﻧﮕﺎﻝ ﻭ ﺳﺭﺑﺳﺗﺎﻥ.

ً

ً

۶

قبل از مصاحبه به يک مؤسسه
مشاورت مستقل مراجعه نماييد تا
آمادگی کامل برای انجام اين کار را
داشته باشيد.
(به صفحات  1۶و  1۷نگاه گنید).

در مرحله بعدی يک مصاحبه شخصی توسط  BAMFانجام میشود
که طی آن داليل درخواست پناهندگيتان بررسی می شود .آنجا کار
و وظيفه شما ،بيان و اثبات داليل ترک مملکت خود و خطر های
احتمالی در بازگشت به آنجا می باشد .اين مصاحبه پايه و اساس
تصميمات بعدی در مورد پرونده شماست.
پروتکل (صورت مجلس) مصاحبه چند هفته پس از آن به شما ارائه
خواهد شد.

مصاحبه شما با  BAMFمهمترين نکته در مدت زمان بررسی پرونده شماست .از شما نه
تنها سؤاالتی در مورد داليل فرار بلکه در مورد راه سفر ،مشخصات شخصی و بستگانتان
مطر ح می شود .شما بايد تمامی داليلی را که مانع از برگرداندنتان به کشور خود و يا هر
کشور اروپائی ديگر مشو د بيان و مطرح نما ييد.

۷

اگراز بامف  BAMFجواب منفی دريافت کرديد بايد فوراً با
دفاتر مشاوره پناهندگی و يا با يک دفتر وکالت تماس حاصل
کنيد (به صفحه  1۷-1۶نگاه کنید)

مراحل بعدی پرونده ام چگونه پیش
میرود؟

بعد از ارائه درخواست پناهندگی طبق ماده  55قانون پناهندگی جهت
رسیدگی به پرونده شما ،يک اقامت موقت دريافت میکنید .هنگامی
که در کمپ اوليه پذيرش زندگی ميکنيد ،اجازه خروج از محوطه اين
شهرستان را نداريد .اگر قصد ترک کوتاه مدت آنجا را داريد ،بايد از
 BAMFاجازه اين کار را بگيريد.
مدت زمانی که برای تصميم گيری الزم است خيلی مختلف اشت.

اگر ظرف شش ماه جوابی دريافت
نکرديد ،با  BAMFو يا با يک وکيل
تماس بگيريد

دامنه تصمیم گیری اداره پناهندگی
()BAMF
تصميم گيری های ممکن:

حفاظت

 -1به رسمیت شناختن پناهند گی
 -2پذيرش پنا هندگی
حفاظت طبق ماده  16قانون اساسی مرتبط با § 3قانون پناهندگی،
اجازه اقامت طبق § )1( 25قانون اقامت.
 -1به رسمیت نشناختن پناهند گی
 -2قبول وضعیت پناهجويی طبق ماده  3قانون پناهندگی
اجازه اقامت طبق §  )2( 25جايگزين  1قانون اقامت
 -1به رسمیت نشناختن پناهند گی
 -2رد وضعیت پناهجويی
 -3اعطای اقامت موقت طبق §  ۴بند  1قانون پناهندگی
اجازه اقامت طبق §  )2( 25جايگزين  2قانون اقامت
 -1به رسمیت نشناختن پناهند گی
 -2رد وضعیت پناهجويی
 -3رد اعطای اقامت موقت
 -۴ممنوع کردن اخراج ا ز کشور (ممنوعیت دپورت) طبق ماده  ۶۰بند  5و  ۷سطر  1قانون پناهندگی
اجازه اقامت طبق §  3 )2( 25قانون اقامت
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بدون حفاظت
 -1درخواست قابل پذيرش نیست
پيمان دابلين  :3يک کشور ديگر اتحاديه اورپا بايد برای درخواست پناهندگی شما مسؤل باشد .شما
را بايد به آنجا فرستاد.
 -1به رسمیت نشناختن پناهند گی
 -2رد وضعیت پناهجويی
 -3رد اعطای اقامت موقت
 -4حق ممنوع کردن اخراج ا ز کشور (ممنوعیت دپورت) طبق ماده  ۶۰بند  5و  ۷سطر 1
قانون پناهندگی موجود نمی باشد
 -1رد حق پناهجوئی به عنوان بی اساس بودن بارز
 -2رد وضعیت پناهجويی به عنوان بی اساس بودن بارز
 -3حق ممنوع کردن اخراج ا ز کشور (ممنوعیت دپورت) طبق ماده  ۶۰بند  5و  ۷سطر  1قانون
پناهندگی موجود نمی باشد
 -1نداشتن حق پناهندگی
 -2دستور اخراج از کشور صادر میشود
شما از يک کشور د يگر اوروپايی محافظت میشويد لذا بايد شما را به آنجا باز گرداند .امکان
پذيرش پناهجوئی غیر ممکن است.

درخواست قابل پذيرش نيست.
يگ هفته مهلت اعتراض و تقاضای سريع!
رد درخواست پناهند گی بدليل بیاساس
بودن( .رد ساده).
دو هفته مهلت اعتراض و تقاضای سريع!
رد درخواست پناهند گی بدليل بیاساس بودن
بارز.
يک هفته مهلت اعتراض و تقاضای سريع!

برای اطالعات بیشترمراجعه کنید به:
www.nds-fluerat.org/leiffaden/

1۰

بعد از پذيرش درخواست
پناهندگی چه چیزی روی میدهد؟

اگر درخواستتان پذيرفته شد ،شما حق شرکت در کورس ادغام
در جامعه را دارديد.
فورأ اجازه کار دريافت میکنید.

بعد از ر ّد درخواست پناهندگی چه چیزی روی
میدهد؟

اگر درخواست ر ّد شد ،میتوانيد به آن اعتراض کنید .اقامت موقت را تا
زمانی که اعتراض حالت معلق دارد میتوانيد نگهداريد .به محض اينکه
شما „ “Duldungيعنی حالت مدارا را دريافت نمو ديد ،احتمال اخراجتان
زياد است .اخراج پناهجويان هميشه نمیتواند فوری انجام شود.

۱۱

ﺍﮔﺭ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻳﺩ ،ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺎ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﺳﻪ ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﻣﺣﻝ
ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻭﻧﺕ ﺍﺿﻁﺭﺍﺭی ﺑﻣﺎﻧﻳﺩ .ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ
ﻳﻛﯽ ﺍﺯ ﻛﺷﻭﺭﻫﺎی ﺑﻪ ﺍﺻﻁﻠﻼﺡ ﺍﻣﻥ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻳﺩ ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺁﻧﺟﺎ
ﺑﻣﺎﻧﻳﺩ.ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻣﻭﻗﺕ،
ً
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 -3کار و تخصصهای شخصی
کار کردن يک نکته بسيار بزرگ و تأثير کذار برای آينده ،ماندن در آلمان و همچنين استقالل شخصی و
وابسته نبودن به مؤسسات دولتی ميباشد .اگر شما هنوز اجازه کارکردن نداريد ،امکاناتی جهت آماده شدن
برای بازار کار موجود است .مؤسسه های مختلفی وجود دارند که شما را در اين مورد راهنمائی ميکنند.
(ص )2۰ – 19

چه کسی اجازه کار دارد؟
در مدارکتان قيد شده که آبا اجازه کارکردن داريد ،اگر قيد شده که
اجازه کار نداريد  Erwerbstätigkeit nicht gestattetبا
وجود اينکه طبق جدول مجاز هستيد ،در اين صورت با مراجعه
به آوسلندربهورده آنرا تغيير دهيد.

گرافيک نشان میدهد ،کدام دسته از پناهجويان ،بعد از چه مدتی و تحت
چه شرايطی اجازه کار دريافت ميکنند .همراه بارتبه های اقامتی قيد شده
در اينجا ،راههای ديگری برای وارد شدن به بازار کار وجود دارد.
در اين زمينه شعبه های مشاورت (ص  )2۰ – 1۹به شما اطالعات
الزم را ارائه ميدهند.
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پناهجو

اقامت موقت ممنوع کردن اخراج
اقامت بشردوستانه

حق پناهنده طبق قانون اساسی و
پيمان ژنو

مهاجر مدارا شده

بند

§  55قانون پناهندگی

¨ § )5( /)3( /)2( 25
قانون اقامت

¨ § )2( /)1( 25
قانون پناهندگی

§ 6۰a
قانون پناهندگی

نوع اقامت

Aufenthaltsgestattung
اجازه اقامت

Aufenthaltserlaubnis
اجازه اقامت

Aufenthaltserlaubnis
اجازه اقامت

Duldung
اقامت مدارا شده

دوره کار آموزی ،کار آموزی،
خدمت بالعوض

مجاز بعد از سه ماه

اجازه فوری

اجازه فوری

اجازه فوری .اطالعات بيشتر در §  32بند 2
مقررات کار

اجازه فوری

اجازه فوری

کارهای تخصصی و کار کردن نزد
خويشاوندان بدون بررسی نوبت

مجاز بعد از سه ماه

اجازه فوری

اجازه فوری

اجازه فوری.
اطالعات بيشتر در §  32بند  2مقررات کار

آوسلندر بهورده ميتواند اجازه کار را
لغو نمايد؟

نه

نه

نه

بله ،در هنگام عدم همکاری پناهجوً .
مثال در
صورت ارائه مدارک شناسائی غلط.

کار مستقل؟

کار مستقل مجازنيست

احتمال مجاز شدن در صورت
درخواست وجود دارد

کار مستقل مجاز است

کار مستقل مجازنيست

کار غير مستقل

1

تا ماه سوم قدغن.
از ماه  4تا  15با بررسی نوبت.
از ماه  16بدون بررسی

تا ماه سوم قدغن.
از ماه  4تا  15با بررسی نوبت.
از ماه  16بدون بررسی

۱۸

ً

(VHS

(.

)
ﺍﮔﺭ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻗﺎﻣﺕ  Aufenthaltsgestattungﻭﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻣﺩﺍﺭﺍ ﺷﺩﻩ
 Duldungﻫﺳﺗﻳﺩ ،ﮐﻭﺭﺱ ﺍﺩﻏﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﻠﺗﺎﻥ ﻧﻣﯽﺷﻭﺩ  .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﻳﻛﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻭ
ﺟﻭﺩ ﺑﺎﺷﺩ ،ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻋﻠﯽﺭﻏﻡ ﺁﻗﺎ ﻣﺕ ﻣﻭﻗﺕ \  ،BÜMAﺩﺭﺻﻭﺭﺗﻳﻛﻪ ﺑﺭﺍﻳﺗﺎ ﻥ ﺍﻗﺎﻣﺗﯽ
ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻭ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺩﻭﻧﮓ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺭﻭﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺷﺭﻛﺕ ﻧﻣﺎﺋﻳﺩ.
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چگونه مدارک تحصیلی و تخصصهای
شخصیم به رسمیت شناخته میشوند؟

برای برسميت شناختن قابليتهای اختصاصی ،مدارک و ليست نمرات مهم
ميباشند ،اما امکان امتحان دادن نيز موجود است .پروژهای بازار کاری
 Netwin IIو Fairbleibشمارا در اين راه حمايت ميکنند.
(ص  19و .)2۰
شبکه ی ادغام در جامعه توسط قابليتهای اختصاصی ( )IQ-Netzwerkدر
ابن زمينها راهنمائی و کمک مينمايد.

کسانی که اقامتشان مطابق ماده  )3( 25قانون
پناهندگی میباشد ،احتما ًال بتوانند در صورت وجود جای
خالی در کورس ادغامی شرکت کنند .به دفاتر مشاوره
ی پروژههای حق ماندن و  IQ-Netzwerkنگاه
کنید (ص  19و )2۰

– برسميت شناختن مدارک تحصيلی و تخصصی.
– گسترش قابليتهای تخصصی برای برسميت شناختن مدارک.
به دفاتر مشاوره ی پروژههای حق ماندن و  IQ-Netzwerkنگاه کنید
(ص  19و )2۰

۱۶

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺍﻣﻭﺭ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻣﻭﻗﺕ- ﮐﺎﺭﻳﺗﺎﺱ
Boeselagerstr. 4
۱۶  ﺗﺎ۱۳ ﻭ ﺳﺎﻋﺕ
: Tel.
0531 / 3547-187
ﺭﺍﻳﻧﻬﺎﺭﺩ ﻓﻭﻟﺗﻳﻥ ﻭ ﻣﺎﺭﻛﻭﻭﺱ ﻓﺭﺍﻧﻛﻪﻧﺑﺭﮔﺭ
015140737645 ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ
asy-beratung@caritas-bs.de ﺍﻳﻣﺎﻳﻝ
.Refugium Flüchtlingshilfe e.V
Boeselagerstr. 4
Sprechzeit: Mo. 14–16Uhr
0171 / 833 57 97 (Ketema Wolde Georgis)

:Tel.

Caritasverband Braunschweig e.V.
Kasernenstr. 30
38102 Braunschweig
0531 / 380 08-39 (Reinhild Foltin)
0531 / 35 470 (Markus Frankenberger)

:Tel.
:Tel.

r.foltin@caritas-bs.de
www.caritas-bs.de

:E-Mail

1۷

 مشاور مراحل دادرسی برای پناهجويان1
:در فريدالند

ماموريت داخلی و شبکه امداد اوانگلیها
Heimkehrerstr. 18, Haus 20
37133 Friedland
05504 / 981 62 (Angela Paul)

:Tel.

:انجمن کاريتاس در کمپ مرزی فريدالند
Heimkehrerstr.11
37133 Friedland

05504 / 261 und /8561
:Tel.
(Thomas Heek)
im-aussiedler@t-online.de :E-Mail
05504 / 94 99 084
:Tel.
www.innere-mission-friedland.de
(Johanna Heil)
05504 /8562
:Fax
caritasfriedland@web.de :E-Mail
heil-caritasfriedland@web.de
www.caritasfriedland.de

۱۸

Flüchtlingsrat
Niedersachsen e.V.
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
nds@nds-fluerat.org
 ﺑﻪ ﺷﻬﺭ ﻫﺎﻧﻭﻓﺭ ﻧﻘﻝ ﻣﻛﺎﻥ۲۰۱۶ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺳﺎﻝ
ﻟﻁﻔﺎ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ.ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﺩ
.ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺗﻣﺎﻥ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﻳﺩ
www.nds-ﬂuerat.org

Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.
Große Rosenstraße 39/40
49080 Osnabrück

:E-Mail

0541/ 349 698 11 (Willi Voß)
0541 / 349 698 13 (Margret Pues)
WVoss@caritas-os.de
MPues@caritas-os.de
www.caritas-os.de

:Tel.
:Tel.
:E-Mail

۱۹

۳
(IvAF )ﭘﺭﻭژﻫﺎی
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V
AZF II ﺩﻓﺗﺭ ﻫﻣﺎﻫﻧﮓ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺑﺭﺍی
azf@nds-fluerat.org
:E-Mail
 ﺑﻪ ﺷﻬﺭ ﻫﺎﻧﻭﻓﺭ ﻧﻘﻝ ﻣﻛﺎﻥ۲۰۱۶ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺳﺎﻝ
ﻟﻁﻔﺎ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ.ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﺩ
.ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺗﻣﺎﻥ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﻳﺩ
www.nds-ﬂuerat.org
Caritas für die Diözese Osnabrück e.V.
Koordinationsstelle NetwIn 2.0
Knappsbrink 58
49080 Osnabrück
0541-34978-169
skreftsiek@caritas-os.de
www.esf-netwin.de
www.caritas-os.de

:Tel.
:E-Mail

۲۰

 ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺳﻣﻳﺕ ﺷﻧﺎﺧﺗﻥ ﺗﺧﺻﺹ ﺧﺎﺭﺟﻳﺎﻥ-۴
ﻭ ﻣﺩﺍﺭﻙ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ
IQ Netzwerk
RKW Nord GmbH
Wasastraße 8
49082 Osnabrück
:Tel.
0541/60 08 15-24
bussmann@rkw-nord.de :E-Mail
www.netzwerk-iq.de

 ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﺗﺧﺻﺹ، ﻣﺭﻛﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺭﺍی ﻛﺎﺭ-۳
( IvAF )ﭘﺭﻭژﻫﺎی
fairbleib
Lange Geismar Str. 73
37073 Göttingen
0551/4 88 64 13
:Tel.
05 51/4 88 64 14
:Fax
h.martens@bigs-goe.de
:E-Mail
www.bildung21.net
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Cuxhaven
Wittmund

۷

Aurich

Stade

3

Friesland -Weser
marsch
Leer

Ammerland

Osterholz

Rotenburg
)Wümme(

Harburg

Lüneburg

4
Oldenburg

2

Landkreis
Heidekreis

Verden

Lüchow-Lüchow
Dannenberg
Dannenberg

Uelzen

Cloppenburg
Emsland

Grafschaft
Bentheim

Vechta

Osnabrück

Celle

Diepholz
/Nienburg
Weser

Gifhorn
Region
Hannover

5

Schaumburg
-Hameln
Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

اولدنبورگ
اوسنابروک
سالزگيتر
ويليمزهافن

-

4
5
6
7

:شهرستان های بدون محدوده

 برانشوايگ- 1
 ديلمنهورست- 2
 امدن- 3

۸
Peine

1

6

Goslar

Northeim

Göttingen

Osterode
am Harz

-Helm
stedt
-Wolfen
büttel

 دفاتر مشاوره مذکور:هام
يتوانند وکالی متخصص به
ميتوانند
مي
ين
 عالوه بر ا ن.يند
.شما معرفی نما ند
ست وکال را از
ک لليييست
يد ييک
توانيد
تواني
مميييتوان
:ير بدست آور د
ق آدرس ز ر
طريق
:يد
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اختصارات
ABH
AE
BAMF
BÜMA
HKL
LAB_Ni
VHS
EAE

اداره امور خارجيان
اجازه ا اقامت (دائمی)
اداره کشوری برای مهاجران و پناهندکان
گواهی پناهجوئی
زادگاه
اداره پذيرش استان نيدرساکسن
مدرسه عالی ملی برای آموزش زبان آلمانی
اداره پذيرش اوليه

23

شرح للمصطلحات
Subsidiär Schutzbedürftige

به کسانی که شامل ممنوعيت اجراج از آلمان شوند اقامت اعطا ميشود.

Vorrangsprüfung

اگر شما دارای پيشنهادی برای يک کار معين هستيد ،اداره کار موظف است
بررسی نمايد که آيا يک آلمانی و يا يک فرد طبعه اتحاديه اروپا برای اين کار
موجود است يا نه و آيا يک حقوق در حد استاندارد محلی پرداخت میشود.

Unselbständige Arbeit

استخدام شده در يک کارخانه و يا يک شرکت

Selbständige Arbeit

کار مستقل ،صاحب کار

2۴

اطالعات مربوطه:

اين جزوه در چهارچوب کزينوس پروگرام XENOS-Programm
حمايتهای کاريابی برای پناهندگان و پناهجويان” تهيه شده است
که توسط وزارت کار و اجتماع و همچنين صندوق اجتماعی اوروپا
ترويج و حمايت ميشود.

ناشر:
اتحاديه شورای پناهندگان نيدرساکسن
پروژه آ تزد اف  – 2ورود به بازار کار برای
پناهندگان
ويرايش:
الورا مولر
طراحی ،عکس روی جلد:
اريک تسولنر
زمان انتشار:
اکتبر 2۰14
چاپ سوم

Flüchtlingsrat
Niedersachsen e.V.

»«ESF-BAMF-Programm
پروژه های بازار کاری ميتوانند شمارا در
راه رسيدن به کالسهای آموزش زبان ياری نمايند .اين کالسها ،کالسهای مختص
شغلی ميباشند لذا شما را برای بازار کار آماده ميکنند ،آنها شامل بک دوره آموزش
عملی نيز ميباشند .در صورت تمايل به پروژه های حق ماندن مراجعه کنيد
(صفحات  1۹و .)2۰

يادداشتها:

جهت اطالعات بیشتر به  www.nds-fluerat.org/leitfaden/مراجعه نمايید.

