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1   

دیدمآشوخ
،زیزع هدنناوخ
تلایا هب ،تسا هدننک هتسخ و کانرطخ یریسم بلغا هک ،ناتناخ زا ییادج زا سپ

و دیاەدرک تبث هیلوا شریذپ زکرم رد ار دوخ یگدنهانپ تساوخرد ،دیاەدمآ تلاهنآ-نوسکاس
اجنآ رد ،نامروشک رد ،ار دوخ هناخ نیلوا میراودیما هک دیاەدیسر ییاتسور ای رهش هب نونکا
.دیبایب
دیهاوخ نهذ رد یرایسب تالاوس ،دشاب هدش دیئات امش تظفاحم تساوخرد رگا ،صوصخ هب
لحم یارب هنوگچ ؟منک یگدنز مناوتیم اجک ؟منک ادیپ شاعم رارما یارب یعبانم هنوگچ :تشاد
دنهاوخ دیئات نم کرادم هنوگچ ؟مزومایب یناملآ نابز مناوتیم اجک ؟منک هیهت ناملبم میگدنز
هسردم هب اجک نم نادنزرف ؟مشاب هتشاد یسرتسد شزومآ هب تعرس هب مناوتیم هنوگچ و دش
کمک اجنیا اب ییانشآ یارب نم هب یسک هچ و تسا هنوگچ یتسیزمه اجنیا رد ؟تفر دنهاوخ
یلاها اب مناوتیم اجک و مبایب ار دننکیم تبحص نم نابز هب هک یدارفا اجک ؟درک دهاوخ
؟موش انشآ تلاهنآ-نوسکاس
هعماج هب دینناوتیم رتعیرس ،دیسرب ناترگید تالاوس و تالاوس نیا باوج هب رتعیرس هچره
.درک دهاوخ کمک ریسم نیا رد امش هب ،امنهار نیا  .دیوش دراو تلاهنآ-نوسکاس
و یلیصحت یاهتصرف تلایا نیا .تسا یندید و یگنهرف ،یخیرات یتلایا تلاهنآ-نوسکاس
یاههاگشاب ،زاوننامهم یاهاتسور و اهرهش ،الاب تیفیک اب یاههاگشناد ،باذج یشزومآ
دیهاوخ دهعتم یمدرم اجنیا رد .دنکیم هئارا ینوگانوگ یگنهرف یاهتیلاعف و ددعتم یشزرو
ناکسا تهج هب کمک هب لیام و دنراد امش تیعضو هب تبسن یتسود عونمه سح هک تفای
.دنتسه شیاسآ سح داجیا و بسانم
تیامح ،تلایا نیا رد یگدنز عورش رد امش زا دنهاوخیم تلاهنا-نوسکاس رد یرایسب دارفا

نتشاد تروص رد .دننک کمک فلتخم لئاسم دروم رد امش هب ات دش دنهاوخ لاحشوخ و دننک
یارب یعجارم و عبانم ،امنهار نیا رد .دیوشن هدروخرس هجو چیه هب ،نکمم راوگان یاهبرجت
.تفای دیهاوخ دهعتم و رکفنشور دارفا نتفای
!میوگیم دمآشوخ امش هب بلق میمص زا

امنهار نیا هرابرد
رد یگدنز و یگدنهانپ تساوخرد تبث تروصرد ،امش ییامنهار یارب کمک امنهار نیا فده
.دشابیم ،تلاهنآ-نوسکاس یرادرهش هدودحم
:دش دیهاوخ انشآ ریز دراوم اب ،هدنیآلصف هن یط رد
 و تلاهنآ-نوسکاس رد هرمزور یگدنز نینچمه و ندرک یگدنز هنیمز رد مهم تاعالطا•

لاردف هدودحم
 توافتم طیارش رد یگدنز دروم رد امش زا یتاداهنشیپ و اهەژورپ ،تاسسوم هب تاعاجرا•

 دننکیم ینابیتشپ
تلاهنآ-نوسکاس اب ییانشآ رد امش هب هک ییاهکبش و سامت زکارم اب یطابترا یاههار•

یروضح و نیالنآ تروصب – دننکیم کمک
تلا-یا ا-ب ه-ی--لوا ییا--نشآ یار--ب ار یاەدش با--خ--ت--نا یا--هسردآ و دراو--م،تامدخ شخ-ب

.دنکیم داهنشیپ امش هب تلاهنآ-نوسکاس
لیلد هب .دناەدش میظنت (11/6102 خیرات زا) یلعف نوناق ساسا رب ،هدش هئارا تاعالطا یمامت
یتالاوس هکیتروصرد ،صوصخ هب .دنشاب لماک ظاحل ره زا دنناوتیمن تاعالطا نیا ،اضف دوبمک
زکارم ای و هطوبرم هرواشم رتافد ار دوخ طیارش ات مینکیم هیصوت ،دیراد یگدنهانپ قح دروم رد
.دیوش ایوج مانتبث
ریز یاهنابز هب ،تلاهنآ-نوسکاس رد لحم نیدنچ رد ناگیار روطب امنهار نیایپاچ هخسن
و یبرص ،یسور ،یسراف ،یوسنارف ،یسیلگنا ،یناملآ ،یبرع ،(وتشپ) ناغفا :دنتسه سرتسد رد
.اینیرگیت
نشیکیلپاهارمه هبلیابوم تیاسبو ،تلاهنآ-نوسکاسلاتروپ یور ربنیالنآ یاهخسن
.دنوشیم یناسرزور هب مظنم تروصبلیابوم
یامنهار رد (تاتشربلاهtSAZ/EAL) لاردف شریذپ زکرم دروم رد یلمعلارووتسد نینچمه
.تفای دیهاوخ ،“رتشیب و ندیسر„ نایوجهانپ

1

کبوم یزوز
تلایا تلود و یعامتجا روما ،راک ترازو رد هجراخ روما ریزو
یتلایا تلود ماغدا رسیمک و تلاهنآ-نسکاز ای و مادختسا سناژآ و یبایراک زکرم ٫یعامتجا عافر هرادا٫یجراخ عابتا تبث هرادا٫یترجاهم هرواشم زکارم رد الثم

نکسم نمجنا

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen
http://www.erstinfos.de/
http://www.erstinfos.de/
http://www.erstinfos.de/
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تلاهنآ-نوسکاس یفرعم
فارطا طیحم اب ییانشآ یارب یرتشیب نامز ،دینارذگب تقو دوخ یرهش هقطنم رد رتشیب هچره
دوجو تلاهنآ-نوسکاس رد یگدنز عورش یارب یفلتخم لیالد ،لاثم یارب .تشاد دیهاوخ
:درک دهاوخ هئارا امش هب یرایسب تامدخ اریز .دنراد
ه-ل-م-ج زا ،تلا-یا ن-یا گرز-ب یا--هر--هش.هدش ع-قاو نا-م-لآ ز-کر--م رد تلا--ه--نآ-نوسکاس
،(بونج رد) گیزپیال دننام فارطا یاهرهشنالک هب یبوخ هب هلاه و گروبدگام ،وولسر-واسد
.دنتسه لصتم (برغ رد) رفوناه و (لامش رد) نیلرب

هدش ربارب ود6102 ات0102 لاس زا ،تلاهنآ-نوسکاس رد یجراخ نادنورهش تیعمج
یگدنز تلایا یاهاتسور و اهرهش رد نونکا یجراخ یاهتیلم اب زا رفن000001 ادودح .تسا
زین هیسور و ینامور ،ناتسهل دننام اپورا هیداحتا نادنورهش لماش تیعمج نیا .دننکیم
نکاس اجنیا رد یترجاهم نیشیپ اب یرایسب دارفا ،نایوجهانپ دروم رد ،هوالع هب .ددرگیم
دننامه و دناەدش لیدبت یناملآ نادنورهش هب ،یناملآ تیعبات لوبق اب دارفا نیا همه .دنتسه
.دناەدرک تفایرد یناملآ تیعبات ،دنیآیم ایند هب اجنیا رد هک یناسک
هب تبسن اهیرادرهش دهعت.دنادیم نایوجهانپ شریذپ هب دهعتم ار دوخ تلاهنآ-نوسکاس
راک رد دورو هب کمک ای و نابز شزومآ نینچمه و ،نایوجهانپ جاتحیام نیمات و ناکسا ،شریذپ
ییو-گد-مآشو-خ سیورس ل-ی-ب--ق زا ییا--هەژور--پ .دراد دو--جو تلا--یا یما--م--ت رد ،شزو--مآ ا--ی
(gnutielgebsnemmoklliW)، لاردف هنابلطواد تامدخ رتافد ای و نانکراک (DFB) تیامح هب
.دننکیم کمک ماغدا ینالوط اهاگ هسورپ لوط رد نایوجهانپ
نایو-ج-ها-ن-پ ه-ب کم-ک هدا-مآ و د-ن-تسه ر-ک-فنشور تلا-ه-نآ-نوسکاس رد یرا-یسب دار-فا
یاج ات دنناوتب ات دننکیمکمک نایوجهانپ هب دوخ دازآ تقو رد ای و یافرح روطب اهنآ .دنشابیم
.ننک تیاده ار دوخ یگدنز ،شیاسآ ساسحا اب و القتسم نکمم
دنسریم اجنیا هب یگزات هب هک یدارفا یارب ار یرایسب یاهتصرف تلاهنآ-نوسکاس تلایا
:دننام .دنکیم داجیا

ماغدا یاهەرود و نابز یاهەرود•
ناوج نایوجهانپ یارب هژیوب ،لیصحت و هسردم•
 نایوجهانپ یارب هژیوب ،یشزومآ و یلیصحت یاهتصرف زا یعیسو هزاب و لاغتشا یاهتصرف•

لاس52 ریز
یلغش و یلیصحت یاهەرواشم ،نیلوئسم اب تاقالم هب کمک لاثم یارب ،هرواشم و تیامح•
یحیرفت و یگنهرف ،یشزرو یاهتیلاعف رد تکرش•
یترجاهم یاهنامزاس و اهەژورپ ،اهنمجنا رد تکرش•
دهعتم دنورهش کی هب ندش لیدبت هب کمک•

.........................................................هرواشم و ایازم ،تامدخ –1 لصف
...................................................هدش دیئات نایوجهانپ یارب یعامتجا هافر یایازم
کرت هب روبجم هک یدارفا و هدش هتفریذپ نایوجهانپ ،ناگدنهانپ یارب یعامتجا هافر یایازم
.............................................................................................. دنتسه روشک
..................................................................................یلحم هرواشم تامدخ
........................................(AMU) هارمه نودب ینوناق ینس ریز نایوجهانپ زا تیامح
........................................................اهنآ نیدلاو و ناوج نایوجهانپ یارب هرواشم
.......................................................................لاسگرزب نیرجاهم یارب هرواشم
...................................................................ندرک رارقرب طابترا هنیمز رد کمک
........................................................یرادرهش هطنم هب دورو –2 لصف
..................................................هرمزور یگدنز یهدنامزاس و یگدنز طیارش داجیا
....................................................................(otnoksisaB) یکناب باسح حاتتفا

................................................................................لوپ لاقتنا یاهسیورس
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...............................................................................................نازرا سابل
.........................................................................................نازرا لزنم مزاول
......................................................................................هارمه نفلت کارتشا
.....................................................................................تنرتنیا هب یسرتسد
...........................دینک هدافتسا راطق ای و سوبوتا زا – یمومع لقنولمح قیرط زا رفس
....................................................................یگدننار و ییامنهار بادآ و نیناوق
...........................................یمومع ینتبآ یاهچضوح و انش یاهرختسا زا هدافتسا
...............................................................دوخ هعماج نتفای و نارگید اب تاقالم
........................................................ناگدنهانپ لابق رد تیلوئسم – همیب ششوپ
.............................................................لزنم برد رد شورف و دیرخ ای دادرارق
..............................................................................یرارطضا طیارش رد مادقا
..........................................................................تنوکس -3 لصف
.............................................................(gnuthcilfprevztisnhoW)  تماقا طیارش
.....................................................................................................تماقا
............................................................................................نامتراپآ هراجا
.................................................................تسرد و ملاس یلخاد یاضف نیمضت
..............................................................................................هلابز کیکفت
.................................................................................بوخ هلحم زا نانیمطا
..............................ماغدا هب ندیشخب تعرس ،یناملآ نابز یریگدای –4 لصف
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لالقتسا داجیا یارب یرایسب یاهتصرف ،تلاهنآ-نوسکاس زا یاقطنم رد امش ناکسا زا سپ
میظتن یارب ،هعماج رد ماغدا تامدخ و تاکرادت زا ندوب علطم .تشاد دیهاوخ دوخ یگدنز رد
کمک امش هب هرواشم زکرم مادک هک تسناد دیهاوخ لصف نیا رد .تسا مهم رایسب هنازور یگدنز
.درک دهاوخ
یعامتجا هافر یایازم ندیسر رادەدهع یلحم نیلوئسم ،هیلوا شریذپ زکرم زا جورخ ضحم هب
ندش ماغدا نینچمه و امش یگدنز نیمضت یارب یتامدخ لماش ایازم نیا .دوب دنهاوخ امش هب
 .دشابیم هعماج رد
:دوب دنهاوخ امش هب یگدیسر لوئسم ،لیذ حرش هب ،یتوافتم یاهشخب ،امش طیارش هب هتسب

رد دیتسه لیام و تسا هدیسرن ناتتسد هب (FMAB) لاردف هرادا میمصت زونه هکیتروصرد
.دینک هعجارم9 لصف هب افطل ،دینادب رتشیبFMAB میمصت نکمم جیاتن دروم
هدش دیئات نایوجهانپ یارب یعامتجا هافر یایازم
رب نایوجهانپ و ناگدنهانپ)تسا هدش هتفریذپ شتظفاحم تساوخرد هک یصخش ناونع هب
ناونع هب و (دناەدش هداد صیخشت تظفاحم دنمزاین هک یصاخشا ای و ،ونژ نویسناونک ساسا
نوناق اما ،دش دهاوخن امش لماش (GLblysA) یگدنهانپ یایازم نوناق ،طورشمیوجهانپ کی
ztraH) راک یایوج دارفا یارب یتینما هیاپ تامدخII BGS hcubzteseglaizoS -) یعامتجا هافر مود
‘VI)) یگدنز یدارفا نینچ اب ای و دیشاب هتشاد لاغتشا هزاجا ات دهدیم امش هب ار ناکما نیا

.دینک
لاغتشا رتافد اب ،راک یایوج دارفا یارب یتینما هیاپ یایازم هرابرد دوخ تالاوس دروم رد افطل
.دیریگب سامت یلحم
:درک دنهاوخ کمک امش هب ریز روما دروم رد لاغتشا رتافد•
(یلغش شزومآ ای و راک رد نتفرگ رارق) راک رازاب رد ماغدا•
یگدنز و شاعم تینما نیمات•
یسانشناور تامدخ و دایتعا دروم رد هرواشم ،یهدب دروم رد هرواشم ،ناکدوک زا یرادهگن•
FMAB ماغدا یاهەرود رد مانتبث•
 .دیبایب اجنیا رد اردوخ هب کیدزن یلحم لاغتشا هرادا

هرواشم و ایازم ،تامدخ –1 لصف

56 زا رتنسم دارفا
راکیب دارفا ای لاس

 هدش دیئات نایوجهانپ
- تماقا هزاجا)
sinbualrestlahtnefuA)

نایوجهانپ ،ناگدنهانپ
هدش هتفریذپ

یعامتجا هافر هرادا
(tmalaizoS) (cisab
stifeneb ytiruces)

لاغتشا زکارم یعامتجا هافر هرادا
(tmalaizoS)
(stifeneberaflew laicos)

یارب هیلوا تساوخرد ندرک لماک دروم رد ،گروبدگام ناکسا و یعامتجا هافر هرادا:هتکن
دروم رد اهیرادرهش رد دوخ نیرواشم زا .دنکیم هئارا هرواشم کمک امش هب،II BGS تامدخ
.دیوش ایوج تامدخ نیا
IIX BGS تامدخ لماش ،دینکیمن یگدنز یلغاش صخش اب ای و دیتسین لغاش رگید هکیتروصرد
.دیریگب سامت یلحم یعامتجا هافر هرادا اب موزل تروص رد .دیدرگیم
و هدش هتفریذپ نایوجهانپ ،ناگدنهانپ یارب یعامتجا هافر یایازم دنتسه روشک کرت هب روبجم هک یدارفا
هتفریذپ نایوجهانپ ،ناگدنهانپ یارب یعامتجا تامدخ ،لاردف هقطنم و تلاهنآ-نوسکاس رد
یگدنهان-پ یا-یاز-م نو-نا-ق طسو--ت ،د--ن--تسه روشک کر--ت ه--ب رو---ب---ج---م ه---ک یدار---فا و هدش
(GLblysA - ztesegsgnutsielrebreweblysA) رد ندنام تروص رد ،نوناق نیا رب انب .ددرگیم میظنت
جارخا فقوت یلم یهاوگ ای (gnuttatsegtlahtnefuA)تماقا هزاجا نتشاد و لاردف هدودحم
(gnudluD)، یاپ یررقمدرک دیهاوخ تفایرد لوا هام51 یارب یا.

یدقن یررقم هک ینعم نیا هب :دنشابیم عون رد تامدخ لصا هب طوبرم ایازم نیا
هب فلتخم یاهنامز رد دناوتیم تخادرپ نیا ،دنچره .دنوشیم تخادرپ هیلوا

.دنک ادیپ رییغت زین نپوک لکش
داوم هیهت یارب ییایازم ،ناگدنهانپ ناکسا زکارم زا یکی ای و نامتراپآ کی رد ناکسا ارب هوالع
:زا دنترابعGLblysA لومشم یایازم .درک دیهاوخ تفایرد زین یصخش مزاول و کاشوپ ،ییاذغ
(هناخ مزاول ،شیامرگ ،ناکسا) عون رد تامدخ•
(تمالس ،لقنولمح ،کاشوپ ،اذغ یارب) یدقن کمک•
(نامیاز و یگلماح ،اهیرامیب نامرد یارب) تمالس تامدخ•
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هقطنم رد رارقتسا زا دعب امش هداوناخ طیارش ،امش نس هبGLblysA تحت یررقم غلبم
زکارم ای نامتراپآ) امش ناکسا عون و (لهعتم ای اهنت ردام ای ردپ کی لاثم یارب) یرادرهش
.دراد یگتسب (ناکسا
یعامتجا هافر هرادا اب ،دیراد یعامتجا هافر یایازم دروم رد هک یتالاوس یمامت دروم رد افطل
.دیریگب سامت (tmalaizoS) یلحم
هعجارم یعامتجا هافر هرادا هب ،نآ دننام ای و ریز دراوم زا یکی هب نتشاد جایتحا تروص رد
:دینک
ناکسا و یگدنز هب طوبرم تامدخ•
یعامتجا هرواشم و کمک ،تیامح•

 هب دیناوتیم ،تلاهنآ-نوسکاس رد یلحم یعامتجا هافر تارادا دروم رد
.دینک هعجارماجنیا

یلحم هرواشم رتافد هرواشم زا یعامتجا هافر یایازم مرف ندرک رپ اب دیناوتیم:هتکن
(nelletssgnutarebsnoitargiM) دیوش دنمەرهب رگید تامدخ و.

یلحم هرواشم تامدخ
یارب تلاهنآ-نوسکاس رد یرایسب یاهناکم رد یصصخت یتبقارم و هرواشم تامدخ
.دراد دوجو نیرجاهم و نایوجهانپ
ناوتیم ار لاردف هقطنم یمامت و تلاهنآ-نوسکاس رد هرواشم زکارم و مهم یطابترا طاقن مامت
.دوب دهاوخ ناتیامنهار ،امش هقطنم زا یاشقن .(FMAB)لاردف هرادا یتاعالطا متسیس قیرط زا
یمامت زا یتسرهف و هدرک دراو (یتسپ دک قیرط زا)وجتسج شخب زا هدافتسا اب ار دوخ تیعقوم
 .تشاد دیهاوخ ،امش یکیدزن مهم ماغدا زارم
(AMU) هارمه نودب ینوناق ینس ریز نایوجهانپ زا تیامح
دراو تلاهنآ-نوسکاس هب ناشەداوناخ یاضعا زا یکی ای نیدلاو یهارمه نودب هک یناکدوک
هکیتروص رد .دنوشیم ناناوج یهافر تامدخ لومشم ،دناەدیسرن ینوناق نس هب زونه و دنوشیم
تامدخ هسسوم کی هب هارمه نودب ناکدوک ،دشابن نکمم هداوناخ یاضعا هب هرابود نتسویپ
یرادرهش قیرط زا اهنیزه یمامت .دنوشیم هدرپس رگید هداوناخ کی هب ای و ناناوج و ناکدوک
نودب ناکدوک اب طابترا رد سامت هطقن نیلوا ناناوج هافر هرادا .دنوشیم تخادرپ تلایا ای
.تسا هارمه
رد و هتفرگ هدهع رب ار تسرپرس نودب ناکدوک زا یرادهگن،V.e muigufer.تیمومیق نمجنا
 .دراد روضح یسامت طاقن یمامت

اهنآ نیدلاو و ناوج نایوجهانپ یارب هرواشم
الماک اهنآ یاهەداوناخ و ناوج دارفا ،وجهانپ ناکدوک زا (tmadneguJ)ناناوج هافر هرادا

لیبق زا یتاعوضوم هرابرد یتاعالطا و هرواشم ،نیدلاو ناونع هب ،امش ،اجنیا .دنکیم تیامح
تارادا .درک دیهاوخ تفایرد هلخادم و تیامح تساوخرد ،نیدلاو فیاظو ،ناکدوک زا یرادهگن
اب یطابترا یاهسردآ .دنراد دوجو تلاهنآ-نوسکاس یاموح و یرهش قطانم رد ناناوج هافر
.دیبایباجنیا رد ار ناناوج هافر هرادا

اب یدارفا یارب یاەرواشم تامدخ (etsneidsnoitargimdneguJ)ناناوج یترجاهم تامدخ
و رجاهم ناوجون دارفا یارب تیامح و هرواشم ،تامدخ نیا .دنتسه رارف و یترجاهم هنیمز
دارفا نیا کتکت هب کمک هرادا نیا فده .دنکیم مهارف لاس72 ات21 نینس رد ناوج نیغلاب
.تسا هعماج رد ماغدا یارب

اهنآ .دنتسه سرتسد رد تلاهنآ-نوسکاس یاهرهش زا یرایسب رد ناناوج یترجاهم تامدخ
:دننکیم هئارا ار ریز تامدخ
رگید یاهسیورس هب نداد عاجرا و ماغدا هسورپ لوط رد تیامح•
ینارحب طیارش و لئاسم رگید و لغش ،لیصحت دروم رد یصخش هرواشم•
دنراد ناوجون و کدوک نادنزرف هک یرجاهم نیدلاو هرواشم•
ناناوجون یارب یهورگ تامدخ•

 .تفای دیهاوخ اجنیا رد ار ناناوج یترجاهم تامدخ سردآ
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Jugendamt =  ناناوج عافر هرادا

http://www.sozialagentur.sachsen-anhalt.de/service/links/sozialaemter-des-landes-sachsen-anhalt/Li: http://www.sozialagentur.sachsen-anhalt.de/service/links/sozialaemter-des-landes-sachsen-anhalt/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html
http://webgis.bamf.de/BAMF/control
http://www.refugium-ev.de/
http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/familie/familienratgeber/adressen/jugendaemter/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/kinder-und-jugendliche/jugendmigrationsdienste/


قیرط زا یگدنهانپ عماج هرواشم ،تاعالطا تظافح لیالد هب ،دیشاب بقارم افطل
.تسین نکمم نفلت

 تلاهنآ-نوسکاس رد یجراخ عابتا مانتبث رتافد دروم رد یلامجا تاعالطا
 .دیبایباجنیا رد ار

ندرک رارقرب طابترا هنیمز رد کمک
یمهم کردم همجرت دصق یلو ،دیتسین انشآ نآ اب یفاک هزادنا هب ای و دینادیمن یناملآ نابز رگا
رد (ASiS – tlahnA-neshcaS ni gnulttimhcarpS) ینفلت همجرت سیورس زا دیناوتیم ،دیراد ار
یاهنامزاس یلحم هکبش قیرط زا سیورس نیا .دییامن هدافتسا ،تلاهنآ-نوسکاس رسارس
.هدش هتخانش تیمسر هب (ASMAL) یترجهم
یطابترا دراوم رد ،ناتینوناق تیعضو نتفرگ رظن رد نودب ،امش هب نابز زکارم نیبلطواد
.درک دهاوخ کمک ،یعامتجا هافر هرادا ای و یجراخ عابتا تبث رتفد اب طابترا هلمجزا فلتخم
ASiSدرک دهاوخ یفرعم ،تارادا و رتافد نیا رد امش یهارمه یارب ینیمجرتم نینچمه. 
نفلت هرامش اب ،هعمج ات هبنشود زا ،ینفلت همجرت تامدخ یایازم زا یدنمەرهب یارب دیناوتیم
.دیریگب سامت9454399398312+

هقطنم و لاردف هقطنم هب هعجارم نامز دروم رد مزال تاعالطا یمامت دیناوتیم
نیا .1دینک بسک (nemmoknA) “ندیسر„FMAB نشیکیلپا قیرط زا ار یرهش
دروم رد یتاحیضوت و هداد امش هب ناملآ رد یگدنز دروم رد یتاعالطا نشیکیلپا
.دهدیم رار ناترایتخا رد ،هرمزور یگدنز لحارم نیلوا یارب مهم تاکن یمامت

لاسگرزب نیرجاهم یارب هرواشم
دناەدیسر ینوناق نس هب هک ینارجاهم و نایوجهانپ زا نالاسگرزب یارب یترجاهم هرواشم رتافد
هضرع یتوافتم تامدخ ،اجنیا رد .دنکیم تیامح ،ناملآ رد ناشیگدنز لحارم نیلوا هنیمزرد
هلمج زا ،ددرگیم
یمسر نیلوئسم و رتافد یارب فلتخم یاهمرف لیمکت یارب زاین دروم تاعالطا•
 نیلوئسم اب تاقالم لوط رد ندرک یهارمه•
یبایزرا لحارم و یراک زادنامشچ هنیمز رد هرواشم•
ماغدا یاهەرود دروم رد تاعالطا•
همجرت یاهسیورس هب عاجرا•
تنوکس لحم و هناخ نتفای یارب کمک•
رد نالاسگرزب یارب یترجاهم هرواشم رتافد
ندش نیزگیاج لباق تلاهنآ-نوسکاس
ار هرواشم زکرم نیرتکیدزن سردآ .دنتسه
.دیبایب اجنیا رد

یمامت رد دیناوتیم ،وجهانپ ناونع هب
و هرواشم هژیو تامدخ یایازم زا قطانم
دروم رد یعماج یصخش تیامح هرواشم زکارم نیا رد .دیوش رادروخربهداعلاقوف تیامح
.درک دیهاوخ تفایرد ،ایازم و ناکسا ،ییوجانپ روما
،هداعلاقوف تیامح و رواشم زکارم سردآ و یطابترا دارفا تسیل زا عالطا یارب
.دینک یسررب ار اجنیا
رد لاوس یارب یطابترا لصاوم نیلوا زا یکی (edröhebrednälsuA)یجراخ عابتا تبث رتفد
،تلاهنآ-نوسکاس لاردف هدودحم رد ناتتماقا ای و ینوناق تیعضو ،یگدنهانپ دنور دروم
:درک دیهاوخ تفایرد ار ریز تاعالطا،رتفد نیا رد .دشابیم
ینوناق تیعضو•
 جورخ هب رابجا تروص رد تروپساپ نیزگیاج قاروا•
 تشگزاب و جورخ لیمکت و یهدنامزاس•
امش رضاح لاح یلصا تمقا ساسا رب یجراخ عابتا تبث رتافد یارب هطوبرم یطابترا زکارم
،و-لسور-وواسد رد یایجرا-خ عا-ب-تا تب-ث ر-تا-فد تلا-ه-نآ-نوسکاس رد .ددر-گیم ن-ی-ی--ع--ت
.دنراد دوجو فارطا یاهناتسرهش نینچمه وهلاه و گروبدگام
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http://www.lamsa.de/
https://ankommenapp.de/


لوپ لاقتنا یاهسیورس
تامدخ نیا دراد لامتحا هچرگا .درک دهاوخ لاعف ار هجو عیزس لاقتنا ،لوپ لاقتنا یاهسیورس
فلتخم یاهەدنهد سیورس یارب ار تامدخ نیا هنیزه هشیمه .دنشاب هتشاد ییالاب هنیزه
yenoM ،ناملآ کنابتسپ طسوت بلغا لوپ لاقتنا سیورس ،تلاهنآ-نوسکاس رد .دینک هسیاقم
marG،noinU nretseWای GA knabesieRدنوشیم هئارا ،راطق هاگتسیا رد عقاو.

 ییاهزیچ هچ تسا مزال نایوجهانپ هکنیا دروم رد رتشیب تاعالطا بسک یارب
.دینک هعجارماجنیا هب ،دنشاب هتشاد رظن رد هجو لاقتنا یارب ار

نازرا یاذغ
یعامتجا ناوتان دارفا یارب (nlefaT)اذغ کناب ،لاردف هطنم رسارس رد ،تلاهنآ-نوسکاس رد
رد و ،نازرا تمیق اب اذغ تفایرد یارب یارب .دنکیم هیهت اذغ ،نایوجهانپ هلمج زا ،یلام و
ztraH) یمسر یهاوگ و هدرک تبث ار دوخ مان تسا مزال ،ناگیار روطب صخشم یاهزور زا یضعب
VI) تفهود هزاب لوط رد الومعم هسورپ نیا .دینک هیهت دوخ زاین تابثا یاربدوشیم ماجنا یا.
اهکناب نیا زا یخرب .دنراد تلاهنآ-نوسکاس رسارس رد یرایسب رتافد اذغ یاهکناب
.دنهدیم هئارا هدش رضاح شیپ زا ییاذغ یاهەدعو

.دیبایباجنیا رد ار اذغ کناب نیرتکیدزن دیناوتیم
نازرا سابل
یرادرهش فرط زا ،امش نامتراپآ هیلوا ناملبم دننام یاناگادج یایازم ،صاخ طیارش تحت
رد ناگیار ای نازرا سابل ،اهنآ یاهەدودحم و اهرهش طاقن یرایسب رد .دش دهاوخ نیمات
ناکم لابند هب .دنتسه یرادیرخ لباق قیرط نیا زا زین لزنم مزاول ای کاشوپ .دشابیم سرتسد
خرس بیلص هاگشورف ،مود تسد مزاول هاگشورف ،(remmakredielK) سابل یاهەاگشورف
(nedaL-zuerK-toR)، ای و شورف و دیرخ لحم nedaltsnosmUدیدرگب.
نازرا لزنم مزاول
زا ناگیار ای نازرا رایسب تمیق هب ار دوخ لزنم مزاول و ناملبم ،سابل دنناوتیم نایوجهانپ
،(KRD-sezuerK netoR nehciltrö sed remmakredielK) خرس بیلص یلحم یاهیشورف سابل
یرهش یاهەاگشورف ای (suahfuaklaizoS) یعامتجا یاهەاگشورف ،مود تسد مزاول یاهەاگشورف
(noissimtdatS) دننک هیهت.

هرمزور یگدنز یهدنامزاس و یگدنز طیارش داجیا
دحاو نآ رد یناوارف یاهشلاچ اب ناهگان یرادرهش کی هقطنم هب ندیسر زا سپ دراد لامتحا
یگنوگچ دروم رد و هتشگ وربور مدق هب مدق ،تالکشم نیا اب رگا دوب داوخ دیفم .دیوش وربور
.دیشاب هتشاد یفاک تاعالطا اهنآ اب بسانم دروخرب
تسیل کی رد ،دیهد ماجنا دیدج یگدنز طیحم رد تسا زاین هک یمهم دراوم ،شخب نیا رد
روضح امش هب کمک یارب یدارفا و اهنامزاس ،لکشم هنوگره زورب تروصرد .دناەدش هصالخ
دهاوخ کمک امش هب هنوگچ و اجک رد ،یسک هچ هک تسناد دیهاوخ لصف نیا رد نینچمه .دنراد
.درک

(otnoksisaB) یکناب باسح حاتتفا
باسح قیرط زا روشک رسارس رد ار دوخ یاهزیراو و لوپ تفایرد و ییاجباج دیناوتیم امش
نتشاد هب رداق هدش هتفریذپ نایوجهانپو ناگدنهانپ ،6102 لاس زا .دیهد ماجنا ناتیکناب

.دنتسه ،لاردف هدودحم یمامت رد ،(otnoksisaB)هیاپ یکناب باسح
رد باسح نتشاد دصق هک یکناب هب یایبتک تساوخرد ات تسا مزال ،باسح نیا حاتتفا یارب
،دیشاب هدیسر ینوناق نس هب ات تسا مزال ،هیاپ یکناب باسح نتشاد یارب .دینک هئارا ،دیراد نآ
ار دوخ تیوه دیناوتب ای و دیشاب هدش تبث هدش هتفریذپ یوجهانپ ای هدنهانپ کی نناونع هب
امش .تسا رظن دروم کناب رد یفاک رابتعا نتشاد دنمزاین ،هیاپ باسح ندرکزاب .دینک تباث
ای و ماو لماش باسح نیا .دینک هدافتسا دوخ باسح رد دوجوم لوپ زا تسناوت دیهاوخ اهنت

.دش دهاوخن رگید تامدخ
تحت .دینک بسک یرتشیب تاعالطا هیاپ یکناب باسح دروم رد دیناوتیمشخب نیا رد
رد دروم نیا رد .دوش در باسح نتشاد یارب امش تساوخرد تسا نکمم ،صاخ طیارش
.دینادب رتشیبniFaB tlatsnasednuB لاتروپ
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https://www.verbraucherzentrale.de/link1170393A.html
http://tafeln-sachsen-anhalt.de/die-tafeln-vor-ort/
http://www.konto.org/download/merkblatt-basiskonto-asylbewerber-english.pdf
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node.html#doc7835946bodyText4


یگدننار و ییامنهار بادآ و نیناوق
اب دیاب ،راوسخرچود دننام هدننک فرصم کی ناونع هب اهەداج هب دورو زا لبق دیاب ،ناملآ رد
اهنت ناملآ یاهەداج و اهنابایخ رد رورم و روبع .دش انشآ یگدننار و ییامنهار بادآ و نیناوق
.دوش تیاعر مدرم یمامت فرط زالباقتم مارتحا و طایتحا هک دوب دهاوخ نکمم هکیتروص رد
 ییامنهار نیناوق شزومآ یارب یانابز دنچ یشزومآ هرود دیناوتیم
.دیبایباجنیا رد ،ناملآ رد

و ییامنهار مهم تامازلا و نیناواق یارب مزال تاعالطا (CADA) ناملآ ینارلیبموتا دشرا نمجنا
رد رتنما ،یناسآ هب .تسا هدرک ایهم ،نایوجهانپ صوصخم یروشورب قیرط زا ار یگدننار
.(sgewretnu rerehcis hcafniE) اهەداج
یمومع ینتبآ یاهچضوح و انش یاهرختسا زا هدافتسا
کی هب نتفر دصق رگا .دینک راک نیا هب مادقا ،دنتسه زاجم ندرک ینتبآ یارب هک ینکاما رد طقف
.دیشاب دلب ندرک انش دیاب ،دینک ینتبآ هچایرد کی رد دیهاوخیم ای و دیراد یمومع یانش رختسا
یرازگرب لحم دروم رد اجنیا .دنکیم رازگربانش یاهسالک (GRLD) ناملآ قیرغ تاجن نمجنا

.دینادب رتشیب ،(GRLD red eppurgstrO) یلحمGRLD یانش یاهسالک
 تقد ،زابور یانش یاهرختسا و یمومع یانش یاهرختسا رد نیناوق هب افطل
 دروم رد دیناوتیم .دنوشیم لامعا تلایا و روشک حطس رد نیناوق نیا .دینک
rüf tfahcslleseG ehcstueD) ناملآ یانش نمجنا (nlegeredaB) یانش نیناوق
nesewedaB) دینادب رتشیباجنیا رد. 

هارمه نفلت کارتشا
هنالوجع ار دوخ کارتشا .دوش لیدبت هنیزه رپ یرما هب ،تعرس هب دناوتیم هارمه نفلت کارتشا
.دنوش رجنم هلاسدنچ یاهکارتشا هب تسا نکمم بلغا اریز ،دینکن باختنا
،دادرارق اضما نامز رد ،ناکما تروص رد .دینک اضما ار دیا هدش هجوتم الماک هک ار یزیچ اهنت
.دیشاب هتشاد هارمه دوخ رانک رد ار دراد ییانشآ یناملآ نابز اب یبوخ هب هک یدرف

 ،دیشاب هتشاد رظن رد هارمه نفلت دروم رد تسا مزال هک یتاکن دروم رد
 .دینادب رتشیباجنیا

تنرتنیا هب یسرتسد
هب یسرتسد زا یرگید عاونا ای و لاصتا طاقن ،تلاهنآ-نوسکاس یاهرهش زا یرایسب رد
اهناحباتک ،(ffertnrelnenneK) ییامهدرگ طاقن ،اهتنیفاک رد لاثم یارب ،دنراد دوجو تنرتنیا
.راطق یاهەاگتسیا ای
یسرتسد یارب “knufierF„ راکتبا تامدخ زا هدافتسا ناکما دودحم روطب ،تلاهنآ-نوسکاس رد
مهارف ار میسیب هکبش کی یهدنامزاس تعرس هب ،سیورس نیا .دراد دوجو تنرتنیا هب یلحم
.دینک هعجارمknufierF تیاسبو هب ،زکرم نیرتکیدزن نتفای یارب .دنکیم

زکرم تاعالطا هگرب ،هارمه نفلت و تنرتنیا کارتشا دروم رد رتشیب تاعالطا بسک یارب
ار تسا سرتسد رد یسیلگنا نابز هب هک (elartnezrehcuarbreV) هدننکفرصم هرواشم
.دییامن علاطم

دینک هدافتسا راطق ای و سوبوتا زا – یمومع لقنولمح قیرط زا رفس
ریز طیارش ،نارفاسم یارب .تساهنیزه تخادرپ لماش یمومع لقن و لمح متسیس زا هدافتسا
راطق یارب ربتعم طیلب نتشادن تروص رد .درک هیهت طیلب دیاب رفس عورش زا لبق :تسا رارقرب
تبث ،یطاخ درف فرط زا مرج کی ناونع هب تکرح نیا .درک تخادرپ همیرج دیاب ،سوبوتا ای

.دش دهاوخ
رادف-ی-ف-خ-ت ط-ی-ل-ب ن-ت-فر-گ یار-ب یتساو-خرد تب-ث ناکما نا-یو-ج-ها-ن-پ ،صا-خ ط-یارش تح-ت
(tekcitlaizoS)، قیرط زا دیاب تساوخرد نیا .دنراد ار ،یبایراک زکارم ای یعامتجا هافر تارادا رد
.ددرگ تبث (diehcseB) مرف ندرک رپ
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Fahrscheine= طیلب

http://www.helferwissen.org/2015/11/12/verkehrssicherheitskurs/
http://www.baederportal.com/fileadmin/user_upload/Fluechtlinge/U__bersetzungshilfe_PDF_zumSelbstdrucken.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/link1170378A.html
https://freifunk.net/
http://www.vzhh.de/vzhh/409638/vzhh_refugees_telephone_internet.pdf
https://www.dlrg.de/nc/die-dlrg/kontakt/dlrg-ortsgruppe-suchen.html
https://www.adac.de/sp/stiftung/_mmm/pdf/SGE_FOL_Verkehrssicherheit_Fl%C3%BCchtlinge_A3_01_16_Internet_258151.pdf


ناگدنهانپ لابق رد تیلوئسم – همیب ششوپ
،رگا .دیئامن ناربج ار دیناسریم نارگید هب هک یبیسآ هنوگره ات تسا مزال ،ناملآ نیناوق قبط
شزرو نامز رد ای ناتتغارف نامز رد یرگید صخش ندید ثعاب لوئسم امش ،لاثم یارب

.دشاب زاین هک یرادقم ره ات ،دوب دیهاوخ همدص نیا لابق رد ندوب لوئسم هب فظوم ،دیدش
زورب تروص رد .دنوشیم داهنشیپ همه هب ناملآ رد تیلوئسم یاهمیب امومع ،لیلد نیمه هب

 .درک دهاوخ تظفاحم ،رتگرزب تارطخ ربارب رد امش زا همیب نیا ،هثداح
.دینک بسک همیب دروم رد یرتشیب تاعالطا دیناوتیماجنیا رد

لزنم برد رد شورف و دیرخ ای دادرارق
افطل ،دهد ماجنا یشورف و دیرخ ،ناتلزنم برد رد ،امش اب تشاد دصق یصخش رگا
:دینک ارجا ،دوخ تینما یارب ار ریز لمعلاروتسد
 زوجم ای) دهد ناشن امش هب ار دوخ تیوه تراک ات دیهاوخب هدناوخان ای سانشان صخش زا•

(امش نامتراپآ هب دورو
.دینکن تخادرپ یلوپ ،هدشن ماجنا رظن دروم سیورس ات•
.دینکن اضما ،دیتسین نئمطم نآ دروم رد ای دیاەدشن هجوتم هک ار یزیچ•

 .دینادب رتشیباجنیا رد ،ینوناق یاهتیعضو و طیارش نینچ دروم رد
یرارطضا طیارش رد مادقا
قیرط زا رتعیرس هچره افطل ،تسا هداتفا رطخ رد ای و کمک دنمزاین یرگید درف ای امش رگا

.دیریگب سامت سناژروا اب ،ناگیار نفلت هرامش
سامت ،نارگید ای دوخ یارب ریز دراوم زا یکی زورب تروص رد ،011 یرارطضا هرامش اب
 :دیریگب
یسنج زواجتت•هلمح ای یدزد•نشخ یاهیریگرد•تافداصت•
سامت ،نارگید ای دوخ یارب ریز دراوم زا یکی زورب تروص رد ،211 یرارطضا هرامش اب
 :دیریگب
ینامرد و یکشزپ یرارطضا طیارش•هریغ و یزوسشتآ لیبق زا کانرطخ طیارش•

و یرارطضا طیارش رد هدافتسا یارب طقف211 و011 یرارطضا یاهەرامش
اهەرامش نیا اب دشاب رطخ رد امش ناج هک یترروص رد اهنت !دنشابیم کانرطخ
لباق یرارطضا طیارش رد یارب طقف زین اهناتسرامیب سناژروا شخب .دیریگب سامت
.تسا هدافتسا

دوخ هعماج نتفای و نارگید اب تاقالم
رد .دنتسه بوخ هلحم کی عورش هار ،اهدروخرب و اهتاقالم ،هزات طیحم کی هب دورو زا سپ

نانطومه اب تاقالم یارب یدایز یاهتصرف ،گرزب یاهرهش رد طقف هن ،تلاهنآ-نوسکاس
قیرط زا لاثم یارب ،دراد دوجو ناتناگیاسمه ای و دوخ
یترجاهم یاهنامزاس و یگنهرف نیب یاهنمجنا رد مسارم•
 یاهسالک ،فیلاکت ماجنا ،یزاب یاهنیمز رد تاقالم) نیدلاو و ناکدوک نیب یاهتیلاعف•

(...و صقر ،یتسدراک ،انش ،یقیسوم
...و یزاس هخرچود ،هعلاطم ،یزپشآ یارب یمرگرس یاهەورگ•
suah tlewenie نابز هفاک ،هلاه ردfferT emocleW هاگشاب) نابز یاهسالک و اهەاگشاب•

(وواسد رد (murtneZ sellerutlukitluM) یگنهرف زکرم ،گروبدگام
 یلسن دنچ یاهناخ ای و اهاسیلک و تاسسوم رد هلحم تاسلج•

(nresuähnenoitarenegrheM)
(niereV) یمرگرس و یشزرو یاهەاگشاب•
هئارا تامدخ وهلاه و گروبدگام رد نارگید اب تاقالم یاهتیعقوم هرابرد دیناوتیم
یاهنامزاس یلحم هکبش قیرط زا دیناوتیم .دینادب رتشیب ،یلحم یاهتیاسبو رد ،هدش
.دیریگب سامت اهنامزاس نیا اب ،(Ve ASMAL) تلاهنآ-نوسکاس رد یترجاهم

هب ،لاردف هنابلطواد یاهکمک نامزاس رد ندش بلطواد دروم رد رتشیب تاعالطا یارب
.دینک هعجارم8 لصف
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https://www.verbraucherzentrale.de/private-haftpflichtversicherung-fuer-fluechtlinge
https://www.verbraucherzentrale.de/link1170377A.html
http://www.willkommen-in-magdeburg.de/angebote.php?submit=go
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Zielgruppen/Auslaender-und-Migranten/
http://www.lamsa.de/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Sportverein.html;jsessionid=3B3015E9AFA9F9398E6B4C6402110160.1_cid368
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/


نامتراپآ هراجا
ناکم لقن یارب .دینکب مادقا نامتراپآ هراجا هب تبسن القتسم دیناوتیم ،قفوم شریذپ زا سپ
کالما یاهتکرش زا یکی اب لاثم یارب ،(gartrevteiM)همانەراجا کی ات مزال ،دوخ هناخ هب

یکار--تشا نا--م--ترا--پآ کی رد یقا--تا د--ی--ناو--تیم ن--ی--ن--چ--م--ه .د---ی---ن---ک اضما ،یرادر---هش
(GW – tfahcsniemegnhoW) – دینک هراجا ،یصخش کلام کی زا ای و – نایوجشناد یارب. 
نارجاهم یارب نکسم رازاب ،تلاهنآ-نوسکاس رد بسانم نکسم یارب وجتسج ماگنه رد
(etethcülfeG rüf esröbsgnunhoW) نایوجهانپ ناکسا یرسارس لاتروپ ای (rüf latropstfnukretnU
etethcülfeG) درک دنهاوخ کمک امش هب.

هراجا ماگنه رد تسا ییاهناکم نیلوا زا یکی کالما رتافد و یعامتجا هافر رتافد
مزال راک نیا یطرد ،یناملآ نابز هب ییانشآ .درک دیهاوخ هعجارم اهنآ هب ،نکسم
اهناتسرهش رتافد ای نکسم یاهیداحتا اب امیقتسم دیناوتیم نینچمه امش .تسا
.دیریگب سامت

و هنیزه هب ،یصخش دادرارق کی یاضما ای دوخ یصخش نکسم هب ناکم لقن ماگنه رد افطل
.دیشاب هتشاد هجوتهناخ هزادنا
سرتسد رد امش یارب ،صخشم یاهەزادنا اب بسانم یاهنامتراپآ ،نوناق کی ناونع هب

ییارجا یاهنیزه لیبق زا ،(netsoknebeN)هفاضا جراخم یمامت هناخ دادرارق .دوب دنهاوخ
(netsoksbeirteB)، نیزه .دنکیم دیق ،هراجا غلبم رب هوالع ارشیامرگ ،بآ لماش یفاضا یاه،
اب هک یدادرارق ساسا رب ار تنرتنیا و قرب یاهنیزه ،هوالع هب .دنوشیم هلابز هیلخت و تفاظن
.دیزادرپب ،دیاەدرک اضما تامدخ نیا ناگدننک نیمات

.دوب دهاوخن امش ناکسا لوئسم رگید لاردف تلایا ،وجهانپ کی ناونع هب ندش هتفریذپ زا سپ
یناگمه ناکسا زکارم زا یکی رد هکنیا ای دشاب نامتراپآ لابند هب یرهش قطانم رد دیاب
(UG – tfnukretnustfahcsniemeG)، دروم رد امش تالاوس یمامت یارب .دش دیهاوخ هداد رارق
.تسا مهم (تماقا تیعضو) امش ینوناق تیعضو ،رجاتسم کی ناونع هب یگدنز
هب یگدنز ونامتراپآ کی هب ناکم لقن نامز رد تسا مزال هک یتاکن دروم رد لصف نیا رد
.درک دیهاوخ بسک یتاعالطا ،دینک تقد اهنآ هب ،رجاتسم کی ناونع

(gnuthciflprevztisnhoW)  تماقا طیارش
هجوت اب  ،(sinbualrestlahtnefuA) تماقا هزاجا یاراد دارفا ،6102 لاس هب ماغدا نوناق قبط رب
تماقا لحم دروم رد هنادازآ دنناوتیمن رگید ،(GhtnefuA) تماقا نوناق3 هدام52 شخب هب

.(egalfuaztisnhoW) دنریگب میمصت ناملآ رد دوخ
رد هک یلاردف تلایا رد دیاب ،تماقا هزاجا دیئات زا دعب لوا لاس هس رد ،دیدج نیناوق قبط رب

6 خیرات زا لبق هکیتروص رد .دینامب یقاب ،دیدوب هدش هداد ناکسا نآ رد یگدنهانپ هسورپ لوط
ناکم نامه رد ندنام یقاب هب مزلم ،دیاەدرک ناکم لقن یرگید تلایا هب6102 تسوگآ
.دوب دیهاوخ
رد راک تعاس51 لقادح اب یعامتجا همیب هب طوبرم لغاشم زا یکی رد مادختسا یپ رد رگا

همادا ای و یلغش شزومآ یاهەرود رد تکرش دصق ای دیتسه وروی017 لک قوقح لقادح و هتفه
یاهەورگ هلمج زا صاخ دراوم .دش دنهاوخن امش لاح لماش تماقا طیارش ،دیراد تالیصحت
.دنتسه ینثتسم تماقا طیارش زا (ناوتان دارفا ای ناکدوک) ریذپبیسآ
رد تما-قا درو-م رد ید-ید-ج نو--نا--ق ،د--ع--ب ه--ب7102 لاس یاد-ت-با زا ،ه--م--ه زا ر--تم--ه--م
یرهش قطانم ای اهشخب رد تسا مزال ،نوناق نیا قبط رب .تسا رارقرب تلاهنآ-نوسکاس
.دیشاب هتشاد تماقا تلاهنآ-نوسکاس زا یصخشم
تماقا

elartnezed)ناکسا ییادز ز-کر--م--ت تسا---یس ا---ت تسا شال---ت رد تلا----ه----نآ-نوسکاس
gnugnirbretnU) رازاب  طیارش ،دنچره .دنک ارجا ار تلایا حطس یاهنامتراپآ رد نایوجهانپ
زکارم .دنکیمن ایحم ار تلایا نیا هب ندیسر زا دعب هلصافالب و عیرس ناکسا ،یلحم نکسم
اساسا زکارم نیا رد .دنتسه سرتسد رد (UG – etfnükretnustfahcsniemeG)یعمج ناکسا

.دراد دوجو امش یاهزاین یارب ار سامت تاعالطا و یعامتجا تیامح
ناکسا زکارم زا یکی ردیگدنهانپ تساوخرد دنیارف لوط رد الومعم ،هیلوا شریذپ زکرم رد
.تفرگ دیهاوخ رارق یعمج
.دش دهاوخ هداد ناکسایکارتشا یاهنامتراپآ زا یکی رد ادتبا رد ،اهنت هدنهانپ کی

.دش دنهاوخ هداد ناکسا هناگادج یاهنامتراپآ رد نکمم یاج اتاهەداوناخ
سرتسد رد امش هب کمک یارب یعامتجا راکددم کی الومعم ،اهنامتراپآ رد تماقا تروص رد
.دوب دهاوخ

20 21

تنوکس -3 لصف تنوکس - 3 لصف

Mietvertrag = همان هراجا
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هراجا هب لیامت تروص رد افطل .دینک قیقحت دادرارق یاضما لبق ،ناتلزنم جراخم هیلک دروم رد
سامتهژیو تیامح و هرواشم سامت طاقن ای یلحم یعامتجا هافر رتافد اب ،دوخ یارب یناکم
.دیریگب
هرادا رد تبث رب هوالع .دنوش هتفرگ رظن دم دیاب یرادا لاور یضعب ،ناکم لقن ماگنه رد
.دینک شرازگ ناتنادنزرف هسردم ای و همیب تکرش ،کناب هب ار دوخ دیدج سردآ دیاب ،یدنورهش
کی ناونع هب ،ناکسا یاهبنج همه هرابرد عماج تاعالطا بسک یارب لیامت تروص رد
هدافتسا (nedaftielteiM) دادرارق یامنهار هنابز دنچ تامدخ زا ،وجهانپ کی و رجاتسم
رد ،تلاهنآ-نوسکاس رد نکسم هراجا یارب ار یلماک و هیاپ تاعالطا امنهار نیا .دینک
.داد دهاوخ رارق ناترایتخا

تسرد و ملاس یلخاد یاضف نیمضت
زا .دینک داجیا بسانم شیامرگ و هیهت دیاب ،دوخ هناخ رد ،تدم ینالوط شمارآ ساسحا یارب
هک دوب دیهاوخ نئمطم هکلب ،دینکیم یریگولج اهلگنا و اهچراق دشر زا اهنت هن قیرط نیا
یاج هب دوخ هناخ زا ناکم لقن تروص رد .تفرگ دهاوخ رارق یبوخ طیارش رد ناتنامتراپآ
.دیهدب لیوحت ،دیاتفرگ لیوحت هک یلکش نامه هب ار نآ دیاب ،رگید
netfüL,) چراق زا یریگولج و شیامرگ ،عوبطم هیوهت روشورب رد ناوتیم ار مهم تاکن یمامت
nediemrev lemmihcS ,nezieH) درک ادیپ.

هلابز کیکفت
رد اهلابز ،یناگمه ناکسا زکارم و لزانم یمامت رد ،ورنیازا .دنوشیم تفایزاب هلابز ،ناملآ رد
مادک رد هلابز عون مادک امش نامتخاس رد هکنیا دروم رد .دوشیم کیکفت فلتخم یاهلطس
 .دییامن بسک ار مزال تاعالطا ،دریگیم رارق فرظ
.دینک بسک هلابز کیکفت دروم رد یعماج دیداجنیا رد
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بوخ هلحم زا نانیمطا
.تسا یرابجا نینکاس یمامت یارب ،حبص6 ات22 تعاس زا ،تحارتسا یمسر نامز تیاعر
دیهاوخ تفایرد زین ار (gnundrosuaH) نامتخاس نیناوق ،ناتلزنم دادرارق اب هارمه تاقوا یهاگ
داجیا ،هلحم و نامتخاس نینکاس یمامت اب زیمآتملاسم یگدنز نیمضت یارب نیناوق نیا .درک
.دوش لماش زین ار کرتشم یاهطیحم ندرک زیمت همانرب تسا نکمم نیناوق نیا .دناەدش
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یاهەرود رد تکرش یارب زاین دروم طیارش و کرادم دروم رد رتشیب تاعالطا بسک یارب
muz ttalbkreM) هعجارم اهەرود نیا دروم ردFMAB یتاعالطا هگرب هب افطل ،ماغدا
sruksnoitargetnI).

ادودح لک رد و دناەدش لیکشتییانشآ هرود کی ونابز هرود کی زا ماغدا یاهەرود یمامت
یارب یمسر نابز نومزآ کی یرازگرب اب اهەرود نیا .دیشک دنهاوخ لوط تعاس006-009
.(یدتبم و هیاپ حوطس رد نابز تیحالص) دنباییم نایاپ1B-2A REG حطس

 .دیبایب اجنیا رد ارماغدا یاهەرود هدننک رازگرب نیرتکیدزن دیناوتیم

اهەرود زا یکی رد مانتبث
دیاب ،ماغدا یاهەرود زا یشخب ناونع هب ،نابز شزومآ یاهەرود رد تکرش تهج
uz gnussaluZ eid fua gartnA)ماغدا یاهەرود رد تکرش هزاجا تهج یتساوخرد
sruksnoitargetnI menie)، لاردف هرادا رد (FMAB) تسیل .دییامن تبث 
.تسا سرتسد رداجنیا رد زاین دروم کرادم
هرادا یوس زا ،اهەرود زا یکی رد (etacifitrec noitazirohtua) روضح هزاجا تفایرد ضحم هب
دیناوتیم .دینک مانتبث نآ نابز یاهەرود رد و هدرک باختنا ار یاەدننک رازگرب دیناوتیم ،لاردف
،“tensruK„ نیالنآ لاتروپ قیرط زا ،دوخ هدودحم رد دوجوم یاهەرود و اهەدننک رازگرب دروم رد
تارادا قیرط زا نینچمه و  هتفرگ رارق سرتسد رد لاغتشا و یبایراک لاردف نامزاس فرط زا هک
.دیوش علطم ،یلحم یترجاهم هرواشم تارادا ای مانتبث

اهرد زا یرایسب هدننک زاب و هعماج رد ندش لخاد یانب گنس یناملآ نابز رد تراهم نتشاد
رد کچوک یاهارهش یضعب نینچمه و گرزب یاهرهش یمامت رد .تسا هردمزور یگدنز رد
.دراد دوجو یناملآ نابز یریگدای یارب یرایسب یاهتیعقوم ،تلاهنآ-نوسکاس
نینچمه و ،هدنهانپ کی ناونع هب ،نابز یاهسالک رد تکرش یگنوگچ هرابرد ،لصف نیا رد
.تخومآ دیهاوخ یبلاطم ،تلاهنآ-نوسکاس رد نابز نتخومآ رگید یاهەار

دوب دهاوخ رتتحار رایسب ندرک رارقرب طابترا – یناملآ نابز اب
رب هوالع .تسا ناملآ هعماج هب امش دورو یارب یلصا یناملآ نابز هب ندرک تبحص و ندیمهف
،ناملآ یاهروشک یمسر نابز یناملآ نابز .دراد زین یرگید دیاوف یناملآ نابز نتخومآ ،نیا
یگدنز یاهنیمز زا یرایسب رد .تسا یبونج لوریت و سیئوس ،گروبمازکول ،کیژلب ،شیرتا

هتشذگ هک یدارفا زا یرایسب ،نمضرد .تسا شیازفا لاحرد ندوب هنابزدنچ تیمها ،یمومع
!دنتسه طلسم یناملآ نابز هب نونکا ،دناد رارف و یگدنهانپ
یناملآ نابز نتسناد .دنکیم ناسآ ار امش تاطابترا یناملآ نابز نتسناد
 دزن ،یعامتجا هافر هرادا رد لاثم یارب) دینک نایب یتحار هب ار دوخ رظن ات دنکیم کمک•

.دنکیم رتەاتوک ار هرواشم نامز نینچمه و ،(هسردم رد ،رتکد
.دنکیم تیوقت ار امش یلغش یاهبنج و شزومآ•
.دنکیم زاینیب مجرتم نتشاد زا ار امش•
 مجرتم کی ناونع هب لاثم یارب ،دشاب هتشاد هارمه هب یعامتجا تیلوبقم امش یارب دناوتیم•

.دوخ تنوکس لحم نامتخاس و هعماج رد
ماغدا یاهرود رد ندرک تکرش و نتفای

تیوقت یارب (esruksnoitargetnI) ماغدا یاهەرود ،تلاهنآ-نوسکاس لاردف هدودحم هیلک رد
ات دوریم راظتنا .دندرگیم رازگرب ناملآ خیرات و گنهرف ،ینوناق متسیس شزومآ و یناملآ نابز
.دننک بسک ار تامولعم نیا ،ناگدنهانپ یمامت
هتخانش تیمسر هب ناگدنهانپ .دنتسین دازآ ناگدنهانپ همه یارب دوخ یدوخ هب اهەرود نیا

ناگدنهانپ یارب ماغدا یاهەرود ،نیا رب هوالع .دوب دنهاوخ اهەرود نیا رد تکرش هب رداق  هدش
یسررب دنیارف لوط رد ،یلاموس و هرتیرا ،قارع ،ناریا ،هیروس یاهروشک زا نایوجهانپ و
،دعب هب7102 یادتبا زا و ،هدش هتخانش تیمسر هب نایوجهانپ .دنوشیم رازگرب یگدنهانپ
قبط رب تماقا هزاجا نتشاد اب هدش هتفریذپ نایووجهانپ ،نشور یتماقا زادنامشچ اب ناگدنهانپ
ساسا رب تماقا هزاجا ناگدنراد نینچمه و (GhtnefuA) تماقا نوناق3 هلمج2 شخب06 هدام
یفرعم تروص رد .دنتسه اهەرود نیا رد تکرش هب روبجم ،تماقا نوناق5 شخب52 هدام
.دوب دنهاوخ ناگیار اهەرود نیا ،ندش
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رظن رد نودب ار نایوجهانپ یناملآ نابز ،تلاهنآ-نوسکاس یاهیرادرهش زا یضعب
.دنتسه ناگیار تامدخ نیا زا یخرب .دننکیم تیوقت ،اهنآ ینوناق تیعضو نتفرگ
(niehcstugsgnudliB) یشزومآ یاهنپوک قیرط زا ناوتیم ار اهنیزه زا یشخب
.دینک بسک تاعالطا یبایراک زکارم رد دروم نیا رد .درک تخادرپ

دیزومایب نیالنآ ار یناملآ نابز
تامدخ زا دنناوتیم ،دنریگب دای رایس و لقتسم روطب ار یناملآ نابز دنراد دصق هک یدارفا
.دننک هدافتسا ،هدش داجیا تنرتنیا رد هک یرایسب
 رد ،هرمزور یگدنز یارب ار یناملآ نابز شزومآhcstueD geitsniE نابز اب ییانشآ نشیکیلپا•

 نشیکیلپا نیا .دنکیم مهارف ،“یتلود نالوئسم اب تاقالم„ و “رتکد تیزیو„ دننام ییاهسرد
 هک یدارفا یارب هژیو هب ،تسا دوجوم فلتخم نابز9 رد هک ،(SOiو دیوردنا یارب) ناگیار
 رایسب ،دنزومایب نابز رایس تروصب دنهاوخیم ای و دنرادن یسرتسد یناملآ یاهسالک هب
.تسا بسانم

 دارفا یارب ار ماغدا لاتیجید یاهەرود،nenrel hcstueD lliw hcI نیالنآ یریگدای لاتروپ•
 و یلغش ناونع هب ،ار یناملآ نابز .دنکیم رازگرب2B ات1A حوطس رد ،هتفرشیپ و یدتبم
 سرتسد رد نابز61 هب ،ناگیار تامدخ .داد اقترا ،فلتخم تلاح03 رد ناوتیم ،یافرح
 .دنراد رارق

 و یتوص یاهلیاف ،ریواصت ابretröW red tdatS eid – hcstueD nreL نابز شزومآ یزاب•
،SOi و دیوردنا یور رب ،نیالنآ تروصب ناوتیم ار نشیکیلپا نیا .دنکیم راک هنومن تالمج
.درک یزاب یسیلگنا و یبرع یاهنابز هب

 ار یرتناسآ طابتراDRA red hcubretröwoiduA dnu -dliB( DRA( یریوصت و یتوص تغل گنهرف•
 هیلک ،لصف71 بلاغ رد تغل گنهرف نیا .دنکیم مهارف ناگدنهانپ هرمزور یگدنز رد
 .دهدیم ششوپ ار هرمزور یگدنز یاهبنج

 تکرش طسوت ،یدربراک یاهلاثم اب ، یبرع هب یناملآ و یناملآ هب یبرع نیالنآ تغل گنهرف•
 .هتفرگ رارق سرتسد رد نازومآنابز یارب،tdiehcsnegnaL تاراشتنا
 امش هب یناملآ نابز یریگدای لحارم نیلوا رد،elleW ehcstueD نیالنآ یناملآ نابز یبرم•

2.دنکیم کمک
 .دینادب رتشیب ،یناملآ نابز ناگیار و نیالنآ یاهامنهار هرابرداجنیا رد

هدننکمرگرس یزیمآگنر یاهیشاقن و ریواصت،ed.egnilthcülfreufnerotartsulli نیالنآ لاترپ رد
 تسا هتفرگ رارقزومآنابز ناکدوک رایتخا رد ناگیار روطب ،یدیفم رایسب و

و هدرک مانتبث نآ نابز یاهسالک رد ،دوخ هدودحم رد رظن دروم هدننکرازگرب ندرک ادیپ زا سپ
نومزآ کی قیرط زا ار امش یاهتراهم ،هرود هدننکرازگرب .دیهد لیوحت ار دوخ همانەزاجا
.دهدیم رارق بسانم سالک رد ار امش و هدرک یبایزرا (tsetsgnufutsniE) حطس نییعت

همانیفرعم نتشاد نودب نابز یاهسالک هب یسرتسد
صوصخم ینابز یاهەرود یرازگرب یارب یامانرب تلاهنآ-نوسکاس ،7102 لاس یادتبا زا
،اهەرود نیا رد .هدید بیترت ،دناتفاین ار ماغدا یاهەرود رد تکرش هزاجا هک یدارفا
ار2A نابز حطس ،یمسر نومزآ کی رد تکرش زا سپ و هدرک بسک ار یناملآ نابز یاهتراهم
.دینک تکرش لغش هب طوبرم نابز یاهەرود رد دیناوتیم ساسا نیا رب .درک دیهاوخ تفایرد

دیزومایب هملاکم یاهەرود و یشزومآ یاهەاگشاب ار یناملآ نابز
ماغدا یاهەرود هب یسرتسد نودب یتح تلاهنآ-نوسکاس رد
دیهاوخ یناملآ نابز نتخومآ یارب یرایسب یاهتصرف زین
ه-ب تا-مد-خ ،طا-ق-ن یرا-یسب رد رو-ظ-ن-م ن-یا یار--ب .تشاد
ابیرقت هک یدارفا یارب .هدش هداد بیترت هناتسآ مک حالطصا

و نا--بز یا--هەرود د-نراد-ن ینا-م-لآ نا-بز ا-ب ییا--نشآ چ--ی--ه
یفلت-خ-م (sffertnrelhcarpS)نابز یری-گدا-ی یا-هەاگشا-ب
ما-ج-نا ینا-م-لآ ه-م-لاکم ا-ه-نآ زا یرا--یسب رد ه--ک دراد دو--جو
رظن رد اب ،ناوناب یارب یاەژیو یاهەرود نینچمه .ددرگیم
.دنتسه سرتسد رد ،ناکدوک زا یرادهگن نتفرگ

یموب دارفا فرط زا و هدوب ناگیار الومعم یریگدای یاهەاگشاب و نابز یاهەرود نینچ
رد احیجرت .دنوشیم رازگرب نابز یاهفاک رد ،دنراد ار ناگدنهانپ هب کمک دصق هک ،(نابلطواد)
.دینک وجوسرپ زین پمک رد هدش هئارا تامدخ دروم
تاسسوم و نابز سرادم طسوت هدش ارزگرب یناملآ نابز یاهسالک رد دنناوتیم زیننالاسگرزب
اپورا شرورپ و شزومآ نمجنا و (neluhcshcohskloV) یلحم یاهجلاک لاثم یارب) یشزومآ
(krewsgnudliB sehcsiäporuE) ه-ب ا-م-ی-ق-تسم ا-هسال-ک تم-ی-ق و عو-ن درو-م رد .د-ن-ن--ک تکرش
.دینک هعجارم اهەدننکرازگرب
.دوشیم داهنشیپ یموب ناکدوک اب هارمه تغارف تاقوا رد حرفم شزومآ ،ناکدوک  یارب
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هدشن لماک زونه امش یگدنهانپ تساوخرد دنور دیاش و دیاەدش دراو دوخ یرهش هقطنم هب امش
ینف یاهشزومآ زا یکی رد ای و دیبایب یلغش تعرس هب ات دیتسه لیام ،تروص ره رد .دشاب

.دینک تکرش
نیلوا رد امش هب تلاهنآ-نوسکاس تامدخ و نیلوئسم زا کیمادک هکنیا دروم رد ،لصف نیا رد
تیوقت یگنوگچ اب نینچمه .تسناد دیهاوخ ،درک دنهاوخ کمک شزومآ و راک هب دورو لحارم

یارب صوصخ هب ،رازاب هب دورو رد اقترا هوحن و ینف شزومآ ریسم،یلغش یاهتیحالص
.دش دیهاوخ انشآ ،نایوجهانپ

دنتسه مهم امش یارب ینف شزومآ و راک ارچ
امش .دنتسه هعماج رد روضح و دورو دیلک زین ینف شزومآ و راک نتشاد ،نابز نتسناد هارمه هب
:ینف شزومآ و لاغتشا قیرط زا

.دیهدیم شیازفا ناملآ رد تدم ینالوط تماقا یارب ار دوخ سناش•
.دینک بسک سفن هب دامتعا و تردق ،یلام لالقتسا دیناوتیم•
.دیهدیم اقترا ار دوخ هرمزور یگدنز و اهتراهم بسک•
.درک دیهاوخ بسک یرتشیب یعامتجا تکراشم•
.تشاذگ دیهاوخ ریثات ،یراکیب همیب هنیمز رد دوخ قح رب یتبثم لکش هب•

ینف شزومآ و لغش هب یسرتسد لاعف ءاقترا
بسک و دیئات نینچمه و یلغش هرواشم ییارب یاەژیو تامدخ تلاهنآ-نوسکاس رسارس رد

.دناد دوجو ،درک دنهاوخ کمک ینف شزومآ ای راک نتفای امش هب هک ،تیحالص
:دنرادروخرب ییالاب تیمها زا ریز دراوم
 لماش نیا .دیوش راک هب تسد تقو عرسا رد  ،لغش نتفای و تیحالص بسک هنیمز رد•

 اب ات دنکیم کمک امش و دوشیم یلغش یاهتصرف یوجتسج ای و هرواشم زکارم هب هعجارم
 ناتلغش دروم رد یانایارگعقاو دید اب دیناوتب و دیوش انشآ تلاهنآ-نوسکاس راک رازاب
.دیریگب میمصت

 لوبق ار دوجوم یاهتیامح و اهکمک همه ودینک یسررب ار هدش مهارف یاهتصرف یمامت•
 طیارش تفرشیپ رد ییازس هب شقن تالیصحت و شزومآ ،راک رد امش شالت هشیمه .دینک
.دراد امش

ینف شزومآ و راک رازاب –5 لصف
راک رازاب هب دورو رد هیلوا لحارم
طیارش هب اساسا ،لاردف هقطن و تلاهنآ-نوسکاس رد لغش نتفای یارب امش یاهتصرف
.(ینوناق طیارش نینچمه) دراد یگتسب امش تماقا

 هتخانش تیمسر هب یوجهانپ کی ناونع هب ای و هدش دییات وا یگدنهانپ هک یسک ناونع هب•
 مه دیناوتیم امش .تشاد دیهاوخلاغتشا یارب لماک زوجم ،تماقا هزاجا هارمه هب هدش
 ار دوخ لقتسم لغش هک دوب دیهاوخ رداق م و دیوش راک هب لوغشم دنمراک کی ناونع هب

 یلغش زکارم رد یرگید هوقلاب تامدخ و ناکسا یارب کمکII BGS ساسا رب .دینک عورش
 .درک دیهاوخ تفایرد

 کی ناونع هب دیناوتیم ،دیراد تماقا لاردف هدودحم رد ینوناق روطب لاس4 تدم هب رگا•
.دیوش مادختسا ،یبایراک یاهسناژآ هزاجا نودب وجهانپ

 یارب یتساوخرد ،یجراخ عابتا تبث هرادا رد ناوتیمجارخا زا تعنامم نتشاد تروص رد•
 زا ار مزال یاهیدییات یجراخ عابتا تبث هاردا .دومن تبث ،راک یارب وجتسج زوجم
 دهاوخ میمصت (sinbualrestiebrA) لاغتشا هزاجا هرابرد و هدرک بسک لاغتشا یاهسناژآ

.تفرگ

ینف شزومآ و راک رازاب – 5 لصف



لومشم ،(gnuttatsegstlahtnefuA) تماقا هزاجا نتشاد رایتخا رد تروصرد
هتشاد لغش هکنیا .دوب دیهاوخن ینف شزومآ ای لغش نتشاد طرش هب هژیو تماقا
.تشاد دهاوخن امش یدنهانپ تساوخرد رب یریثات دیشاب لغش لابند هب ای و دیشاب
اقترا تساوخرد ای نآ دیدمت هب لغش نتشادgnudluD نتشاد رایتخا رد تروصرد
.درک دهاوخ کمک ینوناق طیارش

راک زا تعنامم و دودحم لاغتشا هزاجا
رگا ،دینک راک لاردف هدودحم یمامت و تلاهنآ-نوسکاس رد هکتشاد دیهاوخن هزاجا امش
 ات هتفه6 زا دناوتیم زکرم نیا رد تماقا تدم .دیشاب نکاس (EAL) هیلوا مانتبث زکرم رد•

.دنک رییغت هام6
 و ینسوب ،ینابلآ ،اپورا هیداحتا یاضعا) دیشاب هدمآ نما حالطصا هب یاهروشک زا یکی زا•

 ار دوخ یگدنهانپ تساوخرد و (ناتسبرص ،لاگنس ،ورگنتنوم ،هینودقم ،ووزوک ،انغ ،نیوگزره
 .دیشاب هدرک تبث5102 تسوگآ13 زا لبق

.دیشاب هتفگ غورد دوخ یدنورهش و تیعبات ای تیوه دروم رد•
tiekgitätsbrewrE) “لاغتشا زاا تعنامم„ نیا ،لاغتشا زا تیمورحم تروصرد
tettatseg thcin) هنوگره نتشاد تروصرد .دش دهاوخ تبث امش تماقا هزاجا رد

تبث رتفد اب افطل ،(لاغتشا هزاجا دروم رد لاثم یارب) تماقا قح دروم رد یلاوس
.دیریگب سامتدوخ یلحم یجراخ عابتا

دناەدمآ تسدب جراخ رد هک یافرح یاهتیحالص یبایزرا
یصاخ تالیصحت نتشاد دنمزاین لغاشم زا یرایسب ،ناملآ رد
هدش م-ی-ظ-ن--ت حال--طصا ه--ب ل--غاشم ن--یا ه--ل--م--ج زا .تسا
(efureB etreitnemelger) یسانشناور ،یکشزپ هب ناوتیم،
لغش رد مادختسا یارب .درک راشا یراگزومآ و یراتسرپ
و اهتیحالص ات دشاب مزال تسا نکمم ،ناترظن دروم
دیئات ،دیاەدروآ تسدب ناملآ زا جراخ رد هک یکرادم
دوخ امرفراک ،دراوم نیا زج هب یلغاشم دروم رد .دنوش
،دیاەدروا تسدب جراخ رد هک یشناد ایآ هکنیا دروم رد
یریگمیمصت ،ریخ ای تسا یفاک لغش نیا ماجنا یارب

هئارا نودب و یمسر تیحالص دیئات نودب .درک دهاوخ
،لغاشم نیا زا یکی رد مادختسا ،اهمانیهاوگ و ملپید
.دوب دهاوخ تخس

زاین دروم کرادم
ایsinbualrestiebrA) لاغتشا هزاجا sinbualregnugitfähcseB)
لاغتشا هزا-جا دنمزای-ن ،د-یوش را-ک ه-ب لو-غشم تلا-ه-نآ-نوسکاس رد د-ی-ناو-ت-ب ه-ک-ن-یا یار-ب
(sinbualrestiebrAای sinbualregnugitfähcseB) دیتسه.
ای یسایس لیالد هب ،تماقا هزاجا و دیاەدش هتخانش تیمسر هب وجهانپ کی ناونع هب رگا
زوجم„ هارمه هب ییاسانش کرادم نتشاد تروصرد دیناوتیم ،دیاەدرک تفایرد ،هناتسودرشب
.دیریذپب ار یمادختسا هنوگره “(tettatseg tiekgitätsbrewrE) ای (tettatseg gnugitfähcseB) لاغتشا
یوجهانپ ناونع هب ای و دنراد هارمه (gnuttatsegstlahtnefuA)تماقا هزاجا هک ینایوجهانپ
:دنشاب هتشاد هجوت ریز ینوناق دراوم هب دیاب ،دنوشیم هتخانش (gnudluD)هدش هتفریذپ
 ،هدنهانپ کی ناونع هب هیلوا مانتبث زا دعب هام هس ات (sinbualrestiebrA) لاغتشا زوجم(1
 .دوشیمن رداص    

 .تشاد دیهاوخ زاینیجراخ عابتا تبث هرادا هیدیئات هب ،لاغتشا هزاجا تفایرد تهج(2
 تروصرد .ددرگ تبث ،لوئسمیجراخ عابتا تبث هرادا رد داب لاغتشا هزاجا تساوخرد   
tim run tiekgitätsbrewrE) دش دهاوخ تبث امش تماقا هزاجا رد ،لاغتشا زوجم تفایرد    
      tettatseg edröhebrednälsuA red gnugimheneG).

 دهاوخ دیئات امش تساوخرد هکنیا دروم رد امش هدنورپ یسررب اب یجراخ عابتا تبث هرادا(3
 هوالع .درک دهاوخ یسررب ار امشیلغش دهعت هرادا نیا .تفرگ دهاوخ میمصت ،ریخ ای دش    
 روضح هب یزاین ،تقفاوم نیا .تسا زاین دروم زینلاغتشا سناژآ تقفاوم ،هیدیئات نیا رب    
 .دش دهاوخ ماجنا یجراخ عابتا تبث هرادا طسوت و درادن ار لاغتشا سناژآ رد امش یصخش    
 یزاین لاغتشا سناژآ هیدیئات هب رگید ،لاردف هدودحم رد ینوناق تماقا لاس راهچ زا سپ    
.تسین    

 سناژآ هدهعرب ،دنکیم تیاعر ار ینوناق یاهیدنمزاین امش راک لحم ایآ هکنیا یسررب(4
 هتشاد یناملآ نادنمراک زا رتمک یتیبولطم دیابن امش یراک طیحم و فیاظو .تسا لاغتشا    
.دشاب    

gnudluDای و تماقا هزاجا اب دیناوتیم لکرد،دنشاب تبثم هناگادج لحارم هکیتروصرد
لوبق ار یراک یاهداهنشیپ ،تقوم دنمراک ناونع هب دیناوتیم ،لاثم یارب .دیوش راک هب لوغشم
سناژآ رد ار دوخ (nedlem dnehcusstiebra) یراکیب هدنورپ ات دوب دیهاوخ رداق نینچمه .دینک
،دنهدیم هئارا کمک و هرواشم هک یدارفا هب ار امش یبایراک سناژآ .دییامن تبث یلحم لاغتشا
.درک دهاوخ یفرعم
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ناملآ راک رازاب اب ییانشآ
نتفر هسردم هب یزاین و دناەدیسر ینوناق نس هب هک یدارفا ،یرهش هقطنم هب دورو ضحم هب
.دننک هدافتسا مادختسا و راک رازاب هب دورو یارب دوجوم یاهتصرف یمامت زا دیاب ،دنرادن
ناگدنهان-پ ما-غدا تا-ماد-قا زا هدا-ف-تسا تصر-ف ،یگد-ن--ها--ن--پ تساو--خرد د--ن--یار--ف یط رد
(MIF – nemhanßamsnoitargetnisgnilthcülF) یاهتصرف تا-ماد-قا ن--یا .تشاد د--ی--هاو--خ ار
هب صاخ روطب لغاشم نیا .دنتسه یعامتجا یتامدخ روما رد (netiehnegelegstiebrA)مادختسا
زا و دیراد نس لاس81 لقادح رگا .دننکیم کمک ،راک یاضف و هعماج رد امش ندش ماغدا

نیا زا .دینک لوبق ار اهنآ ،ییاهتصرف نینچ داهنشیپ تروص رد امتح ،دییایمن ینما روشک
.دش دیهاوخ انشآ یلحم راک رازاب اب مک نامز هب ،قیرط

رد ندرک تکرش .دنوشیمن بوسحم تقو مامت مادختسا ،ناگدنهانپ ماغدا تامادقا
،یلیصحت یاهمانرب و ینف شزومآ ،یناملآ نابز و ماغدا یاهەرود ،اهتیلاعف نیا

 .دنراد تیحجرا ندش مادختسا هب تبسن هشیمه
هب ،تکرش کی رد مادختسا ،یزومآراک .تسا (mukitkarP)یزومآراک ،راک نتفای رگید تصرف
هبرجت دیناوتیم قیرط زا .تسا هدنیآ یاهلغش یارب ندش هدامآ و یافرح شناد بسک فده
رظنرد مادختسا یعون ناونع هب یزومآراک .دیهد اقترا ار دوخ یاهتراهم و هدرک بسک یافرح
،(mukitkarpreppunhcS) یشیامزآ یزومآراک .دوشیمن قوقح لماش هشیمه یلو ،دوشیم هتفرگ
رد .تسا ینثتسم هدعاق نیا زا ،دوشیم هدیمان زین (gnugitfähcsebeborP) یشیامزآ مادختسا هک
نایوجهانپ و ناگدنهانپ یارب ،تلاح نیا .دوشیم تخادرپ ینوناق قوقح لقادح ،تلاح نیا
.درادن یزاین لاردف یبایراک نامزاس هزاجا هب ،هدش هتفریذپ

تیحالص دیاب ،دیاەدومن بسک یافرح شناد و تیحالص و دیاەدرک راک دوخ روشک رد رگا
امش سناش ،دنیارف نیا .دنوش دیئات و یبایزرا ،حالصیذ نیلوئسم طسوت امش یلغش و یافرح
.دهدیم شیازفا ار راک رازاب رد عیرس ماغدا رد
یافرح یاهتیحالص نتسناد تروصرد ،تلاهنآ-ینوسکاکس یاهتکرش و نایامرفراک
.دننک یبایزرا صاخ لغش کی رد ار امش دادعتسا ات تسناوت دنهاوخ رتهب ،امش
و یترجاهم طیارش نتفرگ رظن رد نودب  ،هدنهانپ کی ناونع هب دیناوتیم امش ،ینوناق ظاحل زا

دیئات ،دنچره .دییامن تبثدوخ یافرح تیحالص دیئات یارب یتساوخرد ،دوخ یدنورهش
.دوب دهاوخن ناملآ رد راک هزاجا یاطعا یانعم هب ،ناملآ زا جراخ رد هدش بسک یاهتیحالص
.دشابیم لاغتشا زوجم تساخرد یتبث دنمزاین رما نیا

(همجرت) هیهت لیلد هب ،یفاضا جراخم .دورب الاب وروی دصدنچ ات نکمم کرادم دیئات هنیزه
.دیآیم دوجوب نابز یاهەرود و دمآ وتفر هنیزه ،همانیهاوگ رودص ،کرادم
راک رازاب هب دورو و ماغدا یارب ردقچ امش یلغش یاهتیحالص دیئات هکنیازا عالطا یارب
ار  (dnalhcstueD ni gnunnekrenA) ناملآ کرادم دیئات لاتروپ یوئدیو ،دشابیم مهم
.دینیبب

یافرح یاهتیحالص دیئات یارب کمک
،هدمآ تسدب ناملآ زا جراخ رد هک یلغش تیحالص کرادم یزاسناسکی و یبایزرا یارب
ناملآ کرادم دیئات لاتروپ ترادا .دنیامن تبث ار یتساوخرد ،هطوبرم ترادا رد دیاب نایضاقتم
(dnalhcstueD ni gnunnekrenA) نینچمه و  rednif noitingocerتفای دیهاوخ.
تارادا ندرک ادیپ رد“QI –تیحالص ذخا قیرط زا ماغدا„QI هکبش کرادم دیئات هرواشم
 .دننکیم تیامح امش زا و هدرک کمک امش هب هسورپ نیا یارب ندش هدامآ نینچمه و هطوبرم
 رگا دیریگب سامت کرادم دیئات رواشم اب افطل
 دینادب رتشیب ،امش یارب تیحالص دیئات دیاوف دروم رد دیراد دصق•
 دیتسه کرادم دیئات هنیمز رد یصوصخ کمک و هرواشم ناهاوخ•
 دیتسه یافرح تیحالص دیئات تساوخرد تهج تیامح دنمزاین•
 دودحم ای ندرک مگ تروصرد ،تیحالص بسک یاهتصرف دروم رد تاعالطا بسک ناهاوخ•

 .دیتسه ،تیحالص کرادم ندوب
نشیکیلپا یور رب امش دوجوم یلغش یاهتیحالص دیئات هرابرد زاین دروم تاعالطا

 .تسا سرتسد رد زینdnalhcstueD ni gnunnekrenA  (یجراخ نابز6) هنابزدنچ
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http://www.netzwerk-iq.de/anerkennung.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/videos.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/app.php


1B حطس رد یناملآ نابز اب ییانشآ دنمزاین ،دیتسه ینف شزومآ لابند هب رگا
لوط رد ار دوخ یافرح هبرجت ،لاثم یارب ،دیناوتب رگا دوب دهاوخ دیفم .دیتسه
 .دییامن تابثا یزومآراک هرود

ینف شزومآ یاهەرود یارب یگدامآ ای تکرش تهج کمک
تفایرد ،ینف شزومآ لیمکت فده هب یاەژیو تیامح ،ناوج نایوجهانپ ،تلاهنآ-نوسکاس رد
دوجوینف شزومآ هب ناناوج دورو یارب صوصخم هژورپ و همانرب شش لک رد .درک دنهاوخ
.دوشیم هراشا اهنآ هب ریز رد هک دراد
 “(uDiiM – (gnudlibsuA elauD ni nenni*tnargiM))هناگود شزومآ رد نارجاهم„ هژورپ(1
 ناشیا ندرک هدامآ و ،هناگود شزومآ زا رجاهم یاهەداوناخ نیدلاو و نالاسگرزب یهاگآ فده    
 ماغدا نانچ تلاهنآ-نوسکاس اهتکرش .دنکیم لابند ار راک لحم رد شزومآ یارب    
  یارب یتاعالطا یاهروشورب قیرط زا .دننکیم هئارا راک رازاب زا یلماک و عماج دید هک دناەدش    
 بسک یرتشیب تاعالطا ، (nretlE dnu ehcildneguJ rüf rettälbofnI) نیدلاو و نالاسگرزب    
.دینک    

 نایوجهانپ (S-JVB – ehcarpS serhajsgnutierebrovsfureB)لغش یارب یگدامآ نابز هرود رد(2
 رد دنناوتیم نآ زا سپ و هدرک بسک ار یناملآ نابز دروم رد هیلوا شناد لاس81 ریز ناوج    
 اهرود نیا رد .دننک تکرش (JVB – rhajsgnutierebrovsfureB)راک یارب یگدامآ یاهەرود    
 .دومن بسک ار (ssulhcsbaluhcstpuaH) ییامنهار یلیصحت کردم ناوتیم    

 ،شزومآراک لماش یلغش یگدامآ ++ (QE – gnureizifilauqsgeitsniE)هیلوا تیحالص حطس(3
 یارب .دنکیم مهارف ینوناق نس زا رتالاب نایوجهانپ یارب ار نابز تیوقت و یلغش یگدامآ    
.دوشیم ارجا تلاهنآ-نوسکاس زا هطقن هس رد یشیامزآ تروصب هرود نیا ،عورش    

 اب (gnudlibsuA etreitsissa ecnahcstfnukuZ)هدنیآ سناش یکمک شزومآ یلحم همانرب(4
 رارق بطاخم ار ناوج نایوجهانپ صاخ روط هب و هدش ارجا یبایراک لاردف هرادا یراکمه    
 ،یشزومآ یعامتجا هدرشف یاهکمک و بسانم یگداما قیرط زا ،همانرب نیا لوط رد .دهدیم    
 .دش دیهاوخ تیامح ،یلغش شزومآ قفوم لیمکت یارب    

 و تیحالص یبایزرا ،هتفریپ یلغش ییانشآ ،ناوج نایوجهانپ یاربOFARB یلحم همانرب(5
 بیترت ،(sruksnoitargetnidneguJ) ناناوج ماغدا یاهەرود نینچمه و یلغش نومزآ    
.دهدیم    

تیحالص یبایزرا یارب یبوخ کردم ،تسا هدش بسک یزومآراک لوط رد هک یافرح هبرجت
.دینک هئارا ار کرادم نیا ،دوخ یدعب تساوخرد رد دوشیم داهنشیپ .تسا
یاهتیلاعف هرابرد زاین دروم تاعالطا ،(tiebrA rüf rutnegasednuB) یبایراک لاردف سناژآ

هرامش قیرط زا ،هدش هتفریذپ نایوجهانپ و ناگدنهانپ یارب ار یزومآراک یاهتصرف و یلغش
.تسا هدرک ایهم948223170002+ یزکرم نفلت
هدامآ یارب یبوخ شور زین (DFB – tsneidnegilliwierfsednuB) لاردف هنابلطواد تامدخ:هتکن

هعلاطم تقد هب ار8 لصف افطل .تسا ناملآ راک رازاب هب دورو تهج ،یلمع و یروئت ،ندش
.دینک

ینف شزومآ قیرط زا مادختسا زادنامشچ
(هناگود) یافرح شزومآ
شزومآ .دراد دوحو هدش هتخانش تیمسر هب یشزومآ همانرب004 دودح ،ناملآ رد رضاح لاحرد
شخب ود هب شزومآ عون نیآ .تسا یرظن و یلمع یشزومآ تاعوضوم زا یبیکرت یلغش هناگود
ناوتیم ار هلحرم نیا .دوشیم میسقت یافرح ینف هسردم رد لیصحت و راک لحم رد ییامنهار
نایوجهانپ رگا .دراد دوجو نآ یارب زین یتباث هنیزه کمک و درک عورش یلیصحت هجرد ره اب

ماو یارب دنناوتیم ،دننک زاغآ ار دوخ شزومآ ،لاردف هدودحم ای و تلاهنآ-نوسکاس رد ،ناوج
.دنهدب تساوخرد (eflihiebsgnudlibsuasfureB - ینف شزومآ ماو) یتلود
رد هک یاەدش هتفریذپ نایوجهانپ .تسامش یلغش هدنیآ یارب یمهم یراذگ هیامرس ،ینف شزومآ

.دش دنهاوخ ،شزومآ هرود لوط رد ،نما تماقا لماش ،دنشاب هدرک مانتبث یشزومآ هرود ی
فرط زا زوجم نیا .دنراد یزومآراک و یشزومآ یاهەرود رد تکرش یارب ینوناق هزاجا ناگدنهانپ
.دوشیم رداص ،یتیدودحم هنوگ چیه نودب ،(edröhebrednälsuA) یجراخ عابتا تبث هرادا
mi gnudlibsuA elaud)یتسد عیانص رد هناگود شزومآ
krewdnaH) نومنفرح رظن و شزومآ زا بیکرت زا یایا
ا-ب و-ج-ها-ن-پ کی ناو-ن-ع ه-ب .تسا تلا-ه--نآ-نوسکاس رد
هرود کی رد تکرش یارب دیناوتیم ،بسانم ینوناق طیارش
.دییامن مادقا ،تلاهنآ-نوسکاس رد یتسد عیانص یشزومآ
دارفا اب ،دیتسه دنمقالع اهەرود نیا رد تکرش هب رگا
(remmakskrewdnaH) یتسد ع-یا-نص ن--م--ج--نا رد لو--ئسم
 .دیریگب سامت تلاهنآ-نوسکاس
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https://www.hwkhalle.de/ausbildung/berufsorientierung/fluechtlinge-ausbildung_und_arbeiten_im_handwerk
http://www.lamsa.de/migration/de/7159,,/Themen-und-Projekte/Migrant*innen-in-duale-Ausbildung/Projektbeschreibung.html


زکارم لابند هب ،تلاهنآ-نوسکاس رد یلیصحت یاهتصرف زا یعماج دید نتشاد یارب
یمومع تاعالطا .دیدرگب دوخ رظن دروم یاهەاگشناد  للملانیب روما رتافد و ییوگدمآشوخ
.دنتسه سرتسد رد زین یبایراک زکارم رد ،ناملآ رد لیصحت هرابرد

زا لبق ،نکمم یاج ات .دیتسه تماقا هزاجا دنمزاین ،دوخ لیصحت نامز لوط رد
و ناملآ رد لیصحت دروم رد اصخش ،یبایراک یاهسناژآ رد هرواشم تاسلج
رد لیصحت تیاسبو قیرط زا لاثم یارب) دینک بسک تاعالطا تلاهنآ-نوسکاس
یمومع تاعالطا یاهزور رد دیناوتیم نینچمه .(dnalhcstueD ni nereidutS ناملآ
.دییامن هعجارم اجنآ هب ،اهەاگشناد

یبایراک زکارم و مادختسا یاهسناژآ قیرط زا راک رازاب هب دورو
یلحمیبایراک زکرم ویلحم مادختسا سناژآ،gnudluD ای و تماقا هزاجا نتشاد ترووص رد
ات دیناوتیم امش لاثم یارب .دوب دنهاوخ راک رازاب رد امش نداد رارق و ییامنهار لوئسم
مادختسا سناژآ .دینک داجیا نکاما نیا رد ار دوخ یراکیب هدنورپ
 .دنکیم یناسرعالطا تلاهنآ-ینوساکس راک رازاب دروم رد•
 .دنیبیم کرادت ،یبایزرا و یلغش ماغدا یاهتصرف دروم رد یصخش هرواشم•
 .تسا یشزومآ یاهەرود هب دورو ای مادختسا لوئسم•

تامد-خ زا د-ی-ناو-تیم ا-ه-ن-ت ،د-یشا-ب ه-تشاد-ن یسر-تسد را-ک رازا-ب ه-ب ه-ک ینا-مز ا-ت
دوجوم تروصرد .دییامن هدافتسا مادختسا یاهسناژآ رد هدش هئارا یاەرواشم
یاهسناژآ مادختسا و هرواشم تامدخ ،لاغتشا زوجم یارب ینوناق طیارش ندوب
،لاثم یارب)II BGS نوناق لومشم رگا .دوب دنهاوخ امش سرتسد رد زین مادختسا
و هرواشم لوئسم یبایراک زکارم ،دیوشیم (هدش هتخانش تیمسر هب هدنهانپ
.دوب دنهاوخ امش مادختسا

dnu gnudlibsuA elletssgnureinidrooK)ترجاهم و ینف شزومآ یارب ییامنهار زکرم(6
      ASUAK – noitargiM) و یترجاهم هنیشیپ اب نیدلاو و نالاسگرزب ،امرفشیوخ دارفا هب 
1 .دنکیم کمک ،لاغتشا و راک رازاب رد ماغدا یارب یگدامآ یارب ،ناوج نایوجهانپ نینچمه    

 هب دورو یارب ییاضق و یرادا یراکمه (ASMÜR)لاقتنا تیریدم هکبش یلحم راکتبا(7
.دنکیم هئارا راک رازاب    

تساوخرد دییات ضحم هب .دیریگب سامت دوخ یگدنز لحم یکیدزن یبایراک سناژآ اب
تفایرد تروص رد .درک دیهاوخ تفایرد عونتم یاهتیامح زا یعیسو یزاب ،یگدنهانپ
یبایراک زکارم ،هدش هتخانش تیمسر هب هدنهانپ کی ناونع هب ،یمومع تینما یایازم
 .دوب دنهاوخ امش سامت هطقن نیلوا ،یلحم
.دیبایب ار یلحم تاماقم سردآ ،تعرس هب دیناوتیماجنیا رد

تالیصحت
سناش شیازفا یارب یرگید شورتلاهنآ-نوسکاس رد هاگشناد ای جلاک کی رد لیصحت

رایسب یهاگشناد تالیصحت یاهزاینشیپ و تاررقم ،دنچره .تسا راک رازاب هب دورو یارب دوخ
یناملآ نابز زا ییالاب حطس و هاگشناد هب دورو زوجم نتشاد دنمزاین ،راک نیا یارب .دنتسه الاب

 .دوب دیهاوخ
تخادرپ دنمزاین تلاهنآ-نوسکاس رد لیصحت رضاح لاحرد:دیشاب هتشاد هجوت افطل
،موزل تروصرد .دش دهاوخ هتفرگ لاسمین ره هیرهش ،دوجو نیا اب .تسین یانیزه هنوگچیه
کی ای (GöfAB) یتاود کمک قیرط زا لاثم یارب ،دنراد دوجو امش زا تیامح تهج ییاهتصرف
.یلیصحت سروب
نایوجهانپ یارب یددعتم یلیصحت یاهمانرب ،تلاهنآ-نوسکاس زا یصاخ یاهشخب رد
(ladnetS-grubedgaM) لادنتسا-گروبدگام یدربراک مولع هاگشناد ،زاین تروصرد .دراد دوجو
.دنکیم هئارا ار لماک یهاگشناد تالیصحت تصرف
،ناگیار مانتبث تصرف ،نایوجهانپ یارب هلاه هاگشناد
.تسا هدرک مهارف ار ،نامهم یوجشناد ناونع هب
اب ییانشآ یارب تصرف نیلوا ،ندوب نامهم یوجشناد
تال-یصح-ت و هاگشناد کی تار-ق-ق-م و ا-هید-ن-مزا-ی-ن
.تسا یهاگشناد
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https://www3.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/pvo?_adf.ctrl-state=gm5izlhog_1&_afrLoop=20291345870737696&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D20291345870737696%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dgm5izlh
http://www.ihkbiz.de/projekte/750-ansprechpartner-kausa-servicestelle.html
http://ruemsa.sachsen-anhalt.de/ruemsa-im-ueberblick/ruemsa-vor-ort/
https://www.study-in.de/landingpage/refugees/informationen-fuer-fluechtlinge_39093.php


دنهاوخ رارق ناترایتخا رد هریغو ناکسا ،ناکدوک زا یرادهگن ،یرادا روما دروم رد یتاعالطا •
 .داد
،هلاه ،گروبدگا-م رد (nelletssgnutareblanoigeR) یل-ح-م هرواشم ز-کار-م رد د-ی-ناو--تیم
 .دیروآ تسدب هراب نیا رد یرتشیب تاعالطاوولسور-وواسد و تاتشربلاه ،لادنتشا

دوخ هرواشم یاهرارق یاربgnutielgebsnemmoklliW red ralumroftkatnoK سیورس زا
!دییامن هدافتسا

)SULP ekcürbboJ( SULP egdirB boJ

رد لا-غ-تشا یا-هتصر-ف یو-ج-تسج رد ا--مش ه--بSULP ekcürbboJ( SULP egdirB boJ( هژور-پ
.تسا تالیصحت همادا ای زاغآ یور رب هژورپ نیا یلصا زکرمت .دنکیم کمک ،تلاهنآ-نوسکاس
.تسا رظن دروم لغش هب دورو یارب زاین دروم هک دشابیم تیحالص زا یاجرد داجیا فده
 :دوشیم ریز دراوم لماش هژورپ نیا رگید تامدخ
راک رازاب دروم رد یصخش یاهەرواشم•
 رد هدمآ تسدب کرادم و اهتیحالص دیئات یارب کمک•

ناملآ زا جراخ
یراتفگ شخب رد اهییاناوت و تیحالص یسررب•
لاغتشا و ینف شزومآ رد امش نداد رارق•
SULP ekcürbboJ( SULP egdirB boJ( یلحم هدنیامن اب افطل
.دینک حرطم ار دوخ تساوخرد و هتفرگ سمت

راک رازاب – نیالنآ تروصب لغش ندرک ادیپ
و لغاشم هحفص رد لغش تساوخرد و ناگیار لیافورپ کی داجیا قیرط زا دیناوتیم امش
تلاهنآ-نوسکاس رد ار یباذج یلغاشمFIF sed esröbetfärkhcaF dnu -nelletS( FIF( یاهفرح
(tiebrA rüf rutnegasednuB red esröbboJ)یبا-یرا-ک لارد-ف سناژآ ل-غاشم ه-ح-فص .د-ی-با-ی-ب
.دنکیم هئارا یاقطنمارف و یاقطنم یلغش یاهتصرف زا یاعومجم
و اهشخب رد ار یصخشم یلغش یاهداهنشیپ دنناوتیم نایوجهانپ،reekrow نیالنآ هحفص رد
و هدرک ادیپ ار یلفش یاهتصرف یتحار هب دیناوتیم قیرط نیا زا .دننک ادیپ فلتخم یاهناکم
شزومآ یلم هحفص رد زین یلحم ینف یاهشزومآ ناکم .دیریگب سامت نایامرفراک اب امیقتسم
.دشابیم وجتسج لباق ،لاغتشا و ینف

نفلت هرامش قیرط زا ،تماقا هب طوبرم یلغش لئاسم و راک رازاب ،لغش یوجتسج دروم رد
هک  ،94035181-1111+ (dnalhcstueD ni nebeL dnu tiebrA) ناملآ رد یگدنز و راک یزکرم
ات هبنشود زا) دییامن بسک ار ناترظن دروم تاعالطا ،هدش داجیا (FMAB) لاردف هرادا فرط زا

نیا قیرط زا .(دنوشیم هنیزه لماش اهسامت نیا ،رهظ زا دعب3 ات حبص9 تعاس زا هعمج
رد امش مادختسا زادنامشچ لوح هدش رکذ تاعوضوم دروم رد یایصخش هرواشم ،نفلت هرامش
.دش دهاوخ هئارا ،یسیلگنا و یناملآ یاهنابز هب ،لاردف هدودحم و تلاهنآ-نوسکاس
رد ،تلاهنآ-نوسکاس رد (slatropsgnurehcisetfärkhcaF)رهام نارگراک لاتروپ تیاسبو :هتکن
،تلاهنآ-نوسکاس رد راکرازاب و یلغش شزومآ زادنامشچ ،یلام تیامح یاهمانرب دروم
راک رازاب و ینف شزومآ رد ماغدا هرابرد نینچمه .تسا هداد رارق رایتخا رد ار یمهم تاعالطا

QI هکبش یامنهار هچرتفد قیرط زا ناوتیم ،هطوبرم نایماح هب تاعاجرا اب ،تلاهنآ-نوسکاس
تاعال-طا ،(tlahnA-neshcaS krewzteN QI sed nedaftielsgnureitneirO) تلا-ه--نآ-نوسکاس رد
 .دروآ تسدب یمهم
 وecivreS emocleW قیرط زا لغش یوجتسج رد کمک و هرواشم
SULP egdirB boJ

ای و هتخانش تیمسر هب ،دنراد تماقا هزاجا هک یایضاقتم نایوجهانپ هب تلاهنآ-نوسکاس
نیمه هب .دنکیم هئارا راک رازاب رد ماغدا هب طوبرم تامدخ زا یعیسو هزاب ،دناەدش هتفریذپ
،gnutielgebsnemmoklliW( ecivreS emocleW( لیب-ق زا یاەدش تیا-م-ح یا-هما-نار-ب ،رو-ظ-ن-م
)sukoF mi tfarkhcaF( sucoF ni lanoisseforPو )SULP ekcürbboJ( SULP egdirB boJدناەدش داجیا.
.دنشاب هتشاد یناشوپمه رگیدکی اب ،مادکره یوس زا هدش هئارا تامدخ تسا نکمم

یارب ؛دنکیم تیامح ،ینف شزومآ و لغش نتفای ریسم رد امش زا زین یرهش تامدخ:انمض
.1ناوج نایوجهانپ هژیو (eppamsnemmoklliW) “دیدمآشوخ„ هشوپ اب هلاه رهش لاثم
ردFiF – sukoF mi tfarkhcaF( sucoF ni lanoisseforP( یلحم راکتبا تلاهنآ-نوسکاس
.دنکیم عمج ریگیرکی دزن ار تلاهنآ-نوسکاس یاهتکرش و یافرح دارفا ،تامدخ نیا
رد بسانم یلغش یاهتیعقوم یوجتسج رد امش هب ،سیورس نیا یمومع طباور نیلوئسم
اهنآ .دننکیم کمک ،تلاهنآ-نوسکاس یاهتکرش
 و یافرح حطس ءاقترا یارب یاشقن یور رب و هدرک تسرد امش یاهتیحالص زا یلیافورپ  •

.درک دنهاوخ راک امش یلغش
 نایامرفراک هب یبوخ هب ار دوخ و هدرک هیهت ار زاین دروم کرادم ات درک دنهاوخ کمک امش هب •

.دینک یفرعم
 هرود لوط رد و هدرک یهارمه دیوشیم ماغدا ناتیلغش یگدنز اب هک یاەرود لوط رد ار امش •

 .دنام دنهاوخ یقاب ناترانک رد طبار کی ناونع هب ،یزومآراک
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http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/working-in-saxony-anhalt/deutsche-version/#
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/ausbildung-und-arbeit/
http://www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung/auslaendische-fachkraefte/
http://www.jobbruecke-chance.de/index.php?seite=index.html
http://www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung/auslaendische-fachkraefte/
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online%2DAngebote/Veroeffentlichungen/?RecID=685
http://www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung/auslaendische-fachkraefte/
http://www.jobbruecke-chance.de/index.php?seite=projektverbund.html
http://www.fachkraft-im-fokus.de/stellen-und-fachkraefteboerse/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true&suchbegriff.wert=10000-1121419752-S
https://workeer.de/
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دنمراک کی ناونع هب امش قوقح
،مک قوقح و یلغش دب طیارش لباقم رد ینوناق تاررقم طسوت ،ناملآ راک رازاب رد ،امش
.دش دیهاوخ تظفاحم
 ،یراک فیاظو) دنکیم صخشم ار امش فیاظو و قوقح یمامت ،بوتکممادختسا دادرارق(1
.(هریغ و جورخ ،قوقح ،راک لحم و یراک تاعاس ،یزومآراک و شزومآ هرود ،اهتخادرپ    

 راک تاعاس .تسا هدش هتفریذپ ینوناق ظاحل زا ،زور رد راک تعاس تشه ،ناملآ رد(2
 ییاهانثتسا .دوب دهاوخن تعاس04 زا شیب الومعم و هدش میظنت یقفاوت تروصبیگتفه    
 ،یمسر تالیطعت و هتفه رخآ تالیطعت ،بش رد راک .دراد دوجو لغاشم زا یضعب رد    
.ددرگیم هفاضا قوقح لومشم    

 .دشابیم رارقربتعاس رد وروی05.8 دحاو قوقح لقادح ،یتلایا هدودحم یمامت رد(3
 ،دییامن یسررب ار دادرارق ،تبث زا لبق .دنیامن تفایرد ار قوقح نیا دیاب نادنمراک یمامت    
 هتفرگ تروص یاەرکاذم امرفراک اب قوقح دروم رد هکنیا ای رارقرب یعمج قفاوت رگا یتح    
.دشاب    

یعامتجا همیب حالطصا هب ،یعامتجا تینما زا ،دیتسه راک لاح رد امش رگا(4
    (gnurehcisrevlaizoS) زا ،یگرزب یاهرطخ لباقم رد قیرط نیا زا .دوب دیهاوخ رادروخرب 
 زا یشخب قیرط زا یعامتجا همیب .دش دیهاوخ تظفاحم یراکیب ای تافداصت ،یرامیب لیبق    
 دهاوخ رسک امش قوقح زا ،هنایهام و راکدوخ روطب همیب هنیزه .ددرگیم نیمات امش قوقح    
 همیب امش .تسانثتسا کی (gnurehcisrevneknarK ehcilzteseg)ینوناق ینامرد همیب .دش    
 قوقح زا و دوش یم هبساحم هناگادج تروص هب مهس ،هدرک باختنا اصخش ار دوخ ینامرد    
.دش دهاوخ رسک هناهام    

هاگن کی رد ینف شزومآ و لغش هب یسرتسد
یرهش هقطنم هب دورو / هیلوا مانتبث زکرم کرت زا سپ هلصافالب

ینف شزومآ•                        
یلغش یگدامآ•                        
لاردف هنابلطواد تامدخ•                        
یهاگشناد تالیصحت ای ینف یشزومآ یاهەرود اب هارمه یزومآراک•                        
لغاشم اب ییانشآ هرود•                        
 ییادتبا حوطس ردرد ینف تیحالص بسک یارب شزومآراک•                        
تسا زاین ،یجراخ عابتا تبث هرادا زوجم                                                
(نامز نیرتشیب) هدش دودحم اتقوم :یزومآراک تدم                                                
 اهدادعتسا یبایزرا یارب یزومآراک•                        
سالک رد روضح•                        
هنابلطواد لغاشم•                        
تسا زاین ،یجراخ عابتا تبث هرادا زوجم                                                

یرهش هقطنم رد تماقا هام هس زا سپ
 ناملآ یهاگشناد کردم ،مادختسا•                        
یجراخ یاهروشک زا یهاگشناد کردم ،مادختسا•                        
 ریدم ناونع هب مادختسا•                        
هعسوت و تاقیقحت ،مولع شخب رد مادختسا•                        
مادختسا رگید عاونا•                        
تقوم مادختسا•                        
تسا زاین ،یجراخ عابتا تبث هرادا زوجم                                                
 یسررب نودب / هیلوا دیئات یارب لاردف مادختسا هرادا بیوصت                                                
تیولوا                                                
ناملآ یهاگشناد کردم ای یبآ تراک نتشاد دنمزاین                                                

دعب هام51
مادختسا رگید عاونا•                        
 لاغتشا زا رت ینالوط هرود کی اب یزومآراک•                        
تقوم مادختسا•                        

دعب هام84
AB هدش تیامح تامادقا•                        
gnudlibsuA etreitsissa یلغش یگدامآ تامادقا•                        
تسا زاین ،یجراخ عابتا تبث هرادا زوجم                                                
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،نایوجهانپ هژیو نیناوق و ینامرد همیب دروم رد رتشیب تاعالطا بسک یارب
.(یسیلگنا و یناملآ) دینک هعجارماجنیا هب

(niehcssgnuldnaheB) نامرد یهاوگ
یاهتبقارم لوئسم یرادرهش ،دیشابیم یرهش قطانم زا یکی نکاس رضاح لاح رد رگا
زوجم کی هب ،(ناتدنزرف ای دوخ یارب) کشزپ دزن هعجارم تروص رد .دوب دهاوخ امش ینامرد
نیا ذخا یارب .تشاد دیهاوخ زاین (niehcssgnuldnaheB redo -sgnugithcereB)نامرد یهاوگ ای
هتشاد هارمه دوخ اب ار یهاوگ نیا دیاب .دییامن تبث یعامتجا هافر هرادا رد یتساوخرد دیاب ،همان
تبث کردم نیا رد ،کشزپ طسوت هدش هئارا تامدخ هکارچ ،دینک هئارا کشزپ هب و دیشاب

.دش دهاوخ
خیرات هب هشیمه .دنوشیم رداص ییاتراهچ یاهەرود یارب ینامرد یهاوگ ،بلغا
!دیشاب هتشاد هجوت دوخ ینامرد یهاوگ رابتعا

کشزپ اب طابترا
،دنچره .دنوش یرامیب کی نامرد ندش هدیچیپ ای ریخات بجوم دنناوتیم ینابز تالکشم
(ztesegethcernetneitaP)رامیب قوقح نوناق ساسا رب ات تسا فظوم کشزپنادند ای کشزپ

.دزاس علطم نامرد هوحن و عون زا الماک ار امش
رد .دینک تساوخرد – دنرادرگید یاهنابز هب یتاعالطا یاهگرب ،یکشزپ زکارم زا یرایسب

 .دیشاب هتشاد دوخ هارمه یمجرتم ،نانیمطا مدع تروص
نیالنآ یوجتشج زا ،دیتسه دوخ نابز هب انشآ یسانشناور ای رتکد لابند هب رگا
(ralumrofhcuS-enilnO) ینو--نا--ق ه---م---ی---ب ناکشز---پ ن---م---ج---نا (ehciltzränessaK
gnuginiereV) رد ار تلاهنآ-نوسکاس رد دوخ رظن دروم کشزپ .دییامن هدافتسا
.تفای دیهاوخ اجنیا

هب هعجارم تهج یگدامآ یارب (rerhüfhcarpS nehcsinizidem) یکشزپ تغل گنهرف زا:هتکن
(یسراف و یبرع ،یناملآ یاهنابز رد) دییامن هدافتسا کشزپ

امش یکشزپنادند و ینامرد یاهنیزه هقطنم نآ یرادرهش ،یرهش هقطنم هب امش دورو زا سپ
امش ییوراد و ینامرد یاهزاین یمامت .درک دهاوخ نیمضت ار یفاک عبانم دوجو و هداد ششوپ ار
رد زونه امش یگدنهانپ دنیارف ای دیشاب هتشاد هیدیئات هکنیا هب هتسب .دناەدش نیمضت یلک روطب

.درک دیهاوخ تفایرد یتوافتم تامدخ ،دشاب نایرج
هتشاد هجوت اهنآ هب دیاب کشزپ دزن هعجارم نامز رد هک یتاکن لیبق زا یلئاسم اب لصف نیا رد
هب یرارطضا عقاوم رد هک یناسک و تلاهنآ-نوسکاس رد همیب نودب دارفا نامرد هوحن ،دیشاب

.دش دیهاوخ انشآ ،درک دنهاوخ کمک امش

یکشزپ یاهتبقارم
ای و دیاەدرک تفایرد ار دوخ یگدنهانپ هییئات هکیتروصرد
ینوناق تمالس هم-ی-ب د-ی-ناو-تیم ،د-یوشیمBGS لو-مشم
،لماک روطب یکشزپ تامدخ ،قیرط نیا زا .دیشاب هتشاد
.دش دنهاوخ هداد ششوپ
،امش یکشزپ یاهتبقارم ،دیتسه هدنهانپ کی امش رگا
.دوب دهاوخ (GLblysA) ناگدنهانپ یایازم نوناق لومشم
ینامرد همیب حطس رد هشیمه امش یکشزپ یاهتبقارم
اهتیدودحم یخرب ،دنچره .دوب دنهاوخ (VKG) ینوناق
.دش دهاوخ لامعا

 یرامیب و درد هب یکشزپ یاهتیامح و تبقارم•
 الومعم نمزم یاه یرامیب .دنوشیم دودحمیناهگان
 نویسانیسکاو لیبق زا یمهم یایازم زا دنناوتیم ناگدنهانپ .دنوش یمن نامرد قیرط نیا زا

.دنوش دنمەرهب ناکدوک
 لیالد هب ارنآ ناوتن هک دوشیم ماجنا یتروص رد اهنتنادند و ناهد یاهزتورپ نیمات•

 .تخادنا قیوعن هب یکشزپ
.دیوش دنمەرهب ینوناق ینامرد همیب یایازم یمات زا دیناوتیم ،تماقا هام51 زا سپ
و یکشزپ تامدخ یمامت زا (هتفه8) دناتشاد نامیاز یگزات هب هک یناسک و رادراب نانز
ار هیلوا همانرب کی تساوخرد دازون دلوت زا لبق دیناوتیم امش .دش دنهاوخ رادروخرب یراتسرپ
 .دییامن تبث یعامتجا هافر هرادا رد
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https://www.financescout24.de/wissen/ratgeber/krankenversicherung-fuer-fluechtlinge#english-version
http://arztsuche.kvsa.de/arztsuche
http://edition-willkommen.de/


گروبدگامzteNideM :ناگیار یکشزپ یاهکمک
ztenideMنودب نایوجهانپ هب هک تسا دهعتم ناکشزپ و یکشزپ نایوجشناد زا لکشتم ینامزاس
همیب طیارش نتفرگ رظن رد نودب گروبدگام و هلاه ردztenideM .دننکیم کمک تماقا هزاجا
دارفا رارقتسا و هرواشم .دهدیم هئارا یکشزپ تامدخ اهنا هب ،نیرجاهم و نایوجهانپ ینامرد
.تسا سانشان و ناگیار
ناگیار نامرد هب رضاح هک یناکشزپ اب تاسلج نیا ،یگتفه هرواشم تاسلج هب زاین تروص رد
.دیوش ایوج ،تیاس رد دودحم تاقالم تاعاس دروم رد .دش دهاوخ ماجنا ،دنشاب سانشان و

ییانیب و ییاونش تالالتخا اب دارفا زا تیامح
هرواشم یاهنمجنا و زکارم زا یکی هب دیناوتیم ،دیتسه التبم ییانیب ای ییاونش تالالتخا هب رگا
تلاهنآ-نوسکاس رد (nelletssgnutarebsenniS) هرواشم زکارم زا یکی اب .دینک هعجارم هژیو
.دیریگب سامت

یرادراب تروص رد وجهانپ نانز زا تیامح
رد .دینک ادیپ یسرتسد یرادراب هرواشم هب ،طاقن زا یرایسب رد دیناوتیم  تلاهنآ-نوسکاس رد
دروم رد ناتتالاوس یمامت هنیمز رد یعماج کمک و یافرح هرواشم ،یلحم هرواشم زکارم
و هنامرحم ، اهکمک نیا ،تساوخرد تروص رد .درک دیهاوخ تفایرد ،نامیاز و یرادراب
.دوب دنهاوخ سانشان
کمک جاتحم رادراب ناوناب دادما نفلت اب افطل ،یرارطضا تالاوس نتشاد تروص رد
(toN ni eregnawhcS nofeletefliH): 00800404020همه رد نفلت طخ نیا .دیریگب سامت

.تسا ناگیار و سرتسد رد تاعاس
 یارب .دینک هدافتسانیالنآ دادما زیم یکمک طوطخ زا دیناوتیم نینچمه
اجنیا هب (یلبق تقو اب) یصوصخ یاهەرواشم و لیمیا قیرط زا سانشان هرواشم
.دییامن هعجارم

نیرتکیدزناجنیا رد ،دیهدیم حیجرت ار یروضح و یصوصخ یاهەرواشم رگا
.(یتسپ دک قیرط زا وجتسج) تفای دیهاوخ ار یرادراب هرواشم زکرم

دینادب دوخ تینما تهج دیاب هک یدراوم – یرارطضا عقاوم
یروف نامرد دنمزاین هک دوشیم هفگ یتامدص ای اهیرامیب هبیکشزپ یرارطضا طیارش
:لاثم یارب .دنوشیم هتفگ زین یگدنز هدننک دیدهت طیارش ،تیعضو نیا هب .دنتسه
 یگتسکش ای دیدش یزیرنوخ اب هارمه تامدص•
یسفنت تالکشم•
یبلق تالکشم•
تیمومسم•
دیدش یگتخوس•
یشوهیب•
یار-ب یم-جسن-م هکبش ،تلا--ه--نآ-نوسکاس رد
رد .دراد دو-جو یرار--طضا دراو--م ا--ب درو--خر--ب

ناگدنن-ک ن-ی-ما-ت ،یگد-نز هد-ن-ن-ک د-ید-ه-ت ط-یارش
رب ار ناتسرامیب رد یرارطضا نامرد ،هطوبرم
.تفرگ دنهاوخ هدهع
نامرد ناتسرامیب رد تدم هاتوک رد ناوتیم دیدش یرارطضا طیارش نتشاد تروص رد اهنت

زورب تروص رد اهنت !دنشابیم یرارطضا طیارش یارب011 و211 یاهرامش .دیوش
اهنت زین اهناتسرامیب سناژروا شخب .دیریکب سامت اهەرامش نیا اب یسناژروا یاهتیعضو
.دنتسه یرارطضا طیارش صتخم
یعامتجا یناور زکارم
nelaizosohcysP) یعامتجا یناور زکارم و (tsneiD nelaizosohcysP) یعامتجا یناور تامدخ
nertneZ) درک دنهاوخ کمک ،دنراد یسانشناور تالکشم هک یناگدنهانپ هب ،گروبدگام رد.
ظاحل هب ،و تفرگ دنهاوخ رارق رظن دم امش یگنهرف هنیمز شیپ یصخش یاهتاقالم رد
زین یرگید تامدخ ،زکارم نیا نانکراک .دش دهاوخ هئارا یفلتخم یاهنابز هب هبحاصم ،ینوناق
:داد دنهاوخ هئارا

ناگیار ینامردناور و یسانشناور یاهەرواشم•
 یعامتجا یاهەرواشم رد امش یهارمه•
یعامتجا یناور یاهەورگ رد تکرش تصرف•
  .دیریگب سامت گروبدگام ای هلاه رد یعامتجا یناور زکارم اب ،زاین تروصرد

44 45

یگدنز صاخ طیارش رد ینامرد تبقارم و تیامح – 6 لصفیگدنز صاخ طیارش رد ینامرد تبقارم و تیامح – 6 لصف

https://www.geburt-vertraulich.de/online-beratung/
https://www.geburt-vertraulich.de/online-beratung/
http://www.familienplanung.de/
http://www.psz-sachsen-anhalt.de/migration/de/7127,,/index.html
http://medinetz-magdeburg.de/
http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/familie/familienratgeber/adressen/sinnesberatungsstellen/


تیامح هعماج رد وجهانپ نانز ماغدا زا“ehSufeR„1هنابزدنچ و ناگیار نشیکیلپا
رد یلامتحا یاهتیامح ،یساسا قوقح دروم رد یتاعالطا ،نشیکیلپا نیا .دنکیم

 .دننکیم هئارا ،یرارطضا یاهەرامش و تنوشخ تروص
یسنج تاشیارگ لیالد هب ضیعبت ربارب رد تیامح
و هدش تیامح ،تاضیعبت لباقم رد ،یسنجارت و ارگسنجود ،ارگسنجمه دارفا ،ناملآ رد
.دنتسه ناشیسنج تاشیارگ ساسارب دازآ و لقتسم یگدنز قحتسم
و هلاه ،گروبدگام رد (gnutareB ruz nelletsfualnA) یاەژیو هرواشم زکارم دارفا نیا یارب
،اهەورگ ،نایارگسنجمه نجمنا ،تلاهنآ-نوسکاس گرزب یاهرهش رد .دراد دوجو تاتشربلاه
لحم زین (nefliH-SDIA) زدیا نایالتبم زا تیامح .تسا هدرک داجیاییاهنامزاس و اهنمجنا

 .تسا یسنج تاشیارگ هب زوبرم تالکشم ندرک حرطم یارب یبوخ
زیمآ تنوشخ هلمح زا سپ تیامح

تلاهنآ-نوسکاس رد یاەژیو هرواشم زکارم ،دیاتشگ یصارفا و یداژن یاهتنوشخ ینابرق رگا
دش دیهاوخ هرواشم امیقتسم .(gnutarebrefpO eliboM)ناینابرق رایس هرواشم – تفای دیهاوخ
.دش دیهاوخ تیامح ،دوخ قوقح نتفرگ یارب المع و (نوگانوگ یاهنابز هب)
لاثم یارب – درک دهاوخ عافد ینابرق کی ناونع هب امش قوقح زا ،ناینابرق رایس هرواشم
دیهاوخ یهارمه فلتخم تاسسوم هب هعجارم نامز رد امش .تاحارج یارب تراسخ تساوخرد
 .دوشیم تیامح امش زا ،لیکو یلام نیمات هنیمز رد و دش

هعجارم دیفس هقلح هب ،ینارحب طیارش زورب تروص رد ،سامت یارب ،روشک رسارس رد
.(gniR ressieW) دینک

تنوشخ ضرعم رد یوجهانپ ناوناب زا هژیو تیامح
تنوشخ نودب یگدنز نتشاد قحتسم دارفا همه .دنربارب مه اب نادرم و نانز ،ناملآ نوناق قبط
هب .دنتسه نوناق نیا زا تیعبت هب مزلم دننکیم یگدنز ناملآ رد هک یناسک مامت .دنتسه راشف و
رادروخربینوناق تیامح زا و هدرک عافد دوخ زا دیناوتیم ،یسنج ضیعبت ینابرق کی ناونع
 .دیوش
،ناسنا قاچاق ،هلمج زا یمیخو طیارش رد هک ینانز یارب ییاهکمک ،تلاهنآ-نوسکاس رد
لوغشم یشورفنت هب هک ینانز .هدش داجیا ،دناتفرگ رارق یسومان یاهتنوشخ و یرابجا جاودزا
.دش دنهاوخ تیامح و هرواشم لماش زین دنتسه لوغشم زین نونکا ای دناەدوب
ینابرق ای دینکیم یگدنزیرابجا جاودزا کی اب رگا

زا دیناوتیم ،دیاەدش “یسومان„ لیالد هبتنوشخ
AREV هژیو نامتراپد طسوت هدش هئارا تامدخ
)AREV elletshcaF(هداف-تسا گرو-بد-گا-م رد
یناور یاهکمک ،هنومن ناونع هب .دینک
وجتسج هنیمض رد یتیامح ای و یعامتجا
.درک دیهاوخ تفایرد نما ناکسا یارب
رد یرایسب نانز یاهەاگهانپ

تظفاحم و تیامح ،تلاهنآ-نوسکاس
دیناوتیم ،موزل تروص رد .ننکیم هئارا
یواسم قوقح نارومام اب
(netgartfuaebsgnulletshcielG) رد

.دیریگب سامت ،یرهش قطانم و اهناتسرهش
ینابرق هک نشنادنزرف وجهانپ نانز یمامت یارب

دراد دوجو هلاهرد ینما هناخ ،دناەدش دیدهت ای و تنوشخ
(suaHneuarFsgnilthcülF).  

 دید ،تلایا حطس رد (resuäheflihneuarF)نانز هاگهانپ هرابرد اجنیا رد
.دینک بسک یعماج

ینانز یارب یرسارس هرواشم سیورس (neuarF negeg tlaweG) نانز هیلع تنوشخ نفلت طخ
نفلت هرامش قیرط زا ،اهتیلم همه زا ،ناینابرق یمامت .دناەدش تنوشخ ینابزق هک تسا

.درک دنهاوخ تفایرد کمک و تیامح (لیمیا)نیالنآ هرواشم ای و (هملاکم)00080611610
هب ەرواشم تامدخ .دننک هدافتسا ناگیار و سانشان هرواشم زا دنناوتیم زین ناتسود و ناگتسب
.تسا سرتسد رد نابز51
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Schutz für Frauen =

http://www.sachsen-anhalt.lsvd.de/?action=gruppen
http://www.sachsen-anhalt.lsvd.de/?action=gruppen
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.wir-helfen-gern.com/wp-content/uploads/2015/12/TDF_Flyer_Women_Men.pdf
http://www.awo-sachsenanhalt.de/beratung-und-information/fachstelle-vera.html
http://www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/
http://www.r�ckenwind-ev.de/frauenhilfe.html
https://www.hilfetelefon.de/
http://www.queer-refugees.de/?page_id=440
http://www.aids-lsa.de/
http://www.mobile-opferberatung.de/kontakt/
http://weisser-ring.de/media-news/meldungen/20-12-2016-0
http://www.fluchtbruecke.de/files/news/werbeplakat_englisch_5.pdf


تلاهنآ-نوسکاس سرادم متسیس
لوا یاهسالک) دنوریم (eluhcsdnurG)ییادتبا هسردم هب لاس4 یارب ناکدوک همه ،ادتبا رد
 .(مراهچ ات
ساسا رب ،سرادم فلتخم عون راهچ نیب دنناوتیم نالاسگرزب و ناکدوک ،ییادتبا هسردم زا سپ
هرود رد ار سرادم نیا عون ناوتیم ادعب .دننک باختنا ،اهنآ یافرح یاهتیلباق و فادها
.درک ضوع ،ییامنهار

 ییامنهار کردم دناوتیم امش دنزرف ،اجنیا رد:ناتسریبد / ییامنهار هسردم(1
    (ssulhcsbaluhcstpuaH) ناتسریبد ملپید ای (ssulhcsbaluhcslaeR) دنناوتب ات ،دننک بسک 
 ات مجنپ یاهسالک) دننک ادیپ یلغش ای و دننک عورشهناگود یلغش شزومآ لاثم یارب    
.(مهد    

 هب دورو تیحالص کردم امش کدوک ،اجنیا رد :(muisanmyG)کیمداکآ ناتسریبد(2
 دنهاوخ بسک ار ،هاگشناد ای جلاک رد لیصحت هب دورو لاثم یارب ،(rutibA) یلاع تالیصحت    
.(مهدزاود ات مجنپ یاهسالک) درک    

 ییامنهار کردم امش دنزرف ،اجنیا رد :(eluhcstmaseG)عماج سرادم(3
    (ssulhcsbaluhcstpuaH) ناتسریبد ملپید ای (ssulhcsbaluhcslaeR) عورش تیحالص ای 
.(مهدزیس ای مهدزاود ات مجنپ یاهسالک) درک دنهاوخ بسک ،یلاع تالیصحت    

 زا کرادم مامت دناوت یم امش کدوک اجنیا رد :(eluhcsstfahcsniemeG)یلحم یاهجلاک(4
 .(مهدزیس ای مهدزاود ات مجنپ یاهسالک) دنروآیم تسد هب ناتسریبد هلمج    

 دنتسه یاەژیو شزومآ دنمزاین هک امش ناکدوک ،اجنیا رد :(eluhcsredröF) هژیو سرادم(5
 کردم ای (ssulhcsbaluhcsredröF) هژیو سرادم کردم (یمسج یناوتان لیلد هب لاثم یارب)    
(مهد ات لوا یاهسالک) درک دنهاوخ تفایرد (ssulhcsbaluhcstpuaH) ییامنهار عطقم    

زکارم و (اتیک) کدوکدهم ،هسردم رد تکرش هرابرد تسا زاین هک ار یبلاطم افطل
تیاسبو رد ،نارجاهم و نایوجهانپ یارب صوصخ هب ،(troH) هسردم زا دعب
nenreL sellerutlukretnI elletsecivreSدیبایب. 

زا یرادروخرب ینوناق قح یاراد امش نادنزرف ،یرادرهش هقطنم رد امش رارقتسا ضحم هب
هب هک یناکدوک .دوشیم (atiK - اتیک) کدکدهم رد اهنآ یرادهگن و  ناکدوک زا تیامح تامدخ
امش ،نیدلاو ناونع هب .دنتسه هسردم رد روضح هب روبجم ،دناەدیسر نتفر هسردم ینوناق نس
.دینک تیامح یبوخ هب ،دوخ نادنزرف زا دیناوتب ات دیوش انشآ ناملآ سرادم متسیس اب دیاب
.درک دیهاوخ بسک یتاعالطا ،کدوکدهم رد دوخ دنزرف مانتبث نامز دروم رد ،لصف نیا رد

(atiK – اتیک) کدوکدهم
ظاحل زا هعماج رد اهنآ ماغدا زا ،ناکدوک ادبم و لصا نتفرگ رظن رد نودب ،اهکدوکدهم
،نایوجهانپ نادنزرف .دننکیم تیامح ،یکدوک رد اهنآ دشر زا نینچمه و ،ینابز و یعامتجا

.دنشابیم اراد ار کدوکدهم هب نتفر ینوناق قح یگلاس کی نس زا ،یناملآ ناکدوک دننامه
هافر هرادا ،امش طبار .دیشاب هتشاد کدوکدهم رد یشقن زین ناتدوخ ات دینک یعس دیاب امش
هعجارم دوخ هقطنم ناناوح هافر هرادا هب ،مانتبث لحارم زا ییانشآ تهج افطل .دشابیم ناناوج
ینالوط ،کدوکدهم رد مانتبث یارب راظتنا نامز تاقوا یهاگ :دیشاب هتشاد تقد افطل .دییامن

رتعیرس دیاب ،دیتسه ناتدنزرف زا یرادهگن یارب یناکم دنمزاین ،ناتلغش لیلدب رگا .دوب دهاوخ
.دینک مادقا

زا اهنیزه نتفرگ هدهعرب یارب یتساوخرد دیناوتیم .دندرکیم ذخا هیرهش اهکدوکدهم
 .دیریگب سامت دوخ هقطنم یعامتجا هافر هرادا اب افطل .دییامن تبث ،یرادرهش یوس
زا یرادهگن فده اب (sATIKsnemmoklliW) هژیو کدوکدهم02 ،تلاهنآ-نوسکاس رد
ادیپ اجک رد ار اهکدوکدهم نیا هکنیا دروم رداجنیا رد .دنراد دوجو وجهانپ ناکدوک
 .دینادب رتشیب ،درک دیهاوخ

 سرادم رد ناکدوک یرابجا روضح
سرادم رد مانتبث هب مزلم انوناق یگلاس6 نس رد نارسپ و نارتخد ،تلاهنآ-نوسکاس رد
هارمه اب ناکدوک یمامت لماش (thcilfpluhcS ehcilzteseg)هسردم رد یرابجا تکرش نیا .دنتسه
هب ندش درائ زا سپ ،وجهانپ ناکدوک همه لماش نوناق نیا .دوشیم لاس81 ریز هارمه نودب و
قوقح زا یبوخ هب امش دنزرف هک دیوش نئمطم .تسا هنوگنیمه زین شزومآ قح .تسا یرادرهش
 .دشاب علطم
ناتدنزرف ەزور همه روضح لوئسم ،نیدلاو ناونع هب امش ،هیلوا مانتبث زکرم کرت زا سپ
رگا .دیهدب عالطا هسردم هب اروف دیاب ،تسا ضیرم ناتکدوک رگا .دیتسه هسردم رد
 .دوشب امش یدقن همیرج هب رجنم دناوتیم ،دورن هسردم هب لیلد یب ناتدنزرف
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Schule = هسردم

https://www.dkjs.de/themen/alle-programme/willkommenskitas/
http://www.lerneninterkulturell.de/


هسردم رد ناتدنزرف مانتبث
یجرا--خ عا--ب--تا تب--ث هرادا رد ما--نتب--ث و یرادر--هش ه--ق--ط---ن---م رد نا---تدورو ضح---م ه---ب
(edröhebrednälsuA) یلم تبث هرادا ای (tmaedlemrenhowniE)، رد ناتدنزرف مانتبث هب فظوم
رد مانتبث یارب امش یطابترا نیلوئسم .دیشابیم (troH) هسردم زا دعب زکرم ای هسردم
.دنتسه تلاهنآ-نوسکاس رد (tmaluhcssednaL) یلحم شرورپ و شزومآ تاماقم ،سرادم
لوا خیرات ات دیاب ،دناەدیسر هسردم ینوناق نس هب هک امش نادنزرف :دیشاب هتشاد تقد افطل
هب خیرات نیا زا دعب رگا .دننک مانتبث رد ،دوشیم متخ هسردم رد مانتبث هب هک یلاس سرام
.دیریگب سامت یلحم شرورپ و شزومآ  تاماقم اب افطل ،دیاەدش دراو یرهش هقطنم
،نوناق فرط زا شیامزآ نیا .دش دهاوخ ماجنا یایکشزپ تست ،هسردم تکرش عورش زا لبق
.دش دیهاوخ علطم شیامزآ خیرات زا ،تمالس هرادا قیرط زا .تسا یرابجا
و ایلوا تاسلج ، ییادتبا عطقم رد سرادم هنازور همانرب دینادب دیهاوخیم ایآ
روشورب نیا رد تاعوضوم نیا هرابرد ؟تسا هنوگچ هسردم یاهرفس و نایبرم
.(یبرع و یوسنارف ،یسیلگنا ،یناملآ یاهنابز هب) دینهاوخب

 تکراشم و شزومآ یارب تامدخ
تسا نکمم ،صاخ طیارش تحت .دش دنهاوخ هنیزه لماش سرادم رد زاین دروم داوم ای و راهن

و شزومآ یایازم ،یلام کمک نیا .دینک تفایرد ،دوخ لاسدرخ ناکدوک یارب یلام تیامح
.دنوشیم هدیمانtekapsgnudliB هصالخ هب و (ebahlieT dnu gnudliB rüf negnutsieL) تکراشم
لاحرد هک ینامزاس ای هطوبرم یعامتجا هافر هرادا اب افطل ،یلام تیامح نیا تساوخرد یارب

.دیریگب سامت ،دیوشیم تیامح نآ یوس زا رضاح
هرابرد ار دوخ تالاوس نیرتمهم باوج،eluhcS„ noitamrofnI-nretlE“هنابز دنچ روشورب رد
هسردم یارب یگدامآ ،(rehcäfluhcS) هسردم تاعوضوم ،(gnafnaluhcS) هسردم رد مانتبث
(gnutierebrovluhcS)، هسردم زا دعب زکارم (troH)، تراظن فیاضو (thcilfpsthcisfuA) و
تفای دیهاوخ ،ناتنادنزرف یارب (eflihnretlE) نیدلاو کمک قح

50 51

یتسیزمه لوصا :رشب قوقح و یسارکومد
یگدنهانپ ،ام روشک .دیتسه تظافح و تیامح لابند هب ،هدنهانپ کی ناونع هب ،ناملآ رد امش
.دنکیم نیمات ،گنج لباقم رد یهانپرس ناتیارب و هدرک نیمضت ،یسایس رازآ تروص رد ار امش
لماش ار رشب قوقح و لوصا روتسد نیا .تسام کیتارکومد یساسا نوناق زا یشخب تیامح نیا

.دنشابیم ام هعماج یاهیاپ زا هک هدش
رشب قوقح یناهج هینایب و9۴91 لاس هبوصم  یساسا نوناق قبط ، مدرم همه قوقح ،ناملآ رد
.دناەدش نیمضت ،0002 لاس اپورا هیداحتا یساسا قوقح هینایب و8۴91 لاس للم نامزاس
هدش ظفح9891 لاس رد ناکدوک قوقح دروم رد للم نامزاس نمجنا رد زین ناکدوک قوقح
.تسا

 تروص هب تلود و سلجم ،تلایا ره رادنامرف .تسا کیتارکومد یروهمج کی ناملآ •
 یاهرهش ،تلایا۶1 ره تلود و سلجم دروم رد عوضوم نیا .دنوشیم باخنا کیتارکومد   
.دنتسه هنامرحم اهیار ،تاباختنا یمامت رد .دنکیم قدص زین اهیرادرهش و لقتسم   

 هتساوخ یارب ینوناق تارهاظترد و ،دنک نایب ار دوخ دیاقع هنادازآ دراد قح صخش ره •
 کیتارکومد رگید یاهنمجنا و هیداحتا ،بازحا ات دنراد قح مدرم همه .دیامن تکرش شیاه   
 .دنهد لینشت   

 یعامتجا ،یگنهرف قیالع فقو ار دوخ ،اهلکشت و اهنمجنا رد ،مدرم زا یرایسب ،ناملآ رد •
.دراذگیم هعماج هدهع رب ار ییاهتیلوئسم هک دننکیم دوخ یشزرو و   

 .دناەدش دودحم نوناق طسوت نیلوئسم و تلود .دنتسه ربارب ،نوناق ربارب رد مدرم همه •
 دوخ قوقح زا ،هاگداد رد ای و تیاکش حرط اب دنناوتیم هدش ضقن اهنآ قوقح هک یناسک   
.دش دنهاوخ تازاجم ،دهد هوشر یتلود نانکراک زا یکی هب دننک یعس هک یناسک .دننک عافد   

 و راک نوناق ،یگدنز کبس یارب میمصت لماش یربارب نیا .دنراد ربارب قوقح نانزو نادرم •
 و یربهر هلمج زا لغاشم همه رد دنناوتیم نانز ،ناملآ رد .دوشیم لغش دازآ باختنا   
.دننک تکرش ،تسایر   

 رد ناردام و ناردپ .دنشاب هتشاد ،یمسر شزومآ و تنوشخ نودب یگدنز دنراد قح ناکدوک •
 روما ردروم دنناوتیم نیدلاو .دنتسه لوئسم ناسکی روطب ناکدوک شزومآ لباقم   
.دننک تکرش ،سرادم و اهکدوکدهم   
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https://www.bildung-lsa.de/themen/migration.html#art34965
http://www.lerneninterkulturell.de/wp-content/uploads/Elternbrief_Webseite.pdf


رتهب تیریدم و ناملآ رد یگدنز دروم رد رتشیب تاعالطا
و مهم تاکن .هدش میظنت (ztesegdnurG) یمومع قوقح ساسا رب ناملآ رد یعامتجا یتسیزمه
ار (dnalhcstueD kilbupersednuB eid rüf ztesegdnurG) ناملآ لاردف یروهمج یمومع قوقح هژیو
 .تفای اجنیا رد ناوتیم
زا ،دیدج یگدنز رد صاخ طیارش یارب ندش ایهم و ناملآ رد یگدنز اب رتشیب ییانشآ یارب
eniE .nemmoknA) ناملآ رد یگدنز اب ییانشآ – ندیسر هنابز دنچ و ناگیار یامنهار هچرتفد
dnalhcstueD ni nebeL sad rüf eflihsgnureitneirO) دییامن هدافتسا.
رد زین ناملآ یسایس و ینوناق متسیس و هعماج کرد ،ناملآ رد یگدنز دروم رد مهم تاعالطا
dnalhcstueD ni nemmoklliW.)نیرجاهم تاعالطا – دیدمآ شوخ ناملآ هب هنابز دنچ یامنهار
rerednawuZ rüf nenoitamrofnI) سرتسد رد ،هدش هیهت لاردف هرادا فرط زا هک. 
هیلوا تاعالطا ،ناملآ باتک رد ،ناملآ رد یگدنز لوصا اب هطبار رد یمهم تاعالطا ،نینچمه
،یناملآ و یبرع یاهنابز هب (egnilthcülF rüf nenoitamrofnI etsrE .dnalhcstueD)نارجاهم یارب
.دنتسه سرتسد رد
لماعت قیرط زا ،یگدنز اقترا
نیا .تسا هدنز ،نآ یاهشزرا لابق رد اهنآ تیلوئسم و مدرم تکرش فیرط زا یسارکومد
زا ،اهنمجنا و اهەاگشاب زا یرایسب ،هژیو هب .تسایهم زین نایوجهانپ یارب اساسا ،تصرف
،یرایسب نیرجاهم .دش دنهاوخ لاحشوخ ،انهآ یاهتیلاعف رد امش ندرک تکرش و هقالع
.دنتشاد ییازس هب شقن ،ناملآ رد اهنآ مارآ یگدنز رد هک دناتفای ینادرگدوخ یاهنامزاس
طیحم رد تسرد ریسم نتفای یارب دورولادیدج دارفا و نانطومه هب کمک یارب یرایسب یاهەار
یل-ح-م ه-نا-ب-ل-طواد یا-هنا-مزاس رد یبسا-ن-م یت-یا-م-ح تا-مد-خ .دراد دو-جو ،یگد-نز د-ید--ج
(nerutneganegilliwierF) تسا هدش هئارا.
یلام نایماح مان هب ،نایوجهانپ یارب یلام نایماح ،تلاهنآ-نوسکاس یاهرهش زا یرایسب رد
نایوجهانپ هب ناوتیم ،نایماح نیا قیرط زا .دنراد دوجو (netfahcsnetapsnemmoknA) دورو
شناد .دننک تیریدم و یزیرمانرب ار دوخ هرمزور یگدنز و هدش انشآ رهش اب درک کمک رگید
هنابلطواد یاهنامزاس اب ،دورولادیدج دارفا زا تیامح یارب .دوب دهاوخ مهم رایسب یناملآ نابز
.دیریگب سامت (rutnegA-negilliwierF) یلحم
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.تسا عونمم یکیزیف تنوشخ .دنشاب هتشاد لباقتم مارتحا اب طباور دنراد قح مدرم همه •
 ،مدرم رثکا ،ناملآ رد .دروایب یاج هب ار دوخ ینید کسانم هنادازآ دراد قح صخش ره •
 رد هشیر موسر و مسر و تالیطعت رتشیب و ،دنتسه کیلوتاک ای و ناتستورپ یحیسم   
 هزورما .تسا هتفرگ ماهلا زین تیدوهی زا یناملآ گنهرف ،نیا رب هوالع .دراد تیحیسم   
 و رگید یاهقرف ،اهنیا همه رانک رد .دننکیم یگدنز ناملآ رد یدایز ناناملسم نینچمه   
 و نید رطاخب یصخش چیه .دنراد دوجو ناملآ رد زین یبهذم یگتسباو نودب دارفا   
 و نایدا دقن لماش ،نایب یدارآ .دریگیمن رارق ضیعبت و رازآ و تیذا دروم شتاداقتعا   
.دوشیم زین یبهذم یاهەورگ   

 یناوتان و نس ،یسنج تالیامت ،تیسنج ،تسوپ گنر ،هشیر لیلد هب دیابن یصخش چیه •
 طباور و دنرادن ندش یفخم هب یزاین نایارگسنجمه ،ناملآ رد .دریگب رارق ضیعبت دروم   
.دوشیم هتخانش تیمسر هب جاودزا هلمج زا اهنآ   

 (۵۴۹۱ ات۳۳۹۱ یاهلاس نیب) یلم مسیلایسوس هرود رد هدش بکترم تایانج لیلحت •
 تساکولوه راکنا و تسا عونمم یزیتسدوهی و یتسرپداژن .تسا مهم رایسب ناملآ یارب   
.دوشیم بوسحم مرج   
.دهدیم لیکشت ار هنارابدرب و هنامرتحم طباور یاهیاپ نینچمه ،یساسا قوقح نیا
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http://www.refugeeguide.de/downloaden-und-drucken/
http://www.refugeeguide.de/downloaden-und-drucken/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
http://www.bagfa.de/freiwilligenagenturen/bundesland/sachsen-anhalt.html


تامدخ :تراهم ندروآ تسد هب - مدرم اب تاقالم - ترشاعم لاردف هنابلطواد
همانرب قیرط زا تلاهنآ-نوسکاس رد دیناوتیم امش دنزرف و امش ،هدنهانپ کی ناونع هب

guzebsgnilthcülF tim tsneidnegilliwierfsednuB)ناگدنهانپ اب هارمه لاردف هنابلطواد تامدخ
DFB -) دیروآ تسدب یدیدج یاهتراهم و تاطابترا. DFBتسا دازآ ،لاس61 یالاب دارفا یارب.
6 لقادحDFB  .دنوش مادختسا تلهنآ-نوسکاس رد یرهش هقطنم003 رد دنناوتیم نابلطواد
یعامتجا نیمات همیب و قوقح ،حرط نیا رد ناگدننکتکرش .دیشک دهاوخ لوط هام81 رثکادح و
.درک دنهاوخ تفایرد
DFBناناوج یاهەاگشاب رد یلمع یاهشیامزآ .دراد زکرمت یریگدای و شزومآ تامدخ یور رب،
نیبام نامز .دنکیم رتشیب ار روشک نیا زا امش کرد و تاطابترا ،نکاما رگید و یعامتجا زکارم
یناملآ نابز دیناوتیم همانرب نیا رد .تساDFB یارب یبسانم تقو ،یلغش شزومآ و لیصحت

 .دینک تیوقت ار دوخ
 .دینک هعجارماجنیا هب ،رتشیب تاعالطا بسک یارب
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یارب یرایسب یاهتصرف ،تلاهنآ-نوسکاس یرادرهش قطانم زا یکی رد نتفرگ رارق زا دعب
میمصت هک دینادب دیاب ،همه زا رتمهم .دش دهاوخ زاب امش لباقم رد ،دوخ یگدنز نتفرگ تسدب
.تسا ینعم هچ هب اقیقد (لاردف هرادا ایFMAB) یگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا رظن و
حیضوت ار امش زا تظافح مهم یاهتلاح و یگدنهانپ هسورپ رد مهم ینوناق تاررم لصف نیا
دننکیم هئارا تماقا قح دروم رد هرواشم هک یطابترا لصاوم اب لصف نیا رد نینچمه .دهدیم
.دش دیهاوخ انشآ ،درک دنهاوخ کمک امش هب تروشم و ییامنهار اب هک یدارفا نینچمه و

نآ یاهدمایپ و تظافح تیعضو
:تسا هدرک داجیا ار تظفاحم فلتخم عون راهچ ،لاردف هرادا

ساسا و هیاپ میمصت نیا .درک دهاوخ صخشم ار ناملآ رد امش تماقا ،لاردف هرادا میمصت
تلاهنآ-نوسکاس یاهیرادرهش قیرط زا دیناوتیم هک دوب دهاوخ ییایازم و یدعب تامیمصت
هب امش یسرتسد ای و راک رازاب و شزومآ شخب رد امش لمع هزوح لاثم یارب .دینک ذاختا
.دش دنهاوخ صخشم میمصت نیا قیرط زا ،نابز یاهەرود

نایضاقتم یارب تظفاحم تفایرد فلتخم عون راهچ،FMAB رظن یالاب تیمها لیلد هب
:دناەدش هداد حیضوت تاییئزج اب ریز رد ،یگدنهانپ
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یگدنهانپ قح زا تیامح
ناگدنهانپ

تیامح
یلیمکت

عونمم نییعت
 جارخا

http://www.bundes-freiwilligendienst.de/bfd/sachsen-anhalt/


هداوناخ یاضعا ترجاهم
یاضعا ترجاهم تساوخرد دیناوتیم هدش هتخانش تیمسر هب یوجهانپ کی ناونع هب

رتناسآ نادنزرف و رسمه ترجاهم یارب تساوخرد .دیشاب هتشاد (guzhcanneilimaF)هداوناخ
 .تسا راک نیا لوئسم یجراخ عابتا تبث هرادا .دوب دهاوخ

نآ تساوخرد هک دوب دهاوخ نکمم یتروصرد اهنت هداوناخ یاضعا رتەداس ترجاهم
رادتد----م حال-----طصا ه-----ب تساو-----خرد کی .دوش تب-----ث ها-----م3 تد--------م رد
(gartnasgnurhawtsirF) هجراخ روما لاردف هرادا رد لاثم یارب (tmA segiträwsuA)
امش هداوناخ یاضعا دورو تساوخرد .دوب دهاوخ یفاک ،یجراخ عابتا تبث هرادا ای و
.ددرگ تبث هطوبرم ترافس رد دیاب

زا)8102 سرام51 خیرات ات هداوناخ یاضعا ترجاهم ،یلیمکت تیامحلماش دارفا یارب
یاضعا ترجاهم تساوخرد ناوتیم ،خیرات نیا زا دعب .تسا هدمآرد قیلعت لاح هب (01/6102
.دومن تبث هجراخ روما لاردف هرادا رد ار هداوناخ
یترجاهم تساوخرد چیه ناوتیمن ،یگدنهانپ تساوخرد یسررب نایرج رد:دییامن هجوت افطل
اب یتاقالم تقو دنناوتیم امش هداوناخ یاضعا ،دنچره .دومن تبث هداوناخ یاضعا یارب

.دننک تساوخرد ناملآ ترافس
زا تیامح یارب یایلام کمک (گروبدگام رد) ساتیراک رتفد
هداوناخ یاضعا رادید هنیمز رد هک هدرک یهدنامزاس نایوجهانپ
ه-ن-ی-مز رد ر-تشی-ب تا-عال-طا بسک یار-ب .دوشیم هدا-ف--تسا ز--ی--ن
.دینک هعجارم اجنیا هب هداوناخ یاضعا یگدنهانپ و ترجاهم

نایوجهانپ تیامح و یگدنهانپ دروم رد رتشیب تاعالطا
و ناملآ تماقا نوناق هرابرد یلماک و عماج تاعالطا (FMAB) یگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا
nehcstued sed fualbA نیالنآ روشورب رد نینچمه ودوخ تیاسبو رد ار یگدنهانپ دنیارف
snerhafrevlysA،تسا هداد رارق سرتسد رد.

1 دنب آ61 هدام ساسارب ،یگدنهانپ قح ندش هتخانش تیمسر هب ینعم هب ،:1 عون •
 کردم و (sinbualrestlahtnefuA) لاس هس تدم هب یتماقا هزاجا .تسا ناملآ یساسا نوناق   
 تروص رد .دش دهاوخ هداد امش هب (یترفاسم کردم) یناملآ تروپساپ نیزگیاج ییاسانش   
 مئاد تماقا هزاجا یارب دیناوتیم هس زا سپ ،زاین دروم طیارش نتشاد   
   (sinbualresgnussalredeiN) دینک مادقا.

 .دشابیم ونژ نویسناونک ساسارب ،یگدنهانپ قح ندش تخانش تیمسر هب ینعم هب:2 عون •
 نیزگیاج ییاسانش کردم و (sinbualrestlahtnefuA) لاس هس تدم هب یتماقا هزاجا   
 دروم طیارش نتشاد تروص رد .دش دهاوخ هداد امش هب (یترفاسم کردم) یناملآ تروپساپ   
.دینک مادقا (sinbualresgnussalredeiN) مئاد تماقا هزاجا یارب دیناوتیم هس زا سپ ،زاین   

 .(یگدنهانپ نوناق1 دنب4 هدام ساسارب) تسایلیمکت تیامح یاطعا ینعم هب:3 عون •
 دیدمت رگید لاس ود یارب ناوتیم هک درک دیهاوخ تفایرد لاس کی تدم هب یتماقا هزاجا   
.دییامن مادقا مئاد تماقا یارب دیناوتیم لاس جنپ زا سپ .دومن   

 نوناق7 ای5 دنب06 هدام ساسارب) تسا جارخا زایلم تیعونمم ینعم هب:4 عون •
 .درک تفایردهناتسود رشب لیالد هب تماقا هزاجا لاس کی تدم هب ناوتیم و (تماقا   
.دومن مادقا مئاد تماقا یارب ناوتیم لاس جنپ زا سپ   

  .دینادب رتشیب اجنیا رد لاردف هرادا رظن تالامتحا هرابرد دیناوتیم
سامت ساتیراک هرواشم زکرم اب افطل ،یلاوس هنوگره نتشاد تروص رد
.(satiraC red gnutarebsnerhafrevlysA) دیریگب
تماقا هزاجا
تقو-م تما--قا هزا--جا د-یا-ب ،تسا هدشن ل-ما--ک ا--مش یگد--ن--ها--ن--پ تساو--خرد زو--ن--ه ر--گا
(gnuttatsegstlahtnefuA) ددرت لاردف هدودحم رد هنادازآ دیناوتیم تماقا هزاجا نیا اب .دینک هیهت
مزلم امش .دیشاب یجراخ عابتا تبث هرادا وFMAB سرتسد رد هشیمه دیاب ،دنچره .دینک
هئارا سیلپ هب زاین تروص رد و دیشاب هتشاد هارمه ار دوخ تماقا هزاجا لاح همه رد ات دیتسه
.دینک
هنابلطواد جورخ
لیالد هب ای و دیاەدش ناملآ زا جورخ هب روبجم ،تماقا تساوخرد نتفرگ سپ زا سپ هکیتروصرد
،(دشاب هدشن لماک امش تماقا تساوخرد رگا یتح) دیراد ار دوخ روشک هب تشگزاب دصق رگید
.دییامن هدافتساهنابلطواد تشگزاب هنیزگ زا دیناوتیم
هرواشم هب ،ناملآ رد تماقا نایاپ یارب ور شیپ یاهنیزگ دروم رد یجراخ عابتا تبث هرادا

رد(rhekkcüR murtnezznetepmoK) تشگزاب تیحالص زکرم .(تشگزاب هبحاصم) داد دهاوخ
رد ،نیلوئسم کمک نودب و لقتسم روطب ،ار ناتدوخ روشک هب تشگزاب تصرف ،گروبدگام
یایصوصخ عماج هرواشم ،ناتتشگزاب یارب .دنکیم داحیا ،هاوخلد یاهخیرات

تشگزا------ب هرواشم تارادا ل---ح----م د----ی----ناو----تیم .تشاد د----ی----هاو----خ
(nelletssgnutarebrhekkcüR) دیبایب اجنیا رد ار یلحم.
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https://www.caritas.de/adressen/verfahrensinformation-der-caritas-in-der-zast-halb/38820-halberstadt/98334
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html


Job Brigde PLUS (Jobbrücke PLUS)

www.jobbruecke-chance.de
Telefon: +49 391 7279882

Network IQ (Netzwerk IQ – Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung)

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) /+49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt

www.mobile-opferberatung.de
Telefon: +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /

+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (DE)

FlüchtlingsFrauenHaus Halle

www.migration-paritaet-lsa.de/ffh
Telefon: +49 345 5238115

www.hilfetelefon.de
Telefon: +49 8000 116016

Vera – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung

www.awo-sachsenanhalt.de
Telefon: +49 391 4015371

Migrationsberatung Sachsen-Anhalt
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

Gesonderte Beratung und Betreuung
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/

beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/

www.caritas.de
Telefon: +49 3941 609300

www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/

Migrationsberatungsstellen

Integrationskursstandorte
www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html

Professional in Focus (Fachkraft im Fokus (FiF))

www.fachkraft-im-fokus.de
Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)
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www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html

سامت تاعالطا - سردآ - داوم
ییامنهار و هرواشم

تظافح و تمالس

یناملآ نابز یریگدای

 شزومآ و لاغتشا

تلاهنآ-نوسکاس یترجاهم هرواشم

هژیو کمک و هرواشم

رد یگدنهانپ نایضاقتم یارب “ساتیراک„ یتاعالطا زکرم
تاتشربلاه [یگدنهانپ دنور هرواشم زکرم] ،تلاهنآ-نوسکاس

هنابلطواد تشگزاب
ثلاث روشک هب هنابلطواد تشگزاب یارب هرواشم زکرم

 یترجاهم هرواشم زکارم

تنوشخ تروص رد تیامح
یداژن و یطارفا تنوشخ یارب رایس هرواشم
ولسور-وواسد / لدوزلاس / گروبدگام / هلاه

ناوناب یارب تیامح و هرواشم
وجهانپ نانز هناخ
هلاه

 (ناگیار) “نانز هیلع تنوشخ„ نفلت طخ

یرابجا جاودزا و نانز قاچاق نامتراپد – ارو

هچراپکی یاهەرود لحم دیزومایب یناملآ

راک رازاب رد یجراخ نیصصختم شریذپ تامدخ

یلغش شزومآ و راک رازاب رد نایوجهانپ و یگدنهانپ نایضاقتم ماغدا
گروبدگام

 تیحالص یسررب هرواشم و دیئات
گروبدگام / هلاه

سامت تاعالطا - سردآ - داومسامت تاعالطا - سردآ - داوم

http://www.jobbruecke-chance.de/
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
http://www.mobile-opferberatung.de/
http://www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/
https://www.hilfetelefon.de/
http://www.awo-sachsenanhalt.de/beratung-und-information/fachstelle-vera.html
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
https://www.caritas.de/adressen/verfahrensinformation-der-caritas-in-der-zast-halb/38820-halberstadt/98334
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html;jsessionid=3B3015E9AFA9F9398E6B4C6402110160.1_cid368
http://www.fachkraft-im-fokus.de/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html


Ankommen und mehr. Erstinformationen für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt

Wegweiser für Neueingewanderte (AGSA)

Wegweiser nach Sachsen-Anhalt

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Migrationswegweiser Magdeburg (für LSA)

•                                                       Orientierungsleitfaden in Angeboten der Arbeitsmarktintegration 
                                                                                                                      von Migrantinnen und Migranten

                                                                                                                    Eltern-Information Schule (LAMSA)

Impressum

AIDS-Hilfe (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)

www.halle.aidshilfe.de
Telefon: +49 345 5821271 (HAL)

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de
Telefon: +49 391 5357690 (MD)

www.lamsa.de
Telefon: +49 345 17164890

Welcome-Treff der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis e. V.

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen

www.lerneninterkulturell.de
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زدیا تیامح
ییانشآ یارب امنهار یاهچرتفد

تلاهنآ-نوسکاس هعماج رد ماغدا و ترجاهم نوچمه یتاعوضوم یارب یلخاد یاهلاترپ

هعماج رد ماغدا و ییانشآ

تالیصحت و هسردم

زدیا تیامح
گروبدگام / هلاه

تلاهنآ-نوسکاس رد نایوجهانپ یامنهار ،رتشیب و ندیسر

نیرجاهم یامنهار

تلاهنآ-نوسکاس یامنهار

نایوجهانپ روما رد نایماح یامنهار ،نایوجهانپ زا تیامح یامنهار

گروبدگام ترجاهم یامنهار

راک رازاب رد نیرجاهم ماغدا یارب هدش هئارا تامدخ اب ییانشآ یامنهار

سرادم دروم رد نیدلاو زاین دروم تاعالطا

و اهتیلاعف دروم رد یناسر عالطا و یتامدخ یاضف>تلاهنآ-نوسکاس یگچراپکی لاترپ•
اهتیلوئسم و ماغدا هنیمز رد تاراکتبا

یاهنیمز رد هدش هئارا تامدخ یارب یتامدخ لاترپ>گروبدگام زکرم رد یگچراپکی لاترپ•
زکرم هب تبسن اهتیلوئسم و یراکمه ،یگچراپکی
 تلاهنآ-نوسکاس رد یترجاهم یاهنامزاس تیاسبو>تیاسبو•
هلاه رهش یارب نارجاهم یارب تامدخ لاتروپ > دیدمآ شوخ هلاه هب•
گروبدگام رهش یارب نارجاهم یارب تامدخ لاتروپ > دیدمآ شوخ گروبدگام هب•

تلاهنآ-نوسکاس یترجاهم یاهنامزاس یلحم هکبش
 هلاه

هلاه هنابلطواد یاهکمک نامزاس ییوگ دمآشوخ و شزیذپ تامدخ

نایوجهانپ یتیامح یاهکبش و هرواشم یاهسیورس

تلاهنآ-نوسکاس شریذپ و ییوگدمآشوخ نامزاس

سرادم و اتیک رد یگنهرف نیب شزومآ تامدخ رتفد

سامت تاعالطا - سردآ - داومسامت تاعالطا - سردآ - داوم

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/
www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Fachkraefte/Dokumente_neu_geordnet/Working_in_Saxony-Anhalt/Fachkra__ftebroschu__re_deutsch_151105_barrierefrei.pdf
https://www.freinet-online.de/content/files/647/migrationswegweiser.pdf
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/materialienlandesnetzwerk.html?&L=0
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/materialienlandesnetzwerk.html?&L=0
www.lerneninterkulturell.de/wp-content/uploads/Elternbrief_Webseite.pdf
http://halle.aidshilfe.de/cms/
http://www.aidshilfesachsenanhaltnord.de/
http://www.lamsa.de/
http://www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen
http://www.lerneninterkulturell.de/
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