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هچباتک نیا دروم رد

یگدنهانپ تساوخرد تلاهنآ-نسکاز رد هک تسا یدارفا یارب روشورب نیا زکرم هب طوبرم مهم یاهدنیآرف دروم رد هیلوا ییانشآ کی روشورب نیا .دنهد یم هتبلا و .دنک یم مهارف ناملآ رد یلامتحا یگدنز و یگدنهانپ دنور ،هیلوا شریذپ  .تسین قیقد یدرف یاهیصوت نیزگیاج
لماک .تسا70/1202 ات یلعف تارییغت لماش هخسن نیا :دیشاب هتشاد هجوتً افطل دارفا ،رتشیب تاعالطا بسک یارب .دوش یمن نیمضت تاعالطا مامت ندوب .دوش یم هدرب مان روشورب هناگادج یاه شخب رد ار تیحالص اب یوگخساپ
امش هیلوا شریذپ زکرم رد اهنآ ندرک ادیپ رد لیهست تهج نکاما لحم هشقن  .تسا هدش روشورب نیا همیمض

رد تلاهنآ-نسکاز ماغدا لاتروپ قیرط زا نابز نیدنچ هب روشورب نیالنآ هخسن

ام بو همانرب زا دیناوت یم نینچمه امش :دیدج .تسا سرتسد رد !دینک هدافتسا
و تلاهنآ-نسکاز تلایا رد نایوجهانپ اب سامت زکرم نانکراک زا دنلیام نارشان هیهت رد اهنآ هناتسود تیامح رطاخ هب ساتیراک یگدنهانپ دنیآرف هرواشم تامدخ .دننک رکشت بلاطم نیا

ییوگ دمآ شوخ

!دیدمآ شوخ تلاهنآ-ینوسکاس هب

(tSAZ) تلاهنآ-نسکاز تلایا یزکرم هیلوا شریذپ ،یتلایا شریذپ زکرم هب امش اجنیا رد میراودیما .دیراد رارق یگدنهانپ دنور یادتبا رد ویادتبا رد و دیا �هدیسر یتلایا تلاهنآ-نوسکاس .دینک ادیپ ،دیدج یاه قفا هعسوت یارب یتصرف و شمارآ و وجهانپ کی ناونع هب امش شریذپ ام فده .تسا ناهج مدرم همه هب قلعتم .تسا هیلوا لحارم رد ،تامدخ یزاسچراپکی و ییامنهار ندرک هضرع یرای ،دوخ تقارف تاقوا رد ام هب هنابلطواد تروصب یرایسب دارفا ،نیا رب هوالع .دنناسر یم
دنور و شریذپ لیهست و ییامنهار تهج یمهم تاعالطا  ،یدعب تاحفص رد و شریذپ زکرم رد ییامنهار لیهست فده هب ناتتماقا لوا زاف رد ،امش یگدنهانپ .(۶102/01 خیرات هب)هدش یروآدرگ ،یگدنهانپ لحارم یط رد امش هب کمک
طیارش نیرتهب ندرک ایهم یارب ار دوخ شالت مامت ،زکرم نیا نابلطواد و نادنمراک هب هجوت اب .تسا امش هب ندرک کمک ،ام فده .دنهد یم ماجنا ،امش یارب یگدنز زا شیپاشیپ .دوش داجیا هفقو ،دنیارف لوط رد تسا نکمم ،نایوجهانپ دایز رامش .میرازگساپس امش ربص و کرد نینچ رد .دشک یم لوط رظن دروم نامز زا رتشیب بلغا هسورپ نیا ،نیا دوجو اب ،ترجاهم دنور هک تیعقاو نیا اب ار دوخ .دیشاب روبص ات دینک یعس ،یطیارش .دیهد قیبطت ،دوش هجاوم ییاه تسکش اب تسا نکمم یتح ایو تسا رب ن  امز .دیوشن دیماان
زا یمدرم رانک رد ندرک یگدنز رد دیناوت یم امش ،دوخ یتلایا شریذپ زکرم رد مکاح نایدا لماک یدازآ ناملآ رد .دینک تکرش فلتخم یاه گنهرف و اه تیلم تدش هب زین مدرم نایم رد هکلب ،تلود بناج زا طقف هن عوضوم نیا .تسا دهاوخن هداس ،فلتخم دیاقع و اه گنهرف رانک رد یگنز هکنیا اب .دوش یم تیاعر زا یرایسب لباقتم کرد و مارتحا اب ناوت یم ،تسا هداد ناشن هبرجت اما ،دوب هداد خساپ مهم تالاوس هب یتاعالطا یامنهار نیا میراودیما  .درک عفر ار تالکشم رد ،دننک کمک تیاده و ریسم همادا رد امش هب دنناوت یم هک یدارفا اب ار امش و  .دهد رارق سامت
.میدنموزرآ ناتیارب ار اه نیرتهب ،هدنیآ و ریسم همادا یارب

http://erstinfos.de

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de"www.integriert-in-sachsen-anhalt.de 
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 .تلاهنآ-نسکاز رد شریذپ نیلوا.1ت .1
تاداهنشیپ - تبقارم - تاررقم

 هیلوا تبث لحارم
تساوخرد هب لیام و دیا هدمآ ناملآ هب تیامح یایوج درف کی ناونع هب رگا یارب هیلوا شریذپ زکرم کی یا هیمهس متسیس ساسا رب ،دیتسه یگدنهانپ .دش دیهاوخ بوصنم صاخ لاردف تلایا کی هب تاماقم طسوت ،نایوجهانپ یزکرم سامت هطقن طسوت هیلوا شریذپ ،تلاهنآ-نسکاز تلایا رد یارادtSAZ .دوش یم ماجنا ،تاتشربلاه رد رقتسم ،(tSAZ) نایوجهانپ  .تسا تابعش و هعبات رتافد
یگدنهانپ یضاقتم درف کی ناونع هب امش (تبث) هیلوا شریذپ،tSAZ رد تشگنا رثا و سکع امش زا ،دندرگ یم تبث یصخش تاعالطا  .دوش یم ماجنا ادبم روشک ساسا رب تلاهنآ-ینوسکاس تلایا هکیتروصرد .دوش یم هتفرگ زین هب ار امش تساوخرد ،زکرم نیلوئسم.دریگن هدهع رب ار امش شریذپ ،امش .داد دنهاوخ عاجرا لوئسم تلایا
tSAZهیلوا یکشزپ هنیاعم اجنآ رد .تسا تاتشربلاه دورو زکرم زا یشخب، هک ینامز ات .دننک یم تفایرد ار یگدنز یرورض جاتحیام ریاس و اذغ ،ناکسا رد ،دیوش لقتنم دیناوتب و داد صاصتخا یرادشخب کی هب ار امش ناوتب  .دنام دیهاوخtSAZ یاه ناکم ریاس رد ای اجنیا

یط دیراد تماقاtSAZ رد هک ینامز ات ار دوخ یگدنهانپ هسورپ لحارم مامت تاتشربلاه ناکم .دیوش لقتنم یرگید تلایا هب هکنیا رگم ،درک دیهاوخ .(FMAB)تسا ناگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا هبعش رتفد لحم نینچمه .درک دیهاوخ تبث ار دوخ یگدنهانپ تساوخردFMAB رد

.دینامب  لحم نیا رد دیاب امش
نآ هب بلغا هک) نکسم و تماقا دهعت کی لومشم ،هیلوا شریذپ نامز یارب زا دیناوت یمن امش هک تسا ینعم نیا هب ،نیا .دیتسه (دنیوگ یم تماقا دهعت لامعا لیلد نیا هب تیدودحم نیا .دیوش جراخ ،هدش صخشم هقطنم کی و مهم کرادم و دنشاب هتشاد یسرتسد امش هب نامز ره رد تاماقم ات هدش ینامز ات ای هام هس لقادح نآ رابتعا  .دنناسرب امش تسد هب ار زاین دروم .دینامب هیلوا شریذپ زکرم رد دیاب هک تسا رگید لیالد هب ای دیورب دوخ ماوقا ندید هب دیهاوخ یم رگا ،لاثم ناونع هب یارب .دیراد زاین (کرت زوجم) زوجم هب ،دینک کرت ار دوخ شریذپ هیلوا لحم راکددم هب ،زوجم یاطعا زا سپ .دیهد یم تساوخردFMAB رد زوجم نیا رد !دیهد عالطا دوخ تبیغ دروم ردtSAZ رد نات هقطنم لوئسم یعامتجا رد و ،هدش موکحم همیرج تخادرپ هب ،هزاجا ذخا نودب ،هدودحم کرت تروص .دش دهاوخ دروخرب امش اب مرجم کی دننامه ،رارکت تروص

 رد تماقا تدم
یارب و هام81 ات الوصا هیلوا شریذپ زکرم رد تماقا تدم ،نوناق قبط یعقاو نامز تدم .دشاب یم هام6 رثکادح ،ریغص دنزرف یاراد یاه هداوناخ یگدنهانپ دنور رد نات یراکمه و امش یگدنهانپ تساوخرد دروم رد یار هب .دراد یگتسب
،ینابلآ ،اپورا هیداحتا وضع یاهروشک نوچمه أدبم نما یاهروشک زا رگا ناتسبرص ای لاگنس ،ورگن هتنوم ،هینودقم ،ووزوک ،انغ ،نیوگزره و ینسوب یگدنهانپ تساوخرد ندش هتخانش تیمسر هب یارب یمک لامتحا ،دیا هدمآ فظوم امش ،دشابن امش زا تظافحFMAB صیخشت رگا .دراد دوجو امش  .دوش یم لامعا اجنیا رد زین هام6 تدم رثکادح ،دنراد لاسدرخ دنزرف هک ییاه هداوناخ یارب .دینک یگدنز هیلوا شریذپ زکرم رد روشک کرت نامز ات دیتسه
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ناکسا
tSAZ فلتخم یتماقا یاه ناکم رد ،نات تاناکما و اهزاین هب هجوت اب امش دوجو یدرف تماقا یارب یقح چیه هک دینک کردً افطل .تفای دیهاوخ ناکسا ای تالاؤس رگا .تسا یمومع یاه هاگتماقا رد ناکسا یاه لحم رتشیب .درادن سامت دوخ هقطنم لوئسم یعامتجا ناراکددم ابً افطل ،دیراد یتالکشم  .دیریگب
هارمه نودب کدوک نایوجهانپ زا تیامح
میق ای نیدلاو نودب ناملآ رد و دیراد نس لاس81زا رتمک هکیتروصرد هرادا هب امش یتسرپرس ،دورو زا دعب .دیشاب یم هژیو تبقارم دنمزاین ،دیتسه هتشاد هگن هیلوا شریذپ زکرم رد امش .دش دهاوخ هدرپس ناناوج روما روما هرادا طسوت ،ناکسا و اه تبقارم ،اهەرواشم یمامت یلو دش دیهاوخن .دنوش یم مهارف امش یارب ناناوج

ناوناب زا هژیو تبقارم
هداد ناکسا یاناگادم شخب رد ،دنزرف اب هارمه ای و هارمه نودب ناوناب هداد ماجنا یعامتجا راکددم طسوت هرواشم زین شخب نیا رد .دش دنهاوخ ار دوخ تالکشم یمامت یتحار هب دیناوت یم هرواشم لوط رد .دش دهاوخ تیامح ،تالکشم همه دروم رد امش زا ،یعامتجا ناراکدمم .دییامن حرطم .درک دنهاوخ

یسنج تیوه
رد .دوش یمن لکشم راچد دوخ یسنج تالیامت لیلد هب یسک ناملآ رد اب تروشم هب تبسن افطل ،هرواشم هب زاین ای و لاوس هنوگره نتشاد تروص (نامک نیگنر) صخشم یاه تمالع هب .دینکن دیدرت ،دوخ یعامتجا راکددم .دینک تقد ،هژیو یاەرواشم تامدخ یارب

یرهش قطانم هب لقن و لمح
ای و دشاب هتشاد یبوخ زادنا مشچ امش مئاد تماقا تساوخرد هکیتروصرد عاجرا اه یرادرهش زا یکی هب ،دشاب هدش لوبق امش یگدنهانپ تساوخرد رد ،یرادرهش مادک هک تفگ دنهاوخ امش هبEAL نانکراک .دش دیهاوخ هداد ناوت یمن ،رضاح لاح رد .تشاد دهاوخ هدهع رب ار امش تیلوئسم هدنیآ اب .درک لوبق ار تلاهنآ-ینوسکاس رد تماقا رب ینبم امش یاه تساوخرد ردارب ای رهاوخ ،نیدلاو ،دنزرف) کی هجرد دنواشیوخ هکیتروصرد ،دوجو نیا ناملآ رد (لاس81 یالاب ردارب ای رهاوخ ناکدوک دروم رد ،ینوناق نس ریز .دیهدب تساوخرد اهنآ تنوکس لحم هب لاقتنا یارب دیناوت یم ،دیراد

یریگرد تروصرد مزال تامادقا
هب رجنم دناوت یم ،دودحم رایسب طیحم کی رد ،رگیدکی رانک رد یگدنز یریگرد شهاک هب دوخ هنالوئسم تامادقا اب دیناوت یم امش .دوش یریگرد .دینک کمک
.دینک ظفح ار دوخ شمارآ• .دینک عفر ار ناتتافالتخا ات دینک یعس• .دینک شرازگ یعامتجا ناراکدمم هب تعرس هب ار کانرطخ و ینارحب طیارش• .دینک ربخ ار تیاس سیلپ ای یتینما نیلوئسم ،یرارطضا طیارش رد• زا دیناوت یم ،دیاتشگ یتسار تسد ای یداژن تنوشخ ینابرق هکیتروصرد• .دینک تیامح و کمک تساوخردناینابرق هرواشم رایس دحاو

http://www.mobile-opferberatung.de/
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دورو زکرم رد تبقارم
تامدخ
یایلوا زاین دروم مزاول و ینوناق هدش ررقم تامدخ ،هیلوا شریذپ زکرم رد .درک دیهاوخ تفایرد :زا دنترابعیدقن ریغ یتامدخ ماش و راهن ،هناحبص یارب اذغ یاه نوتژ• یروخاذغ فورظ و هفحلم• یتشادهب مزاول و سابل•
تفایرد زین ناتیصخش یاهزاین یاربلوپ یغلبم،تامدخ نیا رانک رد ینوناق نس یالاب درف کی یارب و تخادرپ دقن تروصب لوپ نیا .درک دیهاوخ تفایرد لماک غلبم رفن کی اهنت هداوناخ ره زا .هدش هبساحم (لاس81) .دوش یم هداد یرتمک غلابم ،هداوناخ یاضعا هیقب هب .درک دهاوخ
دیناوت یم هک دینک یم تفایرد یعامتجا هافر هرادا زا ییاه نپوک ،کاشوپ یارب رایسب کاشوپ هیلوا نیمات .دییامن هدافتسا رهش رد دیرخ یارب اهنآ زا .تسا هدش مهارف ناکسا یحاون رد سابل دمک رد یرورض

 یعامتجا راک

مهم تاعالطا مامت نادنمراک نیا .دینک تبحص تالکشم صوصخ رد دیناوت یم اجنیا رد .دنراد دوجو ناکسا یحاون یمامت رد لوئسم یعامتجا ناراکددم ،دنیامن یم عیزوت ار اه همان ،دننک یم هئارا یراج یاه تفرشیپ و اه تلهم ،اه هیور دروم رد یتاعالطا اهنآ .دنهد یم هئارا ار زکرم نیا رد نات تماقا دروم رد و دننک یم کمک امش هب یمسر یاه تساوخرد هب طوبرم تالاؤس دروم رد .دنتسهtSAZ رد امش یارب سامت یلصا طاقن .دینک هجوت یراج یاه هیعالطا هب و دیوش علطم هرواشم تامدخ رگید زا ام هب ،دینک کرت ینالوط تدم یارب ار زکرم دیراد دصق هک یتروص رد افطل  .دیهد عالطا

یکشزپ تامدخ
یکشزپ یاه تبقارم زکرم هب ،داح یرامیب کی هب التبا تروص رد (eraCideM) هب ،هتفه یاهزور رد هراومه اجنیا رد .دینک هعجارم ،اه هتفه رخآ و اهرصع ،هوالعب .تشاد دیهاوخ یسرتسد یکشزپ ناصصختم  .دنراد روضح لحم رد هاگتسیا هطوحم رد سنالوبمآ اب نارگدادما زا یمیت
نانکراک ،دشابن ریذپ ناکما لحم رد یکشزپ رداک طسوت نامرد هک یتروص رد eraCideMیارب .درک دنهاوخ زاغآ صصختم کی طسوت ار یدعب نامرد یعامتجا هافر هرادا ردeraCideM قیرط زا مزال ینامرد یاه یهاوگ تفایرد دوخ تماقا ییاسانش تراک افطل ،دینک یم هعجارمeraCideM هب هک راب ره .دوش یم هئاراGlblysA اب قباطم یرورض یکشزپ تامدخ اهنت .دیهد تساوخرد تاعالطا ای هدش زیوجت ای دوجوم یوراد هنوگ ره نینچمه .دیهد هئارا ار  .دیشاب هتشاد هارمه تیزیو نیلوا رد ار دوخ یکشزپ هقباس هب طوبرم
نانکاس ریاس زا ،دیریگب سامت لحم رد نانکراک اب ،یرارطضا عقاوم رد !دیریگب سامت یا هفرح کمک یارب نابهگن قیرط زا و دیهاوخب کمک
ای ،دیباوخ یم دب ،دنک یم هدرسفا رایسب ار امش تایبرجت یضعب هک یتروص رد امورت راچد تسا نکمم ،دهد یم ناشن شنکاو یداعریغ یا هویش هب ناتندب دوخ تالکشم دروم رد ییاه همانشسرپ یعامتجا یراکددم رتافد رد .دیشاب کی هب امش تیاده هب دنناوت یم اه همانشسرپ نیا ،درک دیهاوخ تفایرد میت ای و یعامتجا ناراکددم اب افطل .دننک کمک بسانم هرواشم سیورس eraCideMار ام یسانشناور تامدخ اب سامت نانکراک .دیریگب سامت .دنهد یم بیترت هیلوا هرواشم یارب ار اهنآ ،دیراد یلبق یاه نامرد ای/و طیارش زا یقباوس رگا ،دشاب یرورض ینامرد ناور تامدخ هک یتروص رد .دیروایب دوخ هارمه یاهرهش رد تلایا یعامتجا یناور زکارم رد ار رامیب ،یسانشناور تامدخ .دیامن یم تبث (هلاس) هلاه و گروبدگام
ابً افطل ،دیراد زاین کمک هب (یتبراقم یاه یرامیب ریاس ای)VIH لیلد هب رگا ..دیریگب سامت گروبدگام ای (لاس) هلاه ،تاتشربلاه رد نفلیه-زدیا
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دورو زکرم رد تاداهنشیپ
 رد نامز تیریدم
مزاول ریاس نینچمه و ،دنراذگ یم ناترایتخا رد هرواشم زکارم هک یتامدخ زا یارب ،قیرط نیا زا .دیئامن هدافتسا هریغ و وئدیو ،روشورب لیبق زا یتاعالطا .دیوش هدامآ هبحاصم
تماقا لحم رد الومعم.دیراذگب یفاک تقو یناملآ نابز یریگدای یارب دوجوم تامدخ زا .تسا دوجوم یناملآ نابز یریگدای یارب یتاناکما ،امش راکدمم زا ،نابز یریگدای لقتسم یاههاد دروم رد ای و دینک هدافتسا .دیهاوخب ییامنهار دوخ یعامتجا

تاسلج دننامییانشآ نیلوا تامدخ زا دوس ،دنوش یم رازگرب نابز نیدنچ هب هک یافراعم هیلوا شریذپ زکارم زا نوریب رد نینچمه .دیربب یاهەرود ناوت یم زین (یلحم یاه جلاک رد لاثم یارب) اب دیناوت یم قیرط نیدب .درک ادیپ ،یناملآ نابز شزومآ نیا رد تکرش زا لبق افطل :هجوت .دیوش انشآ یناملآ یگدنز  .دیوش نئمطم اهنآ ندوب ناگیار زا ،اهەرود
ناتنادنزرف یارب هشیمه و هدوب هارمه یدایز یاه شلاچ اب امش تیعقوم رد .دیهدب مه اب یزاب یارب ییاه تصرف دوخ نادنزرف هب .تسین ناسآ tSAZناونع هب ،امش نادنزرف تغارف تاقوا یاه تیلاعف یارب یتاداهنشیپ تکراشم هب ار دوخ نادنزرف .دراد دوجو ،(ساتیراک) یشزومآ هاگراک کی لاثم !دینک قیوشت هافر لوئسمً اساسا امش ،میق ای دلاو کی ناونع هب :دیشاب هتشاد هجوت افطل هک دینادب دیاب هشیمه هک تسانعم نادب نیا .دیتسه دوخ نادنزرف لامعا و ای و دیشاب اهنآ بقارم ناتدوخ  ..تسا دورو زکرم یاجک رد ناتدنزرف زین امش دنزرف .دینک ربخاب ناتدوخ هب یسرتسد هوحن زا ار رگید نابقارم .دشاب هتشاد عالطا امش ندوب اجک زا دیاب هشیمه

،مسارم یرازگرب هب کمک ،همجرت) هیریخ یاهراک ای و یعامتجا تامدخ رد نیلوا دیناوت یم قیرط نیا زا .دینک تکرش (رگید یاهراک و تاریمعت ،تفاظن یگدنز طیحم رد دیناوت یم نینچمه .دینک بسک ناملآ رام رازاب رد ار هبرجت .دیهد شیازفا ار دوخ هنایهام یررقم و هدرک داجیا رییغت ناتتقوم
(یاه)راکددم اب !دینک نایب ار هدنزاس داقتنا ،دینک تبحص ،دیشاب لاعف تئیه ،لاثم ناونع هب) یرکفمه یاه تصرف دروم رد دوخ یعامتجا .دینک تروشم (هناخزپشآ

یافرح تیحالص نییعت
ار امش یافرح تیحالص ،هیلوا شریذپ زکرم رد ،لاردف لاغتشا سناژآ لاوس نات یافرح راک هقباس و تالیصحت دروم رد امش زا .دنک یم یبایزرا و راک رازاب عیرس هرواشم زا دیناوت یم ،راک رازاب زاین تروص رد  .دش دهاوخ باصتنا ماگنه نینچمه .دیربب هرهب کرادم دییات هرواشم هب عاجرا نینچمه هئارا یشزومآ یاهزاین اب قباطم یاهمانهیصوت میناوتیم ،یرادشخب کی هب  .میهد
رگا ،صخشم روطب .دنتسه یبایزرا و تیحالص نییعت دنمزاین لغاشم رثکا ،دیراد یهاگشناد کردم ای و دیاەدینارذگ ار یصاخ هفرح هب طوبرم یاهەرود  .دش دهاوخ دییات هیلوا شریذپ هلحرم رد امشهفرح تیحالص

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
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یگدنهانپ دنور .۲

یگدنهانپ یساسا قح
،ناملآ لاردف یروهمج رد .تسا یللملا نیب یساسا قح کی ،یگدنهانپ قح یسایس ظاحل زا هک یدارفاa:۶1 دنب)هدش هدروآ یساسا نوناق رد ،قح نیا دوخ نطو رد رگا .(.دننک هدافتسا یگدنهانپ قح زا دنناوت یم ،دناەدید رازآ یزیمآ هرطاخم طیارش رد یرگید لیالد هب ای و هتفرگ رارق یسایس رازآ دروم .دیهدب یگدنهانپ تساوخرد دیناوت یم ،دیدوب .دش دنهاوخ یسررب ،یگدنهانپ هسورپ رد امش لیالد کت کت ،لیلد نیمه هب

(FMAB) ناگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا
و ترجاهم لاردف هرادا رد اهنت ،یگدنهانپ یارب تساوخرد ،ناملآ رد .دریگ یم تروص (شریذپ لاردف هرادا ای وFMAB راصتخا هب) ناگدنهانپ لوئسم هرادا نیا .تسا مزال تارایتخا یاراد اما تسین هاگداد کی ،هرادا نیا و تیذا و رازآ تحت ،دوخ ادبم روشک رد امش ایآ  هک تسا عوضوم نیا یسررب تیذا و رازآ و هجنکش رطخ تشگزاب تروص رد هکنیا ای و دیاەدوب هجنکش ای نیا ،دیاتشاد یابرجت نینچ هکیتروص رد .ریخ ای دنک یم دیدهت ار امش .ریخ ای دیاەدش تیامح دوخ روشک بناج زا ایآ هک تسا مهم عوضوم ،دیتسه تیامح یاراد دوخ ادبم روشک زا یرگید شخب رد ایآ هکنیا نینچمه  .تفرگ دهاوخ رارق یسررب دروم زین
.تسا نکمم امش صخش تساوخرد ساسا رب اهنت امش هدنورپ هب یگدیسر رد ار دوخ یگدنهانپ تساوخرد ،نکمم تصرف نیلوا رد امش ات تسا مزال تساوخرد ندرک رپ ناکم و نامز دروم رد لاردف هرادا .دینک رپ لاردف هرادا .درک دهاوخ عالطا امش هب یگدنهانپ تبث نآ رد ار امش تاصخشم یمامت و هداد لیکشت یاەدنورپ لاردف هرادا و یرادربسکع امش زا ،دیراد نس لاس41 زا رتشیب رگا .دنک یم .دش دهاوخ یراگن تشگنا

دروم رد امش هک یفیاظو و قوقح ،تساوخرد تبث نامز رد نیا .دیسر دهاوخ امش عالطا هب ،دیراد یگدنهانپ دنیارف دهاوخ ناتتسد هب ،امش یلم نابز هب و یبتک تروصب تاعالطا ،امش هبحاصم نابز یارب ار یمجرتم ،لاردف هرادا .دیسر ناتدوخ یردام نابز هب دیراد قح امش .درک دهاوخ توعد رد) نیما درف ای لیکو ات دیراد هزاجا امش .دیوشب هبحاصم  .دیربب هبحاصم هب دوخ هارمه ار دوخ (یلبق مالعا تروص

؟دوش یم تساوخرد یزیچ هچ یگدنهانپ تساوخرد اب
یاضاقت ناملآ تلود زا ،دینک یم تبث یگدنهانپ تساوخرد هک ینامز لوئسم ناملآ تلود ایآ هک عوضوم نیاFMAB ادتبا رد .دیاەدرک تظفاحم رگا .دنک یم یسررب ار ریخ ای تسامش ،دیشاب هدرک یگدنهانپ تساوخرد ییاپورا یاهروشک زا یکی رد• ،دشاب هدش اطعا یگدنهانپ امش هب ییاپورا یاهروشک زا رگید یکی رد• ی تسا هدش در رگید ییاپورا روشک کی رد امش یگدنهانپ تساوخرد•  ،دیا هدرک تفایرد نگنیش یازیو رگید ییاپورا روشک کی زا هتشذگ هام6 رد•
نیا رد .تفرگ دهاوخن هدهع رب ار امش تساوخرد تیلوئسم امسر ناملآ هک یروشک هب تشگزاب یاضاقت رب ینبم لاردف هرادا زا یامان ،تلاح .درک دیهاوخ تفایرد ،دراد هدهع رب ار امش تیلوئسم

تماقا کرادم
تفایرد یرگید یاج رد ار نآ ًالبق هک یتروص رد ار دوخ «دورو کردم» یواح دورو کردم .درک دیهاوخ تفایردtSAZ نانکراک زا ،دیشاب  هدرکن مان ،ییاسانش کردم نیا رودص اب  .تسا سکع کی و امش هرابرد یتاعالطا لاردف هرادا ،ساسا نیا رب .ددرگ یم تبث وجهانپ کی ناونع هب امش .درک دهاوخ تبث ار امش تساوخرد هب ،تیوه یسررب تروص رد ات دیتسه کردم نیا نتشاد هارمه هب مزلم امش ار نآ رد تماقا هزاجا هک ار یا هقطنم ،ییاسانش تراک نیا  .دینک هئارا سیلپ رد هدننک تفایرد یرهش هقطنم هب امش لاقتنا هک یتقو .دهد یم ناشن ،دیراد  .دیهد عالطاظFMA هب ار دوخ دیدج سردآ دیاب ،دش ماجنا تلاهنآ-نسکاز
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هبحاصم یارب یگدامآ - یگدنهانپ دنیارف لوط رد هرواشم
.تسا یگدنهانپ لاور دروم رد هرواشم زکارم یاراد نینچمه دورو زکرم ردFMAB یگدنهانپ هیور هرواشم زا دیناوت یم ،تلاهنآ-نسکاز رد هب ساتیراک هرواشم و یهورگ یتاعالطا هرواشم هسلج کی رد تاتشربلاه و قوقح زا دیناوت یم ،هرواشم زکارم رد .دیوش دنم هرهب یدرف هرواشم تروص دروم رد نینچمه .دیوش علطم یگدنهانپ هسورپ لحارم مامت رد دوخ تادهعت دیهاوخ تفایرد یصخش هرواشم یدعب ترجاهم و هنابلطواد تشگزاب هنیزگ زاین ره دروم رد هک دیراد ار تصرف نیا نینچمه ،هرواشم زکارم رد .درک تبحص دوش هتفرگ رظن ردFMAB رد یسرداد هسلج لوط رد دیاب هک یصاخ ،امش یبهذم یگتسباو زا دقاف و هنامرحم ،ناگیار الماک اهەرواشم .دینک .دنوش یم ماجنا

هبحاصم
کرت یارب دوخ لیالد حیضوت یارب تصرف نیرت مهم ،(weivretnI)هبحاصم ناملآ رد امش یگدنهانپ دروم ردFMAB ،هبحاصم نیا هیاپ رب .تسا نطو .دریگ یم میمصت

امش لیالد حیضوت یارب امش تصرف اهنت و نیلوا ،هبحاصم :دینک هجوت افطل یارب دینک تقد هبحاصم تیمها دروم رد .تسا یگدنهانپ تساوخرد یارب .دیوش هدامآ نآ

یگدیسر هسلج ،تساوخرد تبث زا سپ یتدم،FMAB یاه تیفرظ هب هتسب یبتک تروص هب «52GlysA هدام ساسا رب» ار امشFMAB .دوش یم رازگرب هب .دراد دوجو راک نیا یارب ینابز هطساو کی .درک دهاوخ توعد یسرداد هب .دیهد عالطا لاردف هرادا هب یسرداد هسلج یرازگرب نابز دروم رد عقوم .دنوش مالعا عقوم هب دیاب نز مجرتم تساوخرد لاثم ناونع هب ،صاخ یاه تساوخرد .تسا وجهانپ کی ناونع هب امش قح نات یردام نابز هب یگدیسر

ای هجنکش ناینابرق ،یسنج هجنکش و رازآ) هجنکش و رازآ هژیو لیالد هب *QITBGL)، رد هدید شزومآ هژیو ناگدنیامن FMABرد افطل .دراد دوجو ای یگدنهانپ دنور رد ار دوخ ،یگدیسر هسلج رد صاخ تیامح هب زاین تروص .دینک یفرعم یعامتجا ناراکددم هب ،ناملآ هب امش رفس ریسم و نطو کرت لیالد ،هنیشیپ دروم رد ،زا هبحاصم روطب تالاوس هب .دیراذگب تقو یفاک هزادنا هب دروم نیا رد .هدش لیکشت کرادم و دهاوش ،سکع ،ناکما تروص رد .دیهد خساپ هناقداص و لماک دروم رد ناگدنریگ میمصت .دیهد رارق ناگدننک هبحاصم رایتخا رد فلتخم هلحرم رد هدش تبث تاعالطا اب هبحاصم رد هدش هئارا تاعالطا قابطنا شرازگ رد هک ار دوخ هبحاصم تاحیضوت .تفرگ دنهاوخ میمصت ،مان تبث ،دوخ یاضما اب ار اهنآ تحص و هدرک یسررب ار دناەدش رکذ ،هدش همجرت .دینک دیئات

.دنشاب هدش رکذ یتسرد هب هداوناخ یاضعا مامت مان هک دینک تقد :هجوت

!
!

http://www.asyl.net/index.php?id=337
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یگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا میمصت
FMABیبتک تروص هب ار نات یگدنهانپ تساوخرد هب طوبرم میمصت اب هارمه و لدتسم دیاب میمصت نیا .داد دهاوخ عالطا امش هب (هیعالطا) و ینیبزاب ناکما لمعلاروتسد نیا .دشاب یهاوخرظندیدجت هوحن لمعلاروتسد .دنک یم نایب ار اهنآ یگنوگچ و میمصت دروم رد رظندیدجت
:درک دیهاوخ تفایرد تبثم خساپ ،ریز طیارش رد هتخانش یگدنهانپ قحتسم ناونع هب امش یساسا نوناق فلا61a هدام قبط• ای دیشاب هدش هدش (یگدنهانپ نوناق1 دنب ،3 شخب) ونژ یگدنهانپ نویسناونک ساسا رب یگدنهانپ طیارش نتشاد• (یگدنهانپ نوناق1 هدام ،4 شخب) یعرف یاه کمک هب ندوب قحتسم• (یگدنهانپ نوناق7 و5 هدام ،06 شخب) ندوب جورخلا عونمم•
هک یتماقا هزاجا اب تبثم یار .دنک یم داجیا تماقا قح کی تبثم یار کی هتسب .تسا هارمه ،دینک تفایرد هطوبرم یجراخ عابتا تبث هرادا زا دیناوت یم هداد تماقا امش هب لاس هس ات کی نیب ینامز تدم یارب ادتبا رد ،لیالد هب .دوش یم
و روشک زا جورخ هب موزل رب ینبم یراطخا ،میمصت ندوب یفنم تروص رد تروص رد .دنک یم کرت هب مزلم ار امش هک درک دیهاوخ تفایرد جارخا مکح ار نآ زا یشان یاه هنیزه دیاب و هدش جارخا ،ررقم تلهم رد جورخ مدع هرواشم تامدخ زا ،دیراد یلاوس دوخ جورخ دروم رد رگا .دیوش لبقتم ناکما مدع تروص رد .درک دیهاوخ تفایرد ینابیتشپ لحم رد تشگزاب قیلعت) لمحت مکح کی تقوم روط هب دنناوت یم یجراخ تاماقم ،جارخا هک تسا تقوم تیوه دنس کی دیداور لمحت مکح .دننک رداص (جارخا تقوم هزاجا کی روتسد نیا .دنک یم یفرعم هدش تبث درف کی ناونع هب ار امش .تساجرباپ روشک زا جورخ هب دهعت .تسین تماقا

یفنم باوج تفایرد تروص رد لیکو تساوخرد
رد .دینک تیاکش هاگداد رد لاردف هرادا میمصت هب تبسن دیناوت یم امش .دینک تقد ،تیاکش تلهم و دوجوم یاه لحەار هب دیاب ،تیاکش تروص لاردف هرادا یار هب دیهاوخ یم هکیتروص رد ،دیشاب هتشاد هجوت افطل .دییامن مادقا تعرس هب دیاب ،دینک ضارتعا رد  .دینک مادقا هلحرم نیلوا رد دیاب ،دیراد زاین لیکو هب هکیتروصرد ،هلمج زا ،یگدنهانپ دنور رد ینوناق تیامح صوصخ رد ،تلاهنآ-نسکاز یاروش طسوت نینچمه و ساتیراک یگدنهانپ هیور هرواشم تامدخ طسوت  .دوش یم هئارا لقتسم هرواشم یگدنهانپ

مود شریذپ ای یریگیپ تساوخرد
کی دیناوت یم ،دیتفرگ یفنم یار ناملآ رد دوخ یگدنهانپ دنور نیلوا رد رگا FMAB هبً اصخش دیاب یریگیپ تساوخرد .دینک لاسرا یریگیپ تساوخرد کی .دوش لاسرا ،تسا هتفرگ میمصت امش شور نیلوا دروم رد ًالبق هک هک دوش یم ماجنا یتروص رد اهنت ،(یدعب یاضاقت) رگید یگدنهانپ شور رد یدیدج کرادم ای هدرک رییغت امش عفن هب ینوناق ای یقیقح تیعضو رد  .دوش لاسرا هام هس فرظ دیاب یریگیپ تساوخرد سپس .دشاب سرتسد سیئوس ای ژورن یاهروشک زا یکی رد البق امش یگدنهانپ تساوخ هک یتروص .دریگ یم هدهع رب ار امش یگدنهانپ دنورهمادا تیلوئسم ناملآ ،دشاب هدش در .دینک تبث ار یمود یگدنهانپ تساوخرد دیاب تروص نیا رد ای و دزادنیب رطخ هب ار امش ناج ،نات یلصا روشک هب تشگزاب تسا نکمم دهاوشFMAB هکیتروصرد .دشاب هدش لبق زا رتدب امش روشک تیعضو هکنیا .درک دیهاوخ یط ار یگدنهانپ لحارم یمامت اددجم ،دنک لوبق ار امش
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هنابلطواد تشگزاب
دوخ نطو هب دیهاوخ یم ای و دیدش ناملآ کرت هب روبجم هکیتروصرد تشگزاب یارب یرطخ یب و نما نیزگیاج ،هنابلطواد تشگزاب ،دیدرگزاب .تسا یرابجا PRAG/GAER همانرب قیرط زا (MOI) ترجاهم یللملا نیب نامزاس یزادنا هار هب کمک ،رفس هنیزه کمک ،دنک یم جیورت ار هنابلطواد تشگزاب هب یدعب ترجاهم ای ادبم روشک هب تشگزاب رد امش زا و هدومن هئارا ار یگدنز  .دنک یم تیامح ،دنک یم شریذپ ار امش هک یثلاث روشک
رد ،نیا رب هوالع  .دهد یم هئارا تشگزاب هرواشم تلاهنآ-نسکاز تلایا روشک دوخ همانرب قیرط زا تسا نکمم امش هنابلطواد جورخ ،یدرف دراوم کمک :دشاب ریز دراوم لماش تسا نکمم یلامتحا هجدوب .دوش یلام تیامح یاه هنیزه ،یکشزپ یاه کمک ،تروپساپ نیزگیاج تفایرد ،رفس طیلب و هنیزه .رگید دراوم یرایسب و لغش یزادنا هار یاه هنیزه ،یگدنز
قیرط زا نشیمداتشا رگربدگام رد تلاهنآ-نسکاز تشگزاب زکرم اب ای ،دنهد یم رارق سامت رد تشگزاب هرواشم اب ار امش هک یلحم یعامتجا ناراکددم زا تاعالطاed.noissimtdatsregrubedgam@gnutarebrhekkceur لیمیا زا ناتجورخ یهدنامزاس و تساوخرد هئارا رد دارفا نیا .دینک بسک یرتشیب یارب اه تیامح ریاس ای یلام ای ینوناق قح چیه .درک دنهاوخ تیامح امش .درادن دوجو هنابلطواد تشگزاب

هداوناخ یاضعا قاحلا
نادنزرف و رسمه ،هدش دیئات شا یگدنهانپ تساوخرد هک یصخش ناونع هب

دیاب امش .دوب دنهاوخ ناملآ هب ترجاهم هب رداق امش درجم ای و لاسدرخ
تبث لاردف هجراخ روماا رتفرد رد هداوناخ یاضعا قاحلا رب ینبم یتساوخرد
هب ینوناق روطب دنناوت یم امش هداوناخ کی هجرد یاضعا تروص نیارد .دینک
نیا هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دنوش دراو تلاهنآ-ینوساس تلایا
تبث امش یگدنهانپ تساوخرد دیئات دعب هام هس ات رثکادح دیاب تساوخرد
.دوش درجم نادنزرف و رسمه هداوناخ قاحلا ،یعرف تیامح طیارش دجاو دارفا یارب .تسا تاماقم رایتخا رد ینوناق نس ریز نادنزرف نیدلاو نینچمه و ریغص دیاب تساوخرد ینعی ،دوش یم ماجنا دیداور دنور بوچراچ رد هداوناخ قاحلا تیرومأم .ددرگ هئارا (یرگلوسنکرس ای ترافس) هطوبرم یجراخ یگدنیامن هب طیارش ندش هدروآرب دوجوم ناملآ رد لوئسم یجراخ تاماقم و یجراخ 0001 رثکادح هام ره نیاربانب .دننک یم یسررب ار هداوناخ قاحلا یارب ینوناق .دنوش ناملآ دراو دنناوت یم یعرف تیامح طیارش دجاو دارفا هداوناخ وضع دیاب هناتسودرشب یرارطضا طیارش ساسا رب هداوناخ قاحلا هیجوت یارب تاعالطا هک ساتیراک هرواشم زکرم نانکراک اب .دوش تیاعر یصاخ یاهرایعم .دینک تبحص ،دنهد یم رارق امش رایتخا رد ار هرواشم زکارم سردآ ،لاقتنا تروص رد و هیلوا

– (اه یرادرهش) قطانم هب دورو .۳
هچراپکی تامدخ

ناکسا
رد یتماقا لحم ،دنریگ یم هدهع رب ار امش تیلوئسم هک (یرادرهش)یقطانم بحاص یاهەداوناخ .درک دنهاوخ مهارف ناتیارب نامتراپآ ای هاگباوخ کی دارفا .دنوش یم هداد ناکسا نامتراپآ رد نارگید زا رتدوز الومعم ،دنزرف .دنوش یم هداد ناکسا نامتراپآ کی رد یهورگ تروص هب الامتحا درجم

سامت
ناکسا هک دنتسه یعامتجا ناراکددم ،اه یرادرهش رد امش یطابترا نالوئسم یلحم لابقتسا نیلوئسم .دناەداد بیترت اه نامتراپآ ای اهەاگباوخ رد ار امش دنهاوخ کمک امش هب ،هیلوا ییانشآ لوط رد ،بلطواد نایامنهار هارمه هب نامدخ ،صخشم یراک تاعاس رد الومعمیگدنهانپ هرواشم زکارم .درک دنور هب هجوت اب اجنیا رد  .دنهد یم رارق امش رایتخا رد یاەرواشم ینابیتشپ ،یعامتجا یایازم ،نایجراخ نوناق هب طوبرم یتالاوس ،یگدنهانپ .درک دیهاوخ تفایرد هتسیاش ینابیتشپ ،هرمزور یگدنز تامازلا ریاس و  نابز هک دنتسه رقتسم اه تیاس رد یتاعامتجا و اه نامزاس ،زکارم نیا رانک رد .دنراذگ یم امش رایتخا رد نابز و یشزرو ،یگنهرف یاهەرود و تاعالطا یم عمج مه رود یترجاهم یاه نامزاس رد نارجاهم ،گرزب یاهرهش رد ردقچ اجنیا رد ناکسا و ندیسر هک دنناد یم یبوخ هب اهنآ زا یرایسب .دنوش ییانشآ و همجرت دروم رد دیدج دارفا هب لیلد نیمه هب ،هدوب راوشد و تخس رد نارجاهم نامزاس یلحم هکبش اب .دننک یم کمک طیحم اب نیرت کیدزن دروم رد ات دیریگب سامت (ASMAL)تلاهنآ-نوسکاس .دینک بسک تاعالطا ،نارجاهم یاه ن امزاس

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Foerderprogramme/ProgrammeREAGGARP/reag-garp-programm.html
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دیزومایب یناملآ نابز
تروص نیا رد اهنت .دیریگب ارف تقو عرسا رد ار ینامآ نابز هک تسا مهم نینچمه و دینک تکرش یناملآ یعامتجا یگدنز رد ات دوب دیهاوخ رداق هک تسا ناگدنهانپ و نارجاهم یمامت ،تهج نیمه هب .دیدرگب بسانم یراک لابند هب ار نویساردف یزاسچراپکی یاهەرود رد تکرش قح ،دنراد تماقا هزاجا هک هرود تعاس003  و نابز شرومآ هرود تعاس00۶ زا اهەرود نیا .دنراد هب امش فیاظو و قوقح ،هفراعم یاهەرود لوط رد .هدش لیکشت ،ییانشآ .دوش یم هداد شزومآ ،ناملآ رد یگدنز دروم رد یئزج تاعالطا هارمه دنور لوط رد رد دنناوتیم زین یلاموس ای هرتیرا ،هیروس زا نایوجهانپ نیا ماجنا یارب .دننک تکرش (10/1202 ات رارقرب) ماغدا هرود کی ،یگدنهانپ رد دوخ رواشم ای راکددم زا  دینک لاسراFMAB هب ار یتساوخرد دیاب ،راک .دیهاوخب ییامنهار هراب نیا و نابز اهفاک ،هیاپ یاهەرود لیبق زا رگید یتامدقم هرود نیدنچ نینچمه دروم رد ،امش یعامتجا راکددم .تسا دوجوم امش یارب ،نابلطواد هاگشاب دنهاوخ ربخ امش هب ،دنوش یم رازگرب تیاس رد هک ینابز شزومآ یاهەرود .دشاب هارمه لغش یارب یگدامآ و وجتسج اب تسا نکمم نابز یاهەرود .داد .دینک هعجارم زین (rutnegastiebrA) یبایراک زکارم هب لیلد نیمه هب

هطقن نیرت یلصا الومعم ،یجراخ نابز تراهم ندوب فیعض ای نتشادن :هجوت
،دوجوم یاه تیفرظ هیلک زا هجیتن رد .دوش یم بوسحم راک رازاب رد فعض
.دینک هدافتسا یناملآ نابز عیرس یریگدای یارب

یافرح تیحالص دییات
رد .تسا یافرح تیحالص دییات دنمزاین الومعم ،ناملآ رد لغش ندرک ادیپ

رایتخا رد یهاگشناد کردم ای و یافرح یشزومآ هرود کردم هکیتروص
.دندرگ تبث نیلوئسم طسوت کرادم نیا هک دیوش نئمطم ،دیراد
هیلوا شریذپ زکرم رد یافرح تیحالص دییات تامدخ زا دیناوت یمن رگا
رواشم ای و دوخ یعامتجا راکددم هب ،تیاس هب ندیسر زا دعب ،دیوش دنمەرهب
 دروم تاعالطا دارفا نیا .دییامن هعجارم دوخ هقطنم یرادرهش رد رقتسم

،شزومآ ،تالیصحت یبایزرا یارب یبایراک یاه سناژآتیحالص هرابرد زاین
رارق ناترایتخا رد ،راک هقباس و یهاگشناد کردم ،یصخش تیحالص
شیپ یاه تصرف دروم رد دیاب ،تیحالص هدنورپ لیکشت زا سپ .دنهد یم
نارواشم .دیریگب سامتQIهکبش حالص یذ زکارم اب .دیریگب تروشم ور
.دننک یم یهارمه ،کردم دییات ریسم رد هلحرم هب هلحرم ار امش ،زکرم نیا

نیرت یلصا الومعم ،یجراخ نابز تراهم ندوب فیعض ای نتشادن :هجوت
هیلک زا هجیتن رد .دوش یم بوسحم راک رازاب رد فعض هطقن

.دینک هدافتسا یناملآ نابز عیرس یریگدای یارب ،دوجوم یاه تیفرظ !

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/
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ماغدا یارب یتامدخ و یصصخت زکرم - رجاهم نانز رب زکرمت
نانز رب زکرمت) تلاهنآ-نسکاز رد رجاهم نانز راک رازاب
(رجاهم
هدنهانپ و رجاهم نانز یارب ار راک رازاب هب دورو هار تامدخ و یصصخت زکرم یوجتسج رد لاثم روط هب زکرم نیا .دنک یم لیهست تلاهنآ-نسکاز رد یاهداهنشیپ یوجتسج رد ،یلیصحت کرادم یارب مان تبث رد ،راک ای شزومآ رد ای تنوکس لحم تالکشم رد ،ناکدوک زا تبقارم و بسانم ینابز دیریگب دای یناملآ• :درک ذخا ناوت یم ار ریز (یاه لوژام) کرادم .دهد یم هئارا ینابیتشپ و هرواشم نکسم یوجتسج یزاسدنمناوت• یلغش یزاس هدامآ• .راک رازاب هب دورو ماگنه رد یهارمه•

کدوک زا تبقارم
دشر یاقترا یارب (اتیک) کدوکدهم کی رد دراد قح یکدوک ره ،ناملآ رد یاه تبقارم قیرط زا ،یفطاع/ینهذ دشر هلمج زا ،دوخ نس اب بسانتم تکراشم یارب وا یاه ییاناوت نینچمه و ،یشزومآ یاه تصرف و یشزومآ هب باستنا اب امش دنزرف دروم رد نینچمه نیا .دوش ریگاج هعماج اب بوخ ثعاب کدوکدهم کی رد روضح .دنک یم قدص لقتسم رهش کی ای هیحان کی و یریگدای قیرط زا رگید ناکدوک اب طابترا و یناملآ نابز یریگدای یاقترا رد شریذپ یارب تساوخرد رد یعامتجا راکددم .دوش یم ندرک یزاب .دنک یم کمک امش هب کدوکدهم

ناکدوک یارب یا هسردم شزومآ
هب یگلاس شش نس رد دیاب نوناق قبط و دنراد لیصحت قح ناملآ رد ناکدوک یرابجا زین امش نادنزرف یارب یرابجا شزومآ ،نیاربانب .دنورب هسردم یاه سالک اب سرادم یاراد تلاهنآ-نسکاز یاهرهش زا یرایسب .تسا نابز ادتبا دناوت یم امش کدوک ،سرادم نیا رد .دنتسه هژیو ینابز ینابیتشپ راکددم .دنک لابند ار اه سرد ناکدوک ریاس اب سپس و دزومایب یناملآ هب تساوخرد دنور رد و هدرک علطم تامدخ نیرتکیدزن زا ار امش یعامتجا .دنک یم کمک امش

یلاسگرزب ات لیصحت
غراف ناتسریبد زا سپس و دنور یم ییادتبا هسردم هب ادتبا اه هچب ،ناملآ رد زاین شیپ اهنآ .دراد دوجو یفلتخم یلیصحت کرادم .دنوش یم لیصحتلا ای یداه شیپ شزومآ همانرب کی ،لصا رد .دنتسه ناشدنزرف رتشیب لیصحت ندرک ادیپ ،کردم نودب .درک عورش هیاپ کی اب ناوت یم ار یلیصحت هرود کی .تسا راوشد بوخ لغش کی
ناتنادنزرف ای دنزرف لیصحت لحارم مامت رد دیناوت یم نیدلاو ناونع هب امش سرادم متسیس دروم رد رتشیب تاعالطا .دیهاوخب ییامنهار ناملعم زا تلاهنآ-نسکاز رد رجاهم یاه نامزاس یتلود هکبش طسوت زین ناملآ .دنوش یم هئارا (ASMAL یمسر نمجنا)

هعلاطم و شزومآ
سرتسد رد یشزومآ یاه تصرف دروم رد ،دیراد ناتسریبد ملپید لبق زا رگا لکش هب لغاشم زا یرایسب یارب شزومآ ،ناملآ رد .دیهاوخب هرواشم نیا .دشک یم لوط لاس هس ًالومعم شزومآ نیا .تسا «هناگود شزومآ» کی رد یرظن شناد لاقتنا و تکرش کی رد یلمع شزومآ لماش شزومآ اب ای دینک تفایرد هرواشم یبایراک زکارم رد دیناوت یم .تسا یا هفرح هسردم نارجاهم زا یتلود هکبش .دیریگب سامت رجاهم یاه نامزاس یتلود هکبش لوط رد نینچمه و هدرک تیامح یشزومآ تیعقوم یوجتسج رد ناوج .دنک یم یهارمه ار اهنآ شزومآ
ار لیصحت لبق زا ای دیراد (rutibA) هاگشناد یدورو کردم هک یتروص رد .دینک لیصحت تلاهنآ-نسکاز یاه هاگشناد رد دیناوت یم ،دیا هدرک عورش یللملا نیب رتافد ابً افطل ،دیراد هقالع یلیصحت هتشر مادک هب هکنیا هب هتسب .دیریگب سامت تلاهنآ-نسکاز یاه هاگشناد رد یهاگشناد

 .دینک تفایرد کمک یرادراب لئاسم و هداوناخ میظنت رد
ریسم رد نیجوز و نانز زا یرادراب و یرادراب تاضراعت هرواشم زکارم و هرواشم مه یرادراب ضراعت رد .دننک یم تیامح نامیاز یلاوح و یرادراب لئاسم دروم رد دنناوت یم زین اه جوز و نادرم ،نانز .دننک یم هئارا یهارمه ره رد .دنریگب هرواشم یرادراب زا لقتسم ،ناش هداوناخ میظنت و یسنج .دراد دوجو روظنم نیا یارب هرواشم زکرم کی ناتسرهش
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نانز زا هژیو تظفاحم
نانز هناخ)suaHneuarFsgnilthcülF ،دنراد زاین هژیو تیامح هب ای دنا هدرک هبرجت ار تنوشخ هک ناشنادنزرف و دننک یم رفس ییاهنت هب هک ینانز یارب ای تماقا هزاجا ،شریذپ یارب مزال طرش .تسا سرتسد رد هلاه رد (هدنهانپ کی تخاس رد و هدش تظفاحم هلمح ربارب رد امش اجنیا رد .تسا دیداور تیامح هرمزور یگدنز اب هلباقم و یصخش نارحب رد هلخادم ،لقتسم یگدنز .دینک یم تفایرد
.دراد دوجو تلاهنآ-نسکاز رد نانز زکرم تفه رضاح لاح رد هک تسا یناکم نانز زکرم دنوش یم هتفریذپ نادنملاس ات نارتخد ،ینس ره رد نانز• دنوش یم ماغدا ترجاهم هقباس اب نانز هک ییاج• تاعالطا و شزومآ دنمزاین نانز یارب• دوش یم جیورت صقر و شزرو هک ییاج• قالط و ییادج نیح رد نانز یارب• تیقالخ و گنهرف یارب ییاج• !دینک دعاقتم لحم رد ای هکبش رد هچ ،تاداهنشیپ اب ناتدوخ

یگناخ تنوشخ هنیمز رد کمک
هک دننادب دیاب نارسمه ،دنوش یم بوصنم یرهش قطانم هب اه هداوناخ یتقو نینچمه و نانز یاه هاگهانپ و نانز ییاپرس هرواشم زکارم ناتسرهش ره رد هعجارم اهنآ هب دنناوت یم هک دراد دوجو یگناخ تنوشخ رد هلخادم زکارم .دننک

صاخ روما دروم رد هدرواشم۴

ناوناب زا تیامح
دناەدوب تنوشخ ینابرق هک ناشنادنزرف ویناوناب یارب یناکسا زکرم هلاه رد ،زکرم نیا رد تنوکس هزاجا .دراد دوجو ،دنراد جایتحا هژیو تبقارم هب ای یهاگهانپزکرم نیا .دشاب یم جارخا زا قیلعت یهاوگ ای تماقا هزاجا دنمزاین مهارف لقتسم یگدنز کی تخاس یارب کمک هارمه هب ، تنوشخ دروم رد .دنک یم .دیریگب سامت ینفلت هرواشم طوطخ اب ،دینامب سانشان ات دیتسه لیام رگا .درک دنهاوخ مهارف هرواشم تامدخ امش یارب ،نابز51 هب ،نز نارواشم

یسنج تیوه دروم رد تالکشم
.دیریگب میمصت دوخ ندب دروم رد هنادازآ دیراد قح امش ناملآ رد ،دشای هدش دروخرب هناضرغم روطب امش اب یسنج تیوه لیلد هب هکیتروصرد سانشان دیتسه لیام رگا .دینک هعجارم یعامتجا راکددم هب دیناوت یم رهش ردV.e “trasnebel„ murtnezsgnutareB dnu -sgnungegeB. هرواشم زکرم هب دیناوت یم ،دیشاب  نمجنا ای و گروبد گام ردV.e grubedgaM DSC. زکرم و هلاه

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/sicherheit/frauenhaeuser-und-frauenfluechtlingshaus/
http://www.bbz-lebensart.de/CMS/
http://info.csdmagdeburg.de/
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و هتفرtlahnA-neshcaS dnabrevneluwhcS dnu -nebseL (DVSL) نایارگسنجم دروم رد یرتشیب تاعالطا ،زکارم نیا رد .دیوش تیامح اهنآ بناج زا .درک دیهاوخ بسک (ITBSL*)یشابرگد و سنارت ،ییارگسنجمه ،ییارگسنجود دهاوخ کمک امش هب ،یناور تالکشم تروص رد زینینامرد ناور تامدخ .درک

یزیتسناگیب تالمح ربارب رد تیامح
زا رطخ ساسحا ای و هناتسرپداژن تالمح هنوگره اب ییورایور تروص رد ناینابرق هرواشم زکرم اب اعیرس ،وردنت دارفا بناج (elletssgnutarebrefpO) زا لماک روطب زکرم نیا نانکراک .دیریگب سامت دزن ،سیلپ هرادا هب امش اب هارمه زاین تروص رد و درک دنهاوخ تیامح امش ،دیراد قح امش  :دیشاب هاگآ تروص ره رد .دمآ دنهاوخ ،کشزپ ای و لیکو !دیراپسب تلادع تسد هب ار نالماع

تلاهنآ-نسکاز ضیعبت دض رتفد HbmGg هلاه ناناوج هاگراک
رد هک تسا یدارفا یارب هرواشم و طابترا لقتسم و یزکرم هطقن هاگراک نیا .دنا هدرک هبرجت ار ییاه بیسآ یگدنز فلتخم یاه هنیمز یتیموق اشنم یلیلد هب• هک یدارفا یارب طیارش دجاو ینابیتشپ و هرواشم تیسنج• داقتعا ای بهذم• تیلولعم• نس ای• یسنج تیوه• .دنک یم هئارا ،دنا هدش بیسآ راچد .دنک یم یهارمه یدعب لحارم رد ار یو و ددرگ یم نکمم یاه لح هار لابند هب و هدادارف شوگ هرواشم یایوج درف هب ضیعبت اب هزرابم رتفد مجرتم کی ناوت یم ،موزل تروص رد .دنتسه هنامرحم و ناگیار اه هرواشم .داد ششوپ ار راک نیا یاه هنیزه و درک یهدنامزاس

ضیعبت و یتسرپداژن ربارب رد هرواشم زکرم - ییاشگ هرگ  هرمزور
(ASMAL) تلاهنآ-نسکاز تلایا رجاهم یاه نامزاس هکبش ؟دیرادن یا هراجا نامتراپآ• !دینک عافد ضیعبت ربارب رد دوخ زا دیناوت یم امش ؟تسا هدشن یسررب امش تساوخرد• ؟دننک یم راتفر هنالداعان امش اب یتلود تاماقم نادنمراک ایآ• ؟دوش یم یمارتحا یب امش اب• ؟دنهد یمن تامدخ امش هب اه کناب/اه هاگشورف رد•
،دیا هتفرگ رارق ضیعبت دروم یبهذم ای یتیموق و یداژن تافص لیلد هب رگا .تسا ضیعبت نیا .دننک عافد دوخ زا دنناوت یم و دنراد یقوقح اهنآ .تسا عونمم ضیعبت
!مینک یم تیامح امش زا ام امش اب اه لح هار نتفای یارب ام ،لیامت تروص رد .میهد یم شوگ امش هب ام ...ام .مینک یم ییامنهار هلحرم ره رد ار امش و هدرک یراکمه میریگ یم هدهع هب ار قیقحت و وج و سرپ• میسیون یم ار اه همان تیاکش• مینک یم یهارمه اه تبحص رد ار امش• مینک یم ینابیتشپ ار امش ینوناق لحارم اب• مینک یم ینلع ار ضیعبت•
،لیامت تروص رد .میهد یم ناگیار و هنامرحم ،یصخش هرواشم امش هب ار یراک چیه ام .مینک یم راک لقتسم روط هب ام .سانشان تروص هب نینچمه ار رفس یاه هنیزه ،موزل تروص رد .میهد یمن ماجنا امش تیاضر نودب .مینک یم یهدنامزاس ار ینابز یرگیجنایم و هداد ششوپ
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http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/gesundheit/psychosoziales-zentrum/
http://sachsen-anhalt.lsvd.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/fremdenfeindlichkeit-und-rechtsextremismus/beratung-fuer-opfer-rechter-gewalt/


و ناردپ .دنشاب هتشاد ،یمسر شزومآ و تنوشخ نودب یگدنز دنراد قح ناکدوک دنناوت یم نیدلاو .دنتسه لوئسم ناسکی روطب ناکدوک شزومآ لباقم رد ناردام .دننک تکرش ،سرادم و اه کدوکدهم روما ردروم
یکیزیف تنوشخ .دنشاب هتشاد لباقتم مارتحا اب طباور دنراد قح مدرم همه .تسا عونمم
رثکا ،ناملآ رد .دروایب یاج هب ار دوخ ینید کسانم هنادازآ دراد قح صخش ره موسر و مسر و تالیطعت رتشیب و ،دنتسه کیلوتاک ای و ناتستورپ یحیسم ،مدرم هتفرگ ماهلا زین تیدوهی زا یناملآ گنهرف ،نیا رب هوالع .دراد تیحیسم رد هشیر همه رانک رد .دننک یم یگدنز ناملآ رد یدایز ناناملسم نینچمه هزورما .تسا .دنراد دوجو ناملآ رد زین یبهذم یگتسباو نودب دارفا و رگید یاهقرف ،اهنیا .دریگ یمن رارق ضیعبت و رازآ و تیذا دروم شتاداقتعا و نید رطاخب یصخش چیه .دوش یم زین یبهذم یاهەورگ و نایدا دقن لماش ،نایب یدارآ
و نس ،یسنج تالیامت ،تیسنج ،تسوپ گنر ،هشیر لیلد هب دیابن یصخش چیه ندش یفخم هب یزاین نایارگسنجمه ،ناملآ رد .دریگب رارق ضیعبت دروم یناوتان .دوش یم هتخانش تیمسر هب جاودزا هلمج زا اهنآ طباور و دنرادن

.دهد یم لیکشت ار هنارابدرب و هنامرتحم طباور یاهیاپ نینچمه ،یساسا قوقح نیا
ات33۹1 یاه لاس نیب) یلم مسیلایسوس هرود رد هدش بکترم تایانج لیلحت و تسا عونمم یزیتسدوهی و یتسرپداژن .تسا مهم رایسب ناملآ یارب (۵۴۹1 .دوش یم بوسحم مرج تساکولوه راکنا

.دنک یم تفرشیپ ،دوخ قیالع هب اهنآ دهعت و مدرم تکرش طرش هی ،یسارکومد
امش هقالع زاربا زا ،هژیو هب ،اه نمجنا .تسایهم زین ناگدنهانپ یارب ناکما نیا

هب هژیو کمک یارب ییاه نامزاس دوخ ،نارجاهم زا یرایسب .دش دنهاوخ دونشخ
.دناەدرک یراذگیاپ ،ناملآ رد ،زیمآ حلص یگتسب مه و یراکمه

یتسیزمه لوصا :رشب قوقح و یسارکومد
ار امش یگدنهانپ ،ام روشک .دیتسه تیامح لابند هب ،هدنهانپ ناونع هب ،ناملآ رد امش .دنکیم نیمضت ،گنج لباقم رد ار هانپرس نیمات و یسایس رازآ تروص رد
هدنریگربرد ،یساسا نوناق نیا .تسام کیتارکومد یساسا نوناق زا یشخب ،تیامح نیا همه قوقح .تسا هدش هداهن انب ام هعماج ،نآ ساسا رب هک تسا رشب یساسا قوقح رشب قوقح یناهج هینایب و۹۴۹1 لاس هبوصم  یساسا نوناق قبط ،ناملآ مدرم نیمضت ،0002 لاس اپورا هیداحتا یساسا قوقح هینایب و8۴۹1 لاس للم نامزاس لاس رد ناکدوک قوقح دروم رد للم نامزاس نمجنا رد زین ناکدوک قوقح .دناەدش .هدش ظفح۹8۹1

هب تلود و سلجم ،تلایا ره رادنامرف .تسا کیتارکومد یروهمج کی ناملآ ره تلود و سلجم دروم رد عوضوم نیا .دنوش یم باخنا کیتارکومد تروص یمامت رد .دنک یم قدص زین اه یرادرهش و لقتسم یاهرهش ،تلایا۶1 .دنتسه هنامرحم اه یار ،تاباختنا

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

قیالع فقو ار دوخ ،اه لکشت و اه نمجنا رد ،مدرم زا یرایسب ،ناملآ رد هعماج هدهع رب ار ییاه تیلوئسم هک دننک یم دوخ یشزرو و یعامتجا ،یگنهرف .دراذگ یم

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

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



Willkommensbegleitung ausländischer Fachkräfte in Arbeit 
www.fachkraft-im-fokus.de

Jobbrücke PLUS. 

Magdeburg
www.jobbruecke-chance.de

www.ms.sachsen-anhalt.de/schwangerschaftsberatungsstellen   

www.migration-paritaet-lsa.de/ffh

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.hilfetelefon.de

www.awo-sachsenanhalt.de

یافرح راک هقباس اب نایجراخ یارب ییوگ دمآ شوخ سیورس
:تیاسبو
 ۹41۹34506-605(DM)+ ,(LAH)۹4251735۹2734  :نفلت

شزومآ و راک هنیمض رد ناگدنهانپ یزاس هچراپکی نامزاس
:تیاسبو
۹41۹3288۹727+ :نفلت
راک رازاب ماغدا یارب یتامدخ و یصصخت سناژآ - رجاهم نانز :هجوت نوناک
  تلاهنآ-نسکاز رد رجاهم نانز
ساتیراک یگنهرف نیب تاسلج و هرواشم زکرم ed.grubedgam-satirac@kehcsurp.enaitsirhc  :لیمیا 1۹300408625 :نفلت

یناوناب یارب یناکسا زکرم
:۹۴۵۴311832۵+ نفلت:تیاسبو

 تلاهنآ-نسکاز رد یرادراب هرواشم زکارم
 :تیاسبو
tSAZ: رد امش نادنزرف یارب یحیرفت یاه تیلاعف
(ساتیراک یشزومآ داهنشیپ یشزومآ هاگراک
ed.tdatsreblah-satirac@tdnra-wonakul.ajtak :لیمیا
۹425128681855+ :نفلت

(V.e tlaweG negeg neuarF.)  تنوشخ هیلع نانز
:۹۴0300۵۹۹223+نفلت:تیاسبو

- areVرابجا جاودزا و نانز قاچاق اب هزرابم یصصخت رتفدÈ
:۹۴1۹3173۵10۴+ نفلت:تیاسبو

        

        

 (ناگیار) «نانز هیلع تنوشخ» کمک نفلت طخ
۹40008610611+ :نفلت:تیاسبو

 تبقارم و تشادهب

ناوناب یارب تیامح و هرواشم

Migrationsberatung Sachsen-Anhalt   

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/
migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg
www.fluechtlingsrat-lsa.de

www.caritas.de

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt
www.sachsen-anhalt.drk.de

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

Halle / Magdeburg
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

بختنم هرواشم زکارم و اه سردآ
تماقا

 تلاهنآ-ینوسکاس ترجاهم یاروش
:تیاسبو

نایوجهانپ یارب ساتیراک یا هیور تاعالطا
تاتشربلاه (یگدنهانپ شور دروم رد هرواشم زکرم) تلاهنآ-نسکاز رد
:تیاسبو ۹414۹38277۹5+ :نفلت

هنابلطواد تشگزاب
تشگزاب هرواشم زکرم .تلاهنآ-نسکاز تشگزاب زکرم
ثلاث یاهروشک عابتا هنابلطواد

32- /۹2-۹41۹3۹4235+ :نفلت

QI krewzteN -تیحالص دییات و تخانش هرواشم زکرم
گروبدگام / هلاه
:تیاسبو
 ((LAH) (هلاز) هلاه)12-/51-/32-۹454384۹686+ :نفلت
((SBH) تاتشاربلاه ساتیراک)۹45714062318+

هدش ادج مه زا یاهەداوناخ یاربKRD یوجتسج سیورس
:تیاسبو
(DM)۹41۹30۹86016+ :نفلت

تماقا هزاجا یاروش

:تیاسبو
(گروبدگام)۹41۹3316۹4505+ :نفلت (لاس / لاه)۹454312520544+ :نفلت

شرومآ و راک

www.fachkraft-im-fokus.de
http://www.jobbruecke-chance.de/
http://www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/
http://www.hilfetelefon.de/
http://www.awo-sachsenanhalt.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/
https://www.caritas.de/
http://www.sachsen-anhalt.drk.de/startseite.html
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de


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

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

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

Telefon: +49 345 17164890   |    www.lamsa.de

www.willkommen-in-halle.de |     www.willkommen-in-magdeburg.de

Telefon: 03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD), +49 3931 712736 (ST)

Telefon: +49 391 2896239  | www.bsv-sachsen-anhalt.de

www.lamsa.de
Telefon: +49 345 21 38 93 99

ldz.leps@gmx.de   /  lbst.traut@gmx.de
Telefon: +49 345 6 89 00 10

Telefon: +49 391 – 99 07 88 87 | WhatsApp: +49 152 – 56 03 47 47 
E-Mail: entknoten@lamsa.de

E-Mail: antidiskriminierungsstelle@jw-frohe-zukunft.de
Mobil: 0176-20446929 | Festnetz: 0391-79293374

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau
www.mobile-opferberatung.de

www.sachsen-anhalt.lsvd.de
Telefon: +49 391 5432569 / 0179 9329614

www.halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

یرابجا جاودزا و نانز قاچاق اب هلباقم زکرم
:تیاسبو
:۹۴1۹3۹۶۵23۴۵+ نفلت

زا تیامح یاه هکبش و هرواشم تامدخهرمزور یگدنز رد ینابیتشپ و اه هکبش /ناگدنهانپ نادراو هزات
تلاهنآ-نسکاز یزاغآ ییوگدماشوخ

زیارکلاز-هلاه  نابلطواد سناژآ ییوگدماشوخ تسشن

هلاه (ASMAL) تلاهنآ-نسکاز یتلایا رجاهم یاه نامزاس هکبش نمجنا

کروبدگام هب» و «دیدمآ شوخ هلاه هب» ترجاهم یاهامنهار «دیدمآ شوخ

ییاونش نیلولعم هرواشم زکرم لادنتسا / گروبدگام / تاتشربلاه

تلاهنآ-نسکاز نایانیب مک و نایانیبان نمجنا
گروبدگام یتلایا رتفد

ellaH (ASiS) تلاهنآ-نسکاز رد رجاهم نانز یارب ینفلت یمجرتم
:تیاسبو

GAL)) هراشا نابز نامجرتم یتلود هورگراک
تلاهنآ-نسکاز نمجنا

(ASMAL) تلاهنآ-نسکاز تلایا رجاهم یاه نامزاس هکبش هرمزور ضیعبت و یتسرپداژن هیلع هرواشم زکرم - ییاشگ هرگ

تلاهنآ-نسکاز ضیعبت دض رتفد HbmGg هلاه ناناوج هاگراک

:نانز زکارم
:گروب یلصا هحفص
/ffert-aet-murtnezneuarf-dnu-nehcdeam/ten.decalpb.grub-zks.www

ed.dabsklovmiegaruoc.www :گروبدگام یلصا هحفص
ed.uassed-murtnezneuarf.www:وئاسد یلصا هحفص
ed.tdatsreblah-vfu.www :تاتشربلاه یلصا هحفص
ed.RWmurtnezneuarf.www :هدورگینرو یلصا هحفص
ed.nefloW-murtnezneuarF.www :نفلو یلصا هحفص
ed.asornrod.www :هلاه یلصا هحفص

(DVSL) تلاهنآ-نسکاز نایارگ سنجمه و اه نیبزل نمجنا :تیاسبو

(یلامش تلاهنآ-نسکاز نمجنا ،یبونج تلاهنآ-نسکاز / هلاه نمجنا) زدیا هب کمک
گروبدگام / لاه

ییاپرس هرواشم زکارم اب نانز یاه هاگهانپ

یساره هناگیب تالمح هب کمک
یگدنز صاخ یاه تیعقوم رد تیامح

تمالس و یسنج تیوه هب طوبرم لئاسم دروم رد هرواشمینابز عناوم لباقم رد ینابیتشپ

یعامتجا ماغدا و تیاده

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/
http://www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/
http://www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.willkommen-in-halle.de/
http://www.willkommen-in-magdeburg.de/news.php
http://www.bsv-sachsen-anhalt.de/
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.mobile-opferberatung.de/
http://www.sachsen-anhalt.lsvd.de/
http://halle.aidshilfe.de/cms/
http://www.aidshilfesachsenanhaltnord.de/
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رشان تاصخشم
V .e tlahnA-neshcaS tfahcsllesegsdnalsuA.  (ASGA):رشان
یگچراپکی یارب تلاهنآ-ینوسکاس تلایا رد تلود یایراسیمک،kebböM isuS  فرط زا
suah tlewenie:سردآ

grubedgaM401۹3 |4–3 eßartsgnillehcS
ed.asga.www :تیاسبو
nnamkcötS tsnrE .rD :شیاریو و نتم
ASGA دشرا ریدم،ualB fotzsyzrK,:تاعوبطم نوناق لوئسم
emmaR saihttaM:حارط
ztimhcS aK:سکع و یشاقن

یپک هنوگره .دشاب یم (تیار یپک)فلوم قوقح زا تیامح نوناق تظافح تحت هچباتک نیا یاوتحم
.دشاب یم زاجم ،رشان هزاجا اب اهنت ،رثا نیا زا یکینورتکلا یاهەدافتسا رگید ای و یساکع ،یرادرب
۶102هدش یناسر زور ب و ینیبزاب مود هخسن

.تسا ظوفحم قوقح هیلک ©

Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung

یاه نابز هب (همیمض هارمه هب) هچباتک نیا
یناتسبرص و اینیرگیت ،یسور ،وتشپ ،یناملآ ،یوسنارف ،یبرع ،یسیلگنا
.هدش رشتنم زین
:دنتسه سرتسد رد ریز تیاسبو رد ،نیالنآ تروطب ،اهخسن یمامت

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/

رتشیب تاعالطا
روما و تشادهب ،شزومآ ،راک لماش ،یناملآ یگدنز دروم رد یرتشیب تاعالطا ناوت یم
دیدج نارجاهم یامنهار رد ار رگید
(etrednawegnieueN rüf resiewgeW) درک ادیپ.

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte

