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هچباتک نیا دروم رد

رد یگدنهانپ یارب هک دنتسه یدارفا یمامت هچباتک نیا نابطاخم هرابرد یتامدقم ییانشآ ،نتم نیا .دناەدرک مادقا تلاهنآ-ینوسکاس هیلوا شریذپ• یگدنهانپ تساوخرد دنور• ناملآ رد یلامتحا یگدنز• .دروآیم مهارف
۶۱۰۲/۰۱ خیرات ات تارییغت نیرخآ لماش هخسن نیا هک دیشاب هتشاد هجوت افطل دوجو ،نتم نیا رد هدش هئارا تاعالطا ندوب لماک رب ینبم ییاعادا چیه .دوشیم .دییامن هعجارم شخب ره نیلوئسم هب ،رتشیب تاعالطا هب یبایتسد تهج .درادن (EAL) لاردف شریذپ زکرم اب ییانشآ هب طوبرم مهم تاعالطا یمامت دیناوتیم امش .دیبایب هچباتک نیا رد ار تاتشربلاه رد

،(وتشپ) ناغفا ،یوسنارف ،یسیلگنا ،یبرع یاهنابز هب ار نتم نیا نیالنآ هخسن :دیبایب ریز تیاسبو رد ،اینیرگیت و یبرص ،یسور ،یسراف ed.tlahna-neshcas-ni-treirgetni.www !دینک هدافتسا زین تیاس زا دیناوتیم نینچمه:دیدج

یاقآ نینچمه و تاتشربلاه زکرم رد ترجاهم هرواشم شخب نادنمراک زا نارشان nietS .E،ریدم tSAZهنامیمص ،نتم نیا هیهت لوط رد ناشمرگ تیامح یارب و تارکذت یارب تلاهنآ-ینوسکاس یگدنهانپ یاروش زا نینچمه .دننکیم رکشت .دوشیم ینادردق ناشدنمشزرا تاحیضوت

ییوگ دمآشوخ

!دیدمآ شوخ تلاهنآ-ینوسکاس هب

رارق یگدنهانپ دنور یادتبا رد و دیاەدسر یتلایا شریذپ زکارم زا یکی هب امش نونکا .دینک ادیپ ،دیدج یاهقفا هعسوت یارب یتصرف و شمارآ اجنیا رد میراودیما .دیراد هب امش شریذپ ام فده .تسا ناهج مدرم همه هب قلعتم یتلایا تلاهنآ-نوسکاس لحارم رد ،تامدخ یزاسچراپکی و ییامنهار ندرک هضرع و وجهانپ کی ناونع .تسا هیلوا یرای ،دوخ تقارف تاقوا رد ام هب هنابلطواد تروصب یرایسب دارفا ،نیا رب هوالع .دنناسریم
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 .(۶۱۰۲/۰۱ 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 .دنهدیم ماجنا ،امش یارب یگدنز زا شیپاشیپ .دوش داجیا هفقو ،دنیارف لوط رد تسا نکمم ،نایوجهانپ دایز رامش .میرازگساپس امش ربص و کرد نینچ رد .دشکیم 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 ییاهتسکش اب تسا نکمم یتح ایو تسا ربنامز .دیوشن دیماان
یمدرم رانک رد ندرک یگدنز رد دیناوت یم امش ،دوخ (EAL) یتلایا شریذپ زکرم رد مکاح نایدا لماک یدازآ ناملآ رد .دینک تکرش فلتخم یاهگنهرف و اهتیلم زا تدش هب زین مدرم نایم رد هکلب ،تلود بناج زا طقف هن عوضوم نیا .تسا دهاوخن هداس ،فلتخم دیاقع و اهگنهرف رانک رد یگنز هکنیا اب .دوشیم تیاعر زا یرایسب لباقتم کرد و مارتحا اب ناوتیم ،تسا هداد ناشن هبرجت اما ،دوب وگخساپ امش مهم تالاوس هب امنهار هچرتفد نیا میراودیما .درک عفر ار تالکشم دنهاوخ رارق ناترایتخا رد یرتشیب ییامنهار هک یطابترا زکارم هب ار امش و دشاب .دنک انشآ ،داد
.میدنموزرآ ناتیارب ار اهنیرتهب ،هدنیآ و ریسم همادا یارب

http://erstinfos.de

http://erstinfos.de/de/
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رد (EAL) شریذپ تالیکشت .۱
تلاهنآ ینوسکاس
تامدخ - تاناکما -  تاررقم
(EAL) هیلوا شریذپ زکارم

،دیاەدمآ ناملآ هب یگدنهانپ تساوخرد و تینما لابند هب هکیتروصرد هجوت اب (EAL) لاردف شریذپ زکارم مان هب یزکارم بلاق رد ،یتلود تاماقم ناکسا تلایا کی رد تقوم روطب ار امش ،یدنبیمهس متسیس و نوناق هب .داد دهاوخ
.ددرگیم ماجناEAL رد وجهانپ ناونع هب امش هیلوا (مانتبث)شریذپ امش شریذپ ،امش ادبم روشک ساسا رب تلاهنآ-ینوسکاس تلایا هکیتروصرد عاجرا لوئسم تلایا هب ار امش تساوخرد ،زکرم نیلوئسم.دریگن هدهع رب ار .داد دنهاوخ
مهارف امش یارب یگدنز تاموزلم یمامت و کاروخ ،شیاسآ مزاولEAL رد لقتنم اجنآ هب و عاجرا یلحم تاماقم زا یکی هب هک ینامز ات امش .دش دهاوخ .دش دیهاوخ هداد ناکسا اجنیا رد ،دیوش

،اهناکم نیا رد .دناەدش عقاو تاتشربلاه ردEAL هطوحم رد دورو زکارم ترجهم لاردف هرادا زا یابعش .دش دهاوخ یط ،امش یگدنهانپ دنیارف یمامت تساوخردFMAB رد .دنتسه رقتسم ،دورو زکارم رد (FMAB) ناگدنهانپ و .درک دیهاوخ تبث ار دوخ یگدنهانپ
!

.دینامب  لحم نیا رد دیاب امش
تیدودحم)تماقا تیدودحم اب امش هیلوا شریذپ لحارم ماجنا لوط رد زا دیناوتیمن امش هک تسا ینعم نیا هب ،نیا .دیتسه هجاوم (رفس و جورخ 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 ات ای هام هس تدم هب لقادح طیارش نیا .دنناسرب امش تسد هب ار زاین دروم .دنام دهاوخ یقاب ،دیتسه لاردف شریذپ زکرم رد ندنام هب روبجم هک ینامز لیلد ره هب ای و دینک تاقالم ار دوخ ناگتسب زا یکی دیهاوخیم هکیتروصرد لاردف هرادا زا هزاجا ذخا هب مزلم ،دینک کرت ار هدش صخشم هدودحم یرگید رد ،زوجم نیا یارب دیناوتیم امش .(niehcssbualrU -جورخ زوجم)دیتسه ،هزاجا ذخا نودب ،هدودحم کرت تروص رد .دینک تبث تساوخرد لاردف هرادا اب مرجم کی دننامه ،رارکت تروص رد و ،هدش موکحم همیرج تخادرپ هب .دش دهاوخ دروخرب امش

EAL رد تماقا تدم
دهاوخ هام شش رثکادح ،هیلوا شریذپ زکرم رد تماقا تدم ،نوناق قبط رب یگدنهانپ تساوخرد هک یالحرم  هب تماقا قیقد تدم ،رضاح لاح رد .دوب .دراد یگتسب ،تسا نآ رد
یارب یگدنهانپ تساوخرد نتخانش تیمسر هب لامتحا ندوب نییاپ لیلد هب ،لاگنس ،انغ ،نیوگزره ،ینسوب ،ناتسبرص نما یاهروشک  نایوجهانپ دنور لیمکت هک نامز ات الومعم ینابلآ و ووزوک ،ورگن هتنوم ،هینودقم .دنام دنهاوخ یقاب هیلوا شریذپ زکرم رد یگدنهانپ

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/10/2014-10-29-verbesserungen-fuer-asylbewerber-beschlossen.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/10/2014-10-29-verbesserungen-fuer-asylbewerber-beschlossen.html
http://www.residenzpflicht.info/keine_bewegung_report_beate_selders/die-behorden-die-erteilung-der-verlassenserlaubnis/
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__44.html
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ناکسا
EAL رد یگدنز طیازش نیرتهب ندرک مهارف یارب ار دوخ شالت یمامت ام تروص رد  .تشاد دیهاوخ تماقا اه هاگباوخ رد ارثکا ،امش .میهدیم ماجنا رد .دیوش رقتسم لاقتنا لباق یاهناکم رد تقوم روطب ،تیفرظ ندوبن یفاک دهاوخن یلکشم هنوگچیه ،ناتسمز لوط رد امش تماقا لحم ،تروص ره .تشاد
هارمه نودب کدوک نایوجهانپ زا تیامح
میق ای نیدلاو نودب ناملآ رد و دیراد نس لاس۸۱زا رتمک هکیتروصرد هرادا هب امش یتسرپرس ،دورو زا دعب .دیشابیم هژیو تبقارم دنمزاین ،دیتسه هتشاد هگن هیلوا شریذپ زکرم رد امش .دش دهاوخ هدرپس ناناوج روما روما هرادا طسوت ،ناکسا و اهتبقارم ،اهەرواشم یمامت یلو دش دیهاوخن .دنوشیم 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 دیناوتیم هرواشم لوط رد .دش دهاوخ تیامح ،تالکشم همه دروم رد امش زا ،یعامتجا ناراکدمم .دییامن حرطم .درک دنهاوخ

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

یرهش قطانم هب لقن و لمح
ای و دشاب هتشاد یبوخ زادنامشچ امش مئاد تماقا تساوخرد هکیتروصرد هداد عاجرا اهیرادرهش زا یکی هب ،دشاب هدش لوبق امش یگدنهانپ تساوخرد هدنیآ رد ،یرادرهش مادک هک تفگ دنهاوخ امش هبEAL نانکراک .دش دیهاوخ ناوت یمن ،رضاح لاح رد .تشاد دهاوخ هدهع رب ار امش تیلوئسم اب .درک لوبق ار تلاهنآ-ینوسکاس رد تماقا رب ینبم امش یاهتساوخرد ردارب ای رهاوخ ،نیدلاو ،دنزرف) کی هجرد دنواشیوخ هکیتروصرد ،دوجو نیا ناملآ رد (لاس۸۱ یالاب ردارب ای رهاوخ ناکدوک دروم رد ،ینوناق نس ریز .دیهدب تساوخرد اهنآ تنوکس لحم هب لاقتنا یارب دیناوتیم ،دیراد

یریگرد تروصرد مزال تامادقا
هب رجنم دناوتیم ،دودحم رایسب طیحم کی رد ،رگیدکی رانک رد یگدنز یریگرد شهاک هب دوخ هنالوئسم تامادقا اب دیناوتیم 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 دیناوتیم ،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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هیلوا شریذپ زکرم رد دوجوم تاکرادت
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 یاهنوتژ• 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 (لاس۸۱) .دوشیم هداد یرتمک غلابم ،هداوناخ یاضعا هیقب هب .درک دهاوخ
،یررقم تفایرد زا دعب .دنتسه هیلوا یرورض مزاول زا یشخب یتشادهب مزاول ،سابل هیهت یارب .دیئامن مادقا اهنآ نیا دیرخ هب تبسن دیاب اصخش امش دوخ زا ،دینکیم تفایرد یعامتجا تامدخ رتفد زا هک ییاهنوتژ هلیسوب دیناوتیم .دینک دیرخ رهش

یکشزپ تامدخ
رد رقتسم (eraCideM) یکشزپ تامدخ زکرم هب  ،یرامیب داح دراوم رد شخب نیا رد یرتکد ،زور لوط رد هشیمه .دینک هعجارم تیاس ای نامتخاس تیاس رتکد ،دشابن نکممEAL رد امش نامرد هکیتروص رد .دراد روضح یکشزپ یهاوگ نآ ساسا رب و هداد عاجرا یرگید رتکد هب ار نامرد دنور همادا .دنک رداص

هک ،تسا زایننامرد یهاوگ هب هشیمه ،داح ریغ یاهیرامیب یارب ،کشزپ هب هعجارم زا لبق ،یعامتجا تامدخ زکرم زا نآ یارب دیناوتیم .دینک مادقا
باوخ لکشم رگا ،دننکیم تحاران تدش هب ار امش یصوصخ هب تاقافتا رگا زا امش هک دراد لامتحا ،دنکیم راتفر فراعتمان روطب امش ندب رگا ای و دیراد تامدخ رتفد،EAL رد تماقا نامز ات .دیربیم جنر یگدرسفا تامدخ زکارم و (tsneiD relaizosohcysP) یعامتجا-یناور و (ellaH) هلاه تالایا رد (nertneZ elaizosohcysP) یعامتجا-یناور تامدخ هئارا هدامآ ،یسانشناور لئاسم دروم رد (grubedgaM) گروبدگام .دینک مادقا ،یلبق تقو نتفرگ یارب تسا مزال ،زاین تروص رد .دنتسه
ای و)یو-یآ-چا سوریو و زدیا یرامیب دروم رد تامدخ هب زاین تروص رد رد (nefliH-SDIA)زدیا ینابیتشپ هورگ اب افطل ،(یسنج یاهیرامیب رگید تروصب ،زکارم نیا رد .دیریگب سامت تاتشبلاه ای و گروبدگام ،هلاه یفرعم امش هب هژیو زکارم اب یطابترا یاههار و هدش هرواشم سانشان .دش دنهاوخ

https://www.avp.de/fileadmin/user_upload/PDF/0810_Information_zur_pharmazeutischen_Versorgung_von_Fluechtlingen.PDF
http://www.stejh.de/arbeitsfelder/migrationsarbeit/psychosoziales-zentrum-fuer-migrantinnen-und-migranten-in-sachsen-anhalt
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/gesundheit/psychosoziales-zentrum/
http://www.aids-lsa.de/
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هیلوا شریذپ زکرم رد هدش هضرع تامدخ
 رد نامز تیریدم

هک یتامدخ زا .دیراذگب یفاک تقو دوخ هبحاصم و یگدنهانپ روما تهج زا یتاعالطا مزاول ریاس نینچمه و ،دنراذگیم ناترایتخا رد هرواشم زکارم هبحاصم یارب ،قیرط نیا زا .دیئامن هدافتسا هریغ و وئدیو ،روشورب لیبق .دیوش هدامآ
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 ،دنوشیم رازگرب نابز نیدنچ هب هک یافراعم یارب) هیلوا شریذپ زکارم زا نوریب رد نینچمه .دیربب شزومآ یاهەرود ناوتیم زین (یلحم یاهجلاک رد لاثم انشآ یناملآ یگدنز اب دیناوتیم قیرط نیدب .درک ادیپ ،یناملآ نابز نئمطم اهنآ ندوب ناگیار زا ،اهەرود نیا رد تکرش زا لبق افطل :هجوت .دیوش  .دیوش
هب ،لیلد نیمه هب .تسا نالاسگرزب زا رتتخس ندرک رارف ،ناکدوک یارب همه .دیهدب رگید ناکدوک اب ییانشآ و حیرفت و یزاب تصرف دوخ نادنزرف ار دوخ نادنزرف .دننکیم مهارف  ناکدوک یارب ار یتاناکما ،هیلوا شریذپ زکارم .دننک تکرش اهتیلاعف نیا رد ات دینک قیوشت لامعا یمامت و یتمالس لوئسم ،ینوناق میق ناونع هب امش :دینک هجوت افطل هشیمه امش ،شریذپ زکرم رد ،هک تسا ینعم نیدب نیا .دیتسه ناتدنزرف نابقارم ای و دیشاب اهنآ بقارم ناتدوخ .دیشاب علطم ناتدنزرف لحم زا دیاب دیاب هشیمه زین امش دنزرف .دینک ربخاب ناتدوخ هب یسرتسد هوحن زا ار رگید .دشاب هتشاد عالطا امش ندوب اجک زا

،مسارم یرازگرب هب کمک ،همجرت) هیریخ یاهراک ای و یعامتجا تامدخ رد نیلوا دیناوتیم قیرط نیا زا .دینک تکرش (رگید یاهراک و تاریمعت ،تفاظن یگدنز طیحم رد دیناوتیم نینچمه .دینک بسک ناملآ رام رازاب رد ار هبرجت .دیهد شیازفا ار دوخ هنایهام یررقم و هدرک داجیا رییغت ناتتقوم

یافرح تیحالص نییعت
ار امش یافرح تیحالص ،هیلوا شریذپ زکرم رد ،لاردف لاغتشا سناژآ لاوس ناتیافرح راک هقباس و تالیصحت دروم رد امش زا .دنکیم یبایزرا ،دشاب زاین راک رازاب رد ،امش یاهییاناوت هب هکیتروصرد .دش دهاوخ دییات دروم رد یاەرواشم هارمه هب ،راک رازاب دروم رد هاتوک یاەرواشم دناوتب امش یافرح یاهییاناوت رگا .درک دیهاوخ تفایردیافرح تیحالص دیهاوخ هداد عاجرا هطوبرم یرادرهش هب امش ،دنک عفر ار راک رازاب یاهزاین .دش
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 یللملانیب یساسا قح کی ،یگدنهانپ قح یسایس ظاحل زا هک یدارفاa:۶۱ دنب)هدش هدروآ یساسا نوناق رد ،قح نیا دوخ نطو رد رگا .(.دننک هدافتسا یگدنهانپ قح زا دنناوتیم ،دناەدید رازآ یزیمآ هرطاخم طیارش رد یرگید لیالد هب ای و هتفرگ رارق یسایس رازآ دروم .دیهدب یگدنهانپ تساوخرد دیناوتیم ،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 نیا .دریگیم تروص (شریذپ لاردف هرادا ای وFMAB راصتخا هب) ناگدنهانپ لوئسم هرادا نیا .تسا مزال تارایتخا یاراد اما تسین هاگداد کی ،هرادا 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 دنکیم 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 لاس4۱ زا رتشیب رگا .دنکیم .دش دهاوخ یراگنتشگنا

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

؟تسا زاین دروم یگدنهانپ تساوخرد یارب ییاهزیچ هچ
یاضاقت ناملآ تلود زا ،دینکیم تبث یگدنهانپ تساوخرد هک ینامز لوئسم ناملآ تلود ایآ هک عوضوم نیاFMAB ادتبا رد .دیاەدرک تظفاحم رگا .دنکیم یسررب ار ریخ ای تسامش تساخرد ،دیشاب هدرک یگدنهانپ تساوخرد ییاپورا یاهروشک زا یکی رد• ،دشاب هدش اطعا یگدنهانپ امش هب ییاپورا یاهروشک زا رگید یکی رد• ،دشاب هدش در ییاپورا یاهروشک زا رگید یکی رد امش یگدنهامپ یاضاقت•
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
،EAL زا (siewhcanstfnuknA) دورو تابثا رب ینبم یکردم امش نیا .تفرگ دیهاوخ ،دیشاب هدرکن تفایرد یرگید لحم زا هکیتروصرد نیا .دشابیم (AMÜB) یگدنهانپ یارب تساوخرد تبث نیزگیاج ،کردم اب .دشابیم امش سکع و یصخش تاعالطا هدنریگ رب رد ییاسانش کردم رب .ددرگیم تبث وجهانپ کی ناونع هب امش مان ،ییاسانش کردم نیا رودص .درک دهاوخ تبث ار امش تساوخرد لاردف هرادا ،ساسا نیا هب ،تیوه یسررب تروص رد ات دیتسه کردم نیا نتشاد هارمه هب مزلم امش رد تماقا هب زاجم هک یاقطنم ،امش تماقا هراجا یور رب .دینک هئارا سیلپ رییغت ،امش هدنریذپ هقطنم لاقتنا ماگنه رد .تسا هدش صخشم ،دیتسه نآ .دش دهاوخ هداد شرازگ هطوبرم هرادا هب ،یناشن
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هبحاصم یارب یگدامآ - یگدنهانپ دنیارف لوط رد هرواشم
داجیا یگدنهانپ روما یارب یاەرواشم زکارم ،هیلوا شریذپ زکارم رد زا دیناوتیم ،هرواشم زکارم نیا رد امش .(ساتیراک هرواشم زکارم)دناەدش علطم ،دیراد یگدنهانپ تساوخرد دنیارف لوط رد هک یفیاظو و قوقح هیلک تشگزاب یاهنیزگ دروم رد زین یایصوصخ هرواشم تسا نکمم .دیوش الماک اهەرواشم .دینک تفایرد ،ثلاث روشک هب ترجاهم ای و هنابلطواد .دنوشیم ماجنا ،امش یبهذم یگتسباو زا دقاف و هنامرحم ،ناگیار دهاوخ هدامآ هبحاصم یارب ار امش زینFMAB یوئدیو ،هرواشم رب هوالع علطم نآ شیامن لحم دروم رد ،هیلوا شریذپ زکرم زا .(نابز۰۱ هب)درک  .دیوش

هبحاصم
کرت یارب دوخ لیالد حیضوت یارب تصرف نیرتمهم ،(weivretnI)هبحاصم ناملآ رد امش یگدنهانپ دروم ردFMAB ،هبحاصم نیا هیاپ رب .تسا نطو .دریگیم 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

ماجنا ،تساوخرد تبث زا دعب یتدم هبحاصم،FMAB تیفرظ هب هجوت اب نوناق۵۲ دنب اب قباطم هبحاصم„ یارب یایبتک همانتوعد امش .دوشیم روضح زین مجرتم کی ،هسلج نیا رد .درک دیهاوخ تفایرد “یگدنهانپ یسرداد هبحاصم ناتدوخ یردام نابز هب امش زا هدنهانپ کی ناونع هب.تشاد دهاوخ رد دیاب ،نز مجرتم نتشاد دننام ،هژیو یاهتساوخرد .دمآ دهاوخ لمع هب .دنوش مالعا بسانم نامز

هب امش رفس ریسم و نطو کرت لیالد ،هنیشیپ دروم رد ،لاوس۵۲ زا هبحاصم تالاوس هب .دیراذگب تقو یفاک هزادنا هب دروم نیا رد .هدش لیکشت ،ناملآ و دهاوش ،سکع ،ناکما تروص رد .دیهد خساپ هناقداص و لماک روطب رد ناگدنریگمیمصت .دیهد رارق ناگدننک هبحاصم رایتخا رد فلتخم کرادم رد هدش تبث تاعالطا اب هبحاصم رد هدش هئارا تاعالطا قابطنا دروم رد هک ار دوخ هبحاصم تاحیضوت .تفرگ دنهاوخ میمصت ،مانتبث هلحرم یاضما اب ار اهنآ تحص و هدرک یسررب ار دناەدش رکذ ،هدش همجرت شرازگ .دینک دیئات ،دوخ

.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
روطب ،امش یگدنهانپ تساوخرد رب ینبم دوخ میمصت دروم رد لاردف هرادا لیالد لماش یمسر میمصت نیا .(diehcseB) داد دهاوخ عالطا امش هب یبتک دروم رد .دشابیم ،رظن دیدجت تساوخرد ینوناق قح و میمصت نیا ذاختا .دش دهاوخ هداد عالطا امش هب ،نآ ماجنا هوحن و رظن دیدجت تساوخرد
:درک دیهاوخ تفایرد تبثم خساپ ،ریز طیارش رد (یساسا نوناق6۱ هدام ،۱ دنب) یگدنهانپ دیئات• (یگدنهانپ نوناق۱ دنب ،3 شخب) ونژ یگدنهانپ نویسناونک ساسا رب یگدنهانپ طیارش نتشاد• (یگدنهانپ نوناق۱ هدام ،4 شخب) یعرف یاهکمک هب ندوب قحتسم• (یگدنهانپ نوناق7 و5 هدام ،۰6 شخب) ندوب جورخلاعونمم•
(sinbualrestlahtnefuA)تماقا هزاجا ،امش تساوخرد دییات تروص رد هس ات کی زا ناتتماقا هزاجا ،امش لیالد هب هجوت اب .درک دیهاوخ تفایرد .دوب دهاوخ لاس
رادشه ای و کرت تساوخرد رب ینبم یامان ،امش تساوخرد در تروص رد .درک دیهاوخ تفایرد ،دنکیم ناملآ زا جورخ هب مزلم ار امش هک ،کرت یارب روطب دناوتیم ترجاهم هرادا ،تسین نکمم امش یارب ناملآ زا جورخ رگا میمصت دروم رد .دنک رداص (جارخا زا قیلعت)gnudluD امش یارب تقوم  .دیهاوخب ییامنهار ،هرواشم زکارم زا ،امش یارب نآ تاعبت و لاردف هرادا

یفنم باوج تفایرد تروص رد لیکو تساوخرد
رد .دینک تیاکش هاگداد رد لاردف هرادا میمصت هب تبسن دیناوتیم امش .دینک تقد ،تیاکش تلهم و دوجوم یاهلحەار هب دیاب ،تیاکش تروص ضارتعا لاردف هرادا یار هب دیهاوخیم هکیتروص رد ،دیشاب هتشاد هجوت افطل .دییامن مادقا تعرس هب دیاب ،دینک زکرم.دینک مادقا هلحرم نیلوا رد دیاب ،دیراد زاین لیکو هب هکیتروصرد و (satiraC red gnutarebsnerhafrevlysA)ساتیراک یگدنهانپ هرواشم تامدخ هئارا هدامآ ،لقتسم روطب (tarsgnilthcülF)ناگدنهانپ یاروش .دنتسه امش هب ،تلاکو روما و لیکو تساوخرد دروم رد ،هرواشم

مود شریذپ ای یریگیپ تساوخرد
دیناوتیم ،یگدنهانپ هیلوا تساوخرد یارب یفنم مایپ تفایرد تروص رد رد البق امش یگدنهانپ تساوخ هک یتروص رد .دییامن تبث یریگیپ تساوخرد دنورهمادا تیلوئسم ناملآ ،دشاب هدش در سیئوس ای ژورن یاهروشک زا یکی یگدنهانپ تساوخرد دیاب تروص نیا رد .دریگیم هدهع رب ار امش یگدنهانپ .دینک تبث ار یمود ای و دزادنیب رطخ هب ار امش ناج ،ناتیلصا 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

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.caritas-magdeburg.de/67245.html
http://www.caritas-magdeburg.de/67245.html
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/category/kontakt/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
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هنابلطواد تشگزاب
دوخ نطو هب دیهاوخیم ای و دیدش ناملآ کرت هب روبجم هکیتروصرد
تشگزاب یارب یرطخیب و نما نیزگیاج ،هنابلطواد تشگزاب ،دیدرگزاب
.تسا یرابجا
تشگزاب یارب ینابیتشپ همانرب کی ،لاردف تلودPRAG/GAER همانرب
،اهکمک رگید ای و یلام کمک یارب ینوناق تساوخرد ناکما .تسا هنابلطواد
.درادن دوجو
دروم رد اهنآ .دینک تبحص دروم نیا رد ،یگدنهانپ هرواشم زکرم نانکراک اب
.درک دنهاوخ کمک امش هب ،ناتتشگزاب یزیرمانرب و تساوخرد

هداوناخ یاضعا قاحلا
نادنزرف و رسمه ،هدش دیئات شایگدنهانپ 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 دنناوتیم امش هداوناخ کی هجرد یاضعا تروصنیارد .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
،یگدنهانپ قح زج هب ،یعرف یاهکمک تفایرد هب قحتسم هک یدارفا یارب

قیلعت هب۸۱۰۲ سرام۵۱  ات هداوناخ یاضعا قاحلا حرط ،دناەدش هتخانش
ترجاهم هب تبسن ناوتیم ،هرود نیا نایاپ دعب .(۶۱۰۲/۰۱خیرات هب) هدمآرد
.دومن مادقا ،لاردف هجراخ روما رتفد رد ،ناملآ هب هداوناخ یاضعا
ای تسا یسررب تسد رد زونه امش یگدنهانپ تساوخرد هکیتروصرد
هداوناوخ یاضعا قاحلا یارب دیناوتیم مه زاب ،دیتسه جورخلاعونمم
یفاک یاضف هک دینک تباث ات تسا مزال ،روظنم نیا یارب .دینک تساوخرد
رارق هک ناتەداوناخ یاضعا زا تیامح یارب یلام عبابنم و ندرک یگدنز یارب
.دیراد ار دنیایب ناملآ هب تسا

– (اهیرادرهش) قطانم هب دورو .۳
هچراپکی تامدخ

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

سامت
ناکسا هک دنتسه یعامتجا ناراکددم ،اهیرادرهش رد امش یطابترا نالوئسم یلحملابقتسا نیلوئسم .دناەداد بیترت اهنامتراپآ 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 لیبق زا یتامدخ زکارم نیا رد .دنهدیم رارق امش رایتخا رد یاەرواشم تامدخ ،یجراخ دارفا اب طبترم ینوناق دراوم ،یگدنهانپ دنیارف ییامنهار و شزومآ ،هرمزور یگدنز هب طوبرم تالاوس هب خساپ ،نابز شزومآ ،یعامتجا رد یتاعامتجا و اهنامزاس ،زکارم نیا رانک رد .دوشیم هداد ،مادختسا رد نابز و یشزرو ،یگنهرف یاهەرود و تاعالطا هک دنتسه رقتسم اهتیاس .دنراذگیم امش رایتخا یم عمج مه رود یترجاهم یاهنامزاس رد نارجاهم ،گرزب یاهرهش رد ردقچ اجنیا رد ناکسا و ندیسر هک دننادیم 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 .دننکیم کمک طیحم اب نیرتکیدزن دروم رد ات دیریگب سامت (ASMAL)تلاهنآ-نوسکاس .دینک بسک تاعالطا ،نارجاهم یاهنامزاس

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 تعاس۰۰3  و نابز شرومآ هرود تعاس۰۰۶ زا اهەرود نیا .دنراد
هب امش فیاظو و قوقح ،هفراعم یاهەرود لوط رد .هدش لیکشت ،ییانشآ
.دوشیم هداد شزومآ ،ناملآ رد یگدنز دروم رد یئزج تاعالطا هارمه
رد دنناوتیم قارع و ناریا ،هرتیرا ،هیروس ،یلاموس یاهروشک زا نایوجهانپ
تکرش اهەرود نیا رد تسا نایرج لاح رد یگدنهانپ دنیارف هک ینامز تدم
لاسراFMAB هب یتساوخرد دیاب راک نیا یارب .(۶۱۰۲/۰۱ خیرات زا) دننک
.دیهاوخب ییامنهار هراب نیا رد دوخ رواشم ای راکددم زا .دننک
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 ،دنوشیم 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 نیرتیلصا الومعم ،یجراخ نابز تراهم ندوب فیعض ای نتشادن :هجوت
،دوجوم یاهتیفرظ هیلک زا هجیتن رد .دوشیم 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 دیناوتیمن 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 یاهسناژآتیحالص هرابرد زاین

رارق ناترایتخا رد ،راک هقباس و یهاگشناد کردم ،یصخش تیحالص
ور شیپ یاهتصرف دروم رد دیاب ،تیحالص هدنورپ لیکشت زا سپ .دنهدیم
نیا نارواشم .دیریگب سامتQIهکبش حالصیذ زکارم اب .دیریگب تروشم
.دننکیم یهارمه ،کردم دییات ریسم رد هلحرم هب هلحرم ار امش ،زکرم

نیرتیلصا الومعم ،یجراخ نابز تراهم ندوب فیعض ای نتشادن :هجوت
یاهتیفرظ هیلک زا هجیتن رد .دوشیم بوسحم راک رازاب رد فعض هطقن
.دینک هدافتسا یناملآ نابز عیرس یریگدای یارب ،دوجوم !

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
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راک هب عورش
تفایرد ار ناملآ رد راک زوجم ،تماقا هزاجا نتشاد اب ،هدش دییات ناگدنهانپ قیلعت زوجم هکنیا ای تسا نایرج رد زونه امش یگدنهانپ دنیارف رگا .دننکیم هام هس زا سپ ار دوخ راک زوجم دیناوتیم ،دیراد (gnudluD)روشک زا جارخا رتفد هب ،مادختسا هزاجا تساوخرد یارب .دینک تفایرد ،ناملآ رد تماقا ماجنا ار مزال یاهیسررب ،لاردف مادختسا سناژآ .دینک هعجارم ،ترجاهم لقادح تیاعر و راک نیناوق اب ناتکرادم قیبطت  تروص رد و هداد .درک دهاوخ تقفاوم امش تساوخرد اب ،اهیدنمزاین
مادختسا ییاج رد دیناوتیمن ،دیشابEAL رد ندنام هب روبجم ینامز ات .دیوش
رازاب هب و یبایزرا اعیرس ار دارفا هک تسا نیا تلاهنآ-نوسکاس تلایا فده تیلاعف راک رازاب هرواشم شخب رد یرایسب ناراکمه .دنک یفرعم راک لاردف سناژآ ،نیرجاهم هرواشم زکارم فرط زا اهەرواشم نیا .دننکیم ناراکمه .دناەدش هیهت ،یناگرزاب  و تعنص قاتا ،راک زکارم ،(AB)مادختسا زکرمت„ یلحم هکبش،QIهکبش،sulp egdirB boJ هژورپ هکبش لثم یرگید دنیارف رد (V.e ASMAL.)نیرجاهم یاهنامزاس یلحم هکبش و “یافرح دم هک یلغش یاهتصرف هرابرد رد دوخ رواشم زا .دننکیم کمک هرواشم نیا .دینک لاوس دنتسه امش رظن

ناکدوک زا یرادهگن
نآ رد هک (atiK) یرادهگن زکرم کی هب ات دراد قح یکدوک ره ناملآ رد نیا .دورب ،هدش ایهم رگید ناکدوک اب یزاب یارب یتصرف و یریگدای ،تبقارم قدص زین تسا هتفرگ رارق یایشاح هقطنم کی رد هک امش کدوک یارب دروم نابز ات دنکیم کمک ناکدوک هب ،هنازور یرادهگن زکرم کی هب نتفر .دنکیم راکددم .دننک رارقرب طابترا رگید ناکدوک اب و دنریگب داب رتهب ار یناملآ ،هنازور یرادهگن زکرم کی یارب تساوخرد ندرک رپ رد امش هب ،یعامتجا .درک دهاوخ کمک

ناکدوک یمسر شزومآ
نارتخد ،نوناق قبط رب .دنراد یریگدای و شزومآ قح ناکدوک همه ،ناملآ رد یارب هسردم رد روضح .دنورب هسردم هب یگلاس شش نس زا دیاب نارسپ و ،تلاهنآ-ینوسکاس یاهرهش زا یرایسب رد .تسا یرابجا زین امش ناکدوک لیکشت یزومآ نابز یارب یاەژیو یکمک یاهسالک هک دنراد دوجو یسرادم ات دنوش انشآ یناملآ نابز اب اهسالک نیا رد دنناوتیم امش ناکدوک .دنهدیم .دنریگب ارف ار ناشیاهسرد یتحار هب ،هسردم یاهسالک رد رگید ناکدوک اب نتفای رد ،یعامتجا راکددم .دینک کمک یناملآ نابز یریگدای رد ناتدنزرف هب .درک دهاوخ کمک امش هب ،نآ رد مانتبث و هسردم نیرتکیدزن

ییامنهار زا سپس و .دنوریم ناتسبد هب ادتبا رد ،ناکدوک همه ،ناملآ رد زاینشیپ هک دراد دوجو یتوافتم یاهیلیصحتلاغراف .دنوشیم لیصحتلا غراف یهاوگ ای ییامنهار کردم اب .دنتسه لیصحت و شزومآ یدعب لحارم ssulhcsbaluhcslaeR redo-tpuaH،یلغش شزومآ دناوتیم امش دنزرف ار دوخ تالیصحت ات تسا رداق ناتسریبد ملپید اب و ،دنک عورش ار دوخ .تسا راوشد ،بسانم لغش نتفای ،کردم نودب .دهد همادا
یلحم هکبش طسوت ناملآ یشزومآ مااظن دروم رد رتشیب تاعالطا  .دناتفرگ رارق سرتسد رد ،تلاهنآ-ینوسکاس رد یترجاهم یاهنامزاس

http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
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یریگدای و شزومآ
شزومآ„ تروص رد ،اهلغش زا یرایسب ماجنا یارب تیحالص ،ناملآ رد لاس هس الومعم ،شزومآ نیا .دیآیم تسدب ،(gnudlibsuA elaud) “هناگود یلمع شخب کی لماش اهەرود نیا .دریگیم قلعت کردم نآ هب و دشکیم لوط .دشابیم یافرح-ینف هاگشزومآ کی رد یرظن شخب کی و تکرش کی رد اهەرود نیا .دومن هدافتسا زین یشزومآ نیرمت هنیزگ زا ناوتیم ،هوالع هب یرظن شناد ندرک میهس اهنآ فده و دنشکیم لوط لاس هس الومعم .دریگیمن قلعت یکردم اهەرود نیا هب .تسامش تروشم ،راک زکارم اب یلغش فلتخم یاهتیعقوم دروم رد  دیناوتیم امش شزومآ اب طبترم یلام کمک تساوخرد دروم رد زکارم نیا زا نینچمه .دینک .دینک لاوس ،یلغش ،یلحم هکبش .تسا یترجاهم یاهنامزاس یلحم هکبش ،یدعب یطابترا زکرم ار اهنآ و تیامح ،دنتسه یزومآراک تیعقوم کی یایوج هک یناوج نیرجاهم زا .دنکیم یهارمه ،ناششزومآ هرود یط

شزومآ
بسک تروصرد ،تلاهنآ-ینوسکاس تلایا یاهەاگشناد رد دیناوتیم امش هتشر هب هجوت اب .دیوش لیصحت همادا هب لوغشم  (rutibA) دورو تیحالص سامت ،تلایا نیا یاهەاگشناد للملانیب روما رتفد اب ،دوخ هقالع دروم .دیریگب

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 رد یهاگهانپزکرم نیا .دشابیم جارخا زا قیلعت یهاوگ ای تماقا هزاجا دنمزاین مهارف لقتسم یگدنز کی تخاس یارب کمک هارمه هب ، تنوشخ دروم .دنکیم .دیریگب سامت ینفلت هرواشم طوطخ اب ،دینامب سانشان ات دیتسه لیام رگا .درک دنهاوخ مهارف هرواشم تامدخ امش یارب ،نابز5۱ 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 ،دیشاب سانشان دیتسه لیام رگا .دینک هعجارم یعامتجا راکددم هب دیناوتیم رهش ردV.e “trasnebel„ murtnezsgnutareB dnu -sgnungegeB. هرواشم زکرم هب دیناوتیم  نمجنا ای و گروبدگام 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 .درک دهاوخ کمک امش هب ،یناور تالکشم تروص رد زینینامردناور تامدخ

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

یتسیزمه لوصا :رشب قوقح و یسارکومد
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 ار امش
،یساسا نوناق نیا .تسام کیتارکومد یساسا نوناق زا یشخب ،تیامح نیا هدش هداهن انب ام هعماج ،نآ ساسا رب هک تسا رشب یساسا قوقح هدنریگربرد هینایب و۹۴۹۱ لاس هبوصم  یساسا نوناق قبط ،ناملآ مدرم همه قوقح .تسا اپورا هیداحتا یساسا قوقح هینایب و۸۴۹۱ لاس للم نامزاس رشب قوقح یناهج دروم رد للم نامزاس نمجنا رد زین ناکدوک قوقح .دناەدش نیمضت ،۰۰۰۲ لاس .هدش ظفح۹۸۹۱ لاس رد ناکدوک قوقح

هب تلود و سلجم ،تلایا ره رادنامرف .تسا کیتارکومد یروهمج کی ناملآ ۶۱ ره تلود و سلجم دروم رد عوضوم نیا .دنوشیم باخنا کیتارکومد تروص ،تاباختنا یمامت رد .دنکیم قدص زین اهیرادرهش و لقتسم یاهرهش ،تلایا .دنتسه هنامرحم اهیار

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 یاهنمجنا

،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 یعامتجا

دودحم نوناق طسوت نیلوئسم و تلود .دنتسه ربارب ،نوناق ربارب رد مدرم همه ،هاگداد رد ای و تیاکش حرط اب دنناوتیم 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 لغاشم همه رد دنناوتیم نانز ،ناملآ رد .دوشیم لغش دازآ باختنا و راک نوناق .دننک تکرش ،تسایر و یربهر هلمج زا

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/


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

Kompetenzzentrum Rückkehr. Beratungsstelle zur freiwilligen Rückkehr von
Drittstaatsangehörigen

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

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

و ناردپ .دنشاب هتشاد ،یمسر شزومآ و تنوشخ نودب یگدنز دنراد قح ناکدوک دنناوتیم نیدلاو .دنتسه لوئسم ناسکی روطب ناکدوک شزومآ لباقم رد ناردام .دننک تکرش ،سرادم و اهکدوکدهم 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 .دننکیم یگدنز ناملآ رد یدایز ناناملسم نینچمه هزورما .تسا .دنراد دوجو ناملآ رد زین یبهذم یگتسباو نودب دارفا و رگید یاهقرف ،اهنیا .دریگیمن رارق ضیعبت و رازآ و تیذا دروم شتاداقتعا و نید رطاخب یصخش چیه .دوشیم 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 .دوشیم هتخانش تیمسر هب جاودزا هلمج زا اهنآ طباور و دنرادن

لیکشت ار هنارابدرب و هنامرتحم طباور یاهیاپ نینچمه ،یساسا قوقح نیا .دهدیم
ات33۹۱ یاهلاس نیب) یلم مسیلایسوس هرود رد هدش بکترم تایانج لیلحت و تسا عونمم یزیتسدوهی و یتسرپداژن .تسا مهم رایسب ناملآ یارب (۵۴۹۱ .دوشیم بوسحم مرج تساکولوه راکنا

.دنکیم تفرشیپ ،دوخ قیالع هب اهنآ دهعت و مدرم تکرش طرش هی ،یسارکومد
هقالع زاربا زا ،هژیو هب ،اهنمجنا .تسایهم زین ناگدنهانپ یارب ناکما نیا

کمک یارب ییاهنامزاس دوخ ،نارجاهم زا یرایسب .دش دنهاوخ دونشخ امش
.دناەدرک یراذگیاپ ،ناملآ رد ،زیمآحلص یگتسبمه و یراکمه هب هژیو

زاین دروم تاعالطا و سردآ
تماقا

 تلاهنآ-ینوسکاس ترجاهم یاروش
:تیاسبو

تاتشربلاه ،تلاهنآ-ینوسکاس رد ساتیراک یگدنهانپ هرواشم
:تیاسبو نفلت :۹۴۱۴۹3۰۰3۹۰۶+

  هنابلطواد تشگزاب

:تیاسبو

QI krewzteN -تیحالص دییات و تخانش هرواشم زکرم
گروبدگام / هلاه
:تیاسبو
(هلاه نفلت :۱۲-/۵۱-/۹۴۵۴3۸۴۹۶۸۶-3۲+)
(گروبدگام نفلت :3۱-/۰۱-/۹۴۱۹3۵۰۸۰۴-۵۱+)

هدش ادج مه زا یاهەداوناخ یاربKRD یوجتسج سیورس
:تیاسبو
نفلت :۹۴۱۹3۰۹۸۶۰۱۶+ (گروبدگام)

تماقا هزاجا یاروش

:تیاسبو
نفلت :۹۴۱۹3۱۸۲۱73۵´

شرومآ و راک

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


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

Jobbrücke PLUS. 

Magdeburg
www.jobbruecke-chance.de

www.migration-paritaet-lsa.de/ffh

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.hilfetelefon.de

www.awo-sachsenanhalt.de

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

Magdeburg
www.sachsen-anhalt.lsvd.de

Halle / Magdeburg
www.halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.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/

Halle
www.lamsa.de

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

یافرح راک هقباس اب نایجراخ یارب ییوگ دمآشوخ سیورس
:تیاسبو
نفلت:۹۴۲۵۱3۴۹۲773۵+ (هلاه),۹۴37۱۶۹۱۸۹۴۸+ (گروبدگام)

شزومآ و راک هنیمض رد ناگدنهانپ یزاس هچراپکی نامزاس
:تیاسبو
:۹۴۱۹3۸۸۹7۲7+نفلت

یناوناب یارب یناکسا زکرم
:تیاسبو
:۹۴۵۴3۱۱۸3۲۵+ نفلت
(V.e tlaweG negeg neuarF.)  تنوشخ هیلع نانز
:تیاسبو
:۹۴۰3۰۰۵۹۹۲۲3+نفلت

یرابجا جاودزا و نانز قاچاق اب هلباقم زکرم
:تیاسبو
:۹۴۱۹3۱73۵۱۰۴+ نفلت

یرابجا جاودزا و نانز قاچاق اب هلباقم زکرم
:تیاسبو
:۹۴۱۹3۹۶۵۲3۴۵+ نفلت

نایوجهانپ یتیامح یاهکبش و هرواشم یاهسیورس
:تیاسبو

تلاهنآ-ینوسکاس ییوگ دمآشوخ تالیکشت
:تیاسبو

 :نیبلطواد نامزاس ییوگ دمآشوخ عمجم
:تیاسبو

هلاه تلاهنآ-ینوسکاس یترجاهم یاهنامزاس یلحم هکبش
:تیاسبو
نفلت:۹۴۵۴3۰۹۸۴۶۱7۱+
“دیدمآشوخ گروبدگام هب„ و “دیدمآشوخ هلاه هب„ ،ترجاهم یامنهار
Ë!fiU|X∫: و
نفلت:۹۴۵۴3۰۹۸۴۶۱7۱+

 زدیا نارامیب زا تیامح
:تیاسبو
(گروبدگام نفلت :۹۴۱۹3۰۹۶7۵3۵+) (هلاه نفلت:۹۴۵۴3۱7۲۱۲۸۵+)

یتسار تسد یاهتنوشخ ناینابرق یارب رایس هرواشم زکرم
:تیاسبو
(هلاه نفلت:۹۴۵۴3۰۰۱7۶۲۲+) (گروبدگام نفلت :۹۴۱۹3۲۵77۰۲۶+) ( لدوزلاس نفلت :۹۴۱۰۹3۱3۴۶۰3+) (ولسا-وسد نفلت :۹۴۰۴3۵۹3۲۱۶۶+)

یساره هماگیب یاهلمح تروص رد تیامح

 یسنج تیوه و تشادهب تهج هرواشم

 هرمزور یگدنز یارب تیامح و اهکبش

 (“neuarF negeg tlaweG„ nofeletefliH) (ناگیار) “تنوشخ هیلع نانز„ ینفلت طخ
:تیاسبو
:۹۴۰۰۰۸۶۱۰۶۱۱+ نفلت

ناوناب یارب تیامح و هرواشمیعمج ماجسنا و ییانشآ تبقارم و تشادهب

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.mobile-opferberatung.de/
http://www.sachsen-anhalt.lsvd.de/
http://halle.aidshilfe.de/cms/
http://www.aidshilfesachsenanhaltnord.de/
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


WELTOFFEN
WILLKOMMEN
Sachsen-Anhalt

Halberstadt / Magdeburg / Stendal 

Landesgeschäftsstelle 
Magdeburg

www.bsv-sachsen-anhalt.de

Halle
www.lamsa.de

Halle

ldz.leps@gmx.de   /  lbst.traut@gmx.de

صاخ طیارش دروم رد تیامح و هرواشم

ینابز یاهتیدودحم دروم رد ینابیتشپ

نایاونشمک و نایاونشان هرواشم زکرم
(تاتشربلاه نفلت:۹۴۱۴۹3۵۴۵۲۱۶+) (گروبدگام نفلت :۹۴۱۹3۶۱۹۲7۲۶+) (لادتنشا نفلت :۹۴۱3۹3۶37۲۱7+)
نایانیبات نمجنا

:تیاسبو
:۹۴۱۹3۹3۲۶۹۸۲+نفلت

تلاهنآ ینوسکاس رد نارجاهم یارب ینفلت همجرت
:تیاسبو
:۹۴۵۴3۹۹3۹۸3۱۲+نفلت

هراشا نابز نیمجرتم لاردف نمجنا
:۹۴۵۴3۰۱۰۰۹۸۶+نفلت
:لیمیا

رشان تاصخشم
V .e tlahnA-neshcaS tfahcsllesegsdnalsuA.  (ASGA):رشان
یگچراپکی یارب تلاهنآ-ینوسکاس تلایا رد تلود یایراسیمک،kebböM isuS  فرط زا
suah tlewenie:سردآ

grubedgaM4۰۱۹3 |4–3 eßartsgnillehcS
ed.asga.www :تیاسبو
nnamkcötS tsnrE .rD وerhaS ajaM :شیاریو و نتم
ASGA دشرا ریدم،tdrauqraM leahciM:تاعوبطم نوناق لوئسم
emmaR saihttaM:حارط
ztimhcS aK:سکع و یشاقن
yrasmeS afaS:همجرت
.دشابیم (تیار یپک)فلوم قوقح زا تیامح نوناق تظافح تحت هچباتک نیا یاوتحم
،رشان هزاجا اب اهنت ،رثا نیا زا یکینورتکلا یاهەدافتسا رگید ای و یساکع ،یرادرب یپک هنوگره
.دشابیم زاجم
۶۱۰۲هدش یناسر زور ب و ینیبزاب مود هخسن

.تسا ظوفحم قوقح هیلک ©

http://www.bsv-sachsen-anhalt.de/
http://www.lamsa.de/index.php


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

www.erstinfos.de

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

یاهنابز 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
نشیکیلپا ولیابوم تیاسبو قیرط زا

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

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

