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	این سمبل ها
تو را راهنمایی می کنند

آیا تو به عنوان یک کودک خردسال بدون همراهی والدین
به آملان آمده ای؟ یا اینکه مادر ،پدر و یا یک شخص بزرگرت
از خودت از خانواده ات که مسئولیت قانونی تورا به
عهده دارد با تو همراه است؟ به نسبت هر کدام از این
گزینه ها قوانین متفاوتی برای تو حکمفرما هستند .بر
اساس این سمبلها می توانی اطالعات الزمی را به دست
بیاوری که درمورد تو صدق می کند.

	خردساالن بی رسپرست پناهجویان بدون کفیل
قانونی
	خردساالن با همراه کفیل قانونی
می توانند در مدت زمان بررسی وضیعت پناهندگی
	و پس از پذیرش پناهندگی یعنی پس از قبول آن
در آملان ساکن شوند.

	نخستین
راهنامییها

فهرست
پناهندگی
سکونت
هزینه زندگی و
مایحتاج
آموزش زبان
تحصیالت
کار
سالمتی
همکاری
کمک
نشانی های دیگر

برای آنکه در رشایط آتی وضعیت روشن تری داشته باشی
و راهکارهای درست را دریابی ،در این دفرتچه راهنام به
اطالعات اولیه دسرتسی پیدا خواهی کرد،
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	برای تو آرزوی
موفقیت می کنیم

|

“ ”Young Refugees NRWیک پروژهي اشرتاکی است.
پروژهی نامربده از سوی سازمان خیریه استان نوردراین
وستفالن و انستیتوی خدمات اجتامعی و پرورشی پی ریزی
شده است.

حروف مخفف NRW
نشانه اختضاری نوردراین-وستفالن است.

تو هم اکنون در بخش غربی آملان فدرال هستی،
و به تعبیر دقیق تر در استان نوردراین-وستفالن با عالمت
اختصاری  NRWدرمیان استانهای شانزده گانه آملانNRW
فقط باالترین شامر جمعیت را ندارد ،این استان عالوه بر این
نیرومندترین اقتصاد کشور را به خود اختصاص می دهد.
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کودکان و
نوجوانان در آملان

#YOUNGREFUGEES_NRW

ما مقدم همه پناهندگان کودک و نوجوان را به نوردراین
وستفالن خوشامد می گوییم .فرقی منی کند شام تنها و یا
در مشایعت بزرگرتانی آمده باشید که کفالت شام را به عهده
دارند ،ما مایلیم تا شام را در این راه مددکار باشیم.

خردساالن

کودکان
نوجوانان

بین  -۰تا  ۱۳ساله
 ۱۷-۱۴ساله

بالغان

بزرگساالن

از  ۱۸سال به باال

برای این منظور ما برای تو یک واتس آپ راه اندازی کردهایم
که در آن مهمرتین نشانیها و لینکهای اینرتنتی برای جوانان
پناهجو در این بخش از آملان تعبیه شده است.
این اطالعات دارای مقاصد تجاری نیستند.
www.youngrefugees.nrw

پناهندگی
مر کز اصلی رسیدگی به امور پناهجویان وزارت مهاجرت و
پناهدگی  BAMFدر نورنربگ و یا منایندگی آن در نزدیکی
محل اقامت توست .در آنجا ...
» باید تقاضای پناهندگی شخصا از سوی فرد متقاضی
ارائه شود.
»داده های حیاتی شام به عنوان یک فرد حقیقی و قانونی
ثبت خواهد گردید (این به این معناست که از شام
عکسربدای خواهد شد ،اوراق شناسایی شام مورد بررسی
قرار می گیرد و اگر شام باالی ۱۴سال باشید کالسه آثار
انگشتان شام ثبت می شود).
»بررسی خواهد شد که کدام کشور از اتحادیه اروپا
برای تقاضای پناهندگی مسئول است.
» چنانچه آملان برای امر پناهندگی شام مسئول باشد ،در
این صورت برای شام یک برگه اقامت صادر خواهد شد و
شام می توانید در مدت زمانی که روند پناهندگی شام در
حال اجراست ساکن این کشور باشید.
»اطالعات بیشرت را به شکل چند زبانه می توانید بر روی
این سامانه پیدا کنید:

www.asyl.net/index.php?id=337

»مشاهده کرد.تصمیم اتخاذ شده پیرامون پذیرش و یا عدم
پذیرش تقاضای پناهدگی به شکل کتبی به شام اعالم میشود.
آدرس متامی منایندگیهای م راکز امور پناهندگان یعنی
BAMFرا شام می توانید بر روی این وبگاه مشاهدی کنید

www.bamf.de
/EN/DasBAMF/Aufbau/Aussenstellen
aussenstellen-node.html
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مراحل پناهدگی

| نخستین راهنامیی ها برای پناهجویان
	

که بررسی خواهد شد که آیا شام مجازید در آملان ساکن
شوید یا نه .تو می توانی تصمیم بگیری که آیا می خواهی
خودت تقاضای پناهندگی بدهی یا نه.

یک برگه راهنام به  ۷زبان متامی مراحل مهم مورد نیاز برای
اقدام به پناهندگی را که پناهنجویان باید بدانند به صورت
منوداری نشان می دهد.

هنگامی که تقاضای پناهندگی به مقامات ارائه شود تو می
توانی برای یک مدت موقت در آملان ساکن شوی .اگر تقاضای
پناهندگی مردود اعالم شود فرد متقاضی باید ظرف چند روز
و یا چند هفته ،خاک آملان را ترک کند در غیر این صورت فرد
متقاضی اجبارا به کشور مبدا ٔ بازگردانده خواهد شد.

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
-Publikationen/Flyer/flyer
erstorientierung-asylsuchende

علیه تقاضای برگشت داده شده می توان ظرف حداکرث
دوهفته یک اعرتاضنامه کتبی به دفرت مربوطه ارائه کرد و یا
می توان با مراجعه شخصی به این کار اقدام کرد و برای این
امر باید دالیل خود را ارائه داد و بدین ترتیب این تصمیم
مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .مراحل پناهندگی در آملان
کامبیش  ۶ماه به طول می انجامد .این مدت میتواند کوتاهرت
و یا بنا به رشایطی طوالنی تر شود.

نخستین جهت یابی ها ب رای پناهجویان
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رسیدن به نوردراین-وستفالن NRW

هنگامی که پناهجو به مرز آملان می رسد باید به مأمور
مرزی و یا پلیس مربوطه اطالع دهد که وی در صدد تقاضای
پناهندگی است .برای این امر بکار بردن واژه آزیول Asyl
کافیست .پس از آن پناهجو به یک مجتمع منتقل می شود.
سپس از آن پناهجو به یکی از مراکز پذیرش پناهندگان
در یکی از استانهای آملان فرستاده می شود و بدین ترتیب
خوابگاه ،پوشاک و جیره غذایی و همچنین یک برگه ثبت
نام در اختیارش گذاشته می شود .متقاضی معموال نزدیک به
 ۶ماه در این مکان ساکن خواهد بود .تو هم اکنون به استان
نوردراین-وستفالن آمده ای.

پناهندگی
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مراحل پناهندگی

دراوم رد یریگ میمصت نیا .ینک یگدنهانپ یاضاقت امازال نامآل هب دورو زا سپ یتسین روبجم وت
.تسا راذگریثأت یرایسب

یگدنهانپ یاصاقت مدع

»اقامت تعویقی/موقت ( تو تا زمانی که به عنوان
نوجوان خردسال محسوب میشوی برای مدت
چندماه یک اجازه اقامت تعویقی یا موقت
دریافت میکنی که هربار از سوی مقامات مسئول
متدید میشود)
» متغیرها و راههای دیگری که من احتامال می
توانم از آن طریق قانونا در آملان ساکن شوم
امکانپذیر هستند
»اقامت تو در آملان کامکان تضمینی ندارد و با
محدودیتهایی همراه است

تو باید در ارسع وقت با مسئوالن مشاوره کنی که آیا
اعالم پناهندگی معترب است یا نه.

 یگدنهانپ یاضاقت

»اجازه اقامت (تو مجاز هستی تا زمانی که مراحل
پناهندگی تو در جریان است
»چنانچه تقاضای پناهندگی پذیرفته شود:
اجازه اقامت تو عمال مجاز هستی برای یک مدت
معین در آملان مبانی)
»چنانچه تقاضای پناهندگی مردود اعالم شود »» :اقامت
تعویقی/موقت (( تو تا زمانی که به عنوان نوجوان
خردسال محسوب میشوی برای مدت چندماه یک اجازه
اقامت تعویقی یا موقت دریافت میکنی که هربار از
سوی مقامات مسئول متدید میشود)

چنانچه تو فاقد مدارک شناسایی باشی بسیار مهم است
که سن تو چگونه تخمین زده شود .برای تو و مصاحبه
پناهندگی ات یک مناینده ویژه وزارت امور مهاجران
یعنی  BAMFتعیین میگردد .همچنین ولی تو به هنگام
مصاحبه حضور خواهد داشت.
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ورود به آلمان
اداره مددرسانی به کودکان و نوجوانان مسئول رسیدگی
به امور پناهجویان خردسالی است که دارای رسپرست
نیستند .معموال هامن جایی که تو به یک مقام رسمی و یا
اداره پلیس در خاک آملان اعالم پناهندگی می کنی اداره
مددرسانی به امور جوانان به تو جا و مکان می دهد و
رسپرستی تورا موقتا عهده دارمیشود .تو همچنین مجازی
فورا به یک فرد مورد اعتامد از وضعیت خودت خرب بدهی.
با هامهنگی مسئوالن تصمیم گرفته خواهد شد که محل
اسکان تو در کدام شهر و یا ناحیه خواهد بود .اگر تو
آشنایان و اقوامی در آملان داشته باشی این امر مورد توجه
واقع خواهد شد .بدین ترتیب تو به آنجا منتقل خواهی شد.
اداره امور جوانان ناحیه سکونت تو
عمال مسئول تو خواهد بود و رسپرستی تو را عهده دار
میشود .خدمات زیر از این جمله اند:
»یک رسپرست که ولی توست،
»انجام امور تعیین وضعیت تا بدین ترتیب روشن شود
تو به چه کمک هایی نیاز داری
»اسکان
»خوراک پوشاک و غیره
»امکاناتتحصیلی
»تسهیالت پزشکی
»مراحل بعدی اقامت تو
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سکونت

داره امور نوجوانان در شهر و یا ناحیه ای که تو به آن فرستاده
شدهای مسئول اسکان تو خواهد بود .اداره امور نوجوانان
امکانات زیر را بررسی میکند:
»آشنایان و خویشان بزرگسال
»خانواده ای که قبول رسپرستی کند
»مرکز رسپرستی و نگهداری با مکانات ویژه برای
خردساالن
»یا یک محل سکونت دیگر که برای خردساالن مناسب
باشد مانند خوابگاه و یا مجتمع های تحت رسپرستی
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سکونت

سکونت

با در دست داشنت اجازه سکونت در آملان ،پناهجویان میتوانند
بر روی وبگاهها ،در روزنامه ها یا با مراجعه به اداره اسکان
شهری و یا بنگاههای معامالت ملکی برای خود و فرزندانشان
به دنبال خانه و آپارمتان اجاری بگردند کودکان و نوجوانان
مجاز نیستند به تنهایی یک آپارمتان را اجاره کنند .اگر درآمد
ولی و یا کفیل از یک استاندارد مشخص پایین تر باشد ،امکان
دریافت کمک هزینه وجود دارد.
»برگه اجازه اسکان را از سوی اداره اسکان شهری
“ ”Wohnungsamtدریافت میکنید
و بدین ترتیب میتوانید خانه های سازمانی ارازن
قیمت پیدا کنید.
»اداره امور اجتامعی یا اداره کار احتامال اجاره بها را
متقبل میشود.
چنانچه شام کمکهای اجتامعی نقدی دریافت میکنید،اداره
امور اتباع بیگانه تصمیم خواهد گرفت که شام کجا ساکن
شوید.
برای دریافت اطالعات بیشرت در مورد اسکان برای خارجیان به
وبگاه زیر مراجعه کنید:

www.bamf.de/DE/Willkommen
Wohnen/wohnen-node.html

سفر به خارج از آملان امکانپذیر است اما باید رشایط اجازه
ورود به کشور دیگر مثال تقاضای ویزا را در نطر گرفت .شام
مجازید حداکرث  ۳ماه در آنجا مبانید.
برای دریاف اطالعات درباره
رشوط سفر بنگرید به:

www.auswaertiges-amt.de
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در مناطق محلی

این قانون برای همه معترب است :پس از  ۶ماه شام به یکی از
شهرهای حوزه استانی نوردراین-وستفالن و یا یکی از حومه
های آن منتقل میشوید .اگر بخشی از خانواده شام در آملان
ساکن است ،شام میتوانید با ارائه یک تقاضای کتبی به اداره
ثبت احوال پناهدگان خواستار انتقال به هامن منطقه شوید.
هنگامی که شام به ناحیه مورد نظر رسیدید بنا به رشایط
در اردوگاههای جمعی ،پناهگاههای اضطراری و یا گاهی
در خانه های شخصی اسکان داده خواهید شد .توجه داشته
باشید که در حال حارض برای همه امکان اسکان در خانه در
دست نیست.
پناهجویان و کودکان آنها باید در اردوگاههای تعبیه شده و
پیشنهاد شده از سوی ارگانها ساکن شوند .این قانون تا زمانی
که پرونده پناهدگی در جریان است معترب خواهدبود.

سکونت در خانه های شخصی

گاهی اوقات ممکن است برای شام خانه های شخصی برای
سکونت در نطر گرفته شود ،این در صورتی است که شام
بتوانید اجاره بهای آن را پرداخت کنید .این امکان در هر شهر
و حومه ای شکلی متفاوت دارد .شام میتوانید از اداره امور
اجتامعی بپرسید که آیا امکان اسکان در خانه های شخصی
وجود دارد یانه .چنانچه ممکن باشد ،میتوانید در اینرتنت و یا
روزنامه ها به دنبال اتاق و یا آپارمتان اجاره ای بگردید.

هاگبو

www.fluechtlinge-willkommen.de
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در مرکز پذیرش و ثبت نام اولیه در
استان مربوطه

نخست اداره محلی آرنسربگ
پناهجویان را در مرکز پذیرش اولیه استان نوردراین-وستفالن
تقسیم میکند .خانواده ها میتوانند باهم مبانند.
معموال پناهجویان حداقل  ۶ماه یا تا مدتی که
پرونده پناهندگی در جریان است در این اردوگاه می مانند.
در سه ماه اولیه پناهجویان تنها اجازه دارند در استان
نوردراین-وستفالن  NRWساکن باشند .پناهجویان میتوانند با
ارائه یک دلیل قانع کننده برای مدت کوتاهی محدوده استان
 NRWرا ترک کنند .طبیعتا امکانات سکونت ،خوارک و جز
آن را تنها در ارگانی دریافت میکنید که مسئولیت شام را به
عهده دارد.
پناهجویانی که از کشورهای به اصطالح “امن تر” یعنی
اتحادیه اروپا مانند بوسنی و هرزگوین
مقدونیه ،رصبستان و مونتنگرو ،کزوو و همچین غنا و سنگال
آمده اند باید تا هنگام برگشت در هامن مکان مباند.
نشانیBezirksregierung Arnsberg :
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg
02931 82-0
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de

کمک های نقدی و جنسی
پناهندگان جوان و خانواده های آنان
در آملان از سوی ادارات استانی و محلی
پشتیبانی میشوند.
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مسئول پاسخگوی تأمینات مالی تو کیست؟

اداره امور جوانان در ناحیه ای که تو به عنوان پناهجو
معرفی شده ای مسئول امور توست .تو خوارک ،پوشاک،
خوابگاه و دیگر وسایل مورد نیاز روزمره را دریافت میکنی.

نشانی متامی ادارات امور جوانان در استان نوردرای-
وستفالن به قرار زیر است:

www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/jugendmter_7.jsp
www.lwl.org/jawl/jugendamt
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بعد از  ۱۵ماه

پس از  ۱۵ماه هر پناهجو مبلغی به اندازه کمکهای اجتامعی
دریافت میکند (این از زمره خدمات دولتی برای تأمین
آبرومندانه مخارج حیاتی شهروندان در آملان است).
چند و چون و میزان کمکهای اجتامعی در زمره قوانین
اجتامعی است و هرساله تغییر میکند.اگر مایلی بدانی
میزان کمکهای اجتامعی که خانواده تو دریافت میکند
چقدر است ،می توانی آن را با ماشین حسابگر بر روی این
وبگاه محاسبه کنی:

www.geldsparen.de/inhalt/rechner
Soziales/sozialhilferechner.php
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در  ۱۵ماه نخستین

و تا زمانی که تو در مراکز تحت پوشش استان نوردراین-
وستفالن ساکن هستی ،اداره استانی مربوطه مسئول کمک
هزینه های مالی تو خواهد بود .چنانچه تو به یک شهر و یا
حومه دیگری منتقل شوی آنگاه شهر و یا بخش مربوطه
مسئول تو خواهد بود.
تو پوشاک و خوراک دریافت می کنی.
همچنین لوازم بهداشتی برای بدن ،الکرتیسته و
نیز یک کمک هزینه نقدی برای
مخارج روزانه .هر ناحیه ای به صالحدید خود تصمیم میگیرد
که آیا این کمکهای نقدی را به صورت پول نقد یا برگ
اعتباری دراختیار شام پناهجویان قرار دهد.
شام این کمکها را میتوانید بالفاصله نقد کنید .مخارج خانه
اعم از مبلامن ،وسایل مورد نیاز ،گرمایش و غیره را سازمان
مربوطه مستقیام به عهده میگیرد.

زبان آملان برای اشتغال

از هامن آغاز اعالم پناهدگی کالسهای مبتدی آموزش زبان
برای پناهجویانی که احتامال در آملان اجازه سکونت خواهند
داشت برگزار میشودتا بدین تریب اشتغال زایی آنها را تسهیل
کند .این کالسهای آموزشی در همه  ۳۰مرکز استان نوردراین-
وستفالن موجود است.

www.arbeitsagentur.de
unter: Schnellzugriff/Dienststellen vor Ort.

کالسهای انتگرسیون (آموزشی-فرهنگی)

حضور در کالسهای انتگرسیون موجب میشود تا رشکت
کنندگان عنارص مهم زبانی و فرهنگی آملان ،تاریخ این کشور و
موارد جاری حقوقی را فراگیرند .رشکت در کالسهای انتگرسیون
به عوامل زیادی بستگی دارد و تنها ویژه بزرگساالن است.
پناهجویانی که اجازه سکونت را بر اساس تقاضای ارائه شده
دریافت کرده اند و دارای دانش ابتدایی زبان آملانی نیستند
باید در یکی از کالسهای زبان نام نویسی کنند.
بر روی پایگاه اینرتنستی وزارت امور مهاجران و پناهندگان
یک ماشین جستجو وجود دارد که میتوان در آنجا کالسهای
انتگرسیون را پیدا کرد:

www.bamf.bund.de

آموزش زبان

|
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	 برای جوانان بزرگسال
و برای بزرگساالن

	برای کودکان و
نوجوانان

کالسهای زبان به صورت آنالین

آموزش از طریق بازی

پرتالهال رایگان آموزش زبان
وبگاه www.ich-will-deutsch-lernen.deبرای
یادگیری زبان به شکل خودآموز یا از راه آموزش از طریق
میانجی پرتال مناسبی است .این پرتال در کتار زبان آملانی به
 ۱۵زبان دیگر در دسرتس است.

سازمان خیریه لیزِن کودکان پناهجو و خانواده های آنها را در
آموزش زبان پشتیبانی میکند .در همه مراکز پذیرش پناهدگان
برای کودکان زیر  ۵سال جعبه محتوی مجموعه آموزش الفبا و
خواندن و برای کودکان زیر  ۱۲سال مجموعه آموزشی تصویری
به رایگان ارائه میشود.

رادیو پناهندگان

چنانچه تو چنین مجموعه آموزشی را دریافت کرده ای از
مسئول پذیرش درباره راهنامی استفاده از آن را پرسش کن!

اطالعات و خدمات برای پناهجویان به زبان عربی و انگلیسی
از طریق موج رادیویی اروپا به نام “ ”Radio Refugeeتقویت
میشود.
برای این برنامه یک آپ رایگان نیز وجود دارد .برنامه های این
رادیو به صورت آنالین بر روی وبگاه زیر قابل دریافت است:
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/

آموزش تصویری از طریق تلویزیون

یک برنامه آموزشی برای کودکان پیش از سن مدرسه وجود
دارد به نام “برنامه با موش” = “Die Sendung mit der
 ”Mausکه اکنون به زبانهای انگلیسی ،عربی ،کردی و فارسی
نیز پخش میشود .در این برنامه اغلب بزرگساالن هم میتوانند
چیزهایی یاد بگیرند:

www.wdrmaus.de/sachgeschichten/
maus-international

برای سکونت آینده در آملان تو به دانش
زبان آملانی نیازمندی .برای این امر امکانات
فراوانی پیش روی پناهجویان است تا بتوانند
آملانی یاد بگیرند.

زبان آملانی در مدرسه

آموزش پایه ای زبان در مدرسه آغاز میشود :در کالسهای
آمادگی پیش از مدرسه ،در کالسهای اضافه بر سازمان در سال
تحصیلی یا در کالسهای تقویتی بین املللی.

گاهی برای پناهجویان کالسهای تقویتی جداگانه برگزار میشود.
شامر کمی از مدارس کالسهای دوزبانه دارند.

تحصیالت
آموزش فنی حرفه ای

داشنت تحصیالت و تخصص در یک حرفه به تو در کاریابی در
بازار کار کمک میکند .برای گرفنت تخصص حداقل داشنت یک
مدرک تحصیلی عمومی الزامی است .آموزش فنی حرفه ای ۲
تا  ۳سال طول میکشد .این دوره تخصصی میتواند در ضمن
رشکت در یک هرنستان و یا در یک مجتمع ترکیبی کار و
دانش سپری شود که به آن سیستم دوگانه میگویند.
خدمات فراوانی برای انتخاب شغل و پیدا کردن دوره
تخصصی موجود است.

( www.wir-sind-bund.deبه  ۷زبان)

www.planet-beruf.de
/www.berufenet.arbeitsagentur.de

مدرسه اجباری

چه کسی مجاز است دوره تخصصی بگذراند؟

داشنت مدرک تحصیلی دبیرستان برای گذراندن دوره تخصصی و یا تحصیل در دانشگاه الزامی است.
آموزش عملی
سه ماه پس از اقامت*

آموزش فنی-حرفه ای در مدرسه
همیشه

پناهجویان

همیشه

همیشه

با در دست داشنت گواهی تقاضای پناهدگی

از زمان دریافت اجازه نامه اقامت موقت** *

همیشه

با اجازه نامه اقامت موقت

* اجازه اشتغال صادره از اداره امور بیگانگان
** پس از گذاران موفقیت آمیز دوره فنی میتوانی یک اجازه سکونت موقت دریافت کنی این در رشایطی است که تو در رشته تخصصی ات کاری پیدا کنی
و بتوانی از آن طریق هزینه های خودت را شخصا متقبل شوی.

تحصیالت دانشگاهی

همه پناهجویان میتوانند در در استان  NRWمشغول به
تحصیل شوند .پیش نیاز این امر در دست داشنت گواهی
پایان تحصیالت متوسطه پیش دانشگاهی و به اصطالح آملانی
ابیتور و یا مدرک هرنستان است .اینکه پیش نیاز مورد نظر
در دسرتس است یا نه ارزیابی آن به عهده دانشگاه است.
چنانچه نتوانی مدارک خود را ارائه دهی میتوانی تقاضای
آزمون صالحیت علمی کنی .اطالعات در این مورد را می توان
از دفرتچه راهنامی ارزیابی مدارک در اروپا دریافت کرد.

www.eurorecognition.eu/Manual/
EAR%20HEI.pdf

برای آگاهی بیشرت میتوان به وبگاههای زیر
مراجعه کرد:

www.wissenschaft.nrw.de
www.refugee-students-service.nrw.de
www.eduserver.de

دیگر امکانات تحصیلی

در اینجا کالس ،دوره های فراآموزشی ،عضویت در کارهای
افتخاری ،منت خوانی برای دیگران و غیره را میتوان پیدا کرد.
نخستین پاسخگوی شام برای کالسهایی از این قبیل هامن
VHSنزدیک محل سکونت شامست و یا اداره کار:

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/
kurs

در آملان همه دخرتان و پرسان از حقوق مساوی
در استان نوردراین-وستفالن برای همه دخرتان و پرسان
تحصیل در مدرسه اجباری است و این قانون عمال بالفاصله برای تحصیل برخوردارند .هرقدر تو در تحصیالت
پس از انتقال از مرکز پذیرش به ناحیه محل سکونت
مدرسه موفق تر باشی به هامن اندازه فرصتهای
اجراپذیر است .از شش سالگی برای مدت ۱۰سال کالسهای شغلی بهرتی خواهی داشت.
مدرسه به شکل متام وقت اجباری است .پس از آن رشکت
در کالسهای مدرسه میتواند پاره وقت باشد و این تا ۱۸
سالگی و به تعبیری تا پایان دوران تحصیل جریان دارد.

دفرتچه رایگان راهنامی مدارس سیستم تحصیل در مدارس را
در استان نوردراین-وستفالن به سادگی و روشن و در  ۱۰زبان
توضیح میدهد:
https://www.schulministerium.nrw.de/
docs/Schulsystem/
http://www.broschueren.nrw/

مدت زمان

خردساالن

در آملان هر کودک از زمان تولدش حق ثبت نام در یک مهد
کودک را دارد که به آن “کیتا” میگویند.خانواده ها پیشاپیش
از طریق نام نوییس در محل سکونت از این خدمات بهرمند
میشوند .متأسفانه تعداد مهدکودک ها در آملان به طور کلی
محدود است .مراکز پذیرش پناهدگان دارای این امکان نیستند
اما با این وجود در هر اردوگاهی یک مکان خاص برای بازی و
تفریح کودکان در نظر گرفته شده است.

نوع مدرسه

از کالس اول تا
مدرسه ابتدایی
چهارمین کالس
از کالس پنجم تا
دوره متوسطه
نهمین کالس
انواع مدارس به دریافت مدارک
از کالس پنجم تا
تحصیلی متفاوتی منجر میشوند
مدرسه رئال
دهمین کالس
که بر اساس آن امکانات شغلی
متفاوتی ایجاد میشود.
از کالس پنجم تا
 13/12-5کالس
سیزدهمین کالس
گذشته از آن مدارس عمومیی وجود دارد که در آن سیستم های مدرسه ای متفاوتی با هم ادغام شده اند.

سن
از  ۶سالگی
از ده سالگی پدر و مادر و بر
اساس پیشنهاد مدرسه تصمیم
میگیرند که محصل چه راهی را
برگزیند.

جستجوی مدارس در استان نوردراین-وستفالنwww.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen :

کار
نوجوانان و
قانون حامیت کاری

پرسشی داری؟

پرسش تو درباره اجازه کار است؟
در این صورت پاسخگوی تو اداره های امور بیگانگان است.
اداره استانی وزارت کار
اطالعات الزم را درباره فعالیتهای عملی و آموزشی پناهجویان
و پناهجویان با برگه موقت اقامت را در اختیار شام میگذارد.
شامره تلفن+49 )0( 228 713 2000 :

جستجوی کار و بازارهای کار

مشاوره و دریافت اطالعات برای پناهجویان جوان و خانواده
های آنها از طریق اداره کار و یا ادارات امور جوانان پناهجو
میرس است .در کنار آگهی های روزنامه ها و در اینرتنت،
منایشگاه های اشتغال زایی و یا تقاضاهای کاری ابتکاری از
طرف کارجویان پرتال های کاریابی ویژه ای برای پناهجویان
در دسرتس است مانند:

www.workeer.de

اطالعالت به صورت آنالین درباره دسرتسی به بازارکار و
همچنین امکانات تحصیلی برای پناهجویان را وبگاههای
زیر در اختیار میگذارند :وب سایت به زبان انگلیسی هم
موجود است:

www.eduserver.de
/www.bildungsserver.de
-Arbeitsmarktzugang-und
-Moeglichkeiten-der-Ausbildung
fuer-Fluechtlinge-11400.html

پرتال اطالعات “رسمیت یافنت در آملان” یا به آملانی
“ ”Anerkennung in Deutschlandمهمرتین پرسشهای شام
را درباره پذیرش و ارزیابی مدارک فنی تخصصی غیرآملانی به ۸
زبان پاسخ میدهد.
www.anerkennung-in-deutschland.de

نوجوانان باالتر از  ۱۵سال نیز که به شکل متام وقت به
مدرسه می روند شامل هامن قانونی میشوند که برای کودکان
معترب است .اما آنها مجازند در زمان تعطیالت مدارس کار
کنند .در روزهای کاری بین  ۶تا  ۲۰شب عینی  ۸ساعت و
حداکرث برای مدت  ۴هفته در سال .در برخی موارد با جازه
والدین و یا اداره مربوطه می توانند بیشرت هم کار کنند.
نوجوانانی که دیگر به شکل متام وقت به مدرسه منی روند -
یعنی پس از کالس دهم  -اجازه دارند روزانه حداکرث  ۸ساعت
و در هفته تا  ۴۰ساعت کار کنند .اشتغال در حرفه های
مخاطره انگیز ممنوع است.

اشتغال

پناهجویانی که هنوز در مراحل پناهندگی و یا اقامت موقتی
به رس می برند می توانند پس از  ۳ماه در آملان تقاضای اجازه
کار به اداره امور بیگانگان ارائه کنند .پس از آنکه ادارات
مربوطه و همچنین اداره کار این تقاضا را تأیید کرد می توان
رشوع به کار کرد .با این همه مشاغل آزاد مانند باز کردن
یک مغازه و یا کارهای پاره وقت ممنوع است .حداقل درآمد
قانونی  8,50یورو برای یک ساعت است .کارهای آموزشی از
این قاعده مستثنی است.
پناهجویی که پاسخ پناهدگی اش مثبت است و اجازه
اقامت دریافت کرده است ،مجاز است به شکل عادی به
دنبال شغل بگردد و برای مثال در روزنامه ها فرصتهای
کاری را جستجو کند .

برای خردساالن قوانین ویژه ای در بازار کار
آملان وجود دارد که پیش از همه نگاهبان حقوق
کودکان است.

کودکان و قانون حامیت کاری

کودکان پیش از رسیدن به سن  ۱۳سالگی اجازه کار ندارند.
کودکان بین  ۱۳و  ۱۵سال تنها با اجازه یکی از والدین و یا
ولی آنها مجازند کارهای ساده ای را انجام دهند.

از این قبیل اند کارهایی مانند پخش روزنامه ،،کارهای پستی،
پرستاری کودک ،کارهای کمک درسی ،نگاهداری از حیوانات،
کارهای خانه و باغچه و غیره .این فعالیتهای کاری حداکرث
میتواند  ۲ساعت در روز ادامه یابد .در زمیه کارهای باغبانی
و کشاورزی در کارخانه های خانوادگی حداکرث  ۳ساعت در
روز و آن هم از دوشنبه تا شنبه بین  ۸تا  ۱۸پس از پایان
مدرسه .در مورد کارهای عملی آموزشی از سوی مدرسه
استثناهایی وجود دارد.
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سالمتی

بیامر؟ در این صورت وضعیت پناهدگی تو رسنوشت سازاست.
تو دریافت میکنی...

وضعیت پناهدگی

کمک به بیامران *در مدت زمانی که دارای بیمه درمانی نیستی ،هزینه های
پزشکی تو را یک بیمه و یا اداره امور جوانان عهده دار میشود .این خدمات
شامل درمانهای روانشناختی نیز میشود.

در مدت زمان تحت پوشش ،به هنگام نیاز به کمک برای
امور مربوط به پرورش کودک به شکل متام وقت ،در یک پرورشگاه یا
در مراکزی زیستی تحت رسپرستی

موارد حاد و اضطرای

اقامت موقت ،در جریان پناهدگی (عدم خدمات پرورشی)

* کمکهای ویزه به بیامر هنگامی که تو وارد سیستم بیمه خدمات درمانی دولتی میشوی پایان میگیرد .یا هنگامی که تو یک دوره آموزشی را رشوع میکنی یا به
یک مرکز پرورشی متام وقت منتقل میشوی.

اطالعات مورد نیاز را در این مورد می توانی در محل سکونت
خود از ارگانهای زیر دریافت کنی:
»پزشک عمومی زن یا مرد
»بیمه خدمات درمانی
»اداره بهداشت و درمان
»اداره خدمات فرهنگی جوانان

توضیحات درباره سیستم بهداشت و درمان به  ۱۰زبان:

/www.1averbraucherportal.de
/versicherung/krankenversicherung
international

از طریق آپ رایگان “ ”BundesArztsucheمیتوانی پزشکانم
دندانپزشکان و روانپزشکان را پیدا کنی

مسئوالن و پاسخگویان مرتبط و نیز اطالعات مورد نیاز درباره
سیستم بهداشت و درمان آملان:
/www.bamf.de/DE/Willkommen
/GesundheitVorsorge
gesundheitvorsorge-node.html

یک فیلم توضیحی برای پناهجویان در آملان به زبان انگلیسی:

/www.ardmediathek.de/radio
Guide-for-Refugees-BR-de/Guide-for-re/fugees-Medical-help-23-1/BR-de
&Video-Podcast?documentId=31256744
bcastId=30927050

در مواقع
اضطراری :شامره تلفن پزشک کشیک
(خدمات اورژانس) شامره
– – 117 116

رایگان است ،نیازی به پیش
شامره ندارد و از طریق همه خطهای
تلفنی قابل متاس است.
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پس از  ۱۵ماه
از مدت زمان اقامت در ناحیه
در صورت بروز بیامری،احساس درد و یا در موارد اضطراری
اغلب نیاز به یک اجازه نامه ویژه از سوی اداره امور
اجتامعی خواهی بود که از آن طریق میتوانی به نزد پزشک
بروی ،چرا که اداره سوسیال هزینه های آن را متقبل میشود.
این اجازه نامه معموال برای  ۳ماه معترب است .به هنگام
مراجعه به پزشک این اجازه نامه سبز  -و اگر نامه ای برای
پزشک به تو سپرده شده  -و همچنین برنامه دارویی را همراه
داشته باش .هنگامی که اجازه نامه سبز را به پزشک معالج
میدهی باید از او یک برگه معرفی بگیری که اگر نیاز شد در
این مدت سه ماه دوباره به یک پزشک مراجعه کنی مدرکی
در دست داشته باشی.

اورژانس

هنگامی که یک مورد اضطراری پیش می آید و یا نیازی باشد
که به اورژانس متاس گرفته شود ،میتوان این برگه سبز را به
افراد مسئول ارائه داد .در رشایط اضطراری میتوان نخست به
پزشک مراجعه کرد و برگه سبز را ظرف مدت  ۱۰روز ارائه
داد .در رشایطی که جان بیامر در خطر باشد کمکهای اورژانس
میتواند در بیامرستان انجام شود.

درآملان یک سیستم گسرتده خدمات درمانی و
بهداشتی موجود است .بیشرت مردم دارای بیمه
های خدمات درمانی دولتی هستند.
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 در مراکز پذیرش اولیه ،اردوگاههای
مرکزی اسکان دهی و اردوگاههای
اضطراری استان NRW
معاینه اولیه

در صورت امکان در نخستین هفته
پس از ورود به آملان باید یک معاینه پزشکی اولیه از تو صورت
گیرد .این بدین منظور است که تشخیص داده شود آیا تو
بیامری گذشته از آن به تو واکسن زده میشود .چنانچه ۱۵
سالت متام نشده باشد و یا باردار باشی معاینات دیگری انجام
خواهد شد.

آیا تو ناگهان به سختی بیامر شدی؟ درد
داری؟ اورژانس؟

در مراکز پذیرش استان نوردراین-وستفالن تو وقت معاینه
پزشکی خواهی داشت و اگر نیازی احساس شود به یک پزشک
متخصص معرفی خواهی شد .این مراکز پذیرش همچنین
دارای یک بخش کمکهای اورژانس است که تو میتوانی
حتی بیرون از ساعتهای مالقات رسمی به آنجا مراجعه کنی.
در رشایطی که جان بیامر در خطر باشد فرد مستقیام به
بیامرستان منتقل خواهد شد.

همکاری

|
پاسخگوی سواالت شام درباره
امکانات تفریحی

»خدمات فرهنگی برای پناهجویان جوان
»مراکز فرهنگی “انتگرسیون”
»انجمن های فرهنگی
»مرکز جوانان
»موزه ها ،سینامها ،تئاترها و غیره

فرهنگ

انجمنهای فرهنگی فراوانی در برگزاری موسیقی ،رقص و
غیره رشکت دارند .شهرها و بخشداری ها منایشگاه ،ارکسرت و
کتابخانه های زیادی در خود جای میدهند و جشنهای شهری
و بازیهای همگانی را بر پا میکنند .امکانات تفریحی و رایگان
آن هم به شکل چندزبانه روز به روز افرایش می یابد.

امکانات فرهنگی برای
پناهجویان جوان

برنامه “فرهنگ نیرومند میکند  -همبستگی برای دانش
افزایی” در تالش است تا در رسارس آملان بهرتین رشایط
تحصیلی را برای هر کودک فراهم کند حال می خواهد این
آموزش زبان آملانی به هنگام پخنت غذا باشد ،یا رفنت به موزه یا
انجام پروژه مشرتک:

www.buendnisse-fuer-bildung.de

برنامه „ “Kulturrucksack NRWپروژه ای است استانی که
تالش میکند به شکل رایگان همه کودکان و نوجوانان بین ۱۰
تا  ۱۴سال را از راه رسگرمی با فرهنگ و هرن آشنا کند.
برنامه های جاری و مکان اجرای آنها را می توانید روی وبگاه
 www.kulturrucksack.nrw.deزیر گزینه
„ .“Angeboteمشاهده منایید.
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همنوعان آملانی

برای آنکه متوجه شوی آملانیها چطور هستند و جامعه اینجا
به چه شکلی کار میکند باید هنجارهای رفتاری و سنتی آنها را
بشناسی ،گرچه که همه آدمها اینجا شبیه هم رفتار منیکنند.

برای این امر یک راهنامی عمومی در دست است که روش
زندگی در آملان را به  ۱۲زبان معرفی میکند.

www.refugeeguide.de

|

ورزش

این بی جهت نیست که ورزش همه جا و همیشه برای تفاهم
ملتها نقش بزرگی ایفا میکند .تو میتوانی حسابی نیروی
خودت را رها کنی ،لذت پیروزی را بچشی ،تفریح کنی  -و
همه این کارها را در یک تیم انجام دهی .حتی مشکالت زبانی
میتواند از راه بازی برطرف شود.

مایلی که همکاری کنی؟
وب سایت

www.integration-durch-sport.de

باشگاههای متفاوت را معرفی میکند .بر روی این وبگاه
میتوانی نشانی ها و آدرسها را برای دیگران بفرستی
اطالعات بیشرت درباره باشگاههای ورزشی که به پناهجویان
کمک میکنند یا این که در کجای استان  NRWامکانات
ورزشی و پشتیبانی در این زمینه برای تو وجود دارد را می
توانی اینجا پیدا کنی-:

-www.land.nrw/de/sportvereine
helfen-fluechtlingen

برای آنکه بتوانی زندگی جدیدی در این
رسزمین پایه گذاری کنی ،مهم است که با
مردم ،فرهنگها و گروههای متفاوت ارتباط
برقرار کنی.
مکانهای عمومی مانند پارکهای بازی ،بازارهای
باز هفتگی ،جشنهای شهری و خیابانی و
همچنین مراکز تفریحی غیر رایگان مانند باغ
وحش ،استخر ،تئاتر ،سینام و موزه این امکان
را در اختیار تو قرار میدهند .گذشته از آن برای
پناهنجویان جوان ،مراکز تفریحی ،فرهنگی و
ورزشی رایگان وجود دارد.

آدرسهای دیگر
»مرکز اطالع رسانی برای کمک به پناهجویان
در رسارس استان نوردراین-وستفالن به  ۵زبان

www.land.nrw/de/fluechtlingshilfe

انجمن همبستگی حامیت از پناهجویان
خردسال بی رسپرست
به سه زبان www.b-umf.de
»مرکز مشاوره پناهجویان در استان NRW
www.frnrw.de

»کانون مشاوره پناهجویان
Deutscher Volkshochschulverband
www.dvv-vhs.de

ناملآ رد یلم سرادم نمجنا
»Schulministerium NRW
وبگاه www.schulministerium.nrw.de
» مرکز خدمات آموزشی آملان -
راهنامی آموزش (همچنین به زبان انگلیسی)

کمک
خدمات فرهنگی برای پناهجویان جوان

این مراکز مشاوره جوانان پناهجو را در زمینه های
گوناگون آموزش زبان ،مدرسه و تحصیالت ،ادغام فرهنگی و
اجتامعی و شغلی یاری میکنند .این مراکز تو را در رشکت
در همه صحنه های اجتامعی ،فرهنگی و سیاسی زندگی
همراهی میکنند و به ویژه از جوانان بالغ تر و خانواده
هایشان پشتیبانی به عمل می آورند.

شامره پلیس

دفرت خدمات امور فرهنگی جوانان مهاجر
Adenauerallee 12–14,53113 Bonn
0228 95968-0
0228 95968-30
info@jugendmigrationsdienste.de

کمک رسانی به دخرتان و زنان

اینجا یک مرکز رایگان خدمات و اطالع رسانی (به  ۶زبان)
برای زنان و دخرتانی وجود دارد که مورد تهاجم جسمی قرار
میگیرند یا پیشاپیش تجربه کرده اند.

اورژانس و آمبوالنس

www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd-onlineberatung.de

شامره رسارسی برای کمک رسانی به زنان مورد تهاجم:
)116016
0800 116016
( 0800
به شکل شبانه روزی و بی وقفه قابل متاس است که از طریق
آن می توان با بانوان مرتجم به زبانهای متفاوت صحبت کرد.

وبگاه:

سازمان غیر انتفاعی و مستقل حقوق برش Pro Asyl
پیشتیبانی های خود را در مورد مراحل پناهندگی از طریق
دسرتسی به وبگاه عرضه میکندwww.proasyl.de .

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/Regionaldirektionen/
NordrheinWestfalen/index.html
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www.hilfetelefon.de

آیا نیاز به یک وکیل قانونی داری؟

آزانس کاریابی فدرال  -نوردراین-وستفالن مدیریت ناحیه ای
Bundesagentur für Arbeit – Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion
Josef-Gockeln-Straße 7, 40474 Düsseldorf
0211 4306-0
Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

Umsetzung
VORREITHER | KOMMUNIKATIONDESIGNKONZEPTKUNST
www.vorreither.com

بدون پیش شامره از تلفن معمولی یا
تلفن همراه متاس از طریق هر خطی ممکن است.
رایگان در مواقع اضطراری پیش از هرجا
با پلیس متاس بگیرید.

داروخانه ها دارای یک شیفت شب یا خدمات اورژانس
هستند .از روی نشانه حرف درشت  Aمیتوان داروخانه ها
را از دور تشخیص داد .هر داروخانه ای دارای یک تابلو در
کنار در ورودی یا پشت ویرتین است که بر روی آن در کنار
نشانی داروخانه شامره تلفن شیفت شب و شامره
اروژانس را نوشته.

www.bildungsserver.de

Sozialpädagogik e. V., Frankfurt a. M.
Miriam Reith, VORREITHER GbR

داروخانه های اورژانس

شامره تلفن اضطراری
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# YOUNGREFUGEES_NRW
آپ های رایگان را
هم اکنون بر روی تلفن هم راه
دانلود کنید
WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

