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ئەم هێامیانە
رێنوێنیتان دەکەن

ئاخۆ وەکو کەسی ژێر تەمەن یاسایی بە بێ کەسوکار
هاتوونەتە ئاڵامن؟ یان دایک ،باوک یان کەسی گەورەساڵی
تر لە خزمەکان کە مافی یاسایی چاودێریی لە ئێوەیان
(مافی سەرپەرشتی) هەیە لەگەڵتانە؟ گرێدراوی بارودۆخ
یاسای جیاواز هەیە .بە یارمەتی ئەم هێامیانە دەتوانن
خێراتر زانیاریی پێوەندیدار بە خۆتان بدۆزنەوە.
پەنابەری ژێر تەمەنی یاسایی بە بێ کەسوکار و
سەرپەرشتی یاسایی
پەنابەری ژێر تەمەنی یاسایی لەگەڵ
سەرپەرشتی یاسایی
لە ماوەی رەوتی پەنابەریەتیدا
بە فەرمی ناسینی داواکاریی پەنابەریەتی ،بەو واتایە
کە دەتوانن لە ئاڵامندا مبێننەوە

یەکەمین
رێنوێنی ئێوە

ناوەڕۆک
پەنابەریەتی
خانووبەرە
پارە و
بژیوی ژیان
زمان
پەروەردە
کار
لەشساخی
هاوکاری
یارمەتی
دیکەی ناونیشانەکان

ئێمە بەخێرهاتنی هەموو مندااڵن و تازەالوانی پەنابەر لە
نۆردراین وێستفالن دەکەین .چ تەواوی بەتەنیا هاتبێنت
یان لەگەڵ ئەو گەورەسااڵنەی کە ئەرک و مافی چاودێریی
لە ئێوەیان هەیە (بە شێوەی ئاسایی دایکوباوک) – ئێمە
دەمانەوێت یارمەتی ئێوە بدەین.
بۆ ئەوەی کە بتوانن لە ژیانی نوێتاندا رەحەترت بن ،لەم باڵڤۆکەدا
هەندێ زانیاریی لەسەر هەنگاوەکانی دواتر کە دەتوانن
هەڵیاننێن ،لە کوێ دەتوانن یارمەتی وەرگرن و لە کوێ دەتوانن
زانیاریی وردتر دەستەبەر بکەن ،پێشکەشتان دەکرێت.
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هیوای سەرکەوتنامن
هەیە بۆتان

„ “Young Refugees NRWبەرنامەیەکی کۆمەاڵیەتییە .ئەم
بەرنامە لەالیەن
.Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e. V
و دامەزراوەی .Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V
بەڕێوە دەچێت .دامەزراوەی
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW
پاڵپشتی دارایی ئەم بەرنامەیە.

|

 NRWکورتکراوەی
 Nordrhein-Westfalenدەبێت.

ئێوە لە رۆژئاوای ئاڵامنەوە هاتوونەتە ناو ،ئەگەر وردبینانەتر
بڵێین لە ویالیەتی نۆردراین وێستفالن –  .NRWلە نێوان 16
ویالیەتی کۆماری فێدراڵی ئاڵامندا  NRWنەتەنیا زۆرترین
رێژەی دانیشتووی هەیە بەڵکو بەهێزترین ئابووریشی هەیە.
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مندااڵن و
تازەالوان لە ئاڵامن

#YOUNGREFUGEES_NRW

"ژێر تەمەنی یاسایی"
"سەرەوەی تەمەنی یاسایی"

منداڵ
تازەالو

 0تا  13سااڵن:
 14–17سااڵن:

گەورەساڵ

لە  18سااڵن بۆ سەرێ،

بۆ ئەم کارە ئەپلیکەیشنێکامن بۆ ئێوە ،لەگەڵ ناونیشانەکان و
ناونیشانە ئینتەرنێتییە گرنگەکان بۆ پەنابەرانی الو لەم بەشەی
ئاڵامندا ،دروست کردووە.
ئەم زانیارییانە هیچ پێشخانێکی بازرگانییان نییە.
www.youngrefugees.nrw

پەنابەریەتی
فەرمانگەی نیشتامنی کۆچبەریی و پەنابەریەتی ( )BAMFلە
نۆرنربگ ناوەندی سەرەکی رەوتی پەنابەریەتییە.
نوێنەرایەتیەکانی  BAMFلە نزیکی شوێنی ژیانی ئێوەدان
لەوێ ...
»داواکاریی پەنابەریەتی لەالیەن خۆتانەوە پێشکەش
دەکرێت
»تۆماری تایبەمتەندییە تاکەکەسییەکانی ئێوە جێبەجێ
دەبێت (وێنەتان لێ دەگیردرێت ،بەڵگەکانی پێناس
لێکدەدرێنەوە و ئەگەر سەرەوەی  14ساڵ تەمەنتان
هەبێت پەنجەمۆرتان لێ وەردەگیردرێت)
»لێکدەدرێتەوە کە کام واڵتی ئەوروپایی بەرپرسی
پەنابەریەتی ئێوەیە
»ئەگەر ئاڵامن بەرپرسی ئێوە بێت ،بۆ ئێوە مۆڵەتی
نیشتەجێ بوونی کاتیی دەردەچێت؛ بەم بەڵگەنامەیە
دەتوانن لە ماوەی رەوتی پەنابەریەتیدا لە ئاڵامندا مبێننەوە
»پاشان گوێ دەگیردرێت لە وتەکانی کەسی پەناخواز.
زانیاریی بە چەند زمان لەسەر
دانیشتنی گوێبیست لێرەدا بدۆزنەوە
www.asyl.net/index.php?id=337

»بڕیاردان لەسەر رەوتی پەنابەریەتی – چ رێگەتان پێ
درابێت بۆ مانەوە لە ئاڵامندا یان نا – جێبەجێ دەکرێت و
بە شێوەی نوورساوە بۆتان دەنێردرێت.
ناونیشانی نووسینگەکانی  BAMFلێرەدا دەدۆزنەوە

www.bamf.de/EN/DasBAMF/Aufbau/
Aussenstellen/aussenstellen-node.html
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رەوتی پەنابەریەتی

بە پێشکەشکردنی داواکاریی پەنابەریەتی رەوتی پەنابەریەتی
دەست پێ دەکات ،واتە تاوتوێ کردن و بڕیاردان لەسەر
مانەوەی ئێوە لە ئاڵامندا جێبەجێ دەکرێت .دەتوانن داوای
پەنابەریەتی بکەن یان نەکەن.
ئەگەر داواکاریی پەنابەریەتی قەبووڵ بکرێت ،دەتوانن سەرەتا
بۆ ماوەیەکی دیار لە ئاڵامندا مبێننەوە .ئەگەر داواکاریی
پەنابەریەتی رەت بکرێتەوە ،دەبێت پاش چەند رۆژ یان حەوتە
ئاڵامن بەجێ بهێڵن یان بە زۆرەملێ دەنێردرێن بۆ واڵتانی تر.

ئەگەر رەت بکرێتەوە ،دەکرێ تا دوو حەوتە لەسەری
ناڕەزایەتی دەرببڕدرێت ،واتە ئێوە بە دەربڕیننامەیەکی
نوورساوە یان بە ئامادەبوونتان لەوێ ناڕەزایەتی خۆتان لەسەر
بڕیارەکە دەرببڕن و لە چاکرتین شێوازدا لەگەڵ پارێزەرێک
سکااڵنامەیەک پێشکەشی دادگا دەکەن؛ پاشان بڕیارەکە
دیسانەوە تاوتوێ دەکرێتەوە .رەوتی پەنابەریەتی بە شێوەی
نێوەنجی نزیکەی  6مانگ دەخایەنێت ،بەاڵم بە شێوەی ئاسایی
زیاتر یان کەمرتیش دەبێت.
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رێنوێنی سەرەتایی بۆ پەناخوازەکان

باڵڤۆکێک کە گرنگرتین وێستگەکانی رەوتی پەنابەریەتی ،کە
هەموو پەناخوازەکان دەبێت تێپەڕێنن بە شێوەی هەنگاو بە
هەنگاو پیشان دەدات .به  13زمان.

|

http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/
flyer-erstorientierung-asylsuchende.
html?nn=1363214



هاتنەناوNRW

کاتێک لە سەرسنووری ئاڵامنەوە دێنەناو ،دەبێت داواکاریی
پەنابەریەتی پێشکەشی سنوورەوانەکان یان پۆلیسەکان
بکەن .بۆ ئەم کارە تەنیا وتنی وشەی "  "Asylتەواوە.
پاشان دەبردرێنە شوێنێکی کۆبوونەوە .پاشان دەنێردرێن
بۆ نشینگەیەکی وەرگرتنی سەرەتایی لە یەکێک لە
ویالیەتەکانی ئاڵامن و چێشت ،جلوبەرگ ،شوێنی خەو و
بەڵگەنامەیەکی ناونووسی وەکو پەناخواز وەردەگرن .لەوێ
بۆ ماوەی  6مانگ دەژین .ئێستاکە ئێوە هاتوونەتە ناو
ویالیەتی نۆردراین وێستفالن.

پەنابەریەتی

|

رەوتی پەنابەریەتی

دەبێت حەمتەن پاش هاتنەناو داوای پەنابەریەتی بکەن .بەاڵم زۆر شت گرێدراوی ئەم بڕیارەن.

بە بێ داوای پەنابەریەتی

» دولدونگ (ئێوە بۆ چەند مانگ مۆڵەتی نیشتەجێبوون
وەردەگرن ،کە بەردەوام دەکرێ لەالیەن فەرمانگەوە درێژ
بکرێتەوە تا کاتێ کە لە ژێر تەمەنی یاساییەوەن).
»هەندێ رێگای تر که خۆتان دەتوانن بە شێوەی یاسایی لە
ئاڵامن نیشتەجێ بنب بە ئەگەرەوە بۆیان هەیە
»بەاڵم نیشتەجێبوونی ئێوە لە ئاڵامن هێشتا نادیارە و
گرێدراوی هەندێ هەلومەرجە

بۆیە ئێوە دەبێت دەسبەجێ راوێژکاریی وەرگرن کە ئاخۆ ئێوە
دەبێت داوای پەنابەریەتی بکەن یان نا.

داواکاریی پەنابەریەتی

»رێگەپێدان بۆ نیشتەجێبوونی کاتیی (تا کاتێ کە رەوتی
پەنابەریەتی ئێوە جێبەجێ دەبێت مافی مانەوەتان لە
ئاڵامن هەیە)
»کاتێک داوای پەنابەریەتی قەبووڵ دەکرێت :مۆڵەتی
نیشتەجێبوون (ئێوە رێگەپێدراون بۆ ماوەیەکی دیار لە
ئاڵامن مبێننەوە)
»کاتێک داواکاریەکەتان رەت دەکرێتەوە :دولدونگ (ئێوە بۆ
چەند مانگ مۆڵەتی نیشتەجێبوون وەردەگرن ،کە بەردەوام
دەکرێ لەالیەن فەرمانگەوە درێژ بکرێتەوە تا کاتێ کە لە
ژێر تەمەنی یاساییەوەن ).مافی مانەوەتان لە ئاڵامن هەیە)

کاتێ کە هیچ بەڵگەیەکتان نییە ،زۆر گرنگە کە تەمەنی ئێوە
بە چەند مەزندە دەکرێت .یەکێک لە کارگێڕانی تایبەتی
 BAMFبەرپرسی ئێوە و دانیشتنی گوێبیستی ئێوەیە.
سەرپەرشتی یاسایی ئێوەش دەتوانێت لە دانیشتنەکەدا ئامادە
ببێت.
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هاتنەناو ئاڵامن

بۆ پەناخوازانی خوار تەمەنی یاسایی بە بێ سەرپەرشت
فەرمانگەی یارمەتی بۆ مندااڵن و تازەالوان بەرپرسە .لە هەر
کوێ کە ئێوە بۆ یەکەمجار خۆتان دەناسێنن یان پۆلیس بوونی
ئێوە لە ئاڵامندا دیاری دەکات ،دەبێت لە فەرمانگەی الوانی
خۆجێیدا تۆمار بکرێن و نیشتەجێ بکرێن (گرتنی کاتیی) .وێرای
ئەوە رێگەتان پێ دەدرێت پەیوەندی بکەن بە کەسی جێی
متامنەی خۆتانەوە.
پاشان لەگەڵتان تاوتوێ دەکرێت کە لە چ شار یان گەڕەکێک
دەتوانن نیشتەجێ بنب.
بەتایبەت کاتێک خزمانێکتان لە ئاڵامندا هەیە ئەم بابەتە
لەبەرچاو دەگیردرێت .ئێوە پاشان دەنێردرێن بۆ ئەوێ.

فەرمانگەی الوان لێرە بەدواوە بەرپرسی ئێوەیە و چاودێریتان
لێ دەکات .لەمانە دەتوانن بەو بابەتانەی خوارەوە ئاماژە
بکەن:
»سەرپەرشتێک کە نوێنەرایەتی یاسایی ئێوەی بە ئەستۆیە
»رەوتی کلیرینگ (روونکردنەوە) بۆ ئەمە جێبەجێ دەکرێت
کە روون ببێتەوە ئێوە پێویستتان بە چ یارمەتیگەلێک هەیە
»نیشتەجێبوونی ئێوە
»مسۆگەرکردنی بژیوی ئێوە بە چێشت ،جلوبەرگ و شتی تر
»سیستەمی پەروەردەی شیاو بۆ ئێوە
»چاودێریی پزیشکی لە ئێوە
»قۆناخەکانی تر تا نیشتەجێبوونی ئێوە

نیشتەجێبوون

|


خانووبەرە

فەرمانگەی الوانی شار یان شارۆچکەیەک کە بۆ ئێوە دیاری
کراوە بەرپرسی نیشتەجێبوونی ئێوەیە .فەرمانگەی الوان ئەو
ئیمکاناتەی خوارەوە تاوتوێ دەکات:
»نیشتەجێبوون الی خزمانی گەورەساڵ
»خێزانی چاودێرکار
»ناوەندی وەرگرتن لەگەڵ ئیمکاناتی تایبەت بۆ کەسانی ژێر
تەمەنی یاسایی
»خانوویەکی تر بۆ کەسانی ژێر تەمەنی یاسایی ،وەک
نشینگەکان یان خانووی بە کۆمەڵ لەگەڵ سەرپەرشتی

|


نیشتەجێبوون

لەگەڵ رێگەپێدان بۆ نیشتەجێبوون دەتوانن بۆ خۆتان و
منداڵەکانتان خانوو بدۆزنەوە ،بۆ وێنە لە رێگای ئینتەرنێت،
رۆژنامە ،فەرمانگەی خانووبەرە و یان ئاژانسی موڵکەکان.
مندااڵن و تازەالوان رێگەپێدراو نین کە بەتەنیایی ماڵ بگرنە
کرێ .ئەگەر داهاتی سەرپەرشتی یاسایی لە خوارەوەی
رادەیەکی تایبەت بێت هەلی پشتیوانی هەیە:
»مۆڵەتی نیشتەجێبوون بۆ کرێی هەرزانی خانووە
کۆمەاڵیەتییەکان لە فەرمانگەی خانووبەرە داوا بکەن.
»فەرمانگەی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی یان ناوەندیی
کاردۆزینەوە پارەی کرێکە دەدات
کاتێک یارمەتییە کۆمەاڵیەتییەکان وەردەگرن ،فەرمانگەی
کۆچبەریی بڕیار دەدات کە لە کوێ بژیێن.

زانیاریی زیاتر لەسەر خانووبەرە بۆ بیانییەکان لە ناونیشانی
خوارەوەدا دەدۆزنەوە

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

سەفەرکردن لەم کاتەدا رێگەپێدراوە بەاڵم دەبێت سەرنجی
یاساکانی ناوکەوتی واڵتی پێوەندیدار (وەک ڤیزا) بدەن.
رێگەپێدراون کە  3مانگ لەوێ مبێننەوە.
زانیاریی لەسەر یاساکانی چوونەناو واڵتەکان لێرەدا دەدۆزنەوە

www.auswaertiges-amt.de

|

لە قەزاکاندا (شارۆچکەکان)

بۆ هەمووی ئەوانی تر :النی زۆر پاش شەش مانگ لە ناو
 NRWدا بۆ شار یان شارۆچکەیەک دەنێردرێن .ئەگەر
خزمەکانتان لە ئاڵامندا دەژین ،دەتوانن لە نووسینگەی
خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی نشینگە داوا بکەن کە ئێوە هەر بۆ
ئەو ناوچە بنێرێت.
لە شارۆچکەدا لە نشینگەی گشتی ،نشینگەی فریاکەوتنی یان
لە هەندێ بابەتی دەگمەندا لە ماڵدا نیشتەجێ دەکرێن .بەاڵم
لە زۆرێک لە ناوچەکاندا بۆ هەمووان خانووی تەواو نییە.
پەناخوازان و منداڵەکانیان دەبێت لە نشینگەی دیاریکراودا
نیشتەجێ بن .ئەمە تا کاتێکە کە رەوتی پەنابەریەتی
درێژەی هەیە.

نیشتەجێ کردنی تایبەتی

هەندێ جار رەنگە ماڵێکی تایبەتی بە کرێ بگرن ،ئەگەر
بۆتان بکرێ کرێکەی بدەن .بەاڵم یاسای پێوەندیدار
لە شارەکان و شارۆچکەکاندا جیاوازە .لە فەرمانگەی
خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی ئەوێدا دەتوانن دیاری بکەن
کە ئاخۆ دەتوانن ماڵی تایبەتی بە کرێ بگرن یان نا .کاتێک
رێگەتان پێ درا دەتوانن لە رۆژنامە یان ئینتەرنێتدا بە دوای
ماڵ یان ژوور بۆ کرێ بگەڕێن.
ماڵپەڕەکان

www.fluechtlinge-willkommen.de

|


لە نشینگەی وەرگرتنی سەرەتایی ویالیەتی

سەرەتا قایمەقامیەتی خۆجێیی  Arnsbergلە نشینگەکانی
وەرگرتنی سەرەتایی ویالیەتی  NRWدا پەنابەرەکان باڵو
دەکاتەوە .خێزانەکان دەتوانن پێکەوە مبێننەوە.
لەوێ دەبێت  6مانگ یان تا کاتێ کە رەوتی پەنابەریەتیتان لە
ئارادایە مبێننەوە.
لە سێ مانگی سەرەتایی لە ئاڵامندا تەنیا مافی مانەوەتان
لە ویالیەتی  NRWهەیە .بە پێشکەشکردنی هۆکارێکی
چاک دەتوانن بۆ بەجێهێشتنی کورتەماوەی  NRWداواکاری
پێشکەشی فەرمانگەی کۆچبەران بکەن .بەاڵم چێشت ،شوێنی
نیشتەجێبوون و دیکەی پێداویستییەکان تەنیا دەتوانن لە
نشینگەی بەرپرسی خۆتاندا وەریانگرن.
کەسێ کە لە واڵتێکی بە ناو "ئەمنەوە" هاتبێت (واڵتانی
یەکیەتی ئەوروپا ،بۆسنەو هێرتسا گۆڤین ،مەقدوونییە،
سێربستان ،مۆنتێنگرۆ ،ئاڵبانی ،کۆزوڤۆ ،غەنا یان سنێگاڵ) ،یان تا
کاتی بەجێهێشتنی واڵت لەویدا مبێننەوە.
قایمەقامیەتی ناوچەی Arnsberg

Seibertzstr. 1, Arnsberg 59821
02931 820
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de

پارە و بژیوی ژیان

|

پەناخوازانی الو و خێزانەکانیان لە ئاڵامن لەالیەن
ویالیەتەکان و قایمەقامیەتەکانەوە پشتیوانی دەکرێن.


چ کەسێک وەاڵمدەری
بەرپرس بۆ مسۆگەرکردنی بژیوی ژیانی ئێوەیە؟
فەرمانگەی الوانی قایمەقامیەتێ کە وەکو پەنابەر تێیدا
نیشتەجێ کراون بەرپرسی ئێوەیە .ئێوە جلوبەرگ ،چێشت،
شوێنی نیشتەجێبوون و دیکەی پێداویستییەکانی رۆژانە
وەردەگرن.

ناونیشانی فەرمانگەکانی الوان لە  NRWلە خوارەوە
دەدۆزنەوە:

Jugendämter
Landschaftsverband Rheinland
www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/
jugendmter/jugendmter_7.jsp
Jugendämter
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
www.lwl.org/jawl/jugendamt

|

|


پاش  15مانگ

پاش  15مانگ هەرکام لە پەناخوازەکان خزمەتگوزاریی
یارمەتی کۆمەاڵیەتی (خزمەتگوزاریی حکومی بۆ بژیوی ژیانی
ئابڕوومەندانە لە ئاڵامن) وەردەگرن.

یارمەتییە کۆمەاڵیەتییەکان لە پەرتووکی دوانزەهەمی یاسای
شارستانی دیاری کراوە و هەموو ساڵێک دەگۆڕدرێت .ئەگەر
دەتانەوێت بزانن کە یارمەتی خەرجی ئێوە و خێزانەکەتان
چەندەیە دەتوانن لەو ماڵپەڕەی خوارەوە کە بە زمانی ئاڵامنییە
کەڵک وەرگرن:

www.geldsparen.de/inhalt/rechner/
Soziales/sozialhilferechner.php

لە  15مانگی یەکەمدا

تا کاتێ کە لە نشینگەی وەرگرتنی ویالیەتی  NRWدا
دەژین ،ویالیەتی  NRWبۆ مسۆگەرکردنی بژیوی ژیانی ئێوە
بەرپرسە .کاتێک شار یان شارۆچکەیەک بۆتان دیاری دەکرێت،
قایمەقامیەتی پێوەندیدار بەرپرسی ئێوەیە.
ئێوە جلوبەرگ ،چێشت ،کەرستەی تەندروستی ،کارەبا و بڕێ
پارە بۆ مسۆگەرکردنی پێویستییەکانی رۆژانەتان وەردەگرن.
هەر قایمەقامیەتێک بۆخۆی بڕیار دەدات کە بە ئێوە بۆن یان
پارەی نەخت بدات تاکو پێداویستییەکانی خۆتان راستەوخۆ
دابین بکەن .ناوەندی پێوەندیدار تێچووی نیشتەجێبوون،
ئامرازەکان ،پێداویستییەکانی ماڵ و کەلوپەلی بەکارهێنان و
هەروەها گەرمادان راستەوخۆ دەدات.

زمان
ئاڵامنی بۆ کار

لە ماوەی رەوتی پەنابەریەتیدا بۆ پەناخوازانێ کە بە ئەگەری
زۆرەوە لە ئاڵامندا دەمێننەوە و بە ساکاری کار دەدۆزنەوە
پۆلێکی بنەڕەتی زمان بەڕێوە دەچێت – لە هەر  30هەرێمی
کاردۆزینەوەی ویالیەتی NRW

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

پۆلی تێکەڵبوونی کەلەپووریی

پۆلی تێکەڵبوونی کەلەپووریی بۆ فێربوونی زمانی ئاڵامنی
و هەندێ خاڵی گرنگ لەسەر ئاڵامن ،مێژووی ،کەلەپوور و
یاساکانی یارمەتی دەدات .بەاڵم ئەوەی کە رێگەتان پێ بدرێت
بۆ بەشداریی لە پۆلی تێکەڵبوونی کەلەپووریدا گرێدراوی زۆر
شتە و وێرای ئەوە ئەم پۆلە تەنیا بۆ گەورەسااڵن لەبەرچاو
گیراوە .کەسێ کە لەسەر پەنابەریەتییەکەی رەزامەندی بدرێت
و هیچ زانیاریی لەسەر ئاڵامن نەبێت دەبێت لە پۆلەکەدا
بەشداریی بکات.

 BAMFماتۆڕێکی گەڕانی هەیە کە بەوە دەکرێ پۆلەکانی
تێکەڵبوونی کەلەپووریی بدۆزرێتەوە.

www.bamf.bund.de

|

|

بۆ تازەالوانی گەورەتر و گەورەسااڵن

بۆ مندااڵن و تازەالوان

خولی سەرهێڵ (ئانالین)

فێربوون بە یاری

پلەتفۆرمی خوێندنی خۆڕایی

 www.ich-will-deutsch-lernen.deبۆخۆفێربوون
یان فێربوونی تەواوکەرشیاوە .به  15زمان لە پەنای ئاڵامنیدا
لەبەردەستە.

Refugee Radio

COSMO

رایەڵەی رادیۆیی „ “Refugee Radioزانیاریی و خزمەتگوزاریی
بۆ پەناخوازەکان بە عەرەبی و ئینگلیزی وەشان دەکرێت.
ئەپلیکەیشنێکی خۆڕاییش هەیە .دەکرێ بەرنامەکان لە
سێرڤیسی  Soundcloudو بە شێوەی سەرهێڵیش
لە گوێ بدرێن.
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/

ئەنجومەنی  Lesenلە خوێندن و فێربوونی زمانی مندااڵنی
پەناخواز و خێزانەکانیان پشتگیریی دەکات .لە هەموو
نشینگەکانی وەرگرتنی سەرەتاییدا جیلمەیەکی تایبەتی
فێرکردنی خوێندن بە مندااڵنی پەنابەری ژێر  ٥ساڵ و
جیلمەیەکی چەندراگەیەنە بە خۆڕایی بە هەموو مندااڵنی ژێر
 12ساڵ دەدرێت.
ئەگەر هێشتا جیلمەکەی خۆتان وەرنەگرتووە لە
بەڕێوەبەرایەتی نشینگەی وەرگرتنی سەرەتایی پرسیار بکەن.

Lern-TV

بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنی بۆ مندااڵنی تەمەن پێش خوێندنگە
بە ناوی "  "Die Sendung mit der Mausبە زمانەکانی
ئینگلیزی ،عەرەبی ،کوردی و دەڕی دەوەشێندرێت و باڵو
دەبێتەوە .گەورەسااڵنیش دەتوانن لەم نێوانەدا هەندێ شت
فێر بن.

www.wdrmaus.de/sachgeschichten/
maus-international

بۆ ژیانی داهاتووتان لە ئاڵامندا پێویستتان بە زمانی
ئاڵامنی دەبێت .کەواتە ئیمکاناتی زۆر بۆ فێرکردنی زمان
بۆ پەناخوازەکان لەبەرچاو گیراوە.

ئاڵامنی لە خوێندنگە

گرنگرتین بەشی فێرکردنی زمان لە خوێندنگەدا جێبەجێ
دەکرێت :لە پۆلەکانی ئامادەییدا (پێش ساڵی خوێندن)،
پۆلەکانی قەرەبوو (لە ماوەی ساڵی خوێندندا) یان پۆلەکانی
بەراوردکاریی نێونەتەوەیی.
هەندێ جار بۆ پەناخوازانی الو پۆلەکانی تەواوکەری زمانی
ئاڵامنیش پێشکەش دەکرێت .زۆر کەم لە خوێندنگەکان پۆلی
دوو زمانە پێشکەش دەکەن.

پەروەردە
فێرکاریی تەکنیکی و پیشەیی

فێرکاریی تەکنیکی و پیشەیی زۆر یارمەتی داهاتووی پیشەیی
ئێوە دەدات .نزیکەو هەمیشە بڕوانامەی دیپلۆم پێویستە.
خولەکە بە شێوەی ئاسایی  2بۆ  3ساڵ دەخایەنێت .ئەم خولە
دەتوانێت لە خوێندنگەی تەکنیکی و پیشەیی یان بە شێوەی
تێکەڵێک لە خولی خوێندن لەگەڵ فێرکاریی کردەوەیی لە
شوێنکار (پێی دەگوترێت فێرکاریی دووالیەنە) جێبەجێ ببێت.
یارمەتی زۆر بۆ دۆزینەوەی کار و دۆزینەوەی خولی
فێرکاریی هەیە.

> (به  7زمان) www.wir-sind-bund.de
www.planet-beruf.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
berufenet/faces/index?path=null

خوێندنگەی زۆرەملێ

چ کەسێک دەتوانێت لە خولی خوێندن و فێرکاریدا بەشداریی بکات؟

کۆتایی خولی دواناوەندی کە بکرێ بە کارنامە بسەملێندرێت بۆ هەر جۆرە خولێکی فێرکاریی تەکنیکی و پیشەیی وە یان
خوێندنی زانکۆ پێویستە.
فێرکاریی تەکنیکی و پیشەیی کردەوەیی

فێرکاریی تەکنیکی و پیشەیی لە خوێندنگە

پاش  3مانگ نیشتەجێبوون*

هەر کاتێک

پەناخوازەکان

هەر کاتێک

هەر کاتێک

لەگەڵ داواکاریی پەنابەریەتی قەبووڵکراو

لە کاتی دەرچوونی مۆڵەتی کاتیی مانەوەوە ** *

هەر کاتێک

لەگەڵ مۆڵەتی کاتیی مانەوە

* لە رێگای مۆڵەتی کار لە فەرمانگەی کۆچبەرییەوە
**پاش کۆتایی پێهاتنی سەرکەوتووانەی خولی فێرکاریی پیشەیی ئەگەر لە بواری پیشەیی خۆتاندا دامەزرابێنت و بتوانن تێچوونی خۆتان مسۆگەر بکەن ،دەتوانن
مۆڵەتی نیشتەجێبوونی کاتیی وەرگرن.

خوێندن

هەموو پەناخوازەکان لە  NRWدا رێگەپێدراون بۆ خوێندنی
زانکۆ ،پێش مەرجەکەی بڕوانامەی کۆتایی خوێندنگەی
دواناوەندی (دیپلۆم) یان بڕوانامەی کۆتایی خوێندنگەی
دواناوەندی تەکنیکی و پیشەییە (دیپلۆمی تەکنیکی و پیشەیی)
– گرێدراوی جۆری خوێندنگەی دواناوەندییە .خوێندنگەی
دواناوەندی ئەم پێش مەرجانە تاوتوێ دەکات .ئەگەر نەتوانن
کارنامەکانی خۆتان پێشکەش بکەن ،دەتوانن تاقیکاریی
ناوکەوت بدەن .زانیاریی زیاتر لەمبارەوە لە رێنوێنی بەراورد و
هاوتاکردنی بڕوانامەکانی ئەوروپا دەدۆزنەوە.

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

لە  NRWدا بۆ کچان و کوڕان هەر بە گواستنەوە لە نشینگەی
وەرگرتن (بێ خوێندنگە) بۆ قایمەقامییەتی ،لە تەمەنی 6
سااڵنییەوە خوێندنگەی زۆرەملێ بۆ ماوەی  10ساڵ بە شێوەی
تەواو کات و پاشان بە شێوەی نیوەکات تا کۆتایی ساڵی
خوێندن لە  18سااڵنی یان تا کۆتایی خولی خوێندن هەیە.
ئەوەی کە سیستەمی خوێندنگەکان لە  NRWچۆن کار دەکات
لە باڵڤۆکی خۆڕایی "سیستەمی خوێندنگەکانی NRW
– کورت و هاسان رشۆڤە کراوە" به  10زمان دەدۆزنەوە:
https://www.schulministerium.nrw.de/
docs/Schulsystem/
http://www.broschueren.nrw/

لە ئاڵامندا هەموو کچان و کوڕان مافی بەرابەریان بۆ
پەروەردە هەیە .هەرچی خوێندنتان زیاتر بێت بەختی
زیاترتان بۆ کاردۆزینەوە هەیە.

مندااڵن

لە یەک ساڵییەوە ئەو مندااڵنەی کە دایکوباوکەکانیان لە
قایمەقامیەتێکدا نیشتەجێ کراون ،مافی کەڵکورەگرتن لە
باخچەی ساوایانیان ( )KiTaهەیە .بەداخەوە لە باخچەی
ساوایانی ئاڵامندا شوێنی چۆڵی کەم هەیە .لە نشینگەکانی
وەرگرتنی ویالیەتیدا ئەم مافە نییە ،بەاڵم لەم نشینگانەدا ژووری
یاری لەگەڵ سەرپەرشت هەیە.

زانیاریی زیاتر لێرەدا دەدۆزنەوە:

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

ئیمکاناتی تری پەروەردە

پۆلەکان ،خولەکانی خوێندنی تەواوکەر ،یاوەرانی دڵخواز،
زڕباوکەکانی خوێندن و نووسین یان ئیمکاناتی هەبوو لە
ئینتەرنێت .یەکەمین شوێنی سەردان خوێندنگەکانی دواناوەندی
( )vhsخۆجێیی یان فەرمانگەی نیشتامنی کارە:

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

ماوە
پۆلی یەکەم بۆ چوارەم
ئەم جۆرە خوێندنگانە
هەلی وەرگرتنی جۆری جیاواز لە
بڕوانامەکان دابین دەکەن ،کە رێگای
پیشەیی داهاتوو بەپێی ئەوانە دیاری
دەکرێت.

پۆل پێنجەم بۆ نۆیەم
پۆل پێنجەم بۆ دەیەم
 5. 12/13سیانزەیەم
(سێزدەیەم)

جۆری خوێندنگە
خوێندنگەی سەرەتایی
خوێندنگەی ناوەندیی
()Hauptschule
رێئالشوله ()Realschule
خوێندگەی دواناوەندیی
()Gymnasium

تەمەن
لە  6سااڵنییەوە
لە  10سااڵنییەوە دایکوباوک بەپێی
پێشنیاری خوێندنگە لەسەر رێگای
خوێندن بڕیار دەدەن.

وێرای ئەوە خوێندنگەی بەکۆمەڵیش ( )Gesamtschuleهەیە کە چەند جۆرە خوێندنگە پێکەوە تێکەڵ دەکات.

دۆزینەوەی خوێندنگە لە NRW: www.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen

کار

تازەالوان و پاراستنی پێوەندیدار بە کار
پرسیارێکتان هەیە؟

سەبارەت بە مۆڵەتی کارتان؟ لەم کاتەدا فەرمانگەی کۆچبەریی
بەرپرسی وەاڵمدانەوەی ئێوەیە.

فەرمانگەی نیشتامنی کار سەبارەت بە چاالکییەکانی
پێوەندیدار بە کار و فێرکارییەکان بۆ پەناخوازەکان و کەسانی
خاوەن مۆڵەتی مانەوەی کاتیی لە رێگای ژمارەی ناوەندیی
زانیاریی پێشکەش دەکات

دۆزینەوەی کار و بورسەکانی کاردۆزینەوە

پەناخوازانی الو و خێزانەکانیان دەتوانن راوێژکاریی و زانیاریی
لە ئاژانسی کاردۆزینەوە یان لە فەرمانگەی خزمەتگوزاریی
کۆچبەریی الوان وەرگرن .لە پەنای ئاگادارییەکانی رۆژنامە
و ئینتەرنێت ،پێشانگاکانی کاردۆزینەوە و یان داواکاریی
دامەزراندنی خۆڕسک ،بۆ پەنابەران بورسەکانی کاردۆزینەوە و
ئاگادارییە کارییەکانی جیاوازیش هەیە ،بۆ منوونە

www.workeer.de

+ 49)0( 228 713 2000

زانیاریی سەرهێڵ (ئانالین) لەسەر "چوونەناو بازاڕی کار و
هەلی خوێندن بۆ پەناخوازەکان" لە ماڵپەڕی
 www.eduserver.deبه زمانی ئینگلیزیش
پێشکەش دەکرێت.
www.bildungsserver.de
/Arbeitsmarktzugang-und
-Moeglichkeiten-der-Ausbildung
fuer-Fluechtlinge-11400.html

پۆرتاڵی راگەیاندنی "هاوتاکردنی بڕوانامەکان لە ئاڵامن"
پرسیارە گرنگەکانی ئێوە لەسەر بەراورد و هاوتاکردنی بڕوانامە
کارییەکانی بیانی بە  8زمان وەاڵم دەداتەوە.
www.anerkennung-in-deutschland.de

بۆ کچان و کوڕانی سەرەوەی  15ساڵ ،کە هێشتا بە شێوەی
تەواوکات دەچنە خوێندنگە ،یاساکانی بەرابەر لەگەڵ مندااڵن
هەیە .بەاڵم رێگەپێدراون بۆ کار لە پشوودانەکانی خوێندنگەدا:
لە رۆژانی کاردا نێوان  6بۆ  8 ،20کاژێر لە رۆژ و بۆ  4حەوتە
لە ساڵدا ،لە هەندێ لە بەشەکاندا (بە رێگەپێدانی فەرمانگەی
الوان) زیاتر .تازەالوانێ کە ئیرت بە شێوەی تەواوکات نابێت
بچنە خوێندنگە (پاش پۆلی 10یەم) ،رێگەپێدراون کە  8کاژێر
لە رۆژدا ،النی زۆر  40کاژێر لە حەوتەدا کار بکەن .چاالکییە
مەترسیدارەکان قەدەغەن.

کار کردن

کەسانێ کە هێشتا لە رەوتی پەنابەریەتیدان و یان مۆڵەتی
مانەوەی کاتییان هەیە ،دەتوانن پاش سێ مانگ لە ئاڵامندا
لە فەرمانگەی کۆچبەریی داوای وەرگرتنی مۆڵەتی کار بکەن.
ئەگەر ئەم فەرمانگە و فەرمانگەی نیشتامنی کار داواکارییەکە
پەسەند بکات ،دەکرێ کار بدۆزنەوە .بەاڵم کاری کاژێریی و یان
کاری ئازاد (وەک کردنەوەی دووکان) رێگەپێدراو نییە .مووچەی
النیکەم  8.5یورۆ لە کاژێردا ،جگە لە فێرکارییەکان ،دەبێت
بدرێت.
کەسانێ کە لەسەر داواکاریی پەنابەریەتییەکەیان رەزامەندیی
بدرێت مۆڵەتی نیشتەجێبوون وەردەگرن و دەتوانن بە شێوەی
ئاسایی کار بدۆزنەوە ،بۆ منوونە لە رێگای ئینتەرنێت و یان
ئاگادارییەکانی رۆژنامە.

بۆ کەسانی ژێر تەمەن یاسایی رێسای تایبەت لە بازاڕی
کاری ئاڵامن بۆ پاراستنیان هەیە.

مندااڵن و پاراستنی پێوەندیدار بە کار

پێش  13سااڵنی مندااڵن نابێت کار بکەن .لە  13بۆ 15
سااڵنی مندااڵن تەنیا بە رێگەپێدانی یەکێک لە دایکوباوک یان
سەرپەرشتی یاسایی بۆ هەندێ کاری سووک رێگەپێدراون.
لەمانە بۆ منوونە دەکرێ بە باڵوکردنەوەی رۆژنامە ،راگرتنی
مندااڵن ،پۆلەکانی زیاتر لە بەرنامە ،راگرتنی ئاژەڵەکان،
کارەکانی ناوماڵ و باخچە و شتی تر ئاماژە بکرێت .ئەم
کارانە دەتوانن تەنیا تا  2کاژێر لە رۆژدا بن ،لە کاری
وەرزێڕیی خێزانیدا النی زۆر  3کاژێر لە رۆژدا و تەنیا لە
نێوان دووشەممە و شەممە نێوان کاژێرەکانی  8بۆ  ،18و پاش
کۆتایی کاژێرەکانی خوێندنگە جێبەجێ بنب .فێرکارییەکانی
خوێندنگە جیاوازن لەم یاسایە.
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لەشساخی

|

پاش  15مانگ و
لە قایمەقامییەتێکدا

نەخۆشن؟ لەم کاتەدا دۆخی پەنابەریەتی ئێوە دیاریکەرە
بارودۆخی

ئێوە ...

لە ماوەی گرتنگەدا ،بۆ یارمەتیدانی چاودێریی تەواوکات ،لە نشینگەیەک یان لە
جۆرە تایبەتیەکانی تری نیشتەجێ بوون ،تا کاتێ کە ئینشورانسی چارەسەریتان
نەبێت،

یارمەتی خەرجی نەخۆشی *وەردەگرن؛ لەم کاتەدا تێچوونی چارەسەریی ئێوە
لەالیەن سندۆقێکی ئینشورانس یان فەرمانگەی الوانەوە دەدرێت .ئەم بابەتە
چارەسەرییە دەروونناسییەکانیش لەبەر دەگرێت.

مۆڵەتی مانەوەی کاتیی لە ماوەی رەوتی پەنابەریەتیدا (بێ یارمەتی چاودێریی)
*یارمەتی چارەسەریی ،کاتێ کە ئینشورانسی چارەسەریی یاسایی دەست پێ بکات ،بۆ وێنە لە کاتی دەسپێکردنی خوێندن یان ناردن بۆ چاودێریی تەواو کات ،کۆتایی پێ دێت.

دەتوانن زانیاریی زیاتر لەسەر شوێنی ژیانتان لێرەدا بدۆزنەوە:
»پزیشکی گشتی
»سندۆقی ئینشورانس
»فەرمانگەی لەشساخی
»فەرمانگەی خزمەتگوزاریی کۆچبەریی الوان
کەسی وەاڵمدەر و زانیاریی لەسەر سیستەمی لەشساخی
ئاڵامن.

گرتەی ڤیدیۆیی رێنوێنی سیستەمی لەشساخی ئاڵامن بە
 10زمان:
www.1averbraucherportal.de
/versicherung/krankenversicherung
international

بە ئەپلیکەیشنی خۆڕایی  BundesArztsucheدەتوانن
پزیشکەکان ،پزیشکەکانی ددان و دەروون بدۆزنەوە.

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
GesundheitVorsorge/gesundheitvorsorge-node.html

گرتەیەکی ڤیدیۆیی رێنوێنی بۆ پەناخوازان بە ئاڵامنی و
ئینگلیزی:

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

لە بابەتە فریاکەوتنییەکاندا :
ژمارە تەلەفۆنی خزمەتگوزاریی
دەسبەجێی پزیشکی (فریاکەوتن)
– – 117 116

خۆڕاییە ،پێویستی بە پێش
ژمارە نییە و لە هەموو
رایەڵەکانەوە لە بەردەستە.

لە ئاڵامندا سیستەمی تەواوی خزمەتگوزاریی لەشساخی
هەیە .زۆربەی تاکەکانی ئێرە بە شێوەی یاسایی
ئینشورانسی لەشساخییان هەیە.
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لە کاتی نەخۆشی ،ئێش یان لە کاتی رووداوەکاندا بە
شێوەی ئاسایی پێویستتان بە بۆنێکی تایبەت لە فەرمانگەی
خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی هەیە کە بتوانن سەردانی پزیشک
بکەن ،لەبەر ئەوەی کە فەرمانگەی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی
تێچووی چارەسەریی بە ئەستۆ دەگرێت ("بەڵگەی سەوز") .ئەم
بەڵگەیە سێ مانگ بڕواداریی هەیە .ئەگەر دەچنە الی پزیشک
"بەڵگەی سەوز" لەگەڵ نامەی بەرنامەی بەکارهێنانی دەرمان بۆ
پزیشک – ئەگەر وەرتانگرتووە – لەگەڵتان بێت .ئەگەر بەڵگەی
سەوزی خۆتان بدەن بە پزیشک ئەگەر لە سێ مانگی داهاتوودا
دیسانەوە پێویستتان بە سەردانی پزیشک بێت ،پێویستتان بە
بەڵگەیەکی ناردن بۆ الی پزیشکی تر لەم پزیشکەوە دەبێت.

فریاکەوتن

کاتێ کە دۆخی فریاکەوتنی پزیشکی دێتە پێش یان دەبێت
پەیوەندی بە کەرتی فریاکەوتنەوە بکرێت ،دەکرێ لە "بەڵگەی
سەوز" کەڵک وەرگیردرێت یان دواتر پێشکەش بکرێت .لە کاتی
فریاکەوتنیدا دەکرێ خێرا سەردانی الی پزیشک بکرێت و بەڵگە
سەوزەکە تا  10رۆژی دواتر پێشکەش بکرێت .لەو بابەتانەیدا
کە مەترسی تێداچوون هەیە دەکرێ چارەسەریی فریاکەوتنی لە
نەخۆشخانە جێبەجێ بکرێت.

لە نشینگەکانی وەرگرتنی سەرەتایی ،نشینگە
ناوەندییەکان و نشینگە فریاکەوتنییەکانی
ویالیەت NRW

چاولێکردنی سەرەتایی

لە یەکەمین دەرفەتدا لە حەوتەی یەکەمی هاتنەناو ئاڵامن
دەبێت بکەونە بەر چاولێکردنە سەرەتاییەکانی پزیشکی .ئەم
کارە بۆ دیاریکردنی سەرکاتی نەخۆشییەکانی ئێوە گرنگە.
هەروەها کوتانی (ڤاکسیناسیۆن) پارێزگارانە جێبەجێ دەکرێت.
ئەگەر هێشتا لە ژێر  15ساڵییەوەن و یان دووگیانن ،هەندێ
چاولێکردنی تر جێبەجێ دەبێت.

کتوپڕ بە توندی نەخۆش کەوتوون؟ ئێش؟
بارودۆخی فریاکەوتن؟

لە نشینگەکانی وەرگرتنی ویالیەتی  NRWدا لە کاژێرەکانی
سەرداندا دەوا و دەرمانی پزیشکی وەردەگرن و ئەگەر پێویست
بێت دەنێردرێن بۆ الی پزیشکی پسپۆڕ .هەروەها لە نشینگەی
وەرگرتندا خزمەتگوزارییەکی فریاکەوتن بۆ کاتەکانی دەرەوەی
کاژێرەکانی سەردان پێشکەش دەکرێت .لەو بابەتانەیدا کە
مەترسی تێداچوون هەیە دەگوێزرێنەوە بۆ نەخۆشخانە.

هاوکاریی
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کەلەپوور

زۆر یانەی کەلەپووریی لەگەڵ مۆسیقا ،شانۆ ،سەما و شتی
تر کار دەکەن .شارەکان و شارۆچکەکان مووزەخانەکان،
ئۆرکێسرتاکان و پەرتووکخانەکان (کتێبخانە) هەڵدەسووڕێنن و
جەژنی ناوشار بەڕێوە دەبەن .بەرنامە چەندزمانەکان و خۆڕایی
بۆ پەناخوازەکان هەموو رۆژێک زیاتر دەبن.

بەرنامە کەلەپوورییەکان بۆ پەناخوازانی الو
کەسی وەاڵمدەر لەسەر بەرنامەکانی
کاتەکانی پشوو
»خزمەتگوزاریی کۆچبەریی الوان
»ناوەندەکانی تێکەڵبوونی کەلەپووریی
»یانە وەرزشییەکان
»ناوەندیی الوان
»مووزەخانە ،سینەما ،شانۆ و شتی تر

بەرنامەی " "Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung
هەوڵ دەدات لە سەرتانسەری ئاڵامندا چاکرتین شانس بۆ
فێربوون بۆ هەموو منداڵەکان ،چ بە فێربوونی زمان لە کاتیی
چێشتلێنانی بەکۆمەڵ ،سەردانی مووزەخانە یان کارگە دابین
بکات:

www.buendnisse-fuer-bildung.de

بەرنامەی ویالیەتی "  "Kulturrucksack NRWبۆ هەموو
مندااڵن و تازەالوانی نێوان  10تا  14ساڵ بەرنامە خۆڕایی یان
هەرزانەکانی کەلەپووریی لەبۆ کردنەوەی درگاکانی کەلەپوور و
هونەر لەسەریان ،بەڕێوە دەبات.
دەتوانن بەرنامەکانی ئێستاکە لە
لە بەشی

www.kulturrucksack.nrw.de

"بەرنامەکان" بدۆزنەوە.
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هاوواڵتییانی ئاڵامنی

بۆ تێگەیشتنی چاکرت لە ئاکاری خەڵکی ئاڵامن و شێوازی کاری
کۆمەڵگا لەم واڵتەدا ،چاکرتە شێوازی هەڵسوکەوت و ئاکارە
ئاساییەکانیان بناسن ،تەنانەت ئەگەر هەمووی خەڵک ئەو
شێوازانە لەبەرچاو نەگرن.
لەمبارەوە رێنوێنێکی گشتی ژیان لە ئاڵامن بە  12زمان هەیە:

www.refugeeguide.de

|وەرزش

وەرزش هەموو کاتێک لە سەرتانسەری جیهاندا یارمەتی
یەکیەتی نیشتامنیی دەدات .دەتوانن خۆتان بەهێز بکەن،
چێژی سەرکەوتن بچێژن ،خۆ بخافڵێنن – تەنانەت بە شێوەی
تیمی .هەروەها کێشەکانی زمانیش دەتوانن لە کاتی یاریدا
چارەسەر بکرێن.

پێتان خۆشە بەشداریی بکەن؟

 www.integration-durch-sport.deدیمەنێکی
گشتی لە یانەکان لە ویالیەتی  NRWپێشکەش دەکات .لێرەوە
دەتوانن زانیاریی پەیوەندیی لەبەرچاوگیراو دەستەبەر بکەن.
زانیاریی زیاتر لەسەر یانە وەرزشییەکان کە یارمەتی
پەناخوازەکان لە  NRWدەدەن ،ئیمکاناتی وەرزشی لە NRW
یان پشتیوانی لە رێگای وەرزشەوە لێرەدا دەدۆزنەوە:

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

بۆ پێکهێنانی ژیانی نوێ لە واڵتی ئێمەدا ،پێوەندی
لەگەڵ کەسانی تر لە گروپە کۆمەاڵیەتییە جیاوازەکان
یارمەتی ئێوە دەدات.
ئەم کارە لە شوێنە گشتییەکاندا وەک زەوی یاری
و جموجووڵ ،لە بازاڕە دەسە دووەمەکاندا ،لە
جەژنەکانی ناوشار و شەقامەکان و هەروەها لەو
شوێنانەدا کە پارە دەدەن وەک باخی ئاژەڵەکان،
هەسێڵ ،شانۆ و مووزەخانە ،بۆی هەیە .هەروەها
بەرنامە خۆڕاییەکانی کەلەپووریی ،خافاڵندن و
وەرزشی تایبەت بۆ پەناخوازانی الویش هەیە.

دیکەی ناونیشانەکان
زانیاریی بۆ پەنابەران لە سەرانسەری ( NRWبه  5زمان)
https://land.nrw/de/fluechtlingshilfe

ئەنجومەنی نیشتامنی پسپۆڕیی
.Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V
(به  3زمان) www.b-umf.de
ئەنجومەنی پەنابەرانی NRW www.frnrw.de
ئەنجومەنی خوێندنگە دواناوەندییەکانی ئاڵامن
www.dvv-vhs.de

وەزارەتی خوێندنگەکانی NRW

www.schulministerium.nrw.de

سێرڤیسی پەروەردەی ئاڵامن – رێنوێنی پەروەردە (به
ئینگلیزیش هەیە)
www.bildungsserver.de

فەرمانگەی نیشتامنی کاردۆزینەوە -
نۆردراین وێستفالن
بەڕێوەبەرایەتی خۆجێیی

یارمەتی
خزمەتگوزاریی کۆچبەرانی الو

ئەم ناوەندانەی راوێژکاریی لە فێربوونی زمان و تێکەڵبوونی
کەلەپووریی کۆچبەران لە خوێندنگە ،کار و کۆمەڵگا یارمەتی
دەدەن.
ئەم ناوەندانە لە بەشداریی کۆمەاڵیەتی لە هەموو بەشەکانی
کۆمەاڵیەتی ،کەلەپووریی و سیاسی ژیان بەتایبەت بۆ الوان و
خێزانەکانیان پشتیوانی دەکەن.
نووسینگەی خزمەتگوزاریی کۆچبەریی الوان

یارمەتی بۆ کچان یان ژنان

Adenauerallee 12–14
Bonn 53113
022895968-0
022895968-30
info@jugendmigrationsdienst.de

باڵوگە
ئەنجومەنی خۆجێی
.Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e. V
Kronenstraße 63–69
44139 Dortmund
ژمارە تەلەفۆن 0231 54830
info@awo-ww.de

سێرڤیسێکی یارمەتی و زانیاریی خۆڕایی بۆ کچان و ژنانێ کە لە
بەر توندوتیژی دان یان بوون (بە  ٦زمان هەیە).

www.hilfetelefon.de

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

مافی باڵوکردنەوە
پێناسی وێنە :مافی باڵوکردنەوە پارێزراوە © 123RF

ئەم پڕۆژە لەالیەن ئەنجومەنی  Wohlfahrtspflege NRWپشتگیریی دەکرێت.

ئاگرکوژێنەوە

)
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112

بە شێوەی شەوانەڕۆژ ئامادەی یارمەتیدانە لەگەڵ
وەرگێڕ بە زمانە جۆراوجۆرەکان.

www.proasyl.de

®

ئامبوالنس یان فریاکەوتن

فریاکەوتنی ژەحراوی بوون

ئاخۆ پێویستتان بە یارمەتی یاسایی هەیە؟

جێبەجێ کردن
VORREITHER | KOMMUNIKATIONDESIGNKONZEPTKUNST
www.vorreither.com

ژمارەی پۆلیس
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تەلەفۆنی نیشتامنی یاریدە لە بواری "توندوتیژی لە دژی ژنان"

پشتیوانی لە رەوتی پەنابەریەتی و شتی تر لە ئەنجومەنی
سەربەخۆی پشتگیریی لە مافی مرۆڤی  Pro Asylوەردەگرن.

سەرنووسەر
نووسەر
Tina Alicke, Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik e. V., Frankfurt a. M
Miriam Reith, VORREITHER GbR

بە بێ پێش ژماره.
لە هێڵی نەگۆڕ یان مۆبایلەوە .لە هەر
رایەڵەیەکەوە لەبەردەستە.
خۆڕایی .لە بابەتە فریاکەوتنییەکاندا هەموو
کاتێک سەرەتا پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکەن.

پزیشکی فریاکەوتن

(0800 116016

Josef-Gockeln-Straße 7
Düsseldorf 40474
0211 3060 -0
	Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/web/content/
/DE/service/Ueberuns
Regionaldirektionen/Nordrhein
Westfalen/index.html

زانیارییەکانی باڵوگە

دەرمانخانەی فریاکەوتنی

دەرمانخانەکان سێرڤیسێکی شەوانە یان فریاکەوتنیان
هەیە .دەرمانخانەکان لە رووی هێامی Aی سووری گەورە
لە دوورەوە دیارن .هەموو دەرمانخانەکان تابلویەکیان
لەسەر درگا یان ڤیرتینەکەیان هەیە کە ناونیشان و ناوی
دەرمانخانەیەک کە ئێستا سێرڤیسی شەوانەی هەیە ،پیشان
دەدات.

تەلەفۆنی فریاکەوتن

117 116
0228 19240

"تەلەفۆنی چارەسەریی پەرۆشی" مندااڵن و
0800 1110333
تازەالوان
تەلەفۆنی یارمەتی "توندوتیژی لە دژی ژنان"
0800 116016

 + + +زانیاریی زیاتر  + + +ناونیشانی زیاتر  + + +لینکی
زیاتر  + + +زانیاریی تەواوکەری زیاتر  + + +داگرتنی
راستەوخۆ + + +رێنوێنی زیاتر  + + +هەڵسووڕانی
چاکرت  + + +ئیمکاناتی زیاتر رایەڵەی زیاتر
 + + +شانسی زیاتر + + + +
جوانی زیاتر + + +
Y
NE OUR
ST X
EP T
S

#YOUNGREFUGEES_NRW
ئەپلیکەیشنی خۆڕایی ئێمە
داگرنە سەر بیستۆکەکەتان!
WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

