به آملان خوش آمدید
راهنام برای نو جوانان در آملان

سالم!

تو به تنهایی به اينجا آمدی و یقیناً سواالت زیادی داری .اين کتابچه معلوماتی برای پاسخ یافنت به سواالت
ات ،تو را کمک میکند و برایت توضیح میدهد که از چه کسی میتوانی سوال کنی .ما ميخواهيم ترا کمک
کنيم که بدانی در اينجا با تو چه ميشود و از کدام فرصت ها و حقوق برخوردار استی.
ما يک گروپ از جوانانی هستيم که تجربه های مشابه به تو را داشته ایم  .اینجا افرادی زیادی هستند که
تورا کمک خواهند کرد و از تو حاميت خواهیم منود .به همین خاطر به تو میگویم :که تو تنها نيستی!
اين کتابچه  6قسمت دارد .در صفحات بعد همه محتویات این کتابچه را ميبينی .در صفحات بعدی ما
برایت توضیح میدهیم که در اولین روزهای زندگی در آملان چه میشود ،از چه حقوق وامکاناتی برخوردار
هستی و با کدام مردم و ادارات رس و کار خواهی داشتo.
کلامت ومفاهیم مشکل در این کتابچه به رنگهای متفاوت چاپ شده اند که بعداً به شکل کوتاه در بخش
ششم توضيح داده میشوند.
اگر ميخواهی بدانی که ما کی هستیم به وسط کتابچه مراجعه کن .در این قسمت تصاویر و معلومات از ما
را دیده و خوانده میتوانی.
امیدوارهستیم ،متامی معلوماتی را که رضورت داری پيدا کنی و برای آینده ات بهرتینها را آرزو میکنیم.
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آمدن :

وقتی تازه به آملان می آیی ،احتامأل منیدانی که چه باید بکنی .شايد نیازی به کمک داشته باشی.
توباید به افراد و ادارات ( )Behördeمختلف که تو را کمک کرده میتوانند مراجعه کنی و خود را
معرفی کنی .مثالً اداره جوانان و پولیس!
در مورد تقریباًهمه چیز (کارها،مشکالت وغیره ) باید به اداره اقامتگاه ( خانه که زندگی میکنی )
مراجعه کنی .در خانه ( )Heimبرايت یک مربی ( )Betreuerتعيین میگردد که تو را در حل مشکالت
ات و در زندگی روزمره کمک میکند .مثأل تو را هنگام رفنت به ادارات دولتی یا رسمی یا هنگامی
مراجعه به داکرت یا خریداری همراهی میکند ،همچنان درقسمت رفنت به مکتب ،درس خواندن
وانجام دادن کارخانگی تو را کمک میکند .مربی بعداً یک زمانی درباره شهر به تو معلومات
میدهد و اینکه اجازه چه کارهایی را داری واز چه کارهایی را نداری! مثالً اجازه نداری بدون تکت
با بس های شهری یا قطار سفر کنی .مهمرت از همه اینکه دزدی و کار سیاه نکنی.
در آملان برای همه چیز قانون تعریف شده است ،از ایرنو قوانین مختلفی وجود دارند .مثالً :قانون
جزایی ،قانون پناهندگی ،قانون حامیت از کودکان و نوجوانان ()Kinder- und Jugendhilfegesetz
و غیره .
آملان يک کشور دميوکراتيک است که در آن هر شهروند باید به مکلفیت ها وحقوق شان پابند
باشد.
هر کس از حقوقی زیاد برخوردار است اما درپهلوی آن قوانین زیادی هم وجود دارند.

2

به آملان خوش آمديد

خوشحالیم که تو اینجا هستی!

در این قسمت معلومات فرشده در مورد کشور آملان:
نام کامل کشورآملان ،آملان فدرال است .کلمه «فدرال» ،متشکل از آملان و متام ایاالت آن مانند بایرن،
نوردراین وستفالن و برلین میباشد .عالوه بر دولت فدرال که مسؤل متام آملان است ،هریک از  16ایالت
دیگر در آملان نیز دولتهای خود را دارند که به آنها دولتهای ایالتی میگویند .دولت فدرال رهربی
سیاسی کشور را به عهده دارد .دولتهای ایالتی در بسیاری امور مستقل از دولت فدرال است.
در بسياری از مسایل دولتهای ايالتی مستقل از دولت مرکزی است .چگونگی زندگی پناهندگان و اینکه
در کجا و چه وقت به مکتب بروند مربوط به دولتهای ایالتی میشود .به همین خاطر مهاجرين جوان در
روز های اول که به آملان میآیند تجارب متفاوتی از روزهای نخستین زندگیشان دارند و همه چیز وابسته
به شهری است که در آن زندگی میکنند.

3

حقوق من چیست ؟

کرامت و ارزشهای انسانی درکشور آملان از تعرض مصئون است .هر کس حق دارد از خود نظر ،عقايد مذهبی و
سياسی داشته باشد و آنها را آزادانه ابراز مناید.
همه افرادی که از جنگ فرار کرده اند ،برای حفاظت از خود میتوانند در آملان درخواست پناهندگی( )Asylبدهند و
درخواست حفاظت کنند.
غیر از جنگ دالیل دیگری هم وجود دارند که به عنوان دالیل فرار در آملان شناخته شده اند .بطور مثال  :بهره برداری
جنسی از دخرتان ،همجنسگرایی ،ازدواج اجباری ،دالیل مذهبی.
تو حق داری از همه آن چیزهایی که با تو اتفاق میافتد اطالع داشته باشی .به همین خاطر تو در بسياری
ازموارد حق داشنت يک ترجامن ( )Dolmetscherرا داری که برایت چیزهایکه گفته میشود ویا هم تو میخواهی
بگویی ترجمه کند .تواین حق را هم داری که گفته بتوانی  ،برای زندگی به چه چیزی رضورت داری و چه
چیزی را منیخواهی که داشته باشی .به خواست های تو بايد احرتام شود.
به عنوان کودک و یا نوجوان در کشورآملان از این حقوق برخوردار هستی:
تو حق حامیت ویژه از طرف دولت و
ادارات مسئول را داری در صورتیکه توجدا از
والدین زندگی میکنی و بدون پدر و مادر به
آملان آمده باشی.

تو حق رفنت به مکتب را داری.

تو حق مراقبتهای پزشکی و صحی را داری.

C
B

A

تو حق تفریح و اسرتاحت را داری .مجبور نیستی کار اجباری کنی.

4
توحق داری در صورتی که والدین تو نباشد یا بدون والدین اینجا
آمدی  ،دفرتجوانان رس پرستی ( )Inobhutnahmeترا بگريد و مؤظف
است که متامی وظایف والدین یا رسپرست را بر اعهده بگیرد.
تو حق داشنت یک رسپرست یا ولی ( )Vormundرا
داری .رسپرست یک مناینده قانونی تو در موضوعات ومسایل شخصی است.
تو حق داری در مراکزی با امکانات رسپرستی که برای کودکان و نوجوانان است
زندگی کنی تا اوالً امنیت داشته باشی و موقعیت خود را در رشایط نو بیابی .
لتو حق داری یکجا با پدر و مادرخود زندگی کنی  .حق داری به
یک کشوری ديگری اروپایی که در آن مادرو پدر ،خواهر و برادر
بزرگ ات ویاهم اقارب نزدیک ات زندگی ميکنند بروی .

تو حق شکايت ( )Klageو اعرتاض ( )Widerspruchرا
داری در صورتیکه از تصمیامت ادارات ( )Behördenرضایت
ندا
شتی .کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی (ionen
 )Organisatمؤظف هستند درباره این حق به تو معلومات
بدهند.
تو همچنان این حق را داری تا از متامی کارهایی که با تو صورت میگیرد ،و متامی تصمیامتی که برای تو
گرفته میشود ،اطالع حاصل کنی .در يک مشکل حقوقی تو ميتوانی وکيل بگريی اما این کار هزینه زیادی
دارد.برای کسانیکه امکانات پولی کم دارند  ،در آملان مراکزی مشوره دهی رایگان وجود دارند که میتوانند
کمک کنند.

5

در اینجا چه قوانینی وجود دارند؟

در آملان قوانین و مقررات زیادی وجود دارند و برای همه چیز قوانین تعریف شده است .اگر تو زیر سن
 18سال قرار داری ،باید برای تو والدین و یا دفرت جوانان تصمیم بگیرد .اگر تحت سن  18سال هستی ،اجازه
سگرت کشیدن را نداری .برای گرفنت اجازه نامه رانندگی یا لیسنس اوالً باید  18سال عمر داشته باشی .عالوه
براین ،همیشه باید شناسنامه یا کارت هویت خود را با خود داشته باشی و همیشه باید هنگام سوار شدن
در بس ،مرتو ،قطار و یا سایر وسایل نقلیه عمومی تکت بخری.
زمانیکه برای اولین بار منحیث پناهنده وارد آملان میشوی ،بعد از ثبت یا راجسرتشدن ،تصمیم گرفته
میشود که تو کجا زندگی کنی .با وجود اینکه در ادارات رسمی یا دولتی باید با اخذ شامره انتظار بکشی،
اما همیشه باید بررسوقت ( )pünktlichبه اداره مراجعه کنی  .اگر منیدانی که اجازه چی کارهای را داری ویا
نداری ،میتوانی از مربی( )Betreuerویا رسپرست خود در مورد سوال کنی .

6
اآملان یک کشور بوروکراسی است که در آن همه
چیز مطابق قانون تنظیم شده است .برای متامی
کارها یا مراحل اداری در دولت ،کارمندان
مسؤل و روند کاری مشخص وجود دارد و مراحل
اداری بشکل دقیق طی میشود .که در آن اوراق
(اسناد) ،امضاها و مهر ها بسیار اهمیت دارند.
اسناد مثالً :شهادت نامه ( )Zeugnisseهای مکتب و
اسنادی که از اداره مهاجرت بدست می آوری
و یا سایر اسناد ،در آملان بسیار با ارزش و
مهم هستند و همیشه باید آنها را خوب نگهداری
کنی .از این اسناد باید همیشه یک کاپی داشته
باشی.

« صرب ه
میشه سخت است.
اما باید
صرب داشته باشیم».

7

دفرت جوانان چيست و چه وظیفه دارد ؟

اگر يک فرد ( پرس و یا دخرت) نو جوان زيرسن 18سال قرار دارد و بدون والدین يا رسپرست ( )Sorgeberechtigteبه کشور
آملان می آيد ،دفرت جوانان به این فرد و همچنان به تو مسئول است .دفرت ( )Behördeجوانان بايد اطمينان حاصل کند
که تو ازهر جهت خوب هستی  .دفرت جوانان يک اداره دولتی است و ميتوانی این دفرت را در هر شهر یا ناحیه ()Landkreis
پیدا کنی  .این اداره مراقب این است که تو در یک جای مطمنئ ساکن شوی و در آنجا خوراک  ،لباس و مراقب های صحی
برایت فراهم شود.
برعالوه این ،برایت یک مربی تعیین میشود و درهر  6ماه یکبار با اداره جوانان صحبت میکنی یا یک جلسه بین تو و دفرت
جوانان ( )Hilfeplangesprächانجام میشود که در آن حالت کنونی تو مورد بررسی قرار میگیرد و همچنان چه کارهای باید در
آینده صورت بگیرد ،برنامه ریزی میشود.
اگر تو رسپرست یا ولی نداری اداره جوانان ميتواند درصورتیکه خواسته باشی  ،برای تو درخواست پناهندگی بدهد.
اداره جوانان بايد برايت يک مربی و يک رسپرست تعيین کند .رسپرست رسپرستی قانونی تو را انجام میدهد و مربی تو را
درکارهای روزمره کمک می کند.
تا زمانیکه زیرسن  18سال قرار داری ،دفرت جوانان مصارف اقامت ،خوراک و متامی چیزهای رضوری تو را میپردازد  .همچنان
یک مقدار پول را بشکل جیب خرچ برای چیزهای شخصی که میخواهی
داشته باشی میدهد.
متامی چیزهای را که دفرتجوان در ابتدا انجام میدهد ،برای روشن کردن
دیدگاه شام است که به آن اصطالحاً « »Clearingمی گویند .شاید تو هم
در اول به محل کلیرینگ آورده
شده باشی .اما این بسیار متفاوت
است.

8

قدم نخست

در آغاز چه میشود؟

آیا در شهری که آمده ام میامنم؟

ممکن است به اداره جوانان شهریکه آمده ای جا نباشد ،آما برعکس در یک
شهرویا قریه ای دیگرجای خالی وجود دارد .در اینصورت ممکن است ،تو
را به شهر يا قريه ديگر یکه جا دارد تبدیل کنند  .ایرنا اصطالحاً بنام
تقسیم مجدد ( )Umverteilungمیگویند.
در اول بايد بررسی شود که کدام شهر جا دارد .در اين مدت تو در
جای اول یعنی با دفرت جوانان اولی ميباشی که به آن مراقبت مؤقت یا
( )Inobhutnahme vorläufigeمیگویند که حد اکرث یک ماه را دربرمیگريد.
دراين زمان دفرت جوانان بررسی ميکند که آیا تو بايد جای ديگر بروی یا
خیر؟ تو کامالً حق داری که از خود دفاع کنی و با آنها جر و بحث کنی .مثالً
بگویی که با چه کسی میخواهی يکجا باشی ،با یک جوان دیگر و یا باخواهر
یا برادر تو که در مسیر راه باهم یکجا بودید .اگر حالت ات خوب نبود و
یا این حس را داشتی که دیگر سفر کرده منیتوانی ،امکانش است که در
همین شهر باقی مبانی .میتوانی با رسپرست خود صحبت کنی که چه
میخواهی؟ اما تصمیم نهایی را در این مورد دفرت جوانان میگیرد.
ميتوانی بگویی که میخواهی به اقارب یا فامیل تو که در آملان و يا
در کدام کشور ديگری اروپایی هستند بروی .اما باید متوجه بود که
این کار اکرثاً زود انجام منیشود و زمان را دربر میگیرد  .میتوانی با
مربی خود در مورد اینکه چه میخواهی صحبت کنی اما تصمیم آخری
را در مورد باالخره دفرت جوانان میگیرد.

9

چرا سن من مهم است و چرا تعیین سن میشوم؟

سن در کشورآملان بسيار مهم است .وقتی آملان میایی  ،دفرت جوانان ،رسپرست  ،دفرت امور خارجیان
( )Ausländerbehördeو دفرتفدرال برای امور مهاجرین و پناهندگان ( ،)BAMFنياز به دانسنت سن و سال تو
دارند.همچنان برای اقامت و روند پناهندگی ( )Asylverfahrenتو مهم است.
وقتیکه هیچ سند هویت در اختیار نداری ،مشکل است تا موضوع سن واضح شود و بعضی اوقات اتفاق
می افتد که سن شام را باور نکنند اگر سند هویت خود را از کشور ات خواسته منیتوانی ویا سند هویت
ات قابل دسرتس نیست ،گاهی با کمک روش های طبی سن را تخمین می کنند.
در برخی از اياالت به تو پيشنهاد ميشود که تو توسط يک داکرت معاینه شوی (.)Alterseinschätzung
داکرت بعد از معاینه مثالً بدن ،استخوان ،بازو و دندان ها سن و سال تو را تشخیص میدهد.
تو را به این مالقات ( )Terminمربی یا رسپرست همراهی میکند و تو حق را داری به لسانیکه
ميدانی به تو معلومات داده شود که کدام امکانات ديگری برای تعيین سن وجود دارند .همچنان
این حق را داری که توسط یک داکرت همجنس با تو معاینه شوی .اگر دخرت هستی ميتوانی
توسط داکرت زن و اگر پرس هستی میتوانی توسط داکرت مرد معاینه شوی.
.

«آ
غاز مشکل
ب
ه
ن
ظ
ر
م
یرسد ،اما
میشود»

10

بعضی اوقات سن ترا بدون اينکه بدانی تعيین ميکنند .اگر تو چيزی را امضاء ميکنی بايد متوجه باشی که
در آن سن وسال تو درست نوشته شده است یا خیر.
اگر سن تو باالتر از  18سال تعيین ميشود ،تو ميتوانی همرای وکيل خود در زمینه صحبت کنی يا هم از
کارشناسان دیگر مشوره بگیری .به عنوان مثال :ادارات مشوره دهی برای مهاجرین و يا شورای مهاجرین.
این امکان هم وجود دارد که درمقابل تصمیم گرفته شده ،به محکمه ( )Gerichtبروی و شکایت کنی.
اگر تو در یک محل یا شهر زیر سن  18سال قبول نشدی و بعداً تو را به یک شهر ديگر منتقل میکنند ،تو
ميتوانی به دفرت جوانان هامن شهر جدید مراجعه کنی و بگوی که تو زيرسن  18قرار داری .امکان دارد
که دفرت جوانان شهر جدید ترا قبول کند و باور کند که زير سن هستی.

?18? 14

?17
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رسپرست

یا ولی (Vormundin

 )Vormundبرای من چه کار را
انجاممیدهد ؟

تا زمانی که تو زير  18سال سن داری بايد کسی
مسؤليت ترا بگريد و مراقب باشد که تو از هر
جهت خوب باشی .تا زمانیکه زیر  18سال هستی،
حق امضاء و همچنان در بسیاری موارد حق
تصمیم گیری تنهایی را نداری .بنابراين تو بايد
رسپرست داشته باشی تا
در قسمت تصمیم گیری
همرایت کمک کند و
برایت امضاء کند.
رسپرست باید برای
تو موجود باشد و از تو خواسته هایت را بپرسد
و همچنان مواظب این باشد که حقوقی تو اعامل
میشود .بطور مثال در مکتب ،در دوره آموزش کار،
محل سکونت مناسب و در بسیاری موارد دیگر
مثالً:
•وقتی تو میخواهی درخواست پناهندگی
( )Asylantragبدهی ،رسپرست مکلف
است برایت درخواست پناهندگی بدهد
و تو را برای مصاحبه در جریان پروسه
( )Interview im Asylverfahrenپناهندگی
آماده کند.

•یا اگر میخواهی یک قرار داد مثالً با کلپ
ورزشی بدنسازی  Mcfitامضاء کنی ،رسپرست
باید قرارداد را امضاء کند.
•اگر نیاز است که عملیات (جراحی) شوی،
این رسپرست است که باید تصمیم بگیرد که
آیا باید عملیات شوی یا خیر و این عملیات
برایت خوب است یا نه.
•رسپرست همچنان مکلف است تا برایت یک
مکتب پیدا کند و اگر تو میخواهی مکتب
خود را تغییر بدهی نیز باید به رسپرست
خود بگویی.
•ویا زمانیکه میخواهی ازطرف مکتب به سفر
بروی باید رسپرست در مورد تصمیم بگیرد
و امضاء کند.
اگر تو مشکلی با پولیس داری و یا باید به محکمه
بروی؛ رسپرست باید اطالع داشته باشد و از تو
منایندگی و حامیت کند.
همچنان رسپرست حق تعیین محل اقامت تو را
دارد یعنی در کجا زندگی کنی ،اگراز طرف شب
برای دیدن دوستانت به یک شهر دیگر میروی
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چه وقت رسپرست برایم تعیین میشود؟
اگر تو زير سن  18سال تنها و بدون والدین(پدرو مادر) در کشورآملان هستی ،دراینصورت یک رسپرست برای
تو تعیین میشود .البته تعیین رسپرست بعد از چند هفته و بعضی اوقات چندین ماه را در بر ميگريد.ممکن
کمی وقت را دربر بگیرد تا رسپرست خود را بشناسی .تا زمانیکه رسپرست برای تو تعیین نشده ،اداره جوانان
مسئولیت تو را را بدوش دارد.
این امکان هم وجود دارد که يک عضو خانواده یا فامیل تو رسپرستی تو را بدوش بگیرد .اما او باید در مورد
روند پناهندگی ،کمک به جوانان ( ،)Jugendhilfeقوانني کشور آملان وبسیاری مسائل دیگر معلومات داشته
باشد.
اما اگر مشکلی با خانواده داری ميتوانی از دفرت جوانان کمک بگريی و رسپرست بگیری.
معموالً در آملان تا سن  18سالگی رسپرست داری و اگر تو از کشوری آمدی که در آن  20سالگی سن قانونی
است میتوانی در اینجا هم تا آن زمان رسپرست داشته باشی.
اقسام مختلف رسپرستی وجود دارد ،چیزی که زیاد معمول است قرار ذیل اند :
رسپرست رسمی یا دولتی:
	•	
رسپرست رسمی در اداره جوانان کار ميکند و جوانان زیادی را تحت رسپرستی دارد .به همین
		
خاطر بعضی اوقات وقت کمی بشکل فردی به هریکی از نوجوانان دارد.
رسپرستی داوطلبانه:
	•	
یک رسپرست رضاکار یا داوطلب  ،رسپرستی جوانان را بطور داوطلبانه انجام میدهد .معموالً
		
وقت بیشرتی هم دارد و برخی از این رسپرستان داوطلب در روزهای آخر هفته با جوانانی تحت
رسپرستی شان میبینند و با آنها چیز های جالبی انجام میدهند.
اگر تو از رسپرست خود راضی نیستی و با او مشکالت داری و یا با او کم در متاس استی ،میتوانی به مربی
( )Betreuer/inخود یا دفرت جوانان شکایت کنی .امکان دارد که دفرت جوانان برایت یک رسپرست نو تعیین کند
که مواظبت خوبرت از تو انجام بدهد.
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مربی (Betreuer

 )Betreuerin /برای من چه کار را انجام میدهد؟

در ابتدا تو همراه اطفال و نوجوانان بدون رسپرست زير سن ( )Unbegleitete minderjährige Flüchtlingenدر يک
اپارمتان ،يک خانه و گاهی وقت در يک لیلیه یا خوابگاه زندگی میکنی .هر فرد در آنجا يک مربی دارد ،که انها را
در زندگی روزمره کمک ميکنند  .بطور مثال زمانیکه به داکرت میروی یا هنگام خریداری دربازار و اگر خواسته باشی
در انجام دادن کارخانگی .
تو منیتوانی انتخاب کنی که چه کسی مربی تو باشد .اما اگر با مربی مشکلی داری ،میتوانی آنرا به رسپرست و یا به
دفرت جوانان بگویی .این امکان وجود دارد که برایت یک مربی نو تعیین شود.

در آملان مليت های مختلف زندگی ميکنند.
بنابراين مسوليت ما است که تحمل ،صرب و
همپذیری داشته باشیم و خوشی های خود را با
یکدیگر تقسیم کنیم.
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من کجا زندگی خواهیم کرد؟

بعد از دو يا چهار ماه وقتی کمی زبان را یاد گرفتی و با زندگی نو در اینجا آشنا شدی و عادت کردی ،دفرت جوانان با
تو ورسپرست تو یکجا تصميم ميگريند که تو کجا زندگی کنی .گزینه های مختلفی وجود دارد .اگر ميخواهی همرای
جوانانی ديگر و مربیان یکجا زندگی کنی ،ميتوانی با یک گروپی ازجوانان ( )Wohngruppeویا در کمپ جوانان
زندگی کنی .اگر ترجيح ميدهی که مستقل در آپارمتان زندگی کنی و يا در یک آپارمتان یکجا با نوجوانان دیگر زندگی
کنی ،میتوانی از رسپرست و یا اداره جوانان بپرسی .همچنان میتوانی همراه با يک خانواده ای که ارقارب تو است
ویا هم نیستزندگی کنی .این خانواده را به اسم خانواده میزبان و یا خانواده مراقب یاد می کنند.
آیا خوش نیستی؟ آیا هیچ کس به فکر تو نیست؟ و یا از نبود یک فرد مورد اعتامد ناراحتی؟ ميتوانی هميشه با دفرت
جوانان صحبت کنی و بگویی که میخواهی در جای دیگر زندگی کنی .دفرتجوانان بايد جاهای (خانه های) ديگر راکه
به تو بهرت است نشان بدهند .تو نباید همراه با بزرگساالن زندگی کنی.
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وقتی مریض هستم ،چه کار میتوانم بکنم؟

در نخستین روزهای آمدنت به آملان توسط یک داکرت معاینه می شوی که مبتال به کدام مریضی ساری نباشی .اگر
مبتال به کدام بیامری ساری بودی  ،تداوی میشوی.
اما اگر بعداً از نظر جسمی ویا روانی دچار کدام مریضی شدی چه کاری ميتوانی انجام بدهی؟
تو این حق را داری که با داکرت در مورد مشکالتت صحبت کنی و تداوی شوی.
•آیا ترس داری ؟
•آيا افکار بد داری؟
•آیا رس دردی داری؟
•ايا احساس خستگی همیشگی داری؟
•آيا خواب درست نداری؟
•آیا تب داری؟
•آیا دندان دردی داری؟
•ایا شکستگی استخوان پا داری؟
با رسپرست ،مربی و يا دفرت جوانان صبحت کن و آنها بايد به تو کمک کنند و برایت وقت داکرت بگريند.
ااگر به زبان آملانی خوب صحبت کرده منیتوانی این حق را داری که هنگامی رفنت به داکرت ،توسط یک مرتجم همراهی
شوی.
پول داکرت را کی میپردازد؟
هزینه بسياری از درمان ها از طرف دولت پرداخته ميشود .در بعضی از شهرها کارت بيمه صحی داده ميشود و
دربعضی شهرها هم يک نامه از طرف دفرتجوانان داده میشود .اگر تو میخواهی تحت تداوی قرار بگیری اما برایت
اجازه تداوی داده منی شود ،در اینصورت تو باید با کمک رسپرستت به اداره جوانان بقبوالنی که تو باید تداوی شوی.

16

معلومات اضافه برای دخرتان و بانوان جوان !
درکشور آملان دخرتان و زنان هر سال حداقل یک
بار نزد داکرت متخصص امراض زنان(نسایی والدی)
( )Frauenarztمیروند حتی اگر مريض هم نباشند.
بعضی معاینات را انجام می دهند تا مطمنئ شوند که
همه چیز خوب است .این داکرتان همچنان در وقت
حاملگی در خدمت زنان قراردارند .آنها همچنان
در مورد روش های جلوگیری از بارداری مشوره و
معلومات میدهند .آنها میتوانند تو را معاینه کنند
اگر قب ًال کدام واقعه بدی باالی تو سپری شده باشد.
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ما یک گروپ از جوانان هستیم که این کتابچه را تهیه کرده ایم .سن ما از  16الی
 30است .در شهرهای برلین ،براندنبورگ و نوردراین وستفالین زندگی می کنیم .برای
معلومات بیشرت در مورد ما به آخر این کتابچه مراجعه کنید.

حوا درباره گروپ:

همراه با شام اوقات خوبی داشتم .بعضی از ما آملانی خوب حرف زده منی
توانستند اما همه ما یک هدف مشرتک داشتیم :با یکدیگر دیدار منایم چون ما
یکجا باهم دیگر قوی تر هستیم .بعد از سمينار ما باهم يکجا غذا خورديم و خوش
گذشت .ما میخواستیم اینجا خوب بگذرد و دیگران را کمک کنیم زیرا که ما هم
اینجا مشکالت داشتیم .ما همچنان همیشه برای همدیگر اینجا هستیم .سمینار
متام شد اما ما هنوز هم با یکدیگر در متاس هستیم .اینکه با شام چقدر وقت
خوبی داشتیم با کلامت منیتوان توصیف کرد .ما مثل یک خانواده بودیم.
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اقامت

آیا اجازه دارم در آملان مبانم؟

متاسفانه بسياری از مردم جهان منيتوانند انتخاب کنند که در
کجا زندگی کنند .اگر ميخواهی درکشور آملان باشی (يا به یک
کشور ديگر در اروپا سفر کنی وبخواهی در آنجا زندگی کنی) برای
این کار تو به يک اجازه نامه رضورت داری .یک اداره دولتی تصميم
ميگريد که شام اين اجازه را داريد يا نه .اگر تو زير سن هستی و تنها
به آملان آمدی دو امکان برای اقامت وجود دارد :
1.1تو ميتوانی درخواست پناهندگی بدهی.
2.2تو ميتوانی بدون درخواست پناهندگی
درخواست برای اقامت ( )Aufenthaltبدهی.
نکته مهم :درخواست برای ماندن در آملان را
رسپرست میدهد .اگر رسپرست نداری اداره
جوانان هم میتواند درخواست بدهد.
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کدام ادارات رسمی ( )Behördenمهم اند؟
اداره فدرال برای امور پناهجویان
و مهاجرین (:)BAMF
اداره  BAMFيک اداره دولتی
است.وقتی درخواست پناهندگی
درکشور آملان ميدهی .يک کارمند
از اداره  BAMFبا تو مصاحبه
میکند .این اداره  BAMFاست که
در نهایت تصميم میگريد که تو
تحت کدام حامیت قرار بگیری
منحیث پناهنده ویا تحت حامیت
برشدوستانه .
عالوه بر اين ،اداره فدرال
همیشه ایرنا بررسی ميکند که
آيا از کشوری که آمدی در آن
اساساً مصئون هستی يا نه .در
صورت عدم امنیت ،توميتوانی
در آملان باشی .دفرت فدرال برای
امور پناهجویان و مهاجرین بايد
تصميم خود را برای تو و اداره
امورخارجیان اطالع بدهد.

اداره امور خارجیان (:)Ausländerbehörde
اداره امور خارجیان در هر شهر و منطقه
وجود دارد .اگر تو تا بحال درخواست پناهندگی
ندادی ،دراینصورت به اداره خارجیان درخواست
اقامت از نوع تحمل ( )Duldungویا اجازه اقامت
( )Aufenthaltstitelرا بکن.
اگر به  BAMFدرخواست پناهندگی داده باشی،
در اینصورت اداره خارجیان برايت یک اجازه
اقامت مؤقت ( )Aufenthaltsgestattungجهت
بررسی درخواست پناهندگی میدهد .زمانیکه
اداره  BAMFباالی درخواست
پناهندگی تو تصمیم گرفت  ،این تصمیم به اداره
امور خارجیان نیز اطالع داده میشود و اداره
امورخارجیان برایت اجازه اقامت صادر می کند.
اداره خارجیان در سند اجازه اقامت مؤقت
()Duldungتو نوشته ميکند که آیا اجازه کار
يا سفر به ایالت های ديگر آملان را داری يا
نه ( اقامت جربی و محدود در یک منطقه)
()Residenzpflicht
رفنت به اداره خارجیان بسیار مهم است و
بعضی اوقات نیز خسته کننده میباشد .تو این
حق را داری که توسط یک شخص مورد اعتامد
خودت همراهی شوی.
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امکان  :1تو این حق را داری که درخواست
پناهندگی بدهی!
قبول شدن بحیث پناهنده ( )Asylبه چه معنی است ؟
پناهنده کسی است که از کشورش فرار کرده است .در آملان اشکال مختلف
حاميت از پناهندگان ( )Flüchtlingsschutzبا حقوق مختلف وجود دارند.
وقتی درخواست پناهندگی میدهی میتوانی حامیت پناهندگی ،حامیت
برشدوستانه ،یا مامنعت از اخراج اجباری را بدست بیاوری.

درخواست پناهندگی

حامیت برشدوستانه

پناهنده
حامیت از پناهنده (گاهی
به پناهنده اطالق میشود)

+
پاسپورت آبی

+
پاسپورت

اجازه اقامت همراه با

+
پاسپورت آبی

اجازه اقامت همراه با

اجا
زه اقامت همراه
با
سند معادل به
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پناهنده ،حفاظت از پناهنده و حامیت
برشدوستانه (Asyl, Flüchtlingsschutz und
 )Subsidärer Schutzبه اين معنی است که تو
يک اجازه اقامت در آملان را دريافت ميکنی.
سپس تصميم گرفته ميشود که تو اجازه اقامت
دایمی در آملان را دریافت کنی یا خیر .در اول
برايت اجازه اقامت يکساله و يا سه ساله صادر
میگردد.

مانع برای اخراج
منع اخراج

+
پاسپورت

اجازه ا
او قامت و بعضی
قا
ت همراه با سند
معادل به

Duldung

اقامت از نوع تحمل

منع اخراج ( )Abschiebeverbotبه اين معنی
است که در کشورت تو را خطر تهدید میکند.
مثال بخاطری اینکه تو زير سن هستی ويا یک
نوع مريضی داری که در کشورت امکانات
تداوی آن نيست،در اینصورت به تو اوالً اجازه
اقامت يکساله صادر میگردد .سپس تصميم
ميگريند که آیا ميتوانی اقامت طوالنی بگريی.
معلومات بیشرت را درقسمت امکان ()2
بخوانید.
مانع برای اخراج ( )Abschiebehindernisبه اين
معنی است که تو منيتوانی آملان را ترک کنی از
خاطريکه تو اسناد رضوری سفری نداری و يا
به دلیل مريضی سفر کرده منيتوانی تا زمانيکه
این مامنعت از اخراج وجود دارد ،برايت ورقه
تحمل ( )Duldungميدهند .دراین باره بیشرت در
بخش امکان ( )2بخوایند.
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آیا باید درخواست پناهندگی بدهم؟
اگر میخواهی در آملان درخواست پناهندگی بدهی ،برایت وقت زياد بگذار .همراه با رسپرست یا مربی و دفرت
جوانان روی این موضوع خوب فکر کن که آیا درخواست بدهی یا خیر؟ در این مورد مشوره بکن و بعد از اینکه
همه چيز را فهمیدی و با رشایط آشنا شدی ،درخواست پناهندگی بدی .اجباری در ارایه درخواست پناهندگی نیست
و این موضوع به خواست خودت است .روند پناهندگی میتواند وقت زياد را دربر بگريد وقتی رشوع کردی تا آخر
باید ادامه بدهی.
دالیل مختلف وجود دارند که بر بنیاد آن میتوان در کشور آملان پناهندگی بدست آورد .بطور مثال:
•اگر تو مجبور به ازدواج اجباری باشی
•اگر تو مجبور به این باشی که به عسکری بروی و یا با سایر گروه های مسلح بپیوندی.
•اگر تو مجبور به حمل مواد مخدر يا فروش آن باشی و یا اینکه مجبور به تن فروشی بگردی« .قاچاق انسان»
•برای دخرتان :اگر خطر ختنه کردن اندام تناسلی تو وجود دارد.
بايد چه کار کنم؟
وقتی در خواست پناهندگی دادی باید با يک کارمند از اداره فدرال برای امور پناهجویان و مهاجرین ()BAMF
مصاحبه کنی .خود راباید به این مصاحبه آماده بسازی .درآنجا از تو سوال میشود که از کجا هستی؟ چطور به آملان
آمدی؟ و هم سوال میشود که چرا درخواست پناهندگی داده ای؟چه دالیلی داری؟ و آیا مدارک اثباتیه واسنادی از
کشور ات با خود آورده ای؟ ویا خواسته میتوانی ؟
تو این حق را داری که در رابطه با اين مصاحبه ،رسپرست یا مربی ات به تو معلومات بدهد .اگردر زمینه به کمک
رضورت داشتی ،رس پرست میتواند بسیار کارها را انجام بدهد ودر کنار تو قرار خواهم داشت .تو حق داری در وقت
مصاحبه رسپرست را با خود داشته باشی وهمچنان مرتجم در مالقات ودیدارهای مهم برایت ترجمه کند .در هنگام
مصاحبه با  BAMFهمیشه یک مرتجم که به زبان مادری تو صحبت میکند وجود دارد .اگر ترجمه او را منی فهمیدی
ميتوانی درخواست یک ترجامن ديگر را بکنی.
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اگر تو يک دخرت هستی وميخواهی شخصیکه همرايت مصاحبه ميکند زن باشد وهم مرتجم ات يک خانم باشد
میتوانی این خواهش ات را درهنگام مصاحبه بگوید .و به همین شکل پرسان حق داشنت مرتجم و مصاحبه کننده مرد
را دارند.
تو حق داری هنگامی مصاحبه يک کسی را با خود داشته باشی که به تو گوش بدهد و ترا کمک کند  ،خوبرت است
کسی همرایت باشد که قبالً با او خود را برای مصاحبه آماده کرده بودی.
اگر هنوز  14ساله نشدی  ،ميتوانی از رفنت در مصاحبه پرهیز کنی .وتقاضا کنی که رسپرست تو همه دالیلی را که
برای پناهندگی تو موجود است از زبان تو بنویسد و به اداره امور پناهجویان و مهاجرین بفرستد و بعد این اداره
تصمیم میگیرد که آیا توبه مصاحبه شخصاً حارضشوی یا خیر.
بعد از مصاحبه برايت پروتوکل (منت مصاحبه) ( )Protokollفرستاده میشود .در پروتوکل هرآنچه در مصاحبه
گفتی نوشته شده است .وقت زيادی را ميگريد که پروتوکل بيايد .هر وقت که پروتوکل بدست تو رسید ،همراه با
یک ترجامن آنرا بخوان وکنرتول کن که هر چیز درست ترجمه و نوشته شده است یا خیر .و اگر با چیزی موافقه
نداری (درصورت اشتباه) حق داری که آنرا اصالح کنی.
بعدا از آن باید منتظر تصميم گريی اداره امور پناهجویان و مهاجرین باشی .آیا جواب از قبیل پناهنده Asyl
 ،حامیت پناهنده  ، Flüchtlingsschutzحامیت برشدوستانه  Subsidiärenو یا منع اخراج
 Abschiebeverbotرا بدست می آوری
و یا خیر .نتیجه تصميم گیری اداره
پناهجویان و مهاجرین ممکن هفته
ها و وماه ها را در بر بگريد .اگر
تصميم مثبت بود تو اجازه اقامت
ميگريی واگر منفی بود رسیعاً با
رسپرست خود صحبت کن و یک
وکیل بگیر .از طریق وکیل میتوانی
علیه تصمیم منفی در محکمه اعرتاض
کنی.
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اجازه اقامت موقت چيست؟
اجازه اقامت مؤقت را وقتی بدست می آوری که تو درخواست پناهندگی داده باشی و این درخواست تو
از سوی اداره امور پناهجویان و مهاجرین در حال بررسی باشد .اجازه اقامت مؤقت توسط اداره خارجیان
صادر میشود.
کشورهای مبدأ امن ( )Sichere Herkunftsstaatenچیست؟
دولت آملان بعضی کشورها را بحیث کشورهای مبدأ امن تعریف کرده است .دولت آملان به این نظر است
افرادی که از اين کشور ها می آیند اصالً دلیلی ندارد که بر اساس آن درخواست پناهندگی بدهند .دولت
آملان ميگويد آنها میتوانند دوباره به کشور خود بر گردند چون آنجا مصؤن هستند و حراس اینکه تعقیب
شوند نباید موجود باشد .اين يک تصميم سياسی است و به این معنا نیست که همه مردم در این کشورها
در امن و امان هستند .اکرثاً اقليت های وجود دارند که تحت فشار قراردارند  ،مورد تبعيض قرار میگیرند
ویا تعقیب میشوند.
نکته مهم:
تو ميتوانی برای درخواست پناهندگی داليل فردی خود را داشته باشی  .حتی اگر از یک کشور مبدآ امن
آمدی هم میتوانی درخواست پناهندگی بدهی .درباره این موضوع با رسپرست یا مربی خود صحبت کن
و معلومات بگیر که آیا کشوریکه از آن آمده ای جز کشورهای امن است یا نه؟ از دفاتر که به پناهندگان
مشوره میدهند نیز مشوره بگیر

26

امکان  : 2حق اقامت بدون روند پناهندگی!

اگر تو در آملان تنها هستی باید دفرت جوانان الی سن  18سالگی از تو مراقبت کند .بدون در نظرداشت اینکه تو کدام
درخواست هم دادی یا نه و یا میخواهی بدهی .تا زمانیکه تو به عنوان پناهنده زیر سن  18سال و بدون رسپرست
هستی ،در آملان تحمل می شوی بخاطریکه تو زير سن  18سال قرار داری و تنها هستی ،بايد دفرت جوانان از تو مراقبت
کند و اجازه ندارد ترا به کشورت بفرستد.
نکته مهم :منع اخراج اجباری برای پناهنده گان کمرت از  18سال و بدون رسپرست فقط درصورتی اجرأ منی شود که
پدر یا مادر تو یا یک شخص دیگری از کشورت که در آنجا رسپرستی تو را بدوش دارد و یا هم یک سازمان حفاظت از
کودکان مقیم در کشور تو به اداره خارجیان در کشور آملان به شکل کتبی اطمینان بدهد که از تو مواظبت و مراقبت
می کند.
اگر تو منيتوانی به کشورات برگردی چون در آملان پناه میخواهی ،بايد همراه رسپرست و یا ولی خود صبحت کنی که
باید درخواست پناهندگی بدهی یا خیر.
اقامت به دالیل برشدوستانه ( )humanitären Gründenچیست؟
به جای درخواست پناهندگی اين امکان وجود دارد که درخواست اقامت به دالیل برشدوستانه بدهی .تو باید دلیلی
برای دریافت اقامت از نوع برشدوستانه داشته باشی مثال :پدر و مادر تو دیگر زنده نيست يا درصورت بازگشت دوباره
به کشور ات خطر جدی تو را تهدید می کند و يا یکنوع مريضی داری که در کشورت امکانات تداوی ندارد و یا دالیل
مشابه از این قبیل  .در اینصورت میتواند رسپرست و یا اداره جوانان بخاطر تو به دفرت خارجیان درخواست بدهد .اما
قبل از آن باید با رسپرست خود صحبت کنی.
یا تعلیق اخراج چیست؟
تا سن  18سالگی رسپرست يا دفرت جوانان ميتواند به اداره خارخیان درخواست صدور اقامت از نوع تحمل ( )Duldungرا
بدهند.
به تو میتواند اين نوع اقامت داده شود بخاطریکه تو زير سن هستی و یا مشغول گذراندن یک دوره کارآموزی حرفه ای
( )Ausbildungهستی .اين نوع اقامت میتواند تاوقتیکه مکتب ویا دوره کار آموزی تو ادامه دارد ویا تا زمانیکه تحت
سن  18قرار داری ،بشکل دوامدار متدید شود .اما اگر اجازه اقامت دریافت کردی بطور مثال اگر زمانی زیادی اینجا
هستی و یا کار پیدا کرده ای دیگر اقامت ( )Aufenthaltserlaubnisاز نوع تحمل تو متدید منی شود.
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اقامت مؤقت برای دوره کارآموزی ( )Ausbildungsduldungچیست؟
اگردر یک رشکت (کمپنی،اداره) برای سپری کردن دوره کارآموزی ( )Ausbildungجاه پیدا کرده ای  ،در اینصورت
رسپرست تو میتواند به اداره خارجیان درخواست اقامت مؤقت الی ختم دوره کار آموزی بدهد .بعضاً دریافت این
نوع اقامت از طریق دوره کارآموزی در مکتب نیز امکان پذیر است .این را بايد همراه با رسپرست از يک دفرت
مشوره دهی و يا مستقيامً از دفرت خارخیان سوال کنی .برای کسانیکه که از کشورهای مبدأ امن آمده اند ،محدودیت
وجود دارد .اگر اداره خارجیان به بنیادی دالیل دیگر مانند «تحریم ها» اجازه کاررا نداد ،میتوانی همراه با رسپرست
یا ولی خود در مورد حقوق ،امکانات و راه های دیگر صحبت و مشوره کنی.
چرا به من تحريم وارد میشود؟
بعضی اوقات اداره امور خارجیان از تو خواهان بعضی اسناد مثالً پاسپورت میشود و اگر تو به درخواست اداره امور
خارجیان توجه نکردی ،احتامل دارد که از سوی این اداره با تحریم مواجه شوی .مثالً به تواجازه کار را منیدهد و تو
منیتوانی دوره کار آموزی را آغاز کنی.
درصورتیکه اداره امور خارجیان از تو چیزی خواست حتام همراه رسپرست یا ولی خود صبحت کن .اگر با تحریم
مواجه شدی ،آنها ميتوانند به تو مشوره بدهند و ترا کمک کنند.

مهم نی
س
ت
اتفاقی می که چه
افت
وقت تسلیم د هیچ
مثبت فکر نشو و
همیشه
کن
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در صورت رد درخواست پناهندگی ،صدور ترک خاک و یا حکم
دیپورت چی باید کرد؟

تصميم منفی دفرت فدرال برای مهاجرین و پناهجویان به درخواست پناهندگی ،به معنی حکم دیپورت
نیست .بلکه اولني تصمیم منفی در مورد درخواست پناهندگی تو است .سازمانها و ادارات دولتی هم
ميتوانند اشتباه کنند .تو ميتوانی علیه تصمیم نادرست در محکمه شکايت ( )klagenکنی .برای این
شکایت ،تو فرصت زمانی خیلی کمی داری .تو باید فوراً با یک وکیل و یا مشاور مسایل پناهندگی
مشورت کرده و شکایت خود را به دادگاه برسانی.
نکته مهم :درصورتی که درخواست پناهندگی تو رد ( )Ablehnungشد ،یا درخواست برای صدور اجازه
اقامت به دالیل برش دوستانه از سوی اداره امورخارجیان رد شد ،یا اجازه اقامت از نوع تحمل تو دوباره
متدید نشد واگر درخواست ترک خاک بشکل دوطلبانه را دریافت کردی ویا ترس از اخراج اجباری داشتی
 ،رسیعاً با رسپرست و یا ولی خود صحبت کن .آنها به تو کمک خواهند کرد که با یک مرکز مشوره دهی
مشوره کنی و یک وکیل پیدا کنی.
در صورتی که درخواست پناهندگی ات به صورت کامل رد شد ،راه های دیگری مانند «فرایند
درخواست» و یا «کمیسیون قضایای مشکل» و یا «پناهندگی در کلیسا» وجود دارد .و حتی میتوان به
رسانه ها مراجعه کرد .درباره وضعیت ات حتامً با دیگران صحبت کن ،مشوره های کارشناسان را بگیر و
کوشش کن که به کارها و زندگی روزمره ات مترکز کنی .اجازه نده که به افرسدگی مواجه شوی .مربی،
رسپرست ،مکتب ،سازمان های مختلف و سایر دوستان میتوانند به تو کمک کنند تا با الخره یک راه
بیرون رفت از این مشکل را پیدا کنی.
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آيا ميتوانم خانواده خود را به آملان بياورم؟

تا  18سالگی تو حق داری در آملان همرای پدر ومادر زندگی کنی .این به اين معنا است که پدر و مادر ات نیز این
حق را دارند تا نزد تو به آملان بيايند تا يکجا باشيد .در صورتیکه پدر و مادر ات اجازه آمدن به آملان را دارند ،میتوانند
خواهر و برادر زیر سن تو را که منیتوانند تنها زندگی کنند ،با خود یکجابه آملان بیاورند .این حق را به نام «حق پیوسنت
به خانواده» می گویند.
متاسفانه در آملان قوانني سختی برای پیوسنت خانواده ها وجود دارند و چگونگی پیچدگی این قوانین وابسته به نوع
اقامت و سن تو میباشد.
ما هي الرشوط الواجب توافرها ؟
اولین رشط این است که تو پناهندگی و اقامت پناهندگی ( )Flüchtlingsschutzداشته باشی .در اقامت از نوع «حاميتبرشدوستانه» هم میتوانی به سختی امتحان کنی چون هميشه قوانينی خاصی هم وجود دارند از ایرنو باید معلومات
پیدا کنی و بدانی که در نوع اجازه اقامت تو چه امکاناتی برایت موجود است.
رشط دوم این است که در وقت ارایه درخواست و هنگامی آمدن والدین ،سن  18سال را تکمیل نکرده باشی و هیچ
یک از والدین تو (نه پدر نه هم مادر) در آملان با تو باشد.
زمانیکه که این رشایط تکمیل باشد ،پدر و مادر ،برادران و خواهران زیر سن تو میتوانند به سفارت آملان در کشور ات
درخواست برای پیوسنت خانواده را بدهند .معموالً این درخواست باید در کشوری که زندگی می کنند داده شود اما
استثنا هایی هم وجود دارند.
این روند بسیار پیچیده است و بهرت است تا با یک وکیل و یا یک مرکز
مشاوره متاس گرفته و معلومات بگیری که روند پیوسنت با خانواده به
چه صورت انجام میشود.
راه دیگر یکجا شدن با خانواده این است که پدر و مادر ،خواهر یا
برادربزرگ ( باالی سن ) 18ویا اقارب تو در اتحادیه اروپا زندگی کنند.
در اینصورت شام ميتوانيد به آنجا برويد و درخواست پناهندگی
را هامنجا بدهيد .اين کار چون از طرف دولت آملان تنظیم ميشود،
میتواند یک زمانی را در بر بگريد تا ادارات آملان موافقه منایند.
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روش دوبلني چيست؟

آیا قبل از آمدن به آملان در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا (( )Europäische Union (EUبودی؟
آیا نشان انگشت ات آنجا گرفته شده است ؟
آيا قبالً درکدام کشوری ديگر درخواست پناهندگی دادی؟
وقتی آملان آمدی  ،ممکن است که چندین دفرت یا اداره نشان انگشتان تو را بگیرد .این نشان انگشتان در
یک بانک اطالعات که در آن اثر انگشتان متام پناهجویان ذخیره شده است ،ذخیره می شود .از طریق
نشان انگشتان ،میتوان مشخص کرد که آیا تو قبالً در یک کشور دیگر اروپایی بودی یا خیر و یا جای
دیگر درخواست پناهندگی دادی یا خیر.
آملان يکی از اعضای اتحاديه اروپا ( )EUاست .در رسارس اتحاديه اروپا مقررات یا قانون به نام «دوبلني»
وجود دارد .در این قانون تعریف شده که یک پناهجو اصالً در کدام کشور اجازه دارد مباند .براساس
قانون دوبلین ،بزرگساالن باید معموالً به کشور یکه از آنجا به اتحادیه اروپا آمده اند دوباره برگردند .اما
این قانون باالی پناهجویان بدون همراه تحت سن  18سالگی ()unbegleitete minderjährige Flüchtinge
قابل تطبیق نیست ،برشطیکه درخواستی پناهندگی درکشور آملان داده باشی .

31

مکتب ابتدایه

 6-4سال
بشکل اجباری برای همه شاگردان

 9سال

 13- 12سال

 10سال

+
مکتب متوسطه
()Hauptschule

+
مکتب عالی

)(Realschule

فارغ التحصل مکتب عالی
فارغ التحصل مکتب متوسطه
”“Realschulabschluss
”“Hauptschulabschluss

اساساً
برای آموخنت
کارهای دستی

( تفریباً)
برای آموخنت متام
مشاغل

 13- 9سال

=
مکتب لیسه

)(Gymnasium

فارغ التحصل لیسه
”“Abitur

برای آموخنت همه
مشاغل  ،ورود به
دانشگاه ها

مکتب عمومی

)(Gesamtschule
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آموزش

وحاال یک چيزی!
مکتب و دوره کارآموزی در کشور آملان مهمرتین قدم برای يک آينده خوب و مطمنئ میباشد .سيستم مکتب در
آملان کمی پيچيده است به خاطريکه هر ایالت قوانني خاص خود را درمورد دارد .بنابراين در رابط به امکانات و
شانس ها از چندين نفر معلومات بگري .مخصوصاً از معلامن و رسپرست .یکجا با آنها میتوانی بیابی که چه برایت
بهرتین است.
درکشور آملان رفنت به مکتب باالی همه کودکان و نوجوانان اجباری است  .به این معنا که آنها حق دارند
ومسئولیت دارند که به مکتب بروند .رفنت به مکتب رايگان است .همچنان انواع مختلفی مکاتب وجود دارند.
نخست از همه کودکان به مکتب ابتدايه مريوند وبعداً هم به مکاتب متوسطه که نظر به تقسیامت هر ایالت به
مکتب متوسطه ،مکتب عالی ،لیسه ،مکتب متوسطه مدغم و مکتب عمومی تقسیم میشوند.
تصميم اینکه ،به کدام نوع مکتب متوسط میتوانی بروی مربوط به عملکرد و منراتی است که در مکتب بدست
می آوری  .اين تصميم را ميتوانی یکجا با معلامن ،اداره جوانان و رس پرست خود بگريی.
برای انجام دوره کار آموزی ( )Ausbildungبا وجود آنکه تقا ضا از یک رشته به رشته دیگر متفاوت است اما تقریباً
به شکل کلی رضورت به شهادتنامه مکتب متوسط ویا شهادتنامه مکتب عالی را داری .برای رفنت به دانشگاه
 ،بايد شهادتنامه لیسه را داشته باشی .البته یک نوع لیسه حرفه ای ( )Fachabiturهم وجود دارد ،که بعد از
فراغت از آن میتوانی در دانشگاه مسلکی ( )Fachhochschuleادامه تحصيل بدهی.
در جریان مکتب هم ميتوانی یک دوره آشنایی با کار عملی ( )Praktikumرا انجام بدهی .این دوره عالی است تا
به یک کاریا شغل بهرت آشنا شوی  .برای کارآموزی عملی در مکتب ( )Schulpraktikaرضورت به اجازه نداری .در
آملان انواع مختلف دوره های آشنایی عملی با کار وجود دارند که برای انجام بعضی از آنها رضورت به اجازه اداره
کار( )Arbeitsamtsو اداره امورخارجیان را داری .
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أیا ميتوانم فوراً شامل مکتب شوم؟

قبل از اينکه تو چيزی ديگری را انجام بدهی ،بايد آملانی ياد بگريی .اگر تو زير سن  18سال هستی برای بار اول به يک
صنف آماده گی ویژه برای نوجوانان پناهنده به مکتب که در نزديک توموقعیت دارد مريوی .این صنف ها در هر جای
نام های مختلف دارند .بطور مثال صنف خوش آمدی ( )Willkommensklasseصنف ادغام (  )Integrationsklasseصنف
پناهجویان (.)Flüchtlingsklasse
به محض اینک به اندازه کافی خوب صبحت میکردی ميتوانی به صنف های عادی تبدیل شوی .در بعضی از مکاتب
مستقيامً به صنف عادی مريوی ولی برای آموزش زبان آملانی ساعتهای درسی اضافی برایت میگذارند.

دوره کار آموزی  Ausbildungچیست؟ آیا من ميتوانم انجام بدهم ؟

آيا از مکتب خسته شدی؟ پس دوره کارآموزی را آغازکن که عمالً کار کنی ویک شغل را یاد بگیری و در آینده بتوانی
درآمد خوب داشته باشی .پيداکردن کار بدون سپری کردن دوره کارآموزی حرفه ای بسیار مشکل است .برای تقریباً هر
شغل یا حرفه ای ،یک دوره آموزشی وجود دارد.
برای اینکه یک شغل یا حرفه بشکل درست آموخته شود  ،باید بشکل نظری و عملی آموخته شود .از ایرنو بعد ازسپری
شدن دو يا سه سال دوره آموزشی ،یک امتحان گرفته میشود و در آن کسیکه دوره را سپری کرده ،نشان میدهد که هم
بشکل نظری و هم بشکل عملی راجع به هامن حرفه یکه آموخته است ،همه چیز را میداند.
تو ميتوانی با دفرت جوانان  ،رسپرست و یا ولی خود دوره کارآموزی خود را برنامه ریزی کنی و در رابطه به راه ها و
فرصت های که داری صبحت کنی .عالوه براین ،دفرتهای مشوره دهی رایگان زیادی درزمینه وجود
دارند که میتوانند ترا درقسمت اینکه یک دوره مناسب کارآموزی را پیدا کنی کمک کنند.
دونوع دوره های آموزشی شغل وجود دارند ،دوره های آموزشی شغل در مکتب و یا در یک
فابریکه و یا رشکت .دوره کارآموزی در مکتب را بدون در نظر داشت اینکه از کجا آمدی و چه
مدتی است که در آملان زندگی میکنی و یاچه نوع اقامت داری ،انجام بدهی.
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دوره آموزش حرفه در یک رشکت یا فابریکه باالترین میزان کار عملی را دارا می باشد .برای انجام دادن این نوع
دوره آموزش باید اجازه کار از دفرت امور خارجیان ( )Ausländerbehördeرا داشته باشی.
توجه ! در صورتیکه از یک کشور مبدا امن آمدی و درخواست پناهندگی تو نیز رد شده باشد قانوناً اجازه سپری
کردن دوره آموزش حرفه در رشکت یا فابریکه را نداری.
وضعیت

با اجازه اقامت مؤقت

دوره کار آموزی در
مکتب

دوره کار آموزی در
کمپنی یا رشکت
دفرت امورخارجیان درمورد
تصمیم میگیرد

() Aufenthaltsgestattung

با اجازه اقامت
مؤقت ازنوع تحمل
()Duldung

با اجازه اقامت

()Aufenthaltserlaubnis

دفرت امورخارجیان درمورد
تصمیم میگیرد
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لیسه چیست؟ و کی اجازه ادامه تحصيل دردانشگاه را دارد؟

آيا عالقه به ادامه تحصیل داری؟ و منیخواهی دوره کار آموزی را آغاز کنی ویا هم کار کنی .پس به تحصيل ات ادامه
بدی .تو ميتوانی تا صنف  13 / 12به مکتب ادامه بدهی و بعد از سپری کردن مؤفقانه امتحان نهایی لیسه به
دانشگاه بروی .اینکه تو میتوانی به دانشگاه بروی بازهم به نوعیت اقامت و اینکه در
کدام ایالت زنده گی میکنی ،وابسته است .اگر میخواهی شامل دانشگاه شوی ،باید
در این مورد از دفاتر مشاوره کمک بگیری.

آیا به عنوان یک فرد زیر سن ،اجازه دارم که کار کنم؟

بلی ،اما تحت رشايط خاص .تو باید حتامً با مربی خود درمورد صبحت کنی وعالوه براین دفرت جوانان را مطلع
بسازی .اگر تو از دفرت جوانان پول ميگريی در این صورت میتوانی فقط یک مقدار کمی از معاش خود را
نگهداری و متباقی را باید به دفرت جوانان بدهی بدون درنظرداشت اینکه چه نوع کار را انجام میدهی چه
کارفرعی( )Nebenjobباشد یا کارهایکه درجریان رخصتی های مکتب ویا اوقات فارغ ( )Ferienjobانجام
میدهی .اما یک استثناء وجود دارد و آن هم درصورتیکه تو در کار داوطلبانه هستی و بخاطرجربان مصارف پول
بدست می آوری.
نکته مهم . :به کارهای ثبت ناشده (سیاه) در آملان اجازه نیست و جریمه میشود.
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چگونه میتوانم هزینه های دوره کار آموزی و دانشگاه را بپردازم؟

وقتی کمک اداره جوانان به پایان میرسد ،سوال خلق میشود که تو از کجا یا از کدام مرجع پول بدست خواهید
آورد؟ درجریان دوره کار آموزی  ،پول را از محل کارآموزی ( )Ausbildungsplatzبدست می آوری که به آن اصطالحآً
 Ausbildungsvergütungگفته میشود.
وقتی به مکتب میروی یا دوره کار آموزی در مکتب را سپری میکنی ویا شامل دانشگاه میشوی ،تو هیچ نوع کمک
مالی(پولی) را از اداره خدمات اجتامعی( )Sozialamtیا اداره کاریابی ( )Jobcenterبدست منی آوری( معلومات بیشرت
درقسمت پایین) .در اینصورت شاید وابسته به کمک دفرت حامیت از آموزش ( )Schüler-BAföGیا کمک به کار آموزان
( )BABشوی .دریافت این کمک ها نیز وابسطه به نوعیت اقامت و اینکه چه مدت در آملان هستی میباشد.
برای بررسی اینکه حق استفاده از این کمک را داری یا هم راه های بدیل در زمینه وجود دارند یا خیر ،باید حتامً
با یک دفرت مشوره دهی صحبت کنی .اگر تو کمک هزینه تحصیل (  BaföGو  )BABراميگريی بايد معلومات بگیری
که اجازه کاراضافه را داری يا نه .

چه باید کرد اگر این مقدار پول کافی نبود؟

اگر تو دیگر هیچ کمکی از دفرت جوانان منيگريی و پول کمک هزینه تحصیل( BaföGیا  ) BABنیز کفايت
منيکند در اینصورت بخاطر پرداخت مصارف خود ،میتوانی که ازاداره کار و یا اداره خدمات اجتامعی
()Sozialamtکمک بگريی و برای اين کاردر حقیقت باید یک در خواست غیرعادی بدهی.
لطفاً پیشاپیش معلومات بگیر که به چه چیزهایی باید دقت کنی.

زندگی خود را رویا نه ساز ،بلکه
رویای خود را زندگی بسا ز!
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اداره کارچه است؟ ()Jobcenter

در آملان اداره کار یک اداره دولتی است که این اداره را میتوانی در هر شهر و
هرمنطقه پیدا کنی .اداره کار افراد بالغ را که بیکار هستند ودر جستجوی کار
میباشند تا زمانیکه کار پیدا میکنند ،حامیت میکند و آنها را در تأمین مخارج
زندگی و پیدا کردن کار کمک میکند .در بعضی رشایط استثنایی این اداره
هزینه کسانیکه به مکتب میروند یا دوره کار آموزی را سپری میکنند
هم میپردازد .اداره کار در اینصورت هزینه های مسکن ،مخارج زندگی
وپول بیمه صحی را میپردازد .برای کمک گرفنت از این اداره بايد بزرگسال
باشی واجازه اقامت داشته باشی.

که از همه اولرت
این مهم است
آملانی را بیاموزی
زبان
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lamt

اداره خدمات اجتامعی چيست؟ ()das Sozialamt

Sozia

این هم یک اداره دولتی در آملان است و در صورتیکه تو دیگر از دفرت جوانان واداره کار کمک منیگیری
و همچنان منیتوانی مصارف زندگی ات را بشکل مستقل تأمین کنی ،در اینصورت این اداره به تو کمک
میکند.
اداره خدمات اجتامعی هزینه های مسکن ،مخارج تأمین زندگی وپول بیمه صحی را میپردازد .دفرت
خدمات اجتامعی وقتی به تو کمک ميکند که اوالً بزرگسال باشی ،درخواست پناهندگی ات تحت بررسی
باشد یا درخواست پناهندگی ات رد شده باشد ویا اقامت مؤقت از نوع تحمل ( )Duldungداشته باشی .
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نهيال  20ساله از کشورمراکش
هافا مورينا  16ساله ازکشور کوزوو
اقبال طارق  17ساله ازکشور پاکستان

غالم رسول حكيمي از ملیت هزاره از افغانستان  ،عمرباالتر از  19سا ل
أّيش  18ساله ازکشور پاکستان
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ار  -مندو  22 ،ساله
عيل رظا حسني ،از ولaايت غزنی ازکشورافغانستان  ۱۸ساله

وايل زرده 14 ،ساله از دمشق
سلطان اکربی  ،ملیت هزاره از کشورافغانستان  ،فارغ التحصيل  ،در برلني زندگی ميکند
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آیا اجازه دارم یک حساب بانکی باز کنم ؟

هر کس درکشور آملان حق دارد يک حساب بانکی بازکند .با درنظر داشت این حق ،هر بانک در آملان اجازه داشنت
حساب بانکی را برای کاربران بشمول پناهجویان و پناهجویان که اقامت مؤقت از نوع تحمل را دارند میدهد.
داشنت حساب بانکی يک چيز عالی است و خیلی از کار ها را آسان میسازد .اما
باید همیشه متوجه این نکته بود که در حساب بانکی ات به مقداری کافی پول
داشته باشی .زمانیکه یک چیزی را میخری ویا هم زمانی پرداخت پول ،اگر در
حساب بانکی ات پول کافی موجود نباشد امکان دارد که به پرداخت های اضافی
یا جریمه رو برو شوی .

دراوقات فارغ چه ميتوانم انجام بدهم ؟

درکشور آملان ،دراوقات فارغ میتوان چیزهای زیادی انجام داد.
در اينجا هوا ازفعاليت ها و پروژه هایش به ما قصه میکند:

اینجا هرچه آدم بخواهد انجام داده میتواند .من عالقمندی زیاد به فتبال و تياتردارم .تقریباً هرچیزیکه به ورزش
مربوط باشد می پسندم و دوست دارم .درصنف قبلی همیشه هفته دو بار بعداز رخصتی مکتب ،در کلپ فتبال موآبيرت
(  )Moabiter FSVمترين ميکردم و برعالوه آن با کالرا اوتریچ ( )Clara Outreachبودم و بازیگری را در پارچه های مختلف
تیاتر مترین میکردم.
من از طريق دفرتتياترجوانان در پروژه ی جوانان به نام «اليس در رس زمني عجايب» (  )Alice im Wunderlandاز طرف
گانگ وی ای .فاو(  )Gangway e.Vدر فيستيوال تیاتر جوانان  2016نقش بازی کردم.
من در انجمن  HUCKEPACKثبت نام کرده ام و در آنجا یک پیوند تعمیدی بسته ام .تقریبا هفته یکبار مادر خوانده ام
را مالقات میکنم .ما چیزهای را باهم یکجا خارج از محل بود وباش ام انجام میدهیم .بطور مثال با بایسکل سفر میکنیم
یا به سینام میرویم.
انجمن هایی زیادی اند که با آنها میتوان پیوند تعمیدی( )Patenschaftبسته منود .از این نوع انجمن ها حتامً در نزدیک
محل سکونت شام هم وجود دارند!
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راهنامیی برای زندگی روز مره

آیا جازه سفر را دارم ؟

تا زمانیکه درجریان پروسه پناهندگی قرار داری و یا اقامت مؤقت ازنوع تحمل ( )Duldungداری .به هیچ
صورتی منیتوانی سفر کنی  .قبل از آنکه بطور مثال به دیدن اقارب میروی ویا از طرف
مکتب عازم یک سفر تفریحی یا علمی ( )Klassenfahrtمیشوی باید خود را مطمنئ بسازی که
آیااجازه اقامت در یک ساحه محدود را داری یا نه؟ وبرای چه مدتی میتوانی خارج از این
محدوده سفر کنی؟ اکرثاً مشکالت به میان می آید اینکه در سه ماه اول اقامت بعد از آمدن
به آملان  ،میخواهی بجایی دیگر بروی .برای سفر بیرون از کشورآملان ،باید همیشه از اداره
خارجیان ( )Ausländerbehördeاجازه سفر بگیری.
رسپرست تو میتواند برای دریافت اجازه سفربه خارج از آملان و درقسمت لغو محدویت
برای سفر درداخل کشورآملان  ،به اداره امور خارجیان درخواست بدهد.تصمیم در این مورد
یا به تنهایی در اداره خارجیان گرفته میشود ویا هم یکجا با اداره .BAMF

آیا اجازه زندگی در آپارمتان را دارم؟

وابسته به این است که تو امورات زندگی ات را مستقالنه وبه خوبی تنظیم وانجام داده بتوانی.تو میتوانی در
جریان صحبت با الی پالن کمک ( )Hilfeplangesprächدرباره آپارمتان بپرسی.
ولی پیدا کردن آپارمتان ،یک کاری است که همیشه به زمان زیاد رضورت دارد.

اگر برای بدست آوردن چیزی
را که دوست داری مبارزه
منیکنی ،پس نباید بعد از دست
دادن اش گریه کنی.
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آیا اجازه دارم که رانندگی کنم ؟

برای اینکه رانندگی کرده بتوانی  ،باید اجازه نامه
(لیسنس) رانندگی داشته باشی .داشنت لیسنس رانندگی
یک چیز بسیارعملی وبدرد بخور است .مگر آنقدر
رضوری هم نیست که نخست از همه کارهای دیگر انجام
شود .هر فرد که باالتر از  18سال عمر دارد  ،میتواند
اجازه نامه یا لیسنس رانندگی را دریافت مناید ،ولی برای
دوره آموزش رانندگی  ،سند که از روی آن هویت فرد
شناسایی شود الزامی است.
تا زمانیکه کسی اجازه اقامت نداشته باشد وتذکره
یا گواهینامه تولد ویا یک پاسپورت معتربارایه کرده
نتواند ،اجازه ندارد درامتحان لیسنس رشکت کند .لیسنس
رانندگی شامل امتحان بخش تیوری وامتحان عملی
میشود .برعالوه امتحانات پول کافی هم الزم است .چون
برای دریافت اجازه نامه رانندگی( )Führerscheinباید پول
زیادی پرداخته شود.

از کجا کمک بگريم ؟

روند پناهندگی و اقامت
درمراکزمشوره برای درخواست پناهندگی ،تو درمورد
مراحل روند پناهندگی ات مشوره و معلومات بدست می
آوری .در آنجا میتوانی درمورد معلومات کلی ویا هم روی
موارد خاص صحبت منایی .بطور مثال راجع به پروتوکل
(منت) مصاحبه پناهندگی تان.
در بسياری از شهرها از این قسم مراکز مشاورتی وجود
دارند .مربی ورسپرست تو میتواند به تو بگوید که
نزدیکرتین مرکز مشاورتی به محل زندگی ات کجا است.

وکيل()Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
آیا به وکیل نیاز دارم؟
گاهی وقت يک وکيل ميتواند به تو کمک زیادی مناید .مثالً
درجریان پروسه پناهندگی ویا زماینکه باید به پولیس بروی
ویا در محکمه حارضشوی ویا هم زماینکه خشونت را تجربه
کرده باشی.
یک وکیل چه کرده میتواند؟
يک وکيل میتواند از تو در ادارات دولتی مانند اداره فدرال
برای امور مهاجرین  ،اداره امور خارجیان ویا اداره کار
منایندگی کند .وکیل ميتواند از حقوق تو دفاع کند ویا
میتواند باالی کسی اقامه دعوا کند که ترا اذيت کرده ویا
به تو صدمه رسانیده است .یک وکیل ميتواند نامه های ترا
جواب بدهد واعرتاض نامه های تورا بنویسد.او درمتامی
موارد قانونی نا خواسته در کنار تو قرار دارد مثالً وقتی یک
نامه خراب از  BAMFدریافت میکنی و یا باید اخراج شوی.
همچنان وکیل درجریان مصاحبه همرايت میباشد
هزینه یا پول وکیل را کی میپردازد؟
در واقع هر فرد باید خودش هزینه های وکیل را پرداخت
مناید .ولی برای نو جوانان امکان دریافت کمک وجود دارد.
تو برای دریافت کمک باید همرای رسپرست خود صحبت
کنی .وهمچنان برای افراد که باالتر از  18سال هستند و
پول کافی ندارند نیز امکانات کمک وجود دارد .که در این
مورد باید با وکيل صبحت شود .
چگونه یک وکيل را پيدا کنم ؟
تو میتوانی در این مورد از رسپرست ،مربی،اقارب ،دوستان و
مراکز مشاوره پناهجویان کمک بیگری و یک وکیل پیدا کنی.
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تو تنها نیستی! اگر زمانی مورد تهدید ویا تعقیب قرار
تبعيض:
میگیری ،مراکزمشاورتی وجود دارند که میتوانند تو را کمک
این امکان دارد که تو و یا فرد دیگری در اطراف تو مورد
کنند و یا اماکن وجود دارند که در آن میتوانی مصئون
تبعيض قرار بگیرد :زمانیکه یک فرد به تنهایی و یا یک
گروه انسانها مورد بی توجهی ،بی احرتامی و بد رفتاری قرار باشی .اگر در مورد دوست پرس و یا دوست دخرت ات نگرانی
میگیرد ،این کار تبعیض گفته می شود .تبعیض میتواند ویژه داری هم میتوانی ازطرف مراکز مشاورتی حامیت شوی.
یک فرد مورد اعتامد را پیداکن وبرایش از چشم دید،
گی های گوناگونی را هدف قراربدهد .ولی معموالً انسانها
بخاطر جنسیت شان ،رنگ پوست شان ،عقاید مذهبی شان ،تجربیات و ترس خود قصه کن .این فرد مورد اعتامد میتواند
یک مربی() Betreuer/ Betreuerinیا رسپرست تو ،معلم  ،یک
تبار یا نصب شان یا بخاطر گرایشهای جنسی شان مورد
کارمند اجتامعی در مکتب ،یک داکرت ،پوليس ،همسايه يا
تبعیض قرار میگیرند.
يک دوست تو باشد .آنها به حرف تو گوش خواهیم داده و
تبعيض در حقیقت در آملان ممنوع است ولی متأسفانه
ترا در قسمت پیدا کردن یک مرکز مشاورتی که در نزدیکی
هنوز هم اتفاق می افتد اما تو نباید تبعیض را قبول و یا
تو واقع باشد کمک خواهیم منود .در هر شهر مراکزمشاورتی
تحمل کنی  .در صورت مواجع شدن با تبعیض میتوانی که
با یک فرد قابل اعتامد یا با مراکز مشاوره درمیان بگذاری تا وجود دارد .عالوه براین در رستا رس آملان شامره تیلیفون
کمک ( )Hilfetelefonنیز موجود است که تو میتوانی حتی
مورد حامیت قراربگیری.
به شکل بی نام ( )anonymدرمورد مشکالت و ترس خود
دریافت کمک درصورت برخورد با خشونت:
صحبت کنی.
هيچ کس حق ندارد با تو خشونت کند و يا مجبور به کاری توجه:
کند که باانجام آن کار به تو و یا به دیگران آسيب برسد.
اگر تو به حامیت ،کمک و محافظت احتیاج داری ،بايد ترا
اشکال مختلف زور و جرب وجود دارد  .مثالً بعضی از پرسان دفرتجوانان کمک کند .و درهرایالتی آملان شامره تیلیفون و
و دخرتان بجای رفنت به مکتب ،وادار و مجبور میشوند که
مراکز حاميت ازکودکان ونوجوانان وجود دارند.
برای شخصی ديگری دزدی کنند ،گدایی کنند و یا مواد
شامره ی متاس برای دخرتان و زنان جوان 08000116016 :
مخدر بفروشند و ياهم تن فروشی کنند.
برای همجنسگرایان مرد ،همجنسگرایان زن ،دو جینسیتی ها
میگیرند
ار
ر
ق
کوب
بعضی از پرسان و دخرتان مورد لت و
وتغییرجنسیتی هاLSBTIQ: www.queer-refugees.de :
و برخی ديگری درمقابل تهدید به فامیل های شان تحت
خشونت و تعقیب میتواند منتج به امراض روانی شود
فشار قرار میگیرند .بعضی از پرسان و دخرتان شکار خشونت این امراض میتوانند بشکل مجانی در مراکز درمانی برای
جنسی میشوند .مجرم میتواند یک فرد بیگانه باشد یا یک
پناجویان معالجه شود .لست مراکز درمانی با شامره های
فردی از اطرافیان وفامیل باشد.
متاس را میتوانید اینجا بیابی www.baff-zentren.org

A
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منع اخراج ( )Abschiebeverbotآملان ميگويد:در کشورات
خطری وجود ندارد .اما چون زير سن هستی و يا مريض
هستی منيتوانی دو باره به کشورت برگردی .در آنجا شخصاً
به تو کمک منیشود و از تو مراقبت صورت منیگیرد.
بنابراین دالیل تو منيتوانی به وطن برگردی .به تو منع
اخراج داده میشود و اجازه داری که ابتدا در آملان مبانی .
مانع برای اخراج (:)Abschiebehindernisseدر حالتی مانع
برای اخراج ،تو هیچ نوعی ازاجازه اقامت به دست منی
آوری اما با وجود این همه تو میتوانی حداقل اخراج نشوی
و بعدا ً اقامت ازنوع تحمل ( )Duldungرا بدست بیاوری.
رد ( )Ablehnungرد اولني تصمیم منفی درمورد درخواست
پناهندگی تو است .برای اینکه برعلیه این تصمیم یک کاری
انجام بدهی ،بسیار وقت کم داری و بايد عاجل یک وکيل بگريی.
ارزيابی سن(:)Alterseinschätzungاگر تو هيچ نوع مدارک
یا اسنادی که سن واقعی ترا نشان بدهد باخود نداری .در
اینصورت ممکن است که سن ترا باور نکنند و با تخمین زدن و
یا به کمک معاينات طبی سن تو را بشکل تخمینی تعیین کنند.
پناهندگی (:)Asylبه طور کلی پناهگاه به یک محل یا جا یی
گفته میشود که تو در آن جا یا محل از خطرات مختلف
مانند تعقیب درامان باشی .پناهندگی ازجمله مهمرتين
حقوق درآملان شمرده میشود که در قانون اساسی نیز
گنجانیده شده است .همه افرادی که در وطن شان بطور
مثال تحت تعقیب سیاسی قرار دارند ،این حق را دارند که
در آملان درخواست پناهندگی بدهند .افرادی که پناهندگی
میگیرند میتوانند به مدت سه سال در آملان اقامت منایند.
در خواست پناهندگی(:)Asylantragاین امکان برایت وجود

دارد که در هر اداره دولتی آملانی مانند ،اداره امورخارجیان،
حوزه ی پولیس و غیره مراجعه منوده و با آنان درمیان بگذاری
که میخواهی درخواست پناهندگی بدهی .ایرنا بخاطر داشته
باشی که باید درخواست پناهندگی ات را به صورت کتبی به
اداره  BAMFتحویل بدهی .درخواست برای پناهندگی به معنا
این است که تو میخواهی پناهندگی مطابق به قانون اساسی
و یا مطابق به قانون «محافظت بني امللی « داشته باشی.
روند پناهندگی(:)Asylverfahrenپس از اینکه تو درخواست
پناهندگی خود را به اداره  BAMFتحویل دادی .درخواست
بررسی شده و تصمیم گرفته میشود که آیا به راستی ازحق
پناهندگی برخوردار استی یا نه .جریان بررسی درخواست بنام
روند پناهندگی یاد میشود که میتواند زمانی کافی را در بر میگرد.
اقامت (:)Aufenthaltاقامت بشکل بسیار کلی به یک جا یا منطقه
اطالق میشود که در آن یک فرد میتواند سکونت اختیار کند .از
نظر قانون به این معنا است ،که يک فرد خارجی برای یک مدتی
محدود( )befristetو یا نامحدود( )unbefristetدر آملان اجازه
اقامت دریافت میکند .اقامت مطابق به قانون اقامت ()AufenthG
تنظیم شده و از طرف اداره امورخارجیان صادر ميشود.
اجازه اقامت(:)Aufenthaltserlaubnisاجازه اقامت به یک
خارجی اجازه می دهد ،که به صورت قانونی برای مدت زمانی
معین در آملان زندگی کند.
قانون اقامت(:)Aufenthaltsgesetz /AufenthGيک قانونی است که
ورود ،خروج و اقامت شهروندان خارجی را در آملان تنظيم می کنند.
اقامت مؤقت (:)Aufenthaltsgestattungاقامت که در جریان
برسی دوسیه ی پناهندگی ات دريافت ميکنی ،به نام اقامت
مؤقت یاد می گردد.
اجازه اقامت ()Aufenthaltstitel
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توسط اداره امور جارجیان بشکل کتبی برای یک خارجی
صادر میگردد که بصورت قانونی در املان زندگی مناید.
تعريف املصطلحات
دوره کارآموزی (:)Ausbildungیک دوره آموزشی است که بین
دو تا سه ونیم سال طول می کشد ،که در آن شغل که انتخاب برعالوه این کار ها ،دالیل مهاجرت ات نیز مورد مطالعه
کرده ای می آموزی.
قرار خواهد گرفت و زمینه اقامت قانونی تو فراهم خواهد
B
شد .همه این کار ها باید در موجودیت تو انجام گیرد.
دولتی
های
نهاد
ات،
ر
ادا
يا
):اداره
Behörde/n
دولتی(
ات
ر
ادا
يا
اداره/
با معلومات به دست آمده میتواند «پالن کمک» ترتیب
میباشند که قوانني را اجراء ميکنند .بطور مثال اداره امورخارجیان گردد .در این پالن همه حامیت های الزمه درج میشوند.
مربی(:)Betreuer/Betreuerinمربی یک فردی کالن سال D
(بالغ) است و کارمند هامن خانه ای است که تو درآن ترجامن (:)Dolmetscher/in oder Übersetzer/inکسی است که
زندگی میکنی .مربی همیشه در خدمت تو قرار دارد و تو را قادر به تکلم زبان های مختلف است .او میتواند مکاملات
در کار های روزمره کمک مینامید .مربی تو را بطور مثال ويا اسناد مهم را به زبانی ترجمه کند که تو آنرا میفهمی.
زمانی رفنت به داکرت و یا هنگامی خرید ،همراهی میکند ]Dublin-Verordnung[ .دوبلني :عبارت از يک قانونی است
همچنان به تو توضیح میدهد که در آملان چه چیزهای که در متامی کشور های اروپایی معترب است .اين قانون
برای زندگی تو رضوری میباشند و تو را در مکتب وبعد ميگويد که مراحل پناهندگی تو درکدام کشور بررسی گردد .
از مکتب ویا هم در کورس آموزش زبان کمک میکند .اقامت از نوع تحمل (:)Duldungدولدونگ زمانی به تو
ايالت (:)Bundeslandآملان از  16ایالت تشکیل شده داده میشود که اجازه هیچ نوع اقامت دیگر را در يافت
است .این ایاالت اما به شکل دولت های بکلی مستقل نکنی .زمانی دولدونگ می گیری که زیرسن باشی ،و یا
منیباشند .آنها حق دارند که حکومت و قوانین خود در جریان دوره کارآموزی مکتب یا دوره کارآموزی حرفه
را داشته باشند از ایرنو در بعضی بخش ها مستفل ا ( ) berufliche oder schulische Ausbildungقرار داشته
عمل میکنند و میتوانند بشکل مستقل تصمیم بگیرند .باشی .دولدونگ میتواند تا زمانیکه دالیل مانند زیر سن
C
بودن ،مکتب ویا دوره کارآموزی موجود باشند ،ویاهم
روش پاکسازی (:)Clearingverfahrenبا این روش همه نیاز باالخره اجازه اقامت دریافت کنی ،همیشه متدید شود .
ها و مطالبات تو منحیث یک پناهجو زیر سن تحت بررسی E
قرار میگیرد .همچنان وضعیت صحی و موجودیت اقارب اتحاديه اروپا ((  :) Europäische Union ( EUاتحاديه اروپا
و بستگانت تو در آملان و اتحادیه اروپا بررسی میشود .متشکل از  28کشوراست ودارای  500ميليون جمعيت
و اینکه شامل کدام مکتب شوی نیز تعیین خواهد شد.
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میباشد .یک واحد پول ( يورو ) و پارملان مشرتک دارد که درباره )/ Frauenärztinیک داکرت است که امراض مخصوص زنان و
دخرتان را معالجه میکند .متام زنان و دخرتان جوان باید حد اقل
قوانین در آروپا تصميم ميگريد.
سال یک بار برای انجام معاینات نزد این داکرت مراجعه منایند.
F
محکمه یا دادگاه خانواده ( :)Familiengerichtيک محکمه استG ،
که در آن در مورد مسايل خانوادگی تصميم گرفته ميشود .یکی (:)Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber) (GUاقامتگاه
از مسايل خانوادگی شامل اين سوال میشود ،که رسنوشت کودکان پناهجويان اقامتگاه پناهجویان به مکانی گفته میشود که در
و نوجوانان بدون پدر و مادر که در آملان زندگی ميکنند چه آن مکان تنها پناه جویان زندگی میکنند .کسانیکه تا هنوز جوابی
می شود .دادگاه خانوادگی در صورت درخواست ،برای کودکان از سویی اداره امور پناهندگان و پناجویان دریافت نکرده اند
و نوجوانان بدون پدر و مادر حکم استخدام یک رسپرست را و یا اینکه در حالت اقامت از نوع تحمل (دولدونگ) زندگی
میدهد .هرکس میتواند به محکمه خانواده درخواست بدهد .میکنند .اگر تو زیر سن  18سال قرار داری و بدون والدین
الحاق خانواده (:)Familienzusammenführungدر آملان تا سن به آملان آمده ای ،در اینصورت اجازه اقامت در این مکان را
18سالگی حق داری که با والدینت یکجا زندگی کنی .به این نداری و باید اداره نوجوانان ( )Jugendamtاز تو مراقبت مناید.
معنا که اگر جدا از والدین زندگی میکنی ،حق داری که با ( )Gerichtمحکمه یا دادگاه:يک نهاد دولتی است ،که در آن
والدینت یکجا شوی و آنها را درصورتیکه اجازه اقامت داشته احکام حقوقی صادر ميشود .بطور مثال اگر کسی بی رسپرست
باشی ،به آملان دعوت کنی .این کار بنام را  .الحاق خانواده باشد محکمه یا دادگاه درمورد رسپرستیش فیصله میکند .و يا
یا یکجا کردن فامیل یاد میکنند که میتواند در موارد استثنایی اگرشخصی به ارتکاب جرم متهم باشد ،دادگاه در مورد او تصمیم
شامل اقارب بسیار نزدیک ویا هم خواهر و برادر شود .میگرد که مجرم شناخته شده ،زندانی شود یا خیر .اگر با تصاميم
شورای پناهندگان (:)Flüchtlingsratشورای پناهندگان یک نهاد ادارات دولتی موافق نيستی ،ميتوانی با يک وکيل به محکمه
غیر دولتی بوده که برای حقوق پناهندگان فعالیت مینامید .بروی و کوشش کنی که یک حکم جدید به دست بیاوری.
مراکز این نهاد درمتام ایاالت و اکرث شهرهای بزرگ موجود قانون اساسی (:)Grundgesetzقانون اساسی آملان
است .آنجا میتوانی اطالعات و مشاوره حقوقی دریافت را بعضی اوقات بشکل مخترص  GGمینویسند.
منایی و در حل مسایل موقعیت خود را بتهر درک کنی H .
يک ليست از شوراهای پناهندگان و ديگر مراکز مشاورتی برای صحبت در مورد برنامه کمک ()Hilfeplangesprächاین
پناهندگان را ميتوانی در صفحه انرتنیتی  PRO ASYLتحت این صحبت یا مجلس باید در هر شش ماه یکبار بني مربی ،دفرت
لینک دریابی www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort .جوانان و شخص خودت انجام شود .در اين مجلس چگونکی
حفاظت از پناهنده ( :)Flüchtlingsschutzدر قسمت حفا وضعیت کنونی و نیاز های آينده تو مورد بررسی قرار میگیرد
ظت بني امللی بخوانیدداکرت امراض نسایی والدی ( Frauenarztوهمچنان میتوانی مشکالت و خواست هايت را درمیان بگذاری.
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وضعیت برش دوستانه/دالیل برش دوستانه
(:)Humanitärer Status/ Humanitäre Gründeاین نوع اقامت
زمانی برایت داده میشود که در یک رشایط خاص قرار
داشته باشی .مثالً دیگر والدین تو زنده نیستند یا در صورت
برگشت به کشور ،خطری تور را تهدید میکند ویا هم بسیار
مریض هستی و رشایط از این قبیل .در اینصورت اوالً در
آملان باقی میامنی البته این هم ممکن است که فقط تا
رسیدن به سن  18سالگی اجازه اقامت برایت داده شود.
I
اسناد هويت(:)Identitätsdokumenteاسناد که بتواند هويت
تو را ثابت مناید ،اسناد هویت نامیده می شوند .این
اسناد حاوی مشخصات از قبیل نام ،محل تولد ،تاریخ تولد،
نام خانوادگی وغیره میباشد مانند تذکره و یا پاسپورت.
مراقبت (:)Inobhuntnahmeاداره جوانان مسؤل مراقبت همه
کودکان و نوجوانان که زير سن  18سال قرار دارند و بدون
والدین و یا بدون رسپرست به آملان ميايند میباشد .مراقبت
به این معنا که تو در یک مکان امن مسکون شوی که در
آنجا خوراک ،پوشاک ،مراقبت های طبی  ،نظارت و رس پرستی
موجود باشد .در ابتدا بررسی میگردد که آیا ترا جایی دیگری
منتقل کنند یا خیر .در طول اين مدت اداره نو جوانان از تو
مراقبت میکند .این روند به نام مراقبت اولیه یاد میکنند.
کورس ادغام (:)Integrationskursپناهندگان بعد از دریافت
پناهندگی و اجازه اقامت در املان ،باید در کورس های ادغام
که اجباری میباشند ،حصه بگیرند .کورس های ادغام فقط برای
بزرگساالنیکه تا هنوز زبان آملانی را به خوبی فرا نگرفته اند میباشند.
حفاظت بین املللی (:)Internationaler Schutzحفاظت بین
املللی نه تنها درآملان بلکه در متامی اتحادیه اروپا بر اساس

قانونی دفاع از حق پناهندگی استوار است و این اجازه را میدهد
که در آملان اقامت منایی .چه پناهنده شناخته شده باشی و یا
هم تحت حامیت برش دوستانه باشی .حفاظت بین املللی زمانی
به تو تعلق میگیرد که در کشورت جنگ جریان داشته باشد.
پناهندگی
پروسه
جریان
در
مصاحبه
(:)Interview im Asylverfahrenکه بنام شنود ()Anhörungهم
یاد میشود .پس از اینکه درخواست پناهندگی خود را به اداره
امور پناهندگان و مهاجرین ( )BAMFتحویل دادی .باید یک نفر
از کارمندان اداره ( )BAMFبا تو مصاحبه کند .در این مصاحبه
در باره هویت ،کشور و دالیل فرار سواالتی از تو میشود .پس
از برسی دالیل ،تصمیم گرفته میشود که آیا به تو پناهندگی
داده شود یا خیر .اگر به زبان آملانی صحبت کرده ٰ منیتوانی،
در اینصورت یک ترجامن ترا همراهی میکند تا برای تو متامی
سواالتی کارمند اداره ( )BAMFرا و در مقابل جواباتیکه ارایه
میکنی ترجمه مناید .درضمن متامی جریان جلسه و اسناد
که به اداره ( )BAMFتحویل میدهی بشکل تحریری درج
پروتوکل(صورت جلسه) شده مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد
و به اساس آن تصمیم گرفته میشود که آیا به تو پناهندگی
داده شود و آیا اجازه داری که در کشور آملان مبانی یا خیر .
J

کمک جوانان (:)Jugendhilfeمتام کمک هایکه به کودکان
و نوجوانان صورت میگیرد از وظايف دفرت جوانان و سازمان
های ديگری که برای افراد زير سن فعال هستند ،شمرده می
شود .وظیفه اداره جوانان این است که حقوق کودکان و
نوجوانان را در عمل بشکل تأمین مناید که متامی کودکان و
نوجوانان در أملان یک زندگی مصئون و خوش داشته باشند.
که این حق در قانون برای کودکان و نوجوانان (Kinder-
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 )und Jugendhilfegesetz (KJHG) / SGB VIIIدرج است.
: JOGاتحادیه جوانان بدون مرز در سال  2005توسط جوانان
پناهنده تأسیس شده که در متامی آملان فعالیت دارد و این
اصل را دنبال میکند که آسیب دیدگان از خود صدا دارند و
رضورت به سیاست منایندگی از آسیب دیدگان وجود ندارد
.این نهاد در تصمیامت خود مستقالنه عمل مینامید یعنی
در انتخاب را هکار ها وتطبیق آن خود تصمیم میگیرد.
نهاد  JOBبرعلیه هر نوع تبعیض قرار دارد به ویژه
برعلیه نژاد پرستی ،فاشیسم و افراط گرایی ضد اسالمی.
صفحه اینرتنیتی ما www.jogspace.net :
آدرس فیسبوک ماhttps://de-de. facebook.com/jogspace:

برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشرتک گرد هم می آیند
و کار میکنند .عضویت بسياری از نهاد ها را ميتوان به آسانی
بدست آورد ودر آن فعالیت منود .مثالً باشگاه یا کلپ فوتبال .که
هدف در اينجا باهم فوتبال بازی کردن است .اما بعضی ازنهادها
برای کمک وحامیت از دیگران اند و منیتوان عضویت آنرا بدست
آورد .مثالً کمک به پناهندگان جوان توسط شوراهای پناهندگان
ويا کمیشرنی عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین(.)UNHCR
P
پروتوکول یا صورت جلسه (:)Protokollدر این سند هرآنچه را
که تو درجریان مصاحبه به کارمند اداره ( )BAMFبیان کرده
ای ،نوشته شده است .پروتوکول به تو فرستاده میشود تا آنرا
به دقت مطالعه منود و کنرتول منایی که آیا متامی چیزی را که
در جریان مصاحبه بیان کرده بودی ،بشکل درست و مکمل در
پروتوکول نوشته شده است یا خیر .چون پروتوکول به زبان آملانی
است ،از ایرنو بسیار مهم است که کسی برایت دقیق ترجمه مناید.
روانشناس (:)Psychologen / Psychotherapeutenروانشناسان
کسانی اند که ميتوانند شام را در قسمت مشکالت روحی و
روانی کمک کنند .دیدن مکرر خوابهای ترسناک ،ترس و افکار
بد میتواند عالیمی از مشکالت روحی و روانی باشد.برای تداوی
پناهندگان مبتال به امراض روحی و روانی ،مراکز درمانی خاص
وجود دارند که بنام مراکز درمانی پناهندگان یاد میشوند.

زیر سن (:)Minderjährige/rبه همه کودکان و نوجوانانیکه
هنوز سن  18سالگی را تکمیل نکرده اند اطالق میگردد.

وکيل[:]Rechtsanwalt/Rechtsanwältinافرادی هستند که ميتوانند
بهتودرمسایلحقوقیمشورهبدهندوازتودرمحکمهمنایندگیکنند.
سکونت اجباری (:)Residenzpflichtمحدوديت سفر و سکونت
از طرف اداره امور جارجیان(  )Ausländerbehördeوضع
میگردد .این محدویت زمانی وضع میگردد تو اقامتی از نوع

K

قانون حامیت از کودکان و نوجوانان
[(:]Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHGقانونی که برای
کمک به کودکان و نوجوانان وضع شده است و به نام „SGB
 “VIIIنیز یاد میگردد.
دعوا (:)Klage/klagenدعوا به معنایی شکایت کردن ،اعرتاض
کردن یا دادخواهی در محکمه میباشد .مثالً اگر درخواست
پناهندگی تو رد میشود ،میتوانی برعلیه این تصمیم
منفی در دادگاه شکایت کنی .معموالً این عمل به کمک
یک وکیل صورت میگیرد و باید هر چه زودتر اقدام شود.
M

O

سازمان ها (:)Organisation/enسازمان ها یا نهاد ها به گروهی
از افراد اطالق میشود ،که برای انجام یک کاری مشخص و

R
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تحمل( )Duldungدریافت منوده باشی .در صورت وضع
این محدویت تنها در محدوده هامن ایالت اجازه سکونت
و سفر داری ،جائیکه اداره خارجیان هامن ایالت یا منطقه
واقع است .اگر میخواهی در متامی آملان آزادانه سفر کنی ،
در اینصورت باید بشکل تحریری درخواست برای اجازه خروج
یا سفر ()Verlassenserlaubnisبه ادار امور خارجیان بدهی .
اما در موارد خاص درصورتیکه برای مالقات وکیل ،داکرت و یا
بخاطر دیدن اقارب به جایی دیگری در آملان سفر میکنی در
اینصورت اداره امور خارجیان میتواند ترا از این محدودیت آزاد
بسازد.اگر تحت رسپرستی دفرت جوانان قرار داری ،در اینصورت
باید رسپرست تو چنین اجازه نامه را برای تو از اداره امور
خارخیان بدست بیاورد .درصورت که بدون اجازه نامه سفر به
شهر یا ایالت دیگر سفر منایی و پولیس تورا دستگیر کند ،در
اینصورت ممکن است که هرگز اجازه سفر برایت داده نشود
ویا هم مجبور به پرداخت جریمه نقدی شوی.در حقیقت نباید
دیگر محدویت سفر و سکونت برای تو موجود باشد وقتی
تحت حامیت دفرت جوانان قرار داری .لطفاً همیشه از طریق
رسپرست و دفرت جوانان با اداره امور خارجیان به متاس شوید.
ایکس ری یا عکس طبی [ (:)Röntgen(untersuchungدر
اين معاينه طبی در حقیقت یک حصه از بدن تحت تابش
اشعه قرار میگیرد و در نتیجه عکس استخوان و یا اعضای
دیگریکه در معرض تابش قرار گرفته اند به میان می آید.

که این سند را به نام شهادتنامه یا گواهینامه مکتب میگویند.
مکلفیت مکتب (:)Schulpflichtدر آملان کودکان و نوجوانانیکه هنوز
سن  16سالگی را تکمیل نکرده اند ،قانوناً حق دراند و مکلف اند که
باید مکتب بروند .این حق کودکان به نام مکلفیت مکتب یاد میشود.
کتاب هشتم قانون اجتامعی (:)SGB VIIIاین کلمه بشکل
اختصار ،نام کتاب هشتم قانون اجتامعی است و در حقیقت
عیناً هامن قانون حامیت از کودکان و نوجوانان میباشد.
رسپرست یا ولی [:]Sorgeberechtigte/rکسیکه یا کسانیکه مسئوليت
کودکان ونوجوانانی زير سن قانونی را به عهده دارد ،به نام رسپرست
یاد میگردد.اين مسؤلیت شامل مراقبت از کودک يا نوجوان ،تربیه،
نظارت ،و تعني محل اقامت آنهاست.همچنان حفاظت از خطرها ،
منایندگی و معاونت در برابر محکمه ومنایندگی در بسنت قراردادها
مانند قرارداد دوره کار آموزی از جمله وظایف رسپرست است.
معموالً پدر و مادر رسپرستی اطفال شان را به عهده دارند .اما
در صورتیکه پدر و مادر توانایی رسپرستی را نداشته باشند
یک فرد دیگر (ولی) مسئولیت رسپرستی را به عهده میگیرد.
U

خارجی
همراه
بدون
سن
زير
افراد
[: ) )Unbegleitete minderjährige Ausländer(umAیک نام ديگر
برای پناهجویانی زیر سن بدون همراهی رسپرست میباشد.
پناهجویانی زیر سن بدون همراه
)Unbegleitete)minderjährige Flüchling(umFبه همه پناهجویانی
S
اطالق میشود که بدون والدین يا رسپرست در حال فرار قرار دارند
حاميت تکمیلی (:)Subsidiärer Schutzدر بخش حفاظت بني و هنوز به سن  18سالگی نرسیده اند.
املللی بخوانید.
افراد زیر سن بدون همراه [])Unbegleitete Minderjährige (UM
شهادتنامه مکتب(:)Schulabschlussمتامی شاگردان بعد :یک اصطالح دیگر برای پناهجویانی زیر سن بدون همراه
از اختتام مؤفقانه مکتب سند فراغت بدست می آورند کنوانسيون حقوق کودکان [(:])UN-KRKیک توافق جهانی برای
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حفاظت از حقوق کودکان است ،که تقريباً توسط متامی
کشور های جهان پذیرفته شده و از پارملان های کشورها
به تصویب رسیده است و جز قانون ملی گردیده است .در
کنوانسيون حقوق کودکان ملل متحد قوانین برای حقوق برش
و بطور خاص برای کودکان و همه کسانیکه زير 18سال قرار
دارند به تصویب رسیده است .متامی کشورهایکه کنوانسیون
حقوق کودکان را در سازمان ملل متحد امضاء کرده اند،
مکلف به رعایت حقوق کودکان و حفاظت از آنها میباشند.
محل اقامت(:)Unterbringungعبارت از مکانی است که
میتوانی در آن منحیث کودک و یا نوجوانان به کمک و حامیت
دفرت جوانان زندگی کنی .در آنجا اکرثا ً با کودکان و نو
جوانان دیگر یکجا زندگی کرده و از طریق مربی کمک ها و
حامیت های الزم را دریافت میکنی .انواع مختلفی از محالت
اقامت وجود دارند .بطور مثال  ،کمپ های نوجوانان ،خانه
های گروهی ويا يک آپارمتان تک فردی .اینکه کدام گزینه
برایت بهرتین است ،باید یکجا با دفرت جوانان تصمیم بیگیری.

میکند .یعنی تا زمانی رسیدن به سن بلوغ (مطابق به کشور
خودت) حق داری رسپرست داشته باشی .اما اگر از یک
کشوری آمده باشی که در آنجا سن بلوغ کمرت از سن 18سالگی
باشد ،در اینصورت هیچ تغییری واقع منیشود بخاطریکه همه
افراد تحت سن 18سال در آملان زیر سن محسوب میشوند.
رسپرست یا ولی (:)Vormund/Vormundinرسپرست یک شخص
است و در مقابل تو ،تا زمانیکه زير سن هستی و بدون پدر و مادر
در آملان زندگی میکنی مسئولیت دارد .با رسپرست خود باالی
موضوعات مختلف صحبت میکنی بطور مثال در مورد اقامت و
یا در مورد مکتبی که ميخواهی شامل شوی  .تنها رسپرست اجازه
امضاء قرارداد ها را برای تو دارد .مثالً قرارداد دوره کار آموزی
( ) Ausbildungsvertragو یا قرارداد تیلیفون همراه یا موبایل
W

مخالفت (:)Widerspruchمخالفت یا اعرتاض کتبی بر علیه تصمیم
یک اداره دولتی ،که که نتیجه آن برایت قناعت بخش نباشد.
زندگی گروهی [:]Wohngruppeبه محل اقامتی اطالق میشود
که توسط اداره جوانان برای یک گروپ از نوجوانان درنظر
V
بالغ یا باالیی سن:)Volljährigkeit, volljährig( :در اکرث کشور گرفته شده ،که بشکل گروهی زندگی منایند .و در آنجا
های جهان وهمچنان در آملان زمانی انسان بالغ یا باالیی توسط مربیان ( )Betreuerinnen/ Betreuernنگرانی میشوند.
سن محسوب میشود ،که پا به 18سالگی بگذارد .ودر برخی Z
از کشور ها حتی در سنني باالتر .با بالغ شدن این حق را اطالعنامه ها یا کارنامه ها (:)Zeugnisse
بدست می آوری که قرارداد ببندی ،همزمان با این مسئولیت اسناد مهمی اند که در آخر هرسال تعلیمی از طرف
کامل خود را مبقابل محاکم (داد گاها) را برعهده میگری مکتب برای شاگردان صادر میگردد .در اطالعنامه منرات
 .با بالغ شدن حامیت های ویژه نوجوانی و رسپرست را هر مضمون (آملانی  ،ریاضی  ،انگلیسی وغیره )بشکل
از دست میدهی .قانون رسپرستی در آملان در صورتیکه جداگانه درج میشود .اطالعنامه مکتب را باید هنگامی
از یک کشوری آمده باشی که در آنجا سن بلوغ باالتر از تبدیلی مکتب و یا هنگامی درخواست کار نشان بدهی
سن 18سال باشد ،پیروی از قوانین داخلی هامن کشور مبدأ
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:همکاری

 عيل رضا, أّيش, مهندو, ر, وائل ذارده, اقبال طارق
, نهيال ويسام, غالم رسول حكيمي, هافا مورينا،حسني
جنينا, مريام لفك,فرانسيسكا شيمدت،سلطان أكربي
روست
با تشکر از توبياس و اولريکه شواردتز برای اصالح کردن
اتحادیه فدرال برای پناهندگان زیر سن و بدون همراه
.
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