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وء راءات الل�ج �ج �ي اإ اص�ة �ف وق ال�ف ال��ة
اص�ة ات ال�خ ا�ج �ي وي الا��ة �ة م�خ �خ �خ �يسعون لل�ما�ي �ي ك ال�خ ول�ئ لائ

ات؟ 	 ما�خ ات وال�خ ا�ج �ي ه الا��ة � ه�خ وء، وم�خ ل��ي راءات الل�ج �ج �ي اإ ات �خ ما�خ اص�ة وال�خ ات ال�خ ا�ج �ي ما الا��ة
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ك ال��ول عل� ال�عم؟ 	 مك�خ �خ �ي �ي ك، وائ ل�ي ورهة اإ م المسش ��ي �ة � �ة مك�خ م�خ �ي

وء. راءات الل�ج �ج اء اإ �خ �ش ا��ة ائ رص الم�ة ك وال�خ و�ة �هة ع�خ ��ة �ي ا�ات ومعلومات م�خ ر�ش �ج عل� اإ �ي ا الك�ة وي ه�خ ��ة �ي
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و  �ة و/ائ ��ي �خ ��ة �ش ��ي طل�ج �خ ن �ة لك، م�خ المهم ائ . ل�خ �ة ول�ي ر� مساع�هة ائ �ج م�ج �ي ا الك�ة ن ه�خ ، ائ �ة � مل���ف ر�ج �ي
. �خ �ي عخ �خ ور�ي �ة �ة �ي ولا�ي ا�ات ع�خ مكان ال��ول عل� ال�عم �خ ر�ش ا اإ �خً �ي �ج ائ �ي ا الك�ة �ي ه�خ � �خ �ج . ��ة �ة �ي و�خ ا�خ ورهة �ة مسش

ا عل�: �خً �ي اح ائ �ج م�ة �ي ا الك�ة ه�خ
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ول� ال�ئ �و�ة  ال�ف  : �م�ة  الم�ة

��ة  وء، �ي طل�ج ل�ج �م �ج �ة �ي ال�ة �ج �خ رعخ و و�ة و وصل�ة لل�ة ا ائ �ي لما�خ �ي ائ وء  (Asylantrag) �خ �ل�ج ل�ج �م�ة �ج �ة ا �ة �خ اإ
مام  لاء اه�ة �ي ا اإ �خً �ي �ج ائ �ج � �ي �خ �ي عل� ائ ورو�ج ون الائ ا�خ ص ال�ة �خ . �ي �ة �خ روٍف مع�ي �ي طخ اص �خ لك ال��ول عل� �عٍم �خ

ال،  ل الم�ش �ي اص. عل� ��ج كٍل �خ سش طر" �ج �ة لل�خ ون "عرصخ ع�ُّ �خ �يُ �ي اص ال�خ �خ �ش �ي للائ ا�ئ �خ �ش ع الا��ة الوصخ اص �ج �خ
�خ  �ي اص ال�خ �خ �ش و الائ رهة ائ ط�ي �ة �خ اكل ص��ي ون مسش عا�خ �خ �ي �ي اص ال�خ �خ �ش و الائ ار، ائ ال صعخ ها ائط�خ �ي ل��ي لات ال�ة العا�ئ

ا��ج  ا ال��ول عل� ال�عم الم�خ �خً �ي ��ة لك ائ ، �ي اص�ة ات �خ ا�ج �ي ك ا��ة �ة ل��ي ا كا�خ �خ . اإ �خ و الع�خ �ج ائ �ي ع�خ وا لل�ة عرصخ �ة
وء. راءات الل�ج �ج �ي اإ اص�ة �خ ات ال�خ ما�خ وال�خ

ورهة  �ي مسش ل�ة ًما �ة ��ة لك �ا�ئ وء، �ي راءات الل�ج �ج اء اإ �خ �ش ور�ة (Beratung) وال�عم! ائ ول�: اطل�ج المسش طوهة الائ ال�خ
و ا و/ائ �ي لما�خ �ي ائ وء �خ راءات الل�ج �ج اإ �ة �ج � معر�خ ارهة ل��ي سش ار/مس�ة سش ل� مس�ة اج اإ ��ة ل، و�ة �ة كل مس�ة سش  �ج

. �ة س�ي �خ �ة �خ �ج �ي و ط�ج �ج ائ �ي ل� ط�ج ا اإ �خً �ي اج ائ ��ة � �ة ان �ة ��ي عصخ الائ �ي �ج �ة (Anwalt*in)  و�خ   م�اٍم/م�ام�ي
�ي كل مكان  اص �خ �خ اك ائ�ش ا! ه�خ �ةً ر�ي ن �خ ات. كوِّ �ة اء/ال���ي ص��ة ا ال��ول عل� �عم م�خ الائ �خً �ي ك ائ مك�خ  و�ي

ك. هم مساع��ة مك�خ �ي

 ، �خ �ي �خ الم�ل�ي و مع ائ�� ال�اعم�ي ور�ة (Beratungsstelle) م�ل�ي ائ واصل مع مركرف مسش ي �ة ك ائ ك�خ ل��ي ا لم �ي �خ اإ
ل�  و اإ وء (Asylverfahrenberatung) ائ راءات الل�ج �ج ل ل�إ �ة ور�ة المس�ة ل� مركرف المسش � اإ و�ج �ي لك ال�ة عخ �ج �خ �ي

. �ةٍ ممك�خ رب و�ة �ة �ي ائ �خ �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ل �خ �خ المس�ج �ي �ئ لس اللا�ج م�ج

�ة س�ي موع�ة الك�خ �ي الم�ج وء �خ راءات الل�ج �ج ورهة لاإ مركرخ المسش
ول �ة رخ �خ �ي م��ي �ة �خ ل�ي �ي �ج �خ الاإ

Asylverfahrensberatung in Suhl

Evangelischer Kirchenkreis

Weidbergstrasse 24-26

98527 Suhl

 00 49 36 81 - 80 45 35 5  : �خ الها�ة
 Asylberatung.Suhl@ekmd.de  : �ي رو�خ لك�ة الاإ

ورت  ر�خ �ج اإ �ي مك�ة وء �خ راءات الل�ج �ج ورهة لاإ مركرخ المسش
�ج ا�خ �ج �خ الائ �ي للمواط�خ

Asylverfahrensberatung in Erfurt

 Büro für ausländische MitbürgerInnen

Wenigemarkt 5

99084 Erfurt

 00 49 361 - 77 79 21 48  : �خ الها�ة
info@auslaenderberatung-   : �ي رو�خ لك�ة  الاإ

erfurt.de

را �ي �ة �ج �خ �ي م��ي وء �خ راءات الل�ج �ج ورهة لاإ مركرخ المسش
�ة �ي ر�ة �خ السش �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ي �خ اكو�خ م�ة ��ي طخ م�خ
Asylverfahrensberatung in Gera

Diakonie Ostthüringen

Strasse des Friedens 1

 07548 Gera

   00 49 365 - 20 21 02 36  : �خ  الها�ة
 asyl@do-diakonie.de  : �ي رو�خ لك�ة الاإ

ورت  ر�خ �ي اإ �خ �خ �ي �ئ ل للا�ج �خ المس�ج �ي عخ �خ ور�ي لس �ة م�ج
Flüchtlingsrat Thüringen e. V.

 Schillerstrasse 44

  99096 Erfurt

 00 49 361 - 51 80 51-25 / -26  : �خ الها�ة
 info@fluechtlingsrat-thr.de  : �ي رو�خ لك�ة الاإ
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و اص�ة  ال�ف ات  ا�ج �ي ال���ة
وء الل�ج راءات  �ج اإ �ي  �ف ات  ما�ف ال�ف

اص �ف �ش ال�ئ م�ف  موعات  م�ج

��هم  ون معهم �ة ل�ج �ج ا �ي �ي لما�خ �ي ائ �ة �خ ون ال�ما�ي طل�ج �خ �ي �ي اص ال�خ �خ �ش ع الائ م�ي �ج
ع  م�ة �ة وء (Asylverfahren)، �ي راءات الل�ج �ج �ي اإ اص �خ كل �خ سش ارب. �ج �ج � م�خ ال�ة اص�ة والع��ي ال�خ

م  ��ي �ة � �ة اص. ع�خ عهم ال�خ �ي وصخ ل� ال�عم �خ ون اإ ا�ج ��ة و �ي اص�ة ائ وق �خ ��ة �خ �ج �ي �ئ �جعصخ اللا�ج
اص وما  ل� �عم �خ �ة اإ �ا�ج �ة �ج ا ك�خ �خ �ص لما اإ � وال�خ ���ي �ج ال�ة �ج وء (Asylantrag) �ي طل�ج الل�ج

ك. كون ل��ي � �ة �ي �ة اص�ة ال�ة ات ال�خ ا�ج �ي الا��ة

وا �عًما  ل�ة �ة ن �ي �ي ائ عخ �ج �خ مَّ �ي اص وم�خ �ش كٍل �خ سش طر" �ج �ة لل�خ ع�ون "عرصخ �خ �يُ �ي اص ال�خ �خ �ش الائ
، وال�وامل،  ار الس�خ ، وك�ج �ة عا�ة وو الاإ اص �خ �خ �ش ون، والائ ال، والمراه�ة ط�خ اًصا هم الائ �خ

ا،  س�يً �خ و �خ ا ائ �يً ��خ � �ج ر، والمرصخ سش ال�ج ار �ج �ج �ة ا الاإ �ا�ي ر، وصخ َّ� ال �ةُ �هة مع ائط�خ ل�ة الو��ي والُمع�ي
ا  �خً �ي مك�خ ائ . �ي �ة س�ة ��ر�ي م�ة ل�ي ا�ئ ه ال�ة . ه�خ �خ و الع�خ �ج ائ �ي ع�خ وا ال�ة �خ عا�خ �ي اص ال�خ �خ �ش والائ

هم  �خ ل��ي �ي اص ال�خ �خ �ش و الائ ر�ه�خ ائ م�خ رات �ج ساء المسا�خ ل ال�خ رى م�ش �خ موعات ائ �خ م�ج م�ي �خ �ة
.)LSBTTIQ("رى �خ �ة "ائ س�ي �خ ول �ج م�ي

اص  �خ �ش موعات الائ ًلا ع�خ م�ج ��ي �خ ر �ة ك�ش � م�خ المعلومات ووص�خ ائ �ي ك ال��ول عل� مرخ مك�خ �ي
ر  ك�ش و ائ وصاف ائ ا كان ائ�� الائ �خ . اإ �ج �ي ا الك�ة �ي ه�خ اص �خ كل �خ سش طر" �ج �ة لل�خ عّ�ون "عرصخ �خ �يُ �ي ال�خ

اء  �خ �ش �ي ائ لك �خ ك و�خ ا�ة ا�ج �ي ا لا��ة �ةً �ة وال�عم و�خ �ي الرعا�ي ل�ة ك �ة مك�خ ، �ي �ة ��ي �خ ك السش �ة عل� �ال�ة ط�ج �خ �ي
ل�  اج اإ ��ة ك �ة �خ ل اإ اص. �ة عك ال�خ كر ما وصخ �خ ن �ة لك م�خ المهم ائ ك. ل�خ اص�ة �ج وء ال�خ راءات الل�ج �ج اإ

ال�عم!

1

1.1

ا للما�هة 29 �ةً و�خ
�ي ورو�ج �ا� الائ � الا�ة �ي و�ج م�خ �ة

وء راءات الل�ج �ج اإ اص �ج ال�خ
)RL 2013/32/EU(

وء الل�ج راءات  �ج اإ �ي  �ف ات  ما�ف ال�ف

�ي كل �ال�ة  وء، �خ راءات الل�ج �ج �ي اإ ك �خ �ي ل��ي اص�ة ال�ة ات ال�خ ما�خ �ص ال�خ ًما �خ �ج �ا�ئ �ج �ي
 (Asylantrag) وء اب طل�ج الل�ج ��ج رح ائ ا�ًرا عل� �ش كون �ة �: لك�ي �ة �خ ك� ائ . م�خ الموئ عل� ��هة

عل�ة  �ة ما �ي �ي ور�ة (Beratung) �خ ��ل عل� ال�عم والمسش ن �ة �ج ائ �ج كٍل كامل، �ي سش ك �ج اص �ج ال�خ
 � �ي ل� مرخ �ة اإ �ا�ج �ة �ج ا ك�خ �خ ر اإ �ي ��خ �ي لل�ة �ة الكا�خ ك الو�ة ن ل��ي ا ائ �ي ه�خ ع�خ � �ي اص. �ة عك ال�خ وصخ �ج

عك  ��ث ع�خ وصخ ك ال�ة �ج عل�ي �ج � �ي �خ ا ائ �خً �ي �ي ائ ع�خ ا �ي ا. ولك�خ ه�خ اب له�خ ��ج ك ائ �ة ول��ي م�خ الو�ة
ار. �ج �ي الاع�ة ها �خ �خ �خ مك�خ ائ � �ي اكلك ��ة ك ومسش ار�ج �ج اص و�ة ال�خ

ل�ف راء ��ج �ج وء واإ راءات الل�ج �ج اإ
Asylverfahren und Dublin-Verfahren

�ي  ا�هة م�خ ��ة مهم وهو: ال��ة �خ �خ ا الا��ة ك ه�خ مك�خ ا. �ي �ي لما�خ ل� ائ ك اإ �ة م�خ وط�خ � هر�ج ل�ة
�ا�ي  �ج ال��ة ل� المك�ة وء اإ طل�ج ل�ج �م �ج �ة ك ال�ة �ج عل�ي �ج ا، �ي وء. ولل��ول عل� ه�خ الل�ج

عَرف  �ف (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) – وهو ما �يُ �ي �ئ ر�ة والل��ج لله�ج
 BAMF ج� �ة مك�ة ��ة �ة ط. ��ي �ة �ة �خ �خ روف مع�ي �ي طخ �ة �خ ح ال�ما�ي م�خَ ا�م "BAMF" . �ةُ �اًرا �ج �ة ا�خ

م لا. روط ائ ه السش �ي ه�خ و�خ س�ة ك �ي اص �ج وء ال�خ ا كان طل�ج الل�ج �خ مما اإ

ات: � م�خ اللعخ الع��ي وء �ج راءات الل�ج �ج ا ع�خ اإ علام�يً لًما اإ �ي ا �خ � ه�خ �ج �ة
www.asylindeutschland.de/ar/لم �ي �خ

وء  طل�ج ل�ج �م�ة �ج �ة و �ة � ائ �ة رخ �ة ي ا�ج ل� ال�خ عك لسلطات ال�ج عطاء �ج�مات ائصا�ج اإ م�ة �ج لرخِ
ا ائُ �خ اإ

عل  ال�خ كون �ج � �ة �ة اك، �خ مك�ش ه�خ ك لم �ة ، لك�خ �ي ورو�ج �ا� الائ رى م�خ �ول الا�ة �خ �ي �ول�ة ائ �خ
صخ  مَّ ُر�خِ ل�ف (Dublin-Verfahren) وم�خ �ش راء ��ج �ج ما �يسم� اإ �ي وً�ا �خ  مو�ج

�ة  ا�ي لك م�خ المهم للعخ ول". ل�خ �ج ر م�ة �ي ك وُعّ� "عخ اص �ج وء (Asylantrag) ال�خ طل�ج الل�ج
ل: �ص (Beratungsstelle) م�ش �ف ور�ة م�ة ل� مركرف مسش � اإ و�ج  ال�ة

��ش ع�خ م�اٍم/ وء (Asylverfahrensberatung) وال�ج راءات الل�ج �ج ور�ة ل�إ  مركرف  المسش
ا. �ي لما�خ �ي ائ وء �خ ون الل�ج ا�خ �ة �ة ملم �ج م�ام�ي

1.2

ا للما�هة 22 �ةً و�خ
�ي ورو�ج �ا� الائ � الا�ة �ي و�ج م�خ �ة

وء راءات الل�ج �ج اإ اص �ج  ال�خ
)RL 2013/32/EU(

https://www.asylindeutschland.de/ar/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85/
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وي عل� موع�  ��ة � ر�ال�ة �ة ل�ة �ة �ج BAMF ��ة ل� مك�ة وء (Asylantrag) اإ مك طل�ج ل�ج ��ي �ة ع� �ة �ج
لس�ة  لال �ج ك. �خ اب هرو�ج �ة ائ��ج ك لمعر�خ اص�ة �ج �ة ال�خ ��ي �خ ماع (Anhörung) السش لس�ة ال���ة �ج

�ة م�خ  ��ةَّ �ةَ لك ��يُ ع� �خ ل. و�ج ��ي �خ ال�ة ك �ج ��ة ل� �ة �ج BAMF اإ اء مك�ة مع ائ�� ائع�خ س�ة ماع، ��ي الا��ة
ماع  لس�ة الا��ة ن �ج اإ لك، �خ م لا. ل�خ ا ائ �ي لما�خ �ي ائ �ة �خ ��ل عل� ال�ما�ي �ة ��ة ا ك�خ �خ ر ما اإ ر�ي �ة ك و�ة ا�ة ا�خ �ي �ج
 ،(Asylverfahrensberatung) وء راءات الل�ج �ج ور�ة ل�إ مك�خ لمركرف المسش �ة لك. �ي ا�ي ه مهم�ة للعخ ه�خ

 � مك�خ ماع و�ي لس�ة الا��ة ك ل�ج رخ هِّ �ج ن �يُ ص �اعم ائ �خ و �ش ور �ة (Beratungsstelle) ائ و مركرف مسش ائ
�ة  ك و�ر� ال�كا�ي اب هرو�ج ��ج ائ ارك �ج �ج �خ ًرا عل� اإ �ي ل ك�ش عوَّ � �يُ . �ة لس�ة اء ال�ج �خ �ش �ي ائ ك �خ �ة �ة ا مرا�خ �خً �ي ائ
سمح لك  ً�ا. �ي �ي سك لها �ج �خ رخ �خ هِّ ماع و�ج لس�ة الا��ة �ي �ج ا �خ �يً ا كا�خ �ةً �خ و�ة لك، �خ ح. ل�خ كٍل ص��ي سش �ج

�امها. وعا�هةً ما  �خ � ا��ة ر ع�خ ك�ج را��ة ائ عر �ج سش �ي �ة �ة ال�ة اللعخ ��ث �ج ال�ة ماع �ج لس�ة الا��ة اء �ج �خ �ش �ي ائ �خ
ح لك. كل واصخ سش ل�ة �ج ��ئ �ات والائ �ي وصخ ع ال�ة م�ي م�ة �ج ر�ج �ج �ة �ج م. �ي ك الائ �ة كون ه�ي لعخ �ة

لس�ة  �ي �ج ك �خ ل�ي مع اإ س�ة ن �ي � ائ ر�ي ك �ة �خ ائ  �ج
�ةً ا�ج و ك�ة اه�ةً ائ �خ لها �ش �ج �ج BAMF �ة ر مك�ة �ج �خ ن �ة ك ائ مك�خ �ي

 (Protokoll) لس�ة ر �ج عّ� م��ف �ه. �يُ ر�ي ي �ة م ال�خ ر�ج س الم�ة �خ �ج ره �ج �ج �خ و �ة ، ائ هة و امرائ ل ائ ماع ر�ج الا��ة
ر  �ي م��خ ح �خ ء كامل وص��ي �ي ك� ائن كل �ش ائ . �ة �ة ها�ي �ي ال�خ م لك �خ ر�جَ �ة ، و��ةُ �ة اء الم�ا��ش �خ �ش �ي ائ �خ

اص  وء ال�خ ن طل�ج الل�ج ائ سش رار �ج ا�خ �ة �خ �اس لا�ة ر هما الائ ماع والم��خ لس�ة الا��ة . اإن �ج لس�ة ال�ج
ك. �ج

اصون  لون �ف ماع (Anhörung) مم�ش لس�ة ال���ة اء �ج �خ �ش �ي ائ �ة �خ �خ �ي �الات مع�ي � �خ و�ج �ي
ر  �ي ر م�خ عخ َّ� اص ال�ةُ �خ �ش ا�ون للائ معات م�ة معون/المس�ة لاء المس�ة (Sonderbeauftragte). هوئ

�ة  س�ي �خ ون �ج��مات �خ اص الم�ا�ج �خ �ش ، والائ �ج �ي ع�خ ا ال�ة �ا�ي ا، وصخ س�يً �خ طه�ون �ج ، والم�خ �ة مرا�خ
مان  لك ل�خ ماع و�خ لس�ة الا��ة ل �ج �ج اص م�خ ائ كٍل �خ سش ون �ج ر. وهم م�ر�ج سش ال�ج ار �ج �ج �ة ا الاإ �ا�ي وصخ

�ي ائن  ك ال��ة �خ ن ل��ي ا ائ �خً �ي �ي ائ ع�خ ا �ي . وه�خ �ة �ي ائي و�ة وء عا�ل�ة �خ راءات ل�ج �ج ��ولك عل� اإ
ر  س�ي �خ ا كان �ة �خ ال، اإ ل الم�ش �ي هها. عل� ��ج وا�ج �ي �ة اكل ال�ة المسش �ة �ج �ي �ة كا�خ ص عل� �را�ي �خ �يسمعك �ش
ن  ك ائ هة م�خ ��ة ِك امرائ وص�خ ِك �ج �خ �ي ائ ع�خ ا �ي ه�خ سك، �خ �خ �ج �ج س�ج طها� �ج الاصخ عل�ة �ج �ة ك �ي اب هرو�ج ائ��ج

ا. �خً �ي هة ائ ك امرائ ل�ي مع اإ س�ة �ة

ور�ة المسش

�ة  و م�اٍم/م�ام�ي ل�ة ائ �ة ور�ة (Beratung) مس�ة ا ع�خ مسش �ي لما�خ �ي ائ ��ش �خ �ج �ة �ة ا ك�خ �خ اإ
ك  مك�خ � �ي �خ ا ائ �خً �ي �ي ائ ع�خ ا �ي . ه�خ �ة ي و�ة �ي ائ هم �خ �ال �ج ا�ًرا عل� الا�ة كون �ة ن �ة �ج ائ �ج (Anwält*in) �ي

 (Anhörung) ماع لس�ة ال���ة ل �ج �ج �ة ال�ا�م�ة �ة �ي را�ئ �ج �ي المرا�ل الاإ ال��ول عل� ال�عم �خ
وء  راءات الل�ج �ج ل ل�إ �ة ور�ة مس�ة �خ مركرف مسش �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة � �خ و�ج صخ . �ي الر�خ رار �ج ا�خ �ة �خ ع� ا�ة و �ج ائ

 (Erstaufnahmeeinrichtung) ي� �ا�ئ �ة واء ال��ج �ي �ي مركرف ال�إ (Asylverfahrensberatung) �خ

�ي  ماع �خ لس�ة الا��ة ع�ا� ل�ج وء عل� الا��ة راءات الل�ج �ج ورهة لاإ ساع�ك مركرخ المسش ول �ي �ة رخ �خ �ي م��ي �خ
 . �ة ات اللا��ة وء والعمل�ي راءات الل�ج �ج ر اإ رح لك ��ي سش �ش �ي ا، ��ي �خً �ي لك ائ ع� �خ �ج BAMF ولما �ج مك�ة

ل�ة ع�خ لمِّ  و� ائ��ئ �ي �ال�ة و�ج ل�ف (Dublin-Verfahren)، و�خ راء ��ج �ج ا عل� اإ �خً �ي ساع�ك ائ � �ي �خ كما ائ
. اص�ة ات ال�خ ا�ج �ي �ة للا��ة ار�ي سش �مات الا��ة �ة وال�خ ل م�اٍم/م�ام�ي وك�ي و ع�خ �ة �رهة ائ مل الائ �ش

عا�هةً  ، �خ �خ �ي عخ �خ ور�ي �ة �ة �ي ولا�ي ول �خ �ة رخ �خ ر م��ي �ي رى عخ �خ �ة ائ �خ �ي م��ي عل �خ ال�خ سش �ج ع�ي �ة �ة ا ك�خ �خ اإ
ام�ة  �ة �ي مكان الاإ ل �خ وء. ا�ائ �ي الل�ج �ة لطال�ج �ة م�ل�ي ماع�ي �ة ارات (Beratung) ا�ج سش � ا��ة و�ج ما �ة
سش  ع�ي �ي �ة �ة ال�ة رهة الولا�ي و �ا�ئ ك ائ �ة �خ �ي م��ي �خ �خ �ي �ئ ل� اللا�ج ورهة اإ �م المسش �ة �خ �ي � عمَّ �ي سش �خ ع�ي ي �ة ال�خ

ور عل�  ك عل� الع�ش و مساع��ة ر ائ ا�ش كل م�ج سش ك �ج �خ عل� مساع��ة ا�ر�ي ون �ة كو�خ � �ي �ة ها، �خ �ي �خ
وء  راءات الل�ج �ج ل ل�إ �ة ور�ة المس�ة ا مركرف المسش �خً �ي � ائ و�ج . كما �ي �ة ا��ج �ة الم�خ ار�ي سش �مات الا��ة ال�خ

�ال  هات الا�ة ور عل� �ج ك الع�ش مك�خ ورت. �ي ر�خ را واإ �ي �ي �ج �ة �خ �ي م��ي (Asylverfahrensberatung) �خ

ه  ورهة ه�خ ساع�ك مراكرخ المسش ول�". كما ��ة طوات الائ وان "ال�خ ��ة ع�خ �ج �ة �ي ا الك�ة �ة ه�خ �ا�ي �ي �ج �خ
. �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ر �خ �خ �ي مكان اآ سش �خ ع�ي �ة �ة ا ك�خ �خ ا اإ �خً �ي ائ

1.3

�ا�  � الا�ة �ي و�ج م�خ �ة
اص  �ي ال�خ ورو�ج الائ

وء راءات الل�ج �ج اإ  �ج
)RL 2013/32/EU(

رهة  �ة � 2 ال�خ �خ ًا لل�ج �ة و�خ
�خ  �ي عخ �خ ور�ي ون �ة ا�خ 1 م�خ �ة

ماع�ي  للمسك�خ ال�ج
�ة  ماع�ي �ة �ة الا�ج والرعا�ي

�ة  ا�ئ الرعا�ي )م�ج
ورهة ( �ة والمسش ماع�ي �ة  الا�ج

�ة  ومل��ة 2 )الرعا�ي
�ة  ماع�ي �ة ورهة الا�ج والمسش

) رهة اله�ج اص�ة �ج ال�خ
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�ة �ي ال��ج �ة  والرعا�ي ات  عا�ف ال�إ

ات  عا�خ ��ل عل� اإ و�ك، �وف �ة رهة و�ج �ة وء وطوال �خ راءات الل�ج �ج �ي اإ و�ك �خ ر� و�ج م�ج �ج
�اًرا  �ة وء )المعروف ا�خ �ي الل�ج ا طال�ج ا�ي ون مرخ ا�خ ا ل�ة �ةً �ة و�خ �ي �ة الط�ج �ة وللرعا�ي سش �خ المع�ي لم�ار�ي
�ةٍ  �ي و�ة اص�ة �خ ات �خ عا�خ ا ال��ول عل� اإ �خً �ي ك ائ مك�خ ون، �ي ا�خ ا ال�ة ا له�خ �ةً ا�م: AsylbLG(. و�خ �ج

ك  ا�ة ا�ج �ي �ة ا��ة ط�ي عخ و ل�ة �ة ائ ك ال���ي �خ �ال�ة م�ي ائ اص ل�ة عك ال�خ �ي وصخ �ة مهم�ة �خ ا كا�خ �خ كر، اإ م�ج
ه  ل ال��ول عل� ه�خ �ج ��� م�خ ائ م طل�ج و�خ ��ي �ة �ج �ة �ج الك. �ي ات ائط�خ ا�ج �ي و ا��ة اص�ة ائ ال�خ

�ة  س�ي �خ و ال�خ �ة ائ س��ي مراض ال�ج �ي م�خ الائ �ي العلاج الط�ج ك ال��ة �خ . ل��ي اص�ة ات ال�خ ا�ج �ي ات للا��ة عا�خ الاإ
 ،(Erstaufnahmeeinrichtung) ي� �ا�ئ �ة واء ال��ج �ي �ي مركرف ال�إ �ة �خ اء الو�ة �خ �ة ع� ا�خ . �ج �ة �ي ائي و�ة �خ

��ل عل�  ك ل�ة �ة �ج �ي ك/ط�ج �ج �ي ل� ط�ج مها اإ ��ي �ة ك �ة مك�خ �خ �ي �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ة �خ �ة ص��ي طا�ة � �ج ل�ة �ة ��ة
. �ة �ي �ة الط�ج الرعا�ي

السك�ف 

واء  �ي �ي مركرف ال�إ ول� عا�هةً �خ ك الائ ا�ة و�ة �ي ائ �خ �ة ، ��ة �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ك �خ ام�ة �ة � وصولك واإ ع�خ
ات  ر الولا�ي ل� �وا�ئ ل اإ �ةَ �خ لك، ��ةُ ع� �خ ول. �ج �ة رخ �خ �ي م��ي �ي (Erstaufnahmeeinrichtung) �خ �ا�ئ �ة ال��ج

ات  ا�ج �ي �ي ا��ة ل�ج �ي �ك�ف (Unterbringung) �ي ك ال��ة �خ كون ل��ي ها �ي �خ . ��ي �ة ر�ي والم�ن ال��خ
مهات  و الائ ر�ه�خ ائ م�خ رات �ج ساء المسا�خ ن ال�خ ال، ائ ل الم�ش �ي �ي عل� ��ج ع�خ ا �ي ك. وه�خ اص�ة �ج واء ال�خ �ي الاإ
�ة  س��ي �ة ال�ج عا�ة وي الاإ اص �خ �خ �ش ن الائ و ائ ات ائ ر�ي �خ ساء ائ �ة مع �خ ط�ة �ي م�خ ْم�خ �خ �ةِ ر�ها �يُ م�خ ل�ة �ج الُمع�ي

�ة لا عوا�ئ ل �ج م��خ ن �ي��لوا عل� مسك�خ �ج �ج ائ �ج �ي

1.4

1.5

ا للما�هة 14 �ةً و�خ
اص  واء ال�خ �ي � الاإ �ي و�ج �ة

�ي ورو�ج �ا� الائ الا�ة �ج
)RL 2013/33/EU(

رهة  �ة � 1 ال�خ �خ ًا لل�ج �ة و�خ
�خ  �ي عخ �خ ور�ي ون �ة ا�خ 1 م�خ �ة

�ة  ماع�ي والرعا�ي للمسك�خ ال�ج
، المل��ة 1 )ال��  �ة ماع�ي �ة الا�ج

�ام  �خ روط ا��ة � لسش ��خ الائ
ماع�ي  المسك�خ ال�ج

اص  �خ �ش م للائ �ج �ك�خ ملا�ئ �ي ر�ة �ج �ة �ج � �ي �خ اص�ة عل� ائ ��ة �خ ص لا�ئ �خ ، �ة �خ �ي عخ �خ ور�ي �ة �ة �ي ولا�ي �خ
ارهة  سش ر المعلومات ع�خ عروض الا��ة �ي و�خ �ج �ة �ج � �ي �خ اص�ة وائ واء ال�خ �ي ات الاإ ا�ج �ي وي ا��ة �خ

اص  واء ال�خ �ي � الاإ �ي و�ج هم �ة �خ ��خ �خ �ي �ي اص ال�خ �خ �ش �ة عل� الائ ط�ج �خ ا �ي . ه�خ اص�ة وال�عم ال�خ
ات،  ل�ي ا عل� الم�ش �خً �ي �ة ائ ط�ج �خ اص. و�ي كل �خ سش طر" �ج �ة لل�خ هم "عرصخ وص�خ �ي �ج ورو�ج �ا� الائ الا�ة �ج
رات  ساء المسا�خ ع ال�خ م�ي �خ و�ج �ي �ش �خ ا، والم�خ س�يً �خ �خ �ج �ول�ي س، والم�ة �خ �ي ال�ج �و�ج ، ومرخ �خ �ي ل�ي والم�ش

. ر�ه�خ م�خ �ج
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اص�ة  ال�ف ات  ا�ج �ي ال���ة وي  �ف �ة م�ف  لل�ما�ي �ف  الساع�ي اص  �ف �ش ال�ئ موعات  م�ج
وء راءات الل�ج �ج اإ �ي  �ف

ر َّ� ال�ةُ

��ة لك  ا؟ �ي �ي لما�خ ل� ائ ك اإ ل�ة �ة مع عا�ئ �ي �ة لعخ عمرك 18 عاًما وائ �ج لم �ي
. �خ �ي ا��ج �ة م�خ اصًرا ال��ول عل� �عم ورعا�ي ك �ة �ة �ج��خ

ك  ا كان ل��ي �خ . اإ ل�ة كم عا�ئ �ة كم �ج��خ ل�ي وء (Asylantrag) اإ م طل�ج ل�ج ��ي �ة �ة و ائ��هما �ج ام وال�اك ائ ما �ة ر�ج
ال، العمل  ط�خ الائ ار �ج �ج �ة سري، الاإ واج ال�ة ال: الرخ ل الم�ش �ي رار )عل� ��ج ًلا( لل�خ ك ط�خ �ة اص�ة )�ج��خ ك ال�خ ا�ج ائ��ج

�ج  �ج ات(، �ي �خ �ة لل�ج ا�ل�ي �خ اء ال�ة ع�خ � الائ و�ي سش ال، �ة ط�خ � الائ �ي �خ �ج ، �ة ل�ي رخ �خ الم�خ ، الع�خ س�ي �خ لال ال�ج عخ سري، الا��ة ال�ة
وء. راءات الل�ج �ج �ي اإ ماع (Anhörung) �خ لس�ة ال���ة �ي �ج كرها �خ  �خ

 .(Beratungsstelle) ور�ة ها م�خ مركرف للمسش اطل�ج لك - �خ � �خ ر�ي �ة لا �ة ا ك�خ �خ و - اإ ك ائ اطل�ج المساع�هة م�خ وال��ي
. ��ي �خ كل �ش سش رار �ج اص�ة لل�خ ك ال�خ ا�ج ل� ائ��ج ماع اإ مك�خ الا��ة مَّ �ي  وم�خ �ش

اء  �ة كم ال�ج مك�خ و هل �ي ل� الم�ر��ة ائ هاب اإ ك ال�خ مك�خ ل: هل �ي رى، م�ش �خ ل�ة الائ ��ئ � م�خ الائ � الع��ي ك�ي ائ ال�ة ك �ج ل��ي
؟ ل�ة كم عا�ئ �ة ا �ج��خ �ي لما�خ �ي ائ �خ

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ ًلا �خ ك ط�خ �ة رار �ج��خ ك لل�خ ا�ج ��ج مراعاهة ائ
� عل� 	 �ي رخ ر لم�هة �ة َّ� ال �ةُ ها ائط�خ �ي ل��ي �ر ال�ة واء الائ �ي ورخ اإ �ج  لا �ي

(Erstaufnahmeeinrichtungen) ي� �ا�ئ �ة واء ال��ج �ي �ة ال�إ �ي مرا�ف هور �خ 6 �ش
	 ّ �ي مسك�خ م�م�ي ك �خ سش مع ائ�ر�ة الع�ي
لال 	 عخ و الا��ة و �وء المعامل�ة ائ ، ائ �خ �ة م�خ الع�خ ال�ما�ي
�خ 	 �ي ال والمراه�ة ط�خ �ج مساع�هة الائ ل مك�ة �ج ال��ول عل� ال�عم م�خ �ةِ
م 	 عل�ي ال��ول عل� ال�ة
� واللع�ج 	 �ي ر�خ الرا��ة وال�ة
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2

2.1

§

 47 � �خ ا لل�ج �ةً و�خ
رهة 1م�خ  �ة ال�خ

وء  ون الل�ج ا�خ �ة

ك: ك لمساع��ة ام�ة �ة �ي مكان اإ و� �خ �ة م�خ هو مو�ج و معر�خ اكلك ائ ك ومسش ل�ة ��ئ ائ � �ج و�ج ك ال�ة مك�خ ا �ي ه�خ

 : �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مركرخ الا�ة

. �خ �ي �ئ ل للا�ج �خ المس�ج �ي عخ �خ ور�ي لس �ة م�ج
Flüchtlingsrat Thüringen e. V.

Schillerstraße 44

 99096 Erfurt

و 25 51 80 51 - 361 49 00 27 43 88 51 - 361 49 00 ائ  : �خ الها�ة
و :   umf@fluechtlingsrat-thr.de ائ �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي  ال�ج

info@fluechtlingsrat-thr.de

www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ المو�ة

العرض:
اب  �ج ون مساع�هة السش ا�خ ، و�ة ام�ة �ة وء، و��ة الاإ راءات الل�ج �ج اب وائ�رهم ع�خ اإ �ج �خ السش �ي �ئ �ة للا�ج ر��ي ح �خ �ا�ئ معلومات و�خ
ورهة  رى( والو�اط�ة لل��ول عل� ال�عم والمسش �خ ات ائ م�ة للعخ ر�ج م/م�ة ر�ج ا��ة م�ة �ة ، اإ �ة �ي رخ ل�ي �ج �خ ، والاإ �ة �ي لما�خ ات: الائ )اللعخ

ام�ة �ة رب م�خ م�ل الاإ ال�ة �ج

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
	  � �ج �!". ��ي ��ي �ائ م�خ �ج �ج "ا�ج �ي �ة : ك�ة ر مرا�خ �ي ر م�خ عخ َّ� �خ ال�ةُ �ي �ئ ل�ة للا�ج �ة المس�ج �ا��ي ���ة الا�ة �خ ط�ة الم�ة الرا�ج

ول�  هم الائ ا�ة و�ة �ج ع�خ ائ �ي ا الك�ة �ي ه�خ هم، معلومات مهم�ة �خ لا�ة ا مع عا�ئ �ي لما�خ ل� ائ �موا اإ �خ �ة �ي اب ال�خ �ج ون السش �ئ اللا�ج
www.b-umf.de/material/neu-anfangen :ا �ي لما�خ �ي ائ �خ

	 www.jogspace.net :�لا ��و اب �ج �ج JOG – �ش
	 : �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة اب �خ �ج ال والسش ط�خ �ة الائ �مات �ما�ي  �خ

www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html

	 www.jugendmigrationsdienste.de :ر اب المها�ج �ج �م�ة السش �ج �خ مك�ة

i

mailto:umf%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
mailto:info%40fluechtlingsrat-thr.de%20?subject=
mailto:info%40fluechtlingsrat-thr.de%20?subject=
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge
http://www.b-umf.de/material/neu-anfangen
http://www.jogspace.net
https://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html
https://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html
https://www.jugendmigrationsdienste.de/
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�ة ر مرا�ف �ي ر م�ف عف َّ� ال�ةُ

ي م�خ  ر�ك - ائ م�خ ا �ج �ي لما�خ ل� ائ �ة اإ �ي �ة ع� وائ لعخ عمرك 18 عاًما �ج �ج لم �ي ائ
ر  �ي اصًرا م�خ عخ ك �ة �ة ا، �ج��خ �خً �خ لك؟ اإ ص �اصخ �خ ي �ش و ائ ك ائ �ون وال��ي

. �خ �ي ا��ج �ة م�خ ��ة لك ال��ول عل� �عم ورعا�ي ، �ي �ة مرا�خ

�ة م�خ  �ي �ة ك ائ �خ ا اإ �خً �ي ول ائ �ة ن �ة �ة ممك�خ وائ رب و�ة �ة �ي ائ �ي �خ �ة �ي ول عمرك ال��ة �ة ن �ة �ة ائ ا�ي لك، م�خ المهم للعخ ل�خ
�ج  ا المك�ة وم ه�خ �ة ن. ��ي ها الاآ � �ج و�ج �ي �ة �ة ال�ة رهة الولا�ي �ي �ا�ئ اب �خ �ج �ة السش �ج رعا�ي ل� مك�ة � اإ و�ج ك. �ة �ون وال��ي
كون  . و��ي �خ �ي و المراه�ة ال ائ ط�خ �س�ة للائ ل� موئ �ي اإ �ة ائ ك ��ة �خ �ي ائ ع�خ ا �ي ك". ه�خ �م�ي �ة معك "و�ي راء م�ا��ش �ج اإ �ج

و  وء ائ ا لل�ج مك طل�جً ��ي �ة ن �ة ائ سش ال: �ج ل الم�ش �ي ك. عل� ��ج �ي م�ل��ة رارات مهم�ة �خ �خ �ة �خ �ة اك وص�ي �ي ه�خ
ها. ��ة �ج ل�ة ، وائي م�ر��ة ��ة سش ع�ي �خ ��ة �ي ا، وائ �ي لما�خ �ي ائ ل�خ �خ �ة ام�ة م�خ �ة كل اإ ر لسش �خ ا اآ مك طل�جً ��ي �ة �ة

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ ًلا �خ ك ط�خ �ة رار �ج��خ ك لل�خ ا�ج ��ج مراعاهة ائ
اص  	 ل �ف اص )مم�ش كل �خ سش ص م�رب �ج �خ ل �ش �ج رارك م�خ �ةِ اب �خ ��ج ل� ائ ماع اإ الا��ة

) �ة ر مرا�خ �ي ر م�خ عخ َّ� (Sonderbeauftragte*r) لل�ةُ

� ��خ 18 عاًما 	 ل ��ة ر��ي �ة م�خ ال�ة عا�هةً ال�ما�ي
	 (Vormund*in) ة� /وص�ي ل وص�ي �ج �ي م�خ �ةِ و�خ ا�خ ل ال�ة �ي م�ش ال�ة
�خ 	 �ي ال والمراه�ة ط�خ �ج مساع�هة الائ ل مك�ة �ج ل��ول عل� ال�عم م�خ �ةِ
�ة 	 �خ �رهة �اصخ ائ �ي و �خ �خ ائ ر�ي �خ اب اآ �ج سش مع �ش الع�ي
لال 	 عخ و الا��ة و �وء المعامل�ة ائ ، ائ �خ �ة م�خ الع�خ ال�ما�ي
م 	 عل�ي ال��ول عل� ال�ة
� واللع�ج 	 �ي ر�خ الرا��ة وال�ة
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.2

§

58 � �خ ا لل�ج �ةً و�خ
ون  ا�خ رهة 1ائ م�خ �ة �ة ال�خ

ام�ة  �ة الاإ

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مركرخ الا�ة
 Flüchtlingsrat Thüringen e. V. 

 Schillerstraße 44

99096 Erfurt 
0049 361 - 51 88 43 27  : �خ الها�ة

umf@fluechtlingsrat-thr.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج
www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ المو�ة

العرض:
اب �ج ، و��ة السش ام�ة �ة وء، و��ة الاإ راءات الل�ج �ج اب ع�خ اإ �ج �خ السش �ي �ئ ح للا�ج �ا�ئ معلومات و�خ

رى( �خ ات ائ م�ة للعخ ر�ج م/م�ة ر�ج ا��ة م�ة �ة ، اإ �ة �ي رخ ل�ي �ج �خ ، والاإ �ة �ي لما�خ ات: الائ )اللعخ

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
	 : �ة ر مرا�خ �ي ر م�خ عخ َّ� �خ ال�ةُ �ي �ئ ل�ة للا�ج �ة المس�ج �ا��ي ���ة الا�ة �خ ط�ة الم�ة  الرا�ج

www.b-umf.de

	 www.b-umf.de/p/willkommen-in-deutschland " �ة ر مرا�خ �ي ر م�خ عخ َّ� ل لل�ةُ ا – �ل�ي �ي لما�خ �ي ائ كم �خ ا �ج "مر��جً
�ة 	 هة اللو��ي هرخ �ج �ة والائ ك�ي �خ ال�خ �ي للهوا�ة �ج ر��ي �ج ال�ة �ي ا الك�ة �خً �ي ر ائ و�خ �ة  �ي

www.kommgutan.info/de : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ هاب اإل� المو�ة ا لل�خ ر ه�خ �ة ا�خ
	 www.jogspace.net ; facebook.com/jogspace �لا ��و اب �ج �ج JOG – �ش

i

mailto:umf%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge
https://b-umf.de/
http://www.b-umf.de/p/willkommen-in-deutschland
http://www.kommgutan.info/de
https://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html
http://www.jogspace.net
http://facebook.com/jogspace
https://de-de.facebook.com/jogspace/
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ون المعا�ة

�ي  ارك�ة �خ � المسش �ة وع�خ وم�ي اهة ال�ي �ي ال��ي ك �خ �ي ر �خ �ش وئ �ة �ة عا�ة ك اإ هل ل��ي
�ة  س��ي �خ ال�ج ا�ئ �ة الوطخ �ر�خ ا ا�خ �خ �ة اإ عا�ة �ِ�ث الاإ ؟ �ةُ �ة ماع�ي �ة اهة الا�ج ال��ي

ص الم�اب ع�خ العمر  �خ �ة للسش س�ي �خ و ال�ال�ة ال�خ �ة ائ ل�ي �رات الع�ة و ال�ة ائ
ها  ��ة �رج �ة �خ ن �ي ا ائ �خً �ي مك�خ ائ ل . �ي �ة هر عل� الائ �ش �ة ائ �ار ��ة م�ة ع�ي �ج �ي الط�ج

ا،  ً�ا معا�ةً �خ ك �ش �ة �ر والسمع . �ج��خ ل: ال�ج ع�خ ال�واس، م�ش صخ
. ا��ج ��ة لك ال��ول عل� �عم م�خ �ي

ك / مركرف  �ال�ة ص �ج �ة وء (Asylverfahrensberatung) الم�خ راءات الل�ج �ج ور�ة ل�إ ل� مركرف المسش � اإ و�ج �ة
ول  �ج لائ �ي الط�ج �ال �ج ساع�ك عل� الا�ة �ش ��ي ك، ��ي �ة ط�ة �ي م�خ �ة �خ ماع�ي �ة ارات (Beratung) الا�ج سش ال���ة

 BAMF �ل ها�ات اإ ه السش �م ه�خ �ة ن �ة ك( وائ ا�ة عا�ة ك )اإ �ة عا�ة �ة اإ �ج �ش ها�هة �ة ك �ش كون ل��ي ن �ي . م�خ المهم ائ مرهة
.) �خ �ي �ئ رهة واللا�ج �ا�ي لله�ج �ج الا�ة )المك�ة

: اص�ة ك ال�خ و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ ك �خ �ة عا�ة مراعاهة اإ
وء 	 راءات الل�ج �ج لال اإ ماع �خ لس�ة الا��ة �ي �ج ك �خ �ة عا�ة مراعاهة اإ
وء 	 ك لل�ج اب طل�ج ��ج ع ائ م�ي ع عرض �ج ط�ي س�ة ك �ة �خ ك� م�خ ائ ائ وء لل�ة راءات الل�ج �ج �ي اإ المساع�هة �خ
ك 	 ا�ة ا�ج �ي ا��ج مع ا��ة �خ �ة ما �ي �ة �ج السك�خ والرعا�ي
ا��ج  	 ل م�خ �ي �ي ��ج �ي المسش �ة �خ عا�ة وي الاإ اص �خ �خ �ش اح للائ �ة ن �يُ ال، ائ ل الم�ش �ي ا، عل� ��ج �ي ه�خ ع�خ �ي

 ، �ة رور�ي �ة ال�خ �ي ��ة �ة ال�ة �ي �خ � مع ال�ج �ي ط �ج و ر�ج �ي المسك�خ ائ �ة ال�رف ال���ي �خ ل� مرا�خ للوصول اإ
رها �ي ل العام الم�ل�ي وعخ �ة سوق، وال�خ ات ال�ة �ي مكا�خ ، واإ �ة �ي �ة الط�ج ل: الرعا�ي م�ش

�هة 	 ��ي �ة السش عا�ة �ي �ال�ة الاإ ات �خ م الطل�ج ��ي �ة المساع�هة عل� �ة
�ة 	 ر��ي �ي كل �ال�ة �خ �ة �خ عا�ة الاإ �ة �ج عل�ة �ة م�ة �ي ا�خ �ة اإصخ ح ل�ا�ج م�خْ
ارات، 	 طخ ، ال�خ �ة اع�ي طراف ال��خ ، الائ �رك�ة ل: الكرا��ي الم�ة ل مساع�هة )م�ش ات وو�ا�ئ  علا�ج

ات السمع( �خ  مع�ي
�ة 	 وم�ي ات ال�ي ل�ج عل� ال�عو�ج عخ اص لل�ة �عم �خ
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.3

6 � �خ ا لل�ج �ةً و�خ
ا  ا�ي ون مرخ ا�خ رهة 1 م�خ �ة �ة ال�خ

وء  �ي الل�ج طال�ج

ا للما�هة 1 �ةً  و�خ
��هة مم الم�ة �ة الائ �ي ا�ة �خ م�خ ا�ة

�خ  �ي للمعا�ة

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة

اص  �خ �ش ، والائ �ة عا�ة وي الاإ اص �خ �خ �ش ورهة للائ ل )EUTB( ال�عم والمسش �ة ل�ي المس�ة كم�ي ارك�ة ال�ة ورهة المسش �ج مسش �م مك�ة �ة �ي
 . ارك�ة ل والمسش ه�ي ائ عا�هة ال�ة ل اإ ن مسا�ئ ائ سش لا� �ج �اء ال�ج �خ ع ائ م�ي �ي �ج ا �خ ا�خً هم م�ج ار�ج �ة ا لائ �خً �ي ، وائ �ة عا�ة طر الاإ �خ ل�خ �ي المعرصخ

ا  �خ ا اإ ا عمَّ �يً �خ سر ها�ة �خ س�ة ن �ة �ج ائ �ج ا. �ي �خً �ي �خ ائ �ي �ئ و��ة للا�ج �ة ها م�خ �خ صل ائ : الائ �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة اء �خ �ة � م�خ مراكرخ الال�ة اك الع��ي ه�خ
�ة  ط�ي عخ مك�خ �ة ، لا �ي . عا�هةً �خ �ي �خ المعا�ة �ي �ئ ل� اللا�ج ارات اإ سش م الا��ة ��ي �ة �ي �ة رات �خ �ج ك �خ �ج م�خ ر�ي اء ال�ة �ة كان ل�ى مركرخ الال�ة

مات ر�ج /الم�ة �خ م�ي ر�ج �خ الم�ة كال�ي �ة

: �ي رو�خ لك�ة ع الاإ  المو�ة
www.teilhabeberatung.de/artikel/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb

.) �ة �خ �ة والم��ي )��� الولا�ي

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
ر 2020( را�ي �ج رار )�خ رهة وال�خ اق اله�ج �ي ��ي �خ �خ �ي ل� المعا�ة ورهة اإ م المسش ��ي �ة ل ل�ة : �ل�ي ارهة ار�ج م�ة �ج ال�ك�ي

www.esf-netwin.de/medien/Beratungsleitfaden_2020_web.pdf

i

https://www.teilhabeberatung.de/artikel/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb
https://www.esf-netwin.de/medien/Beratungsleitfaden_2020_web.pdf
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: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة

�ال  � الا�ة ر�ج ، �ي ك مطال�ج م���هة ا كان ل��ي �خ . اإ �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ي الس�خ �خ ار �خ �خ الك�ج �ي �ئ �ص للا�ج اء م�خ �ة � مركرخ ال�ة و�ج لا �ي
�ال�ة  ساع�ك عل� الاإ �ش ��ي �، ��ي �ي سش �خ ع�ي ي �ة �ي المسك�خ ال�خ ص �خ �ة �ة الم�خ ماع�ي �ة ارات (Beratung) الا�ج سش مركرف ال���ة �ج

. �ة ا��ج �ة الم�خ ار�ي سش �مات الا��ة ل� ال�خ اإ

ار الس�ف  ك�ج

�ة  � صعو�ج �ج ر م�خ 60 عاًما(، و�ة ك�ج �ي الس�خ )ائ ر �خ �ي ص ك�ج �خ �ة �ش �خ هل ائ
�ي  �هوًرا �خ و �ة ا ائ مراصخً �ي ائ عا�خ ؟ هل �ة �هة ��ي ك ال�ج �ة �ئ �ي �ي �ج ر �الك �خ ��ج �ي �ة �خ

ات  ل�ج عل� ال�عو�ج عخ ك عل� ال�ة �ر�ة ل �ة لِّ �ة �ج عمرك مما �ي س�ج ك �ج ص��ة
�ة  و كا�خ ر�ك ائ م�خ سش �ج ع�ي �ة �ة ا ك�خ �خ ال، اإ ل الم�ش �ي ؟ عل� ��ج �ة وم�ي ال�ي

 . �ة وم�ي ك ال�ي ا�ة �ي ��ي �ة ل�عمك �خ �ي مكا�خ اك اإ ه�خ ك، �خ �ة رعا�ي ل�ة �ج �ة ك ُم�ش ل�ة عا�ئ
. �خ �ي ا��ج �ة الم�خ ��ة لك ال��ول عل� ال�عم والرعا�ي �ي

 � ��ي لم �ش ائ عر �ج سش و �ة ا العمر، ائ �ي ه�خ �خ �خ ر�ي �خ اص الاآ �خ �ش ر م�خ الائ �ي ك�ش كل ائ�وائ �ج سش �رك �ج ع ال�ة ط�ي س�ة �ة �ة ا ك�خ �خ اإ
ً�ا  �خ ك �ش ا ع�ُّ �خً �ي م ائ �ة � �ي �ة كل مل�وظ، �خ سش ر �ج ك�ي �خ �ي ال�ة ك �خ �را�ة ك و�ة اكر�ة �ي �خ �هور �خ ك �ة و ل��ي م و / ائ و�ا�ئ

ات  عا�خ وق والاإ ��ة لك ال��ول عل� ال��ة ، �ي ه ال�ال�ة �ي ه�خ ً�ا. �خ ��ي ا �ش �ي مرصخً عا�خ ً�ا �ي �خ و �ش �ة ائ عا�ة ا اإ �خ
و 2.8. رهة 2.3 ائ �ة �ي ال�خ الوار�هة �خ

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ �ج عمرك �خ س�ج رخ �ج �ي م�ي �ة ال�ة ر�ج �ج و �ة ها و / ائ �ي عا�خ �ي �ة �هور ال�ة مراعاهة �الات ال�ة
را�  	 �خ سش مع ائ ال: الع�ي ل الم�ش �ي ، عل� ��ج ع�خ ص��ي و� صخ �ي �ال�ة و�ج م�خ ال�عم �خ �خ �ي �ة ام�ة ال�ة �ة الاإ

 ، �ة �ي �ة الط�ج ل: الرعا�ي ، م�ش �ة رور�ي �ة ال�خ �ي ��ة �ة ال�ة �ي �خ � مع ال�ج �ي ط �ج ات ر�ج �ة �خ �ة �ي �ش ام�ة �خ �ة ، والاإ �رهة الائ
رها �ي ، وعخ ل العام الم�ل�ي �ة سوق، وال�خ ات ال�ة �ي مكا�خ واإ

ك  	 رو�خ ها وطخ �خ �ة ��ي ك ال���ي ر عل� �ال�ة �ي كل ك�ج سش م� �ج ع�ة ، �ة �ة �ي ا�خ �ة اإصخ ماع�ي �ة ات ا�ج عا�خ اإ
�ة �ي سش المع�ي

ك 	 ل�ة ع�خ ائ�ر�ة �ة ا مس�ة ا�ي مرخ
سوق،  	 � ال�ة لك، وع�خ رخ ل� م�خ �ي اإ �ة ائ ل�ة �ة �ة �خ �مات م�ة لال �خ �ة م�خ �خ وم�ي اهة ال�ي �ي ال��ي المساع�هة �خ

�ج �ي ل� الط�ج �ة اإ �ي الطر�ي و �خ �ة ائ ل�ي رخ عمال الم�خ ، والمساع�هة عل� الائ �خ ل الطعام السا�خ وص�ي و�ة
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.4

§

i
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ال�وامل �ات  الس�ي

ك ال��ول  مك�خ ي �ي اص ال�خ �خ ع�خ ال�عم ال�خ ساءل�ي �ة �ةِ �امل و�ة �خ هل ائ
ا  �خً �ي �خ ائ �ي �ج رعخ ما �ة ؟ ر�ج ع� الولا�هة ، و�ج اء ال�مل، والولا�هة �خ �ش �ي ائ � �خ عل�ي

ك�هة  ائ ر م�ة �ي �ةِ عخ �خ ما ائ �ة ع�خ �ملك؟ ر�ج سر�ي ص ما �ج �خ ��ث مع �ش �ي ال�ة �خ
ع� الولا�هة  ل �ج و وال� الط�خ �ةِ ائ �خ ها ائ �خ �ج ع�ي م�ة �ة �ي �ة وق ال�ة ا م�خ ال��ة �خً �ي ائ

ا��ج �ات ال�وامل ال��ول عل� �عم م�خ ��ة للس�ي ا؟ �ي �ي لما�خ �ي ائ �خ

: اص�ة ك ال�ف و�ة  ��ة

ماع 	 لس�ة الا��ة �ي �ج وء و�خ راءات الل�ج �ج �ي اإ مراعاهة �ملك �خ
اكل �ا�هة  	 و� مسش �ي �ال�ة و�ج وء �خ راءات الل�ج �ج �ي اإ ماع �خ لس�ة الا��ة ل موع� �ج �ي �ج ائ �ة �ة �ي مكا�خ اإ

ال�مل �ة �ج عل�ة م�ة
�ة 	 ا��ج �ة وم�خ م�خ ام�ة اآ �ة اإ
ك 	 �ة ط�ة �ي م�خ ورهة لل�وامل �خ ال�عم م�خ مركرخ المسش
ع لل�مل، وملا�جس  	 هر الرا�ج �ة م�خ السش �ي ا�خ �ة اإصخ ال، ل�ا�ج ل الم�ش �ي و ما�ي، عل� ��ج �عم مال�ي ائ

�خ  �ي ال �ج �ة ائط�خ ال وعر�ج ر ائط�خ ال، �ر�ي �ش الولا�هة )ملا�جس ائط�خ ل ���ي مات الط�خ لرخ ال�مل، ومس�ة
�وص ال" م�خ ط�خ اث للائ �ش ل� "ائ �ة اإ ا�خ صخ الاإ ام�خ م�خ ال�مل( �ج هر السا�س وال�ش السش

اء ال�مل والولا�هة 	 �خ �ش �ي ائ ل�ة �خ ا�ج ل �ة �ج ح ومساع�هة م�خ �ةِ �ا�ئ �خ
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.5

§

4 � �خ ا لل�ج �ةً و�خ
ا  ا�ي ون مرخ ا�خ رهة 2 م�خ �ة �ة  ال�خ

وء  �ي الل�ج طال�ج

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ  مركرخ الا�ة
Pro Familia

ع: �ة عل� مو�ة ر�خ �ة �خ ر الاإ ك ع�ج ام�ة �ة �ي مكان اإ ورهة �خ ور عل� مراكرخ المسش ك الع�ش مك�خ �ي
www.profamilia.de//angebote-vor-ort.html  : �ي و �خ ائ

 Pro Familia Landesverband ة لـ� �ي ط�ة الوط�خ الرا�ج
00 49 36 43 - 77 03 03  : �خ الها�ة

lv.thueringen@profamilia.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

ح ع�خ  �ا�ئ ، ومعلومات و�خ (، وو�اط�ة للمساع�هة وال�عم المال�ي �ة اء الهو�ي �خ �خ ح )مع اإ �ا�ئ العرض: معلومات و�خ
ع ال�مل. ل م�خ ح ع�خ و�ا�ئ �ا�ئ عات �ول ال�مل(، و�خ ارخ �ي �ال�ة الم�خ ارات �خ سش هاض )ا��ة �ج ات الاإ اإمكا�خ

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
  08 00 - 40 40 02 0 : �خ " الها�ة م�ة رخ �ي ائ �خ المساع�هة "ال�وامل �خ ها�ة

كر ا�مك(، 	 ك �خ س عل�ي �ة )ل�ي اء الهو�ي �خ �خ اإ
	 www.schwanger-und-viele-fragen.de

هاًرا، 	 ًلا و�خ ل�ي
ا، 	 ا�خً م�ج
�ة 	 ـ 15 لعخ �ج

: ال�مل والولا�هة
لام �خ المعلومات والائ

ات ـ 6 لعخ �ج
www.drk-gesundheitsfilme.de

 i

http://www.profamilia.de//angebote-vor-ort.html
mailto:lv.thueringen%40profamilia.de?subject=
https://www.schwanger-und-viele-fragen.de/de/
https://www.drk-gesundheitsfilme.de/
https://www.drk-gesundheitsfilme.de/
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ر َّ� �ةُ ال  ط�ف ائ ��ة مع  الو��ي ل�ة  الُمع�ي

ا؟ هل  �ي لما�خ ل� ائ �خ اإ اصر�ي الك ال�ة ر�ك مع ائط�خ م�خ �ةِ �ج �ي �ة هل ائ
�ي  ك �خ ك�ة ر�ي كك/�ش ر�ي �ل�ةِ ع�خ �ش �خ م ا�خ رار؟ ائ اء ال�خ �خ �ش �ي ائ ما �خ �ل�ة �خ ا�خ

��ة لك ال��ول عل� �عم  ، �ي �هة ل�ة و��ي ك مع�ي �ة ا ؟ �ج��خ �ي لما�خ ائ
 . ا��ج م�خ

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ �هة �خ ل�ة و��ي ك مع�ي �ة ك �ج��خ مراعاهة �ال�ة
�رهة 	 را� الائ �خ ��ش ال�ول�ي ع�خ ائ �ة ال�ج �ي مكا�خ اإ
سش مًعا 	 �ي الع�ي �ة �خ �ج اك رعخ �ة ه�خ ا كا�خ �خ ا، اإ ورو�ج و ائ ا ائ �ي لما�خ ل ائ �رهة �ا�خ مل الائ لّم �ش
ر�ها: �ك�خ  	 م�خ ل�ة �ج �ات الُمع�ي �ي �ال�ة الس�ي رى )�خ �خ لات ائ ماع�ي مع عا�ئ �ي مسك�خ �ج م�خ �خ �ك�خ اآ

) ر�ه�خ م�خ لات �ج ات مع�ي ر�ي �خ �ات ائ مع ��ي
ماع�ي 	 �ي المسك�خ ال�ج الك �خ ل ائط�خ �ج ها م�خ ائ راف عل�ي �ش م الاإ �ة � �ي �ي ر�خ �ة لع�ج و�ة ط�ة ر م�خ �ي و�خ �ة
�ة  	 و�ي ر�ج �ة ال�ة �ر�ي ال، المساع�هة الائ ل الم�ش �ي اب، عل� ��ج �ج �ة السش �ج رعا�ي ات م�خ مك�ة عا�خ ورهة والاإ المسش

�ي �الات  ال �خ ط�خ �ة الائ �خ رعا�ي كال�ي �مل �ة ال، �ة ط�خ �ة الائ �ي ر�ج �ة / المساع�هة عل� �ة ماع�ي �ة الا�ج
� �خ سش �ي المس�ة ام�ة �خ �ة ل: الاإ الطوارئ، م�ش

�ة 	 و�ي ر�ج ل ال�ة �ال والطلاق والمسا�ئ �خ ن الا�خ ائ سش ورهة �ج المسش
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.6

§

www.drk-suchdienst.de
ا،  �ي لما�خ �ي ائ اكو�خ ع ل��ي ا�ج �ج المساع�هة ال�ة �ي ر ك�ة و�خ �ي

ات لّم  �ي مكا�خ اإص�ار مارس 2018 معلومات ع�خ اإ
. �ة ال�ش ل�خ ال�ش ��ة ��ج �ي اإطار لا�ئ �رهة �خ مل الائ  �ش
www.tinyurl.com/diakonie-dublin-iii

ل�  ع" اإ �ي ورخ عا�هة ال�ة م طل�ج "اإ ��ي �ة �ة
�ة  �ج الم�ل�ي ا�خ �ج ون الائ وئ رهة �ش �ا�ئ

ر�ه�خ م�خ رات �ج ساء المسا�خ ال�خ

�ي لِك  عخ �ج �خ ا �ي �خً ر م�خ 18 عاًما(؟ اإ ك�ج �ة )ائ العخ هة �ج ِك امرائ �ة ر�ِك �ج��خ م�خ ا �ج �ي لما�خ ل� ائ �ة اإ �ي �ة هل ائ
ات  ر�ي �خ ساء ائ مكان مع �خ �ر الاإ �ل �ة �خ كل م�خ سش ي �ج مان، ائ ائ ا�رهة عل� السك�خ �ج �ي �ة كو�خ ن �ة ائ

ساء  و� �ك�خ لل�خ ل� ع�م و�ج ًرا اإ طخ . �خ اله�خ ات وائط�خ �ج و مع ائمهات عارخ ر�ه�خ ائ م�خ رات �ج مسا�خ
�ي  لات �خ ر�ه�خ مع العا�ئ م�خ رات �ج ساء المسا�خ واء ال�خ �ي م اإ �ة ا ما �ي ال�جً ، عخ �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ط �خ �ة �خ

. �ة ماع�ي مساك�خ �ج

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة

 � ر�ج ، �ي ك مطال�ج م���هة ا كان ل��ي �خ . اإ �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ر�ه�خ �خ م�خ لات �ج ات المع�ي �ئ �ص للا�ج اء م�خ �ة � مركرخ ال�ة و�ج لا �ي
ساع�ك عل�  �ش ��ي �، ��ي �ي سش �خ ع�ي ي �ة �ي المسك�خ ال�خ ص �خ �ة �ة الم�خ ماع�ي �ة ارات (Beratung) الا�ج سش مركرف ال���ة �ال �ج الا�ة

. �ة ا��ج �ة الم�خ ار�ي سش �مات الا��ة ل� ال�خ �ال�ة اإ الاإ

�ال والطلاق م�خ �خ ، والا�خ �ة �ي ر�ج ل ال�ة ن مسا�ئ ائ سش ورهة �ج ك ال��ول عل� المسش مك�خ �ي
ك: �ة ط�ة �ي م�خ �رهة �خ �ة والائ �ي ر�ج ارات ال�ة سش مركرخ ا��ة

www.jugendschutz-thueringen.de/erziehungsberatung.html

رهة 1 �ة � 1 ال�خ �خ ا لل�ج �ةً  و�خ
�خ  �ي عخ �خ ور�ي ون �ة ا�خ م�خ �ة

�ة  ماع�ي والرعا�ي للمسك�خ ال�ج
، �ة ماع�ي �ة الا�ج

� ��خ المل��ة 1)ال�� الائ
�ام المسك�خ  �خ روط ا��ة لسش

ماع�ي ( ال�ج

i

http://www.drk-suchdienst.de
https://tinyurl.com/diakonie-dublin-iii
https://www.jugendschutz-thueringen.de/erziehungsberatung.html
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ر سش ال�ج �ج ار  �ج �ة ال�إ ا  �ا�ي صف

م هل  لال؟ ائ عخ �ة للا��ة ��ي ��ة صخ ك ائص�ج �خ ك؛ لائ �ة م�خ وط�خ هل هر�ج
�ي  و �خ ا ائ ورو�ج �ي ائ رار، �خ اء ال�خ �خ �ش �ي ائ ر �خ سش ال�ج ار �ج �ج �ة �ة للاإ ��ي ��ة صخ ائص�ج

ا؟ �ي لما�خ  ائ

م  ون، �ة � ��ي س��ي ك �ة رك، كان عل�ي وارخ ��خ : ُ�ِ��ج �ج �ة �ي �ة ر م�خ ال�الات الاآ ك�ش و ائ ه�ة وا��هة ائ ما وا�ج ا ر�ج �خً اإ
م  ، �ة و ممار��ة ال�عارهة �ة ائ س�ي �خ عمال �ج ائ ام �ج �ي امك عل� ال�ة رعخ و اإ ك، ائ �ا�ج �ة و اعخ ك ائ ر�ج م صخ ك، �ة �ة �ج سك ومرا�ة ��ج

ر(  �ج وع الائ �ج م��خ �ر�ي و �ة � ائ �ي �ة عمل �ج ال، ع�خ طر�ي ل الم�ش �ي ا )عل� ��ج �ي لما�خ �ي ائ ام�ة �خ �ة ك للاإ ل�ي م وعو� اإ ��ي �ة �ة
لك. ع� �خ ها �ج م �ج رخَ ل�ة ولم �يُ

لال  ال م�خ �خ ل الم�ش �ي ، عل� ��ج لال�ي عخ ع ا��ة �ي وصخ ص �خ �خ ع �ش وصخَ �ما �يُ ر ع�خ سش ال�ج ار �ج �ج �ة ر الاإ �ي ع�ج طل�ة �ة �ي
ال، م�خ  ل الم�ش �ي ، عل� ��ج �ة ل�خ �ة كال م�خ �ش ائ ر �ج سش ال�ج ار �ج �ج �ة ��ث الاإ ن �ي مك�خ ائ �اع. �ي و ال�خ � ائ ه��ي و ال�ة �خ ائ الع�خ

�ة  و �ر�ة �ة ائ رام�ي �ج عمال الاإ سول والائ �ي ال�ة لال �خ عخ �ي العمل، والا��ة لال �خ عخ ، والا��ة س�ي �خ لال ال�ج عخ لال الا��ة �خ
. ا��ج ر ال��ول عل� �عم م�خ سش ال�ج ار �ج �ج �ة ا الاإ �ا�ي ��ة ل�خ اء. �ي ع�خ  الائ

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ صل�ي �خ ل�ك الائ �ي �ج �ة لها �خ عرصخ �ي �ة ر ال�ة سش ال�ج ار �ج �ج �ة �ة الاإ ر�ج �ج مراعاهة �ة

ا  	 �ا�ي اص (Sonderbeauftragte*r) ل�خ ل �ف ل مم�ش �ج وء م�خ �ةِ راءات الل�ج �ج �ي اإ ماع �خ م الا��ة �ة �ي
اص ل ال�خ ا المم�ش ل ه�خ �ة لم�ش ارك�ة اللا��ة و المسش ر ائ سش ال�ج ار �ج �ج �ة الاإ

ا  	 ر مل�يً ك�ي �خ عا�هة ال�ة وء لاإ راءات الل�ج �ج صخ اإ ع� ر�خ رار �ج �ة ر والا��ة ك�ي �خ هر لل�ة �ش ل ع�خ 3 ائ �ة رهة لا �ة �ة �خ
�ة �ي ا�ئ �خ �ي �عوى �ج ها�هة �خ ع�ا� للسش �ي الا��ة �خ

�ة 	 س�ي �خ �ة ال�خ �ي والرعا�ي العلاج الط�ج
�ة  	 ��ي ��ة صخ � ائص�ج �ة �ة ا ك�خ �خ � اإ ��ي طر �ش و� �خ �ي �ال�ة و�ج �ة �خ �ي ا�ئ ر الو�ة �ي �ا�ج م�خ وال�ة السك�خ الاآ

ا �ي لما�خ �ي ائ ر �خ سش ال�ج ار �ج �ج �ة للاإ

2.7

§

 � �ي و�ج ا ل�ة �ةً و�خ
�ي ورو�ج �ا� الائ الا�ة
EU/36/2011
ار �ج �ة � الاإ �ي و�ج )�ة

ر( سش ال�ج �ج

	  : �ي ا�خ � ال�ج �ة صخ �ي ا�ئ �خ �ي �عوى �ج �ة �خ ��ي ك صخ وص�خ ا �ج �ي لما�خ �ي ائ ك �خ ها��ة سش �خ �ج �ل�ي �ةِ �ة ا ك�خ �خ اإ
ام�ة  �ة �ج ��ة الاإ مو�ج �ة �ج �ة �ة �ة موئ �ما�ي

ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

رهة 7 �ة � 59 ال�خ �خ ا لل�ج �ةً و�خ
� ���ي ام�ة )�ة �ة ون الاإ ا�خ م�خ �ة

ل ع�خ �ة ا�رهة لا �ة مهل�ة معخ
�ج  طار المك�ة �خ �ي اإ هور �خ 3 �ش
) �خ �ي �ئ رهة واللا�ج �ا�ي لله�ج الا�ة

رهة 4ائ �ة � 25 ال�خ �خ ا لل�ج �ةً و�خ
ام�ة �ة ون الاإ ا�خ مل�ة 1 م�خ �ة ال�ج

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مركرخ الا�ة
 REFUGIO Thüringen

�خ �ي �ئ س�ي للا�ج �خ مركرخ العلاج ال�خ
Lassallestraße 8

07743 Jena

00 49 36 41 - 22 62 81  : �خ الها�ة
koordination@refugio-thueringen.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
ر  سش ال�ج ار �ج �ج �ة ��ة الاإ ل لمكا�خ �ا�ي المس�ج �ة الا�ة س�ي �خ  .KOK e. Vمركرخ ال�ة

KOK e. V. Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e. V.

Kurfürstenstraße 33

10785 Berlin

00 49 30 - 26 39 11 76  : �خ الها�ة
info@kok-buero.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

www.kok-gegen-menschenhandel.de : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ المو�ة

i

mailto:%20koordination%40refugio-thueringen.de?subject=
mailto:%20koordination%40refugio-thueringen.de?subject=
mailto:info%40kok-buero.de?subject=
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/startseite
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��ة ��ي �ة �ش س�ي �ف و�ف �ة  س��ي ا �ج مراصفً ائ ون  عا�ف �ي �ف  �ي ال�ف اص  �ف �ش ال�ئ

�ةٍ لا��ة  �ي و�ة ها �خ �ة �ج و ائص�ج ك ائ �خ ولا��ة �ة م�خ س��ي ا �ج مراصخً �ي ائ عا�خ هل �ة
مراض  و الائ اصل، ائ مراض الم�خ و ائ ل: مرض السكري، ائ ك م�ش ا�ة م�خ ��ي
؟ �ة م�خ لام المرخ و الاآ �ة ائ �ة ال�مو�ي وع�ي ل�ج والائ مراض ال�ة و ائ ، ائ �ة �ي السرطا�خ

س،  �ي و الكوا�ج وم، ائ ات ال�خ طرا�ج ال - اصخ ل الم�ش �ي �ي - عل� ��ج عا�خ و هل �ة  ائ
و  �. ائ ��ي ن السش و ال�رخ اق ائ �خ �ة و الا�خ اوف، ائ و الم�خ ، ائ �ة �ئ ات الس�ي كر�ي و ال�خ ائ

��ة لك  ا، �ي �خً رام؟ اإ ك لس�ة عل� ما �ي �خ ائ و �ج رت ائ �ي عخ ك �ة �خ ائ عر �ج سش هل �ة
. �خ �ي ا��ج �ة م�خ ال��ول عل� �عم ورعا�ي

ك / مركرف  �ال�ة ص �ج �ة وء (Asylverfahrensberatung) الم�خ راءات الل�ج �ج ور�ة ل�إ ل� مركرف المسش � اإ و�ج �ة
 . ول مرهة �ج لائ �ي الط�ج �ال �ج ساع�ك عل� الا�ة �ش ��ي ك، ��ي �ة ط�ة �ي م�خ �ة �خ ماع�ي �ة ارات (Beratung) الا�ج سش ال���ة

.BAMF �ج ل� مك�ة ها�ات اإ ه السش �م ه�خ �ة ن �ة ك وائ �ة مرصخ �ج �ش ها�هة �ة ك �ش كون ل��ي ن �ي م�خ المهم ائ

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ اص �خ عك ال���ي ال�خ مراعاهة وصخ
وء 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ ماع �خ لس�ة الا��ة �ي �ج ر �خ ط�ي ك ال�خ مراعاهة مرصخ
ات  	 �ي مكا�خ ، واإ �ة �ي �ة الط�ج ل: الرعا�ي ، م�ش �ة رور�ي �ة ال�خ �ي ��ة �ة ال�ة �ي �خ ال�ج ً�ا �ج �ي �ل �ج ا��ج م�ة �ك�خ م�خ

رها �ي ، وعخ ل العام الم�ل�ي �ة سوق، وال�خ ال�ة
هها 	 وا�ج �ي �ة �ة ال�ة وم�ي ات ال�ي ل�ج عل� ال�عو�ج عخ �عم لل�ة
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.8

§

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة

�ال � الا�ة ر�ج ، �ي ك مطال�ج م���هة ا كان ل��ي �خ . اإ �هة ��ي مراض السش وي الائ �خ �خ �ي �ئ �ص للا�ج اء م�خ �ة � مركرخ ال�ة و�ج  لا �ي
�ال�ة  ساع�ك عل� الاإ �ش ��ي �، ��ي �ي سش �خ ع�ي ي �ة �ي المسك�خ ال�خ ص �خ �ة �ة الم�خ ماع�ي �ة ارات (Beratung) الا�ج سش مركرف ال���ة �ج

. �ة ا��ج �ة الم�خ ار�ي سش �مات الا��ة ل� ال�خ اإ

رهة .2.9 �ة ��ة ال�خ ا �ة �خً �ي �ة ائ س�ي �خ مراض �خ ائ �خ �ج �ي اص الم�ا�ج �خ �ش �خ مراكرخ للائ او�ي ور عل� ع�خ ك الع�ش مك�خ �ي

ا.  ا معرو�خً �مان الك�ول مرصخً عّ� اإ سم. �يُ سمم ال�ج �ي �ة �رات ال�ة الم�خ س�ي �ج �خ و ال�خ س�ي و / ائ عل�ة ال�ج �ي ال�ة ع�خ �مان �ي الاإ
ر معلومات  و�خ �ة وء. �ة راءات الل�ج �ج �ي اإ �مان للك�ول �خ و اإ �رات ائ �مان �ال�ي للم�خ و� اإ لاغ ع�خ و�ج �ج م�ي الاإ كل ��ة سش �ج �ج �ج �ي

ا: ات ه�خ ـ 6 لعخ �مان �ج وع  الاإ ع�خ موصخ
www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/sucht- 

faq-arabisch

i

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/sucht-faq-arabisch
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/sucht-faq-arabisch
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�ف  الع�ف ر�ة م�ف  ��ي ال�ف رى  �ف ال�ئ كال  �ش ال�ئ و  ائ �اب  �ة ال�عف و  ائ �ج  �ي ع�ف ال�ة ا  �ا�ي صف
س�ي �ف ال�ج و  ائ س�ي  �ف ال�ف و  ائ س�ي  ال�ج

ل�ك  �ي �ج عم� �خ كل م�ة سش � �ج ��ي س�ي �ش �خ و �خ س�ي ائ ى �ج �خ �ة لائ عرصخ هل �ة
ها�هة  ارك عل� السش �ج �ج ال، لاإ ل الم�ش �ي رار؟ عل� ��ج اء ال�خ �خ �ش �ي ائ و �خ صل�ي ائ الائ

وع  ي �خ م عل� ائ ا�ئ ر �ة �خ �ج اآ و لس�ج ك؟ ائ �ة �ج و معا�ة ك ائ رها�ج راف؟ لاإ و الاع�ة ائ
ك  ا�ئ � ائع�خ و�ي سش و ل�ة س�ي ائ �خ �خ �ج �ة لع�خ عرصخ ؟ هل �ة رخ �ي م�ي واع ال�ة �خ م�خ ائ

و  �ج ائ �ي ع�خ وا لل�ة عرصخ �خ �ة �ي اص ال�خ �خ �ش ��ة للائ ؟ �ي �ة و�ي �ش �خ �ة الائ ا�ل�ي �خ ال�ة
. ا��ج �خ ال��ول عل� ال�عم الم�خ رى م�خ الع�خ �خ كال ائ �ش ائ

 .� ��ث ع�خ ل م�خ ال�ة �ج ل�ة وال�خ ال�ة اص �ج كل �خ سش س�ي �ج �خ �خ ال�ج وا للع�خ عرصخ �خ �ة �ي اص ال�خ �خ �ش عر الائ سش ا ما �ي ال�جً عخ
ي  �خ ال�خ و الع�خ �ج و / ائ �ي ع�خ س�ي ع�خ ال�ة �خ و معالحج �خ �ة ائ ار�ي سش اري / ا��ة سش ��ث مع ا��ة �ة ن �ة � م�خ المهم ائ �خ ر ائ �ي عخ

ه  ه�خ . �ج �ةٍ لا��ة �ي و�ة و �خ وء ائ راءات الل�ج �ج �ي اإ ماع (Anhörung) �خ لس�ة ال���ة اء �ج �خ �ش �ي ائ لك �خ �ة ل� و�خ عرصخ �ة
�ي الموط�خ  �خ �خ و الع�خ �ج و / ائ �ي ع�خ كرار ال�ة وف الملموس م�خ �ة �ة )وال�خ ر�ج �ج مك�خ مراعاهة ال�ة ط �ي �ة �ة �خ �ة الطر�ي

وء. راءات الل�ج �ج �ي اإ ( �خ صل�ي الائ

: اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

و  	 �ج ائ �ي ع�خ �ة ال�ة ر�ج �ج كون �ة ن �ة مك�خ ائ وء: �ي راءات الل�ج �ج �ي اإ �خ �خ و الع�خ �ج و / ائ �ي ع�خ �ة ال�ة ر�ج �ج مراعاهة �ة
�ة  �ة ال�ما�ي ع�ي ا لل��ول عل� وصخ �جً هما ��ج � �ج ه��ي و ال�ة ، ائ س�ي �خ و ال�ج س�ي ائ �خ و ال�خ �ي ائ ��خ �خ ال�ج الع�خ

وء؛ راءات الل�ج �ج �ي اإ �خ
�ج  	 �ي ع�خ ا ال�ة �ا�ي اص (Sonderbeauftragte*r) ل�خ ل ص �ف ل مم�ش �ج ماع م�خ �ةِ لس�ة الا��ة راء �ج �ج اإ

؛ �ة س�ي �خ �خ �ج��مات �خ �ي اص الم�ا�ج �خ �ش والائ
؛ 	 ا��ج �ك�خ م�خ
�خ  	 �ي �ئ س�ي للا�ج �خ �ي مركرخ علاج �خ ال، �خ ل الم�ش �ي ، عل� ��ج �ة و الرعا�ي ا��ج ائ س�ي م�خ �خ �ي و�خ علاج ط�ج

�ج �ي ع�خ ا ال�ة �ا�ي وصخ
ر. 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ
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: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة
REFUGIO Thüringen

�خ �ي �ئ س�ي للا�ج �خ مركرخ العلاج ال�خ
Lassallestraße 8, 07743 Jena  :ا �خ �ي ر �ج م�ة

Schillerstraße 44, 99096 Erfurt  :ورت ر�خ ر اإ م�ة
00 49 36 41 - 22 62 81  : �خ الها�ة

anmeldung@refugio-thueringen.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج
ات( ع�� اللعخ : www.refugio-thueringen.de/neu/languages)م�ة �ي رو�خ لك�ة ع الاإ المو�ة

. �خ م�ي ر�ج ر والم�ة �خ الس�خ كال�ي ر�ا� �ة مك�خ ا��ة ؛ �ي �ة �ي ا�خ العروض م�ج

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
BAfF e. V. – س�ي �خ ل�ة لمراكرخ العلاج ال�خ �ة المس�ج �ا��ي ط�ة الا�ة الرا�ج

�ج . �ي ع�خ ا ال�ة �ا�ي �خ وصخ �ي �ئ للا�ج
Paulsenstraße 55-56

12163 Berlin

049 030 - 31 01 24 63 : �خ الها�ة
info@baff-zentren.org  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج
www.baff-zentren.org : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ المو�ة

i
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�ف للع�ف ا  �ا�ي صف ه�ف  وص�ف �ج ساء  ال�ف

م�ة  ر�ي و ال�ج ل�ي ائ رخ �خ الم�خ و الع�خ سري ائ واج ال�ة الرخ �ةِ مه��هة �ج �خ هل ائ
و  �ة ائ سر�ي و ال�عارهة ال�ة �ة ائ ا�ل�ي �خ اء ال�ة ع�خ � الائ و�ي سش و �ة رف ائ ا�م السش �ج

ك ال��ول عل� �عم  ا، م�خ ��ة �خً ��اها؟ اإ �خَ لاإ عرصخْ و �ة �اب، ائ �ة الاعخ
 . ا��ج م�خ

 � ها. �ة را��ة � اإ ء صخ �ي ارها عل� �ش �ج �ج و اإ هة ائ رب امرائ �خ �� �ج سمح لائ ا. لا �يُ �ي لما�خ �ي ائ ساء �خ � ال�خ �خ صخ ر الع�خ �طخ �ي
�ة  ع�ي ا لوصخ �خً �ي ا ائ �جً �رهة ��ج ل الائ كراه �ا�خ �خ والاإ � الع�خ �ة صخ ص ال�ما�ي �ة س و�خ �خ �ج ال�ج س�ج طها� �ج كون الاصخ �ي

وء. راءات الل�ج �ج �ي اإ �ة �خ ال�ما�ي

ل  �ج اص �ة كل �خ سش ص م�رب �ج �خ ن �يسمعك �ش �خ ائ ��ي ر�ي ِك �ة �خ وء ائ راءات الل�ج �ج �ي اإ كري �خ �خ ن �ة لك م�خ المهم ائ ل�خ
راءات  �ج �ي اإ ماع �خ لس�ة الا��ة �ي �ج �ة �خ ��ي �خ ك السش ا�ج ِك �ر� ائ��ج �ج عل�ي �ج ماع (Anhörung). �ي لس�ة ال���ة �ج

عرف  ا �ي
لَّ �ي ائ عخ �ج �خ � �ي �خ ماع ائ لس�ة الا��ة �ي �ج هم �خ ر�ي �ج �خ ِك. ائ و�ج و� رخ ِك �ون و�ج ل�ي َمع اإ س�ة ن �يُ ِك ائ وء. م�خ ��ة الل�ج

والك. �ة ا ع�خ ائ �ئً �ي ك – �ش ل�ة هم عا�ئ �ي م�خ �خ رون – �ج �خ اص الاآ �خ �ش الائ

اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء؛ 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ س �خ �خ وع ال�ج �خ ط�ة �ج �ج طها� المر�ة اب الاصخ ��ج مراعاهة ائ
كم  	 �ة وء �ج��خ و طل�ج الل�ج �ة ائ ��ي �خ اب �ش ��ج ط لائ �ة ك �خ اص �ج وء �خ م طل�ج ل�ج ��ي �ة �خ �ة �ي ار �ج �ي �ة الا�خ

ك؛ و�ج و مع رخ ل�ة ائ عا�ئ
ماع  	 لس�ة الا��ة هة �ج ر امرائ ��ي ن �ة �ي ائ ك �خ �ة �ج �ي ع�خ رعخ عل�خ وء؛ ائ راءات الل�ج �ج �ي اإ ماع �خ لس�ة الا��ة ل �ج �ج �ة

؛ هة م�ة امرائ ر�ج و� م�ة �ي و�ج و�خ
الك؛ 	 ط�خ م�خ لك ولائ �ك�خ اآ
الها(  	 ا )مع ائط�خ �ي لما�خ �ي ائ ر�ها �خ م�خ سش �ج ع�ي ن �ة هة ائ مك�خ للمرائ : �ي �رهة ل الائ �خ �ا�خ �ي �ال�ة الع�خ �خ

وج ل ع�خ الرخ �ة كل مس�ة سش الها �ج ط�خ � ال�عم الما�ي لها ولائ ل�ة �ة و�ة
ر 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ
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: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة
Brennessel ل هة المس�ج  مركرخ المرائ

Frauenzentrum Brennessel e. V.

 Regierungsstraße 28

99084 Erfurt

00 49 361 - 56 56 510  : �خ الها�ة
brennessel.erfurt@t-online.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

�ال  �ة الا�ة �خ ع�خ طر�ي �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ك �خ �ة ط�ة �ي م�خ ساء �خ �ئ ال�خ �ة وملا�ج �ي سا�ئ ورهة ال�خ �خ مراكرخ المسش او�ي علام ع�خ ع�خ ك الا��ة مك�خ �ي
" هة � المرائ �خ صخ �خ المساع�هة "الع�خ ها�ة  �ج
080 00 - 11 60 16  : �خ م الها�ة ر�ة

�خ �ي عخ �خ ور�ي REFUGIO �ة
REFUGIO Thüringen

�خ �ي عخ �خ ور�ي �ة �ة وى ولا�ي ورهة عل� مس�ة واصل والمسش �ة وال�ة س�ي �خ مركرخ ال�ة
ل�ي رخ �خ الم�خ الع�خ عل�ة �ج �ة ما �ي �ي ات �خ �ئ �خ اللا�ج ���ي �خ للم�ة

Lassallestraße 8

07743 Jena

00 49 151 - 56 11 63 22  : �خ الها�ة
ProtectionAgainstViolence@refugio-thueringen.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

ح: �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
)080 00 - 11 60 16: �خ م الها�ة ")ر�ة هة � المرائ �خ صخ �خ المساع�هة "الع�خ ها�ة

كر ا�مك(، 	 ك �خ س عل�ي �ة )ل�ي اء الهو�ي �خ �خ اإ
هاًرا، 	 ًلا و�خ ل�ي
ا، 	 ا�خً م�ج
	 ، �ة ـ17  لعخ �ج
	 www.hilfetelefon.de

�ة م�خ  ون ال�ما�ي ا�خ "�ة
" �خ  الع�خ

www.tinyurl.com/
Bundesministerium-

Gewaltschutz

ال  �ة �ة �خ عل� الا�خ �ي كك الع�خ ر�ي ار �ش �ج �ج ا اإ �خً �ي ��ة لك ائ �خ ، �ي �ة م�خ الع�خ ون ال�ما�ي ا�خ ا ل�ة �ةً و�خ
ساء  ائ لل�ف �ي مل�ج الك �خ هة مع ائط�خ ك امرائ �ة �ة �ج��خ ��ل�ي عل� ال�ما�ي ن �ة و ائ ك ائ �ة �ة م�خ �ش

�ة  �خ رهة مع�ي �ة ساء �خ ها ال�خ �ي سش �خ ع�ي ن �ة مك�خ ائ ماك�خ �ي ساء ه�ي ائ �ئ ال�خ (Frauenhaus) . ملا�ج

. �خ سه�خ م�خ الع�خ �خ �خ �ة ائ ل�ما�ي

i
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رهة 1 �ة � 1 ال�خ �خ ا لل�ج �ةً  و�خ
�خ  �ي عخ �خ ور�ي ون �ة ا�خ م�خ �ة

�ة  ماع�ي والرعا�ي للمسك�خ ال�ج
، �ة ماع�ي �ة الا�ج

� ��خ المل��ة 1)ال�� الائ
�ام المسك�خ  �خ روط ا��ة لسش

ماع�ي ( ال�ج

: �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة �ال �خ مراكرخ الا�ة

�خ .  �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ل�ة �خ �ة QueerWeg المس�ج مع�ي �ج
QueerWeg Verein für Thüringen e. V.

Schopenhauerstraße 21

99423 Weimar

00 49 15 75 - 18 40 920   : �خ الها�ة
refugees@queerweg.de   : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

  www.queerweg.de/projekte/lgbti-refugees-welcome  : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ  المو�ة
www.facebook.com/queerweg وك:  س�ج �ي ��ة ال�خ ص�خ

www.facebook.me/lgbti.refugees.thuringia   

، الو�اط�ة  س�ي �خ هك ال�ج و�ج ق ل�ة � العرض الُم��َّ ، ال�عم ع�خ م�ة ر�ج م/الم�ة ر�ج �ة مع الم�ة ��ي �خ ورهة �ش العرض: مسش
س �خ �رار ال�ج �خ م�خ ائ ر�ي �خ اص اآ �خ واصل مع ائ�ش لل�ة

ورت ر�خ �ي اإ ا �خ س�يً �خ �رار �ج �خ ل�عم الائ �ي عخ �خ ور�ي QuesTH – مركرخ �ة
QuesTH – Queerer Support Thüringen Erfurt

questh@queerweg.de : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج

ا �ي لما�خ �ي ائ ا �خ س�يً �خ �رار �ج ون الائ �ئ ح: اللا�ج �ا�ئ � م�خ المعلومات وال�خ �ي مرخ
Queer Refugees Deutschland

 ) �ة ��ي ، اله�خ �ة ر��ي ، الائ �ة �ي رخ ل�ي �ج �خ ، الاإ �ة �ي ا�ج �ج �خ ، ال�ج �ة �ي لما�خ :  17 - 61 59 92 - 221 49 00)الائ �خ الها�ة
) �ة �ي ا�خ ��ج ، الاإ �ة �ي ، العر�ج �ة �ي رخ ل�ي �ج �خ ، الاإ �ة �ي لما�خ 20 - 61 59 92 - 221 49 00 )الائ  : �خ الها�ة

 www.queer-refugees.de : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ  المو�ة
) وي عل� معلومات مهم�ة ��ة ام�ة وموا� �ة �ة وء والاإ راءات الل�ج �ج و ع�خ اإ ��ي �ي ات مع �خ ـ 9 لعخ �ي �ج رو�خ لك�ة ع اإ مو�ة

LSBTTIQ

ا  س�يً �خ �ول �ج و م�ة س ائ �خ �ي ال�ج ا�ئ �خ و �ش س ائ �خ ل�ي ال�ج و م�ش �ة ائ ل�ي �ة م�ش �خ هل ائ
�ج  س�ج ل�ك �ج �ي �ج �ة ُمه�� �خ �خ س؟ هل ائ �خ و �ر ال�ج س ائ �خ �ي ال�ج ا�ئ �خ و �ش ائ

كل  ي �ش و ائ �خ ائ و الس�ج �خ ائ الع�خ �ة �ج س�ي �خ ك ال�ج �ة و هو�ي �ة ائ س�ي �خ ولك ال�ج م�ي
ع�ام؟ هل  �ة الاإ و�ج � ع�ة و ��ة سان ائ �خ وق الاإ هاك ��ة �ة كال ا�خ �ش ر م�خ ائ �خ اآ
ا م�خ  و�خً �ة �خ م هر�ج ك ائ �ي وط�خ طها� �خ ل� الاصخ لك اإ �ج �خ س�ج عرض �ج �ة �ة

.. �خ �ي ا��ج �ة الم�خ ��ة لك ال��ول عل� ال�عم والرعا�ي ا، �ي �خً طها� ؟ اإ الاصخ

را� QITTBSL م�خ  �خ ل�ة ائ �ة ا ما �ي ال�جً لك، عخ م �خ ا. ورعخ �ي لما�خ �ي ائ را� QITTBSL �خ �خ �ة ع�خ ائ �ر�ي ��ث �ج مك�خ ال�ة �ي
وء ع�خ  راءات الل�ج �ج �ي اإ ��ث �خ �ة ن �ة �ة ائ ا�ي . ولك�خ م�خ المهم للعخ اص�ة هم ال�خ عرف عل� �ال�ة م ال�ة �ة ن �ي ائ

ا  �ة ه�خ ط�ج �خ . �ي �ة س�ي �خ ك ال�ج �ة و هو�ي �ة ائ س�ي �خ ولك ال�ج �ج م�ي س�ج �ة لهما �ج عرصخ �خ �ة �ي طها� الل�خ رخ والاصخ �ي م�ي ال�ة
مان. ائ � �ج �ي سش �خ ك الع�ي مك�خ ي �ي ال ع�خ المكان ال�خ لك عل� السوئ ماع (Anhörung) وك�خ لس�ة ال���ة عل� �ج

  
اص�ة ك ال�ف و�ة ��ة

وء؛ 	 راءات الل�ج �ج �ي اإ طها� �خ طر الاصخ و �خ �ة لها ائ عرصخ �ي �ة طها� ال�ة ارب الاصخ �ج مراعاهة �ة
؛ 	 س�ي �خ طها� ال�ج اص (Sonderbeauftragte*r) للاصخ ل �ف ل مم�ش �ج ماع م�خ �ةِ لس�ة ا��ة �ج
ك؛ 	 �ة مع معلوما�ة سر�ي عامل �ج ال�ة
؛ 	 �ة ماع�ي ارج المساك�خ ال�ج مكان �خ �ر الاإ م�خ �ة �ك�خ اآ
رخ 	 �ي م�ي �ة م�خ ال�ة �ما�ي
ر. 	 �ي ك�ش لك �ج ر م�خ �خ ك�ش وائ

2.11
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ات ا ب 10 لعخ �ي لما�خ �ي ائ رخ �خ م�ي �ة م�خ ال�ة معلومات ع�خ ال�ما�ي
www.tinyurl.com/Antidiskriminierungsstelle-ara

�ول م�ة �ش �ف  م�ف
س �ف ال�ج

 �ر 
س �ف ال�ج

لوب  م�ة
س �ف ال�ج

�ي  �ئ ا �ف  �ش
س �ف ال�ج

�ةلوط�ي �ي �ة ��ا
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للعمل �ر�ة  �ة م�ف ات  وص�ي �ة

ورهة  	 ل� مركرخ المسش �ي اإ �ا�ئ �ة واء الا�ج �ي �ي مركرخ الاإ ماع!( �خ لس�ة الا��ة ل �ج �ج ل �ة �خ �خ كًرا )�ي � م�ج و�ج �ة
راءات  �ج �ي اإ اص�ة �خ ات �خ ا�ج �ي ا وا��ة و�ةً ك ��ة ن ل��ي رح لهم ائ ك وا�ش �ة ط�ة �ي م�خ وء �خ راءات الل�ج �ج لاإ

وء.  الل�ج

ل  	 ل مم�ش �ج �خ م�خ �ةِ �ي �ئ رهة واللا�ج �ا�ي لله�ج �ج الا�ة �ي المك�ة ماعك �خ لس�ة ا��ة راء �ج �ج اطل�ج اإ
�ة  عرصخ � �ة �ة �ة ا ك�خ �خ و اإ ، ائ �ج �ي ع�خ �ة لل�ة ��ي �ة صخ ا ك�خ �خ و اإ اصًرا، ائ �ة و�ة ر مرا�خ �ي �ة م�خ عخ ا ك�خ �خ اص، اإ �خ

ار  �ج �ة �ة للاإ ��ي ع�ة صخ ا و�ة �خ و اإ سك ائ �خ �ج �ج س�ج طها� �ج �ة للاصخ عرصخ � �ة �ة �ة ا ك�خ �خ و اإ ، ائ ل��م�ة
ر. سش ال�ج  �ج

هوم  	 ح وم�خ كل واصخ سش ل و�ج اص�ي �خ �ر ممك�خ م�خ ال�ة ر �ة ك�ج ائ رهم �ج �ج �خ ماع، ائ لس�ة الا��ة اء �ج �خ �ش �ي ائ �خ
. اص�ة ك ال�خ ا�ة ا�ج �ي ك للهروب وما ا��ة ا�ج ��ج  ع�خ ائ

و م�ام/ 	 �ص ائ �خ ورهة م�ة مركرخ مسش �ل �ج ، ا�ة �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة ر �خ �خ ام�ة اآ �ة ل� مكان اإ ل�ة اإ �ةِ ن �خُ ع� ائ �ج
وء. راءات الل�ج �ج اء اإ �خ �ش �ي ائ �ة �خ �ة ورهة والمرا�خ �ة لل��ول عل� المسش  م�ام�ي

ك  	 و�ة �ة و��ة �ة والسك�خ اللا�ئ �ة والما��ي �ة ال���ي الرعا�ي عل�ة �ج �ة ما �ي �ي ك �خ و�ة رام ��ة ك� م�خ ا��ة ائ �ة
ات. و�ة ع الائ م�ي �ي �ج وء �خ راءات الل�ج �ج �ي اإ اص�ة �خ  ال�خ

ك. 	 و�ة ِهك�ة ��ة �ةُ ا ا�خ �خ وء اإ راءات الل�ج �ج �ي اإ �ص �خ �خ و م�ام م�ة ورهة ائ اطل�ج ال�عم م�خ مركرخ مسش

3

ر: ا�ش  ال�خ
�خ / �ي �ئ ل للا�ج �خ المس�ج �ي عخ �خ ور�ي لس �ة  م�ج

" �خ �ي عخ �خ ور�ي �ي �ة وء �خ رار والل�ج �ص لل�خ �خ روع "المركرخ الم�ة  مسش

: ل م�خ مو�ي �ة  �ج
)AMIF( ماج� رهة والا�خ وء واله�ج �ي لل�ج ورو�ج �وق الائ  ال��خ

، رهة �خ لله�ج �ي عخ �خ ور�ي ارهة �ة ل� ورخ مو�ي �ي �ة ارك�ة �خ  و�ش
�ماج(. الا�خ اص�ة �ج ل ال�خ مو�ي ا�ات ال�ة ر�ش هلك )اإ �ة المس�ة والع�ال�ة و�ما�ي

:� �ي �ج �خ  �ة
�ج �ي �ي الك�ة ها �خ ر ع�خ راء الُمع�جَّ ر والاآ طخ هات ال�خ  و�ج

. �ة ه�ة الراع�ي راء ال�ج رورهة مع اآ ال�خ �ة �ج �خ �ة لا �ة

: �ة �ج /الكا�ة �ج  الكا�ة
وس ل�ي �ج م�ي ل�ي �ي ر، �خ �ي �خ و�ش �خ �ج �ي س�ة ا كر�ي �ي �ة �خ ، ائ �خ ��ي �ة ف. ها�ي ا��ي �خ

م: �م�ي  الر�ومات وال�ة
مار ا�ي ر، �خ س�ة رما�ي او�ي اس �ج �ر�ي �خ س وائ ول�ة ا �ش �خ ار�ي مار كا�ة ا�ي اخ، �خ �را �ج  �ا�خ

: اع�ة  الط�ج
ورت ر�خ City Druck اإ

ر 2020 را�ي �ج ورت، �خ ر�خ اإ  : حخ ار�ي �ة وال�ة �خ الم��ي

�خ  �ي عخ �خ ور�ي لس �ة وء م�ج رار والل�ج �ص لل�خ �خ المركرخ الم�ة
�خ �ي �ئ ل للا�ج  المس�ج

 Schillerstraße 44

99096 Erfurt

00 49 361 51 80 51-25/ -26  : �خ الها�ة
اكس:  28 - 43 88 51 361 49 00 ال�خ

info@fluechtlingsrat-thr.de  : �ي رو�خ لك�ة � الاإ ر�ي ال�ج
www.fluechtlingsrat-thr.de : �ي رو�خ لك�ة ع الاإ المو�ة

mailto:%20info%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
mailto:%20info%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/


  www.fluechtlingsrat-thr.de    www.twitter.com/FLR_TH    www.facebook.com/fluechtlingsrat  

http://www.fluechtlingsrat-thr.de
http://www.twitter.com/FLR_TH
http://www.facebook.com/fluechtlingsrat



