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ی د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ اص در مرا�ل در�خ �خ �خ �ی وا�خ وق و �ق ��ق
اص ات �خ رور�ی ا �خ ، �ب �ت وی �ما�ی �ب ��ت اص در �ب �خ رای ا�ش ی �ب معلوما�ت

د؟ 	 و�خ �ش ی م�ی ی ��ا�خ مول �پ �ش د و �ب �خ ی ه��ت ها�ی رخ �ی ی �پ اص �پ �ت های �خ ما�خ ات و �خ رور�ی �خ �خ ا�ی
د؟ 	 �ی ا�ش ه �ب �ت رورت دا�ش ا�ی �خ �ت های �خ ه �ه �ما�ی �پ ا�خ �خ د �پ ی دار�ی د�گ اه�خ �خ د �پ ی در رو�خ و�ت ی ��ت ما �پ �ش
د؟ 	 و�ی د �ش �ی �خ �ت م��ت د ارخ �ما�ی �ی وا�خ �ت ا م�ی د و ��ب ر�ی �ی وره �بکگ د م�ش �ی وا�خ �ت ی ��ی م�ی ما ارخ �پ �ش

دا  �ی ی �پ د�گ اه�خ �خ ان مرا�ل �پ ر�ی ان در �ب ود�ت وق �خ اره ��ت و ��ت ری در �ب د معلومات مو�ش �ی وا�خ �ت ما م�ی الوگ �ش �خ �ا�ت در ا�ی
د �رد. واه�خ ما �مک �خ ه �ش �خ مطال�ب �ب د ا�ی �ی ا�ش ه �ب �ت �ت دا�ش وره و �ما�ی ه م�ش رورت �ب ما �خ ه �ش �پ ا�خ �خ د. �پ �ی ما�ی �خ

. ی �لی ا��ت مول معلوما�ت �ش ور �ب رو�ش �خ �ب د، �ه ا�ی �ی اسش ه �ب و�ب ا م�ق  لط�خ
�ا�ی �ت وره ا�خ ان، ارخ م�ش ود�ت اص �خ ر ���ب مورد �خ ما �ب م ا��ت �ه �ش  و لارخ

ا، طه �ب د در را�ب �ی ک�خ دا م�ی �ی ی �پ کا�ت ان �خ �خ ما هم�پ ور �ش رو�ش �خ �ب د. در ا�ی �ی ما�ی اده �خ �خ ی ا��ت و�ت وره ��ت ک م�ش ا �ی  و �ی
. �خ کگ ور�ی�خ ال�ت �ت �ت در ا�ی دا �ردن �ما�ی �ی طررخ �پ

د: �ی دا ��خ �ی ور را �پ رو�ش �خ �ب رخ ا�ی �ی ل �خ �ی �ت دخ د در �ا�ی �ی وا�خ �ت ما م�ی ان �ش �خ هم�پ
www.fluechtlingsrat-thr.de/publikationen/besondere-rechte

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/publikationen/besondere-rechte
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ی دا�ی �ق ا�ب دامات  ا�ق دمه:  م�ق

��ت  د، �ت �خ �ار را دار�ی ام ا�ی �ب �د ا�خ ا �ت د و �ی ی (Asylantrag) داده ا�ی د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ ی در�خ رم�خ ما در �ب ه �ش �پ ا�خ �خ �پ
اص -  �خ اص ا�ش ط �خ را�ی دارد �ه �ش ان م�ی �ی ا �ب ون ارو�پ ا�خ د. �ت �ی دن ه��ت �ت �ش رای �ما�ی ی �ب و�ت را�یطی دارای ��ت �ش
ال  ود. �بطورم�ش رر�ی �ش رخ �ب �ی اص �خ طور �خ د �ب ا�ی د- �ب و�خ �ش ی م�ی ل�ت ر �ت �ی دخ �ش �دمه �پ ه ��ی �و�ا اآن های �ه �ب �خ

�ت  و�خ �ش ه و �خ �ب ک�خ ه �ش ر�ب �ب ا�ی �ه �ت �خ ا ا�ش ی های �اد و �ی �خ ا مر�ی اص �ب �خ ک، ا�ش ال �و�پ ا اط�خ ل های �ب ام�ی �خ
رار  �ت �ت ��ت �ما�ی رای �ت رخ �ب �ی ا�ی �خ �ت های �خ ما�خ وق و �خ د �پس ��ت ا�ی دار�ی ی �خ ا�ت رور�ی ما �خ ی �ش �ت د. و�ت ه ا�خ �ت دا�ش

د. ی دار�ی د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ د در�خ �خ در رو�خ �ت ر�خ �گ

�خ ��ت  ما ا�ی ی �ش د�گ اه�خ �خ د! در مرا�ل �پ �ی ا�ش �ت �ب وره (Beratung) و �ما�ی وی مسش ��ت و �ب ی: در �ب دا�ی �ت دامات ا�ب ا�ت
ا مرا�ل  طه �ب ی در را�ب د �ه معلوما�ت رورت دار�ی ی �خ �خ اور�ی ه م�ش ما �ب د. �ش و�ی د �ش �ی �خ وره م��ت د �ه ارخ م�ش را دار�ی
ی  ع�خ د. در �ب �ی عه ��خ ه و�لا (Anwält*in) هم مرا�ب د �ب �ی وا�خ �ت ان م�ی �خ د هم�پ �خ ا�ش ه �ب �ت ی دا�ش رم�خ ی در �ب د�گ اه�خ �خ �پ

ما  ه �ش د �ب �خ وا�خ �ت رخ م�ی �ی ان �خ ان �ت ا�ی �خ �ش ان و اآ ی دو��ت د. ��ت رورت دار�ی رخ �خ �ی اس �خ �خ �ش ک روا�خ ا �ی ر و �ی ک دا��ت ه �ی ما �ب موارد �ش
د. �خ �مک ��خ

د.  �خ ما �مک ��خ ه �ش د �ب �خ وا�خ �ت د �ه م�ی �خ ا�ی ه��ت �خ د! در هر �ورت ا�ش �ی �ارخ ود �ب رای �خ وی �ب م �ما�ی �ی ک �ت �ی
ک ه �ی ر��ت �ب �خ �خ ر�ی ود�ت د در رخ دار�ی اص م�لی �خ �خ ا ا�ش �خ و �ی اور�ی ا م�ش اطی �ب �ب ه ار�ت �پ ا�خ �خ  �پ

ه  اع، �ب رای ار�ب ا �ب د و �ی رو�ی �خ �ب کگ ور�ی�خ ی در �ت د�گ اه�خ �خ ا مرا�ل �پ طه �ب وره (Beratungsstelle) در را�ب  مر�رخ مسش
د. �ی عه ��خ �خ مرا�ب کگ ور�ی�خ ال�ت �ت ان (Asylverfahrensberatung) ا�ی د�گ اه�خ �خ واری �پ سش

هر  ی در �ش د�گ اه�خ �خ ا مرا�ل �پ طه �ب وره در را�ب مر�رخ م�ش
لی در �ی �ب �ا ی ا�خ ره �ل�ی وول دا�ی رخ

Asylverfahrensberatung in Suhl

Evangelischer Kirchenkreis 

Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl

ون:  5 35 45 80 - 681 3 49 00 �خ ل�ی �ت
 asylberatung.suhl@ekmd.de  :ل م�ی  ا�ی

ر  �ت ورت د�خ هر ار�خ ی در �ش د�گ اه�خ �خ وره مرا�ل �پ مر�رخ م�ش
ی، ار�ب دان �خ هرو�خ رای �ش �ب

Asylverfahrensberatung in Erfurt

Büro für ausländische MitbürgerInnen

Wenigemarkt 5

99084 Erfurt

ون:  48 21 79 77 - 361 49 00 �خ ل�ی �ت
info@auslaenderberatung- erfurt.de   :ل م�ی ا�ی

را هر �گ ی در �ش د�گ اه�خ �خ وره �پ م�ش
Asylverfahrensberatung in Gera

Diakonie Ostthüringen

Straße des Friedens 1

07548 Gera

ون:  36 02 21 20 - 365 49 00 �خ ل�ی �ت
asyl@do-diakonie.de  :ل م�ی ا�ی

ورت هر ار�خ ی در �ش د�گ اه�خ �خ وره �پ م�ش
 Flüchtlingsrat Thüringen e. V.

 Schillerstraße 44 

99096 Erfurt

ون:  26- / 25 - 51 80 51 - 361 49 00 �خ ل�ی �ت
 info@fluechtlingsrat-thr.de  :ل م�ی ا�ی

mailto:Asylberatung.Suhl%40ekmd.de?subject=
mailto:info%40auslaenderberatung-%20erfurt.de?subject=
mailto:asyl%40do-diakonie.de?subject=
mailto:info%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
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ات و  رور�ی �خ
ی د�گ اه�خ �خ �پ واس�ق  اص در در�خ �ق های �خ ما�خ �خ

اص �خ اسش

ه  ��ر �ب ات م�خ �ی ر�ب �ب د، دارای �ت �خ وی �مک ه��ت �ب ��ت ی در �ب رم�خ ا�ی �ه در �ب �خ مام ا�ش �ت
ان دارای  و�ی اه�ب �خ عدادی ارخ �پ ی (Asylverfahren) �ت د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ اص در در�خ طور �خ د. �ب �خ رد ه��ت �خ
د.  ود دار�خ ه �خ ��ر �ب اص م�خ ط �خ را�ی ا �ش طه �ب �ت در را�ب ه �ما�ی رورت �ب ا �خ د و �ی �خ اص ه��ت ی �خ و�ت ��ت
�خ �مک  مول ا�ی �ش ص �ب �خ ا �ش �ی ود �ه اآ ص �ش �خ د م�ش ا�ی ی (Asylantrag) �ب د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ عد ارخ در�خ �ب

ا�ی را دارد. ات �خ رور�ی ی �خ که �پ �خ ود و ا�ی �ش اص م�ی های �خ

�ت �مک های  ا�خ مول در�ی �ش ل �ب �خ دل�ی ه هم�ی د و �ب و�خ �ش ی م�ی ل�ت ر �ت �ی دخ ا�ی �ه �دمه �پ �خ ا�ش
ان  �خ د، رخ اص �الم�خ �خ اص معلول، ا�ش �خ ان، ا�ش وا�خ و�ب ال و �خ : اط�خ د ارخ �خ ار�ت د ع�ب و�خ �ش اص م�ی �خ

ا�ی  �خ �ان، ا�ش اق ا�خ ا�پ ان ارخ �ت ک، �دمه د�ید�گ ال �و�پ رد دارای اط�خ �خ م�ب �امله، والد�ی
�ت  و�خ �ش ا �خ ه و �ی �ب ک�خ ��ت �ش ا �ت د و �ی �خ ی مر�یصخ ه��ت ا رو�ی-روا�خ ی و �ی �ما�خ �ه ارخ ل�اظ �ب

ه  ی �ه �ب ا�خ �خ ل رخ ری م�ش روپ های د�یکگ . �گ ��ت �ی امع �خ ه �ب �ت وری ال�ب کگ �خ ��ت د. ا�ی ه ا�خ �ت ر�خ رار �گ �ت
�خ  مول ا�ی �ش د �ب �خ وا�خ �ت رخ م�ی �ی اش )LSBTTIQ( �خ ر�ب اص د�گ �خ ا ا�ش د و �ی ر �رده ا�خ ی ��خ ها�ی �خ �ت

د. و�خ وری �ش کگ ��ت

ی  ل�ت ر �ت �ی دخ �ش �دمه �پ ه ��ی ا�ی �ه �ب �خ ری ارخ ا�ش �ت �ش �ی �ات �ب �ی و�خ ما معلومات و �ت ور �ش رو�ش �خ �ب در ا�ی
�ت  د مطا�ب �ی وا�خ �ت ود، م�ی �ش ما م�ی مول �ال �ش �ش ا مواردی �ب ه مورد و �ی �پ ا�خ �خ . �پ �ت ا�خ د �ی واه�ی د �خ و�خ �ش م�ی

وردار  ر�خ �ت �ب ان ارخ �مک و �ما�ی ی �ت د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ ه در�خ ی �ب د�گ ان ر��ی ر�ی د در �ب ی �ه دار�ی رور�ت ا �خ �ب
د �ه  �ی و�ی . �بکگ ��ت �ی ما �پ اص �ش ط �خ را�ی د �ش �ی ص ��خ �خ �ت دارد �ه م�ش ل اهم�ی �خ دل�ی ه هم�ی د. �ب و�ی �ش

د! ه �مک دار�ی رورت �ب �خ

1

1.1

د 29 �خ �ت �ب  ط�ب
ی  د�گ اه�خ �خ ون مرا�ل �پ ا�خ �ت
 )RL 2013/32/EU( ا ارو�پ

ی د�گ اه�خ �خ �پ واس�ق  �ق ها در مرا�ل در�خ ما�خ �خ

رای هر  ه �ب �ش د هم�ی ا�ی د، �ب ی دار�ی د�گ اه�خ �خ ی در مرا�ل �پ �خ ها�ی م�ی �خ ی �ت ما �پ که �ش �خ ا�ی
ما  که �ش �خ رای ا�ی �خ ا��ت �ه: �ب د ا�ی ا�ش �ب طعی م�ی ی �ه �ت رخ �ی ود. �پ رر�ی �ش ه �ب ا�خ دا�گ ص �بطور �ب �خ �ش

ان  �ی ی �ب ا��ب طور م�خ د را �ب ی (Asylantrag) داده ا�ی د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ را در�خ که �پ �خ ل ا�ی د دلا�ی �ی وا�خ �ت �ب
ه  د �ب وا�خ �ت �خ م�ی ود. ا�ی �خ �ش م�ی �خ وره (Beratung) �ت ان �مک و مسش اص �ت ط �خ را�ی رای �ش د �ب ا�ی د، �ب �ی ��خ
ما  ه �ش د، �ب �ی ا�ش ه �ب �ت رورت دا�ش ود �خ ی �خ ماده �ارخ رای اآ ری �ب �ت �ش �ی مان �ب ر رخ د �ه ا�گ ا�ش ا �ب �خ مع�خ ا�ی

ا  �خ مع�خ ه ا�ی د �ب وا�خ �ت �خ م�ی د. ا�ی �ی ا�ش ه �ب �ت ن دا�ش رای اآ لی �ب د دلا�ی ا�ی ه �ب �ت د ال�ب واهد �ش ی داده �خ مان �ا�خ رخ
ن  ا اآ د �ت �ی �ت ��خ ان ���ب �وص �ت �خ ط �ب را�ی کلات و �ش ات، م�ش �ی ر�ب �ب اره �ت د در�ب ا�ی ما �ب د �ه �ش ا�ش هم �ب

د. و�خ ع �ش ول وا�ت �ب ها مورد �ت

�خ ل�ی ون دو�ب ا�خ ی و �ق د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ در�خ

مول ��ت و  �ش ی �ب رم�خ د در �ب �ی وا�خ �ت ما م�ی د. �ش ده ا�ی ده �ش اه�خ �خ ی �پ رم�خ ه �ب ان �ب ور�ت ما ارخ ��ش �ش
ی  د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ د در�خ ا�ی ما �ب اطر �ش �خ �خ ه ا�ی ی. �ب د�گ اه�خ �خ ون �پ ا�خ د: �ت و�ی ا�ی �ش وق �خ ��ت

ان  د (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) �گ اه�خ �خ رت و �پ ان را در اداره مها�ب �ت
�و�ی  �خ ط �ب را�ی ��ت �ش ها �ت �خ �ت �ت ود. �ما�ی �ش ده م�ی ام�ی لا�ه BAMF �خ طور �خ د �ه �ب �ی �ت ��خ �ب �ش

�خ  ما ا�ی وا��ت �ش ا در�خ �ی د �ه اآ ک�خ رر�ی م�ی ان �ب د�گ اه�خ �خ رت و �پ ود. اداره مها�ب �ش �خ م�ی م�ی �خ �ت
ر. �ی ا �خ �وص را دارد �ی �خ ط �ب را�ی �ش

ی  مول معلوما�ت �ش دهد �ه �ب ان م�ی �ش ل�خ �خ �ت ه ل�ان های م�خ ی �ب �پ ما �ل�ی ه �ش ک �ب �خ �خ ل�ی ا�ی
: ی ا��ت د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ اره در�خ  در�ب

www.asylindeutschland.de/dari/3-لم �ی �خ

ه  �ت �ب �ش کگ ر ا�خ ان دادن ا�ش �ش ه �خ ور �ب �ب ا م�ب �ب �خ د و در اآ ر �رد�ی وری ��خ ه ��ش ما �ب ه �ش �پ ا�خ �خ �پ
ا  ه ارو�پ �اد�ی و ا�ت ورهای ع�خ ر ارخ ��ش کی د�یکگ ر در �ی که ا�گ �خ ا ا�ی د و �ی د�ی امات ر�می �ش م�ت

ود دارد �ه  مال و�ب �خ ا��ت اًا ا�ی �خ د. �ب ده ا�ی ما�خ ور �خ د ولی در اآن ��ش ی داده ا�ی د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ در�خ
ی د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ د و در�خ و�ی �ش �خ �ب ل�ی ون (Dublin-Verfahren) دو�ب ا�خ مول �ق سش ما �ب  �ش
ار مهم ا��ت  ��ی ل �ب �خ دل�ی ه هم�ی ود. �ب ، رد �ش ارخ رم�ب �ی وان عخ ا ع�خ ما �ب  (Asylantrag) �ش

ی  د�گ اه�خ �خ وره �پ ل مسش صصی (Beratungsstelle) م�ش �خ وره �ق ک مر�رخ مسش ه �ی ما �ب �ه �ش
ی  رم�خ رت در �ب �خ مها�ب �ی وا�خ ا �ت لی �ه �ب ا و��ی رخ �ب �ی د و �خ �ی عه ��خ (Asylverfahrensberatung) مرا�ب

د. �ی �ت ��خ ا ا��ت ���ب �خ �ش اآ

1.2

د 22 �خ �ت �ب ط�ب
ا ی ارو�پ د�گ اه�خ �خ ون �پ ا�خ �ت

)RL 2013/32/EU(

https://www.asylindeutschland.de/dari/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-3/
https://www.asylindeutschland.de/dari/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-3/
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رت و  ه اداره مها�ب ان (Asylantrag) را �ب ی �ق د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ ما در�خ که �ش �خ عد ارخ ا�ی  �ب
دن  �ی �خ رای سش ل�ه ای �ه �ب ا �ب ر�د �ت ان م�ی �ت ه د��ت وب �ب ک مک�ت د، �ی ان (BAMF) داد�ی د�گ اه�خ �خ �پ

ل�ه  �خ �ب د. در ا�ی ص ��خ �خ ان ه��ت را م�ش ی �ت د�گ اه�خ �خ ل �پ رای دلا�ی ما (Anhörung) �ب �ات سش �ی و�خ �ق
عدًا  دهد. �ب وش م�ی �ت �گ ه د�ت ما را �ب �ات �ش �ی و�خ ان �ت د�گ اه�خ �خ رت و �پ �ی ارخ اداره مها�ب �خ ک �ش �ی

ا  د �ی و�ی �ش �ت �مک م�ی ا�خ مول در�ی �ش ما �ب ا �ش �ی که اآ �خ ا ا�ی طه �ب ود و در را�ب �ش رر�ی م�ی ما �ب هارات �ش اطخ
ی  د�گ اه�خ �خ وره �پ . مر�رخ مسش ادی ا��ت �ی �ت رخ ل�ه دارای اهم�ی �خ �ب اًا ا�ی �خ ود. �ب �ش ری م�ی �ی م �گ �م�ی ر �ت �ی �خ

ی  د (Beratungsstelle) و ��ت ماده ��خ لسه اآ �خ �ب رای ا�ی ما را �ب د سش وا�خ �ت (Asylverfahrensberatung) م�ی

ل  ما دلا�ی �خ دارد �ه �ش ه ا�ی ادی �ب �ی ی رخ کگ ل�ه �ب��ت �خ �ب ه ا�ی �ب �ی �ت د. �خ ل�ه همراهی ��خ �خ �ب ما را در ا�ی �ش
ان را  ود�ت ل �خ �خ دل�ی ه هم�ی اًا �ب �خ د. �ب �ی ک�خ ان م�ی �ی ده �ب �خ ع ��خ ا�خ ا��ب و �ت ه م�خ دارخ ی ا�خ ا �پ ان را �ت ی �ت د�گ اه�خ �خ �پ
ارخ  ما م�ب ل�ه �ش �خ �ب ان ا�ی ر�ی د. در �ب �ی دا ��خ �ی ور �پ ی ��خ �لط �ا�خ ا �ت د و �ب �ی ماده ��خ ل�ه اآ �خ �ب رای ا�ی �ب

�خ ل�ان، ل�ان مادری  اعده ا�ی �ت �ت د. ط�ب �ی �ت ��خ د ���ب �ی ی �ه را��ت ه��ت ه هر ل�ا�خ د �ه �ب �ی ه��ت
ود. �ش مه �ب ر�ب ما �ت رای �ش د �ب ا�ی ده �ب �ات و �والات مطرح �ش �ی و�خ مام �ت . �ت ما ا��ت �ش

د �ه  ��ی و�ی �خ ا �ب د و �ی �ی و�ی ان �بکگ د�گ اه�خ �خ رت و �پ ه اداره مها�ب ل�ه �ب �خ �ب ل ارخ ا�ی �ب د �ت �ی وا�خ �ت ما م�ی �ش
ان مرد  مان �ت ر�ب که �ت �خ ی ا�ی د و ��ت و�ی �ش ه �ب ن م�ا��ب ک رخ عه �ی ر�ی ا دخ ک مرد و �ی عه �ی ر�ی د دخ واه�ی �خ م�ی
ما  رای �ش مه �ب ا�ت ود �ه، در �خ �ش ه م�ی ه�ی کل (Protokoll) �ت رو�ق ک �پ ه �ی مان م�ا��ب ن در رخ ا رخ د �ی ا�ش �ب

ده  ه �ش �ت و�ش ح �خ کل �بطور مکمل و ���ی رو�ت �خ �پ مام مطال�ب ا�ی د �ه �ت �ی رر�ی ��خ ود. �ب �ش مه م�ی ر�ب �ت
. ما ا��ت ی �ش د�گ اه�خ �خ ه �پ رای دو��ی ری �ب �ی م �گ �م�ی ای �ت �خ کل م�ب رو�ت �خ �پ ل�ه و ا�ی �خ �ب د. ا�ی ا�ش �ب

ود دارد.  اص و�ب را�یطی �خ رای سش اص �ب ون �خ ��ی ک �م�ی لسه (Anhörung) �ی �خ �ب رای ا�ی �ب
ارهای  رخ ان اآ ، �دمه د�ید�گ ر��ت ی �ر�پ ال �ب رای اط�خ ان �ب د�گ �خ ه ��خ �خ م�ا��ب (Sonderbeauftragte) ا�ی

د و  ده ا�خ م د�ی عل�ی اص �ت طور �خ اص �ب �خ �خ ا�ش د. ا�ی ود دار�خ �ان و�ب اق ا�خ ا�پ رخ �ت �ی ه و �خ �ب ک�خ �ی، �ش �خ �ب
�خ  ه ا�ی �خ �ب د. ا�ی و�ی وردار �ش ر�خ اص �ب �خ ر ا�ش ا د�یکگ ر �ب را�ب طی �ب را�ی ما ارخ �ش د �ه �ش �خ ک�خ ان �ا�ل م�ی �خ اطم�ی
�خ  �ی ی ارخ کلا�ت ا م�ش د �ه �ب و�ی �ش ه �ب �ی م�ا��ب �خ عه �ش ر�ی د �ه دخ �خ ��ت را دار�ی د �ه ا�ی ا�ش �ب رخ م�ی �ی ا �خ مع�خ

�خ  د ا�ی �ی ا�ش ه �ب �ت ر�خ رار �گ �ی �ت �خ ار �ب رخ ما مورد اآ ه �ش �پ ا�خ �خ ال �پ د. �بطورم�ش ا�ش ه �ب �ت ی دا�ش ا�ی �خ �ش ما اآ ل �ش �ی �ب �ت
م مورد  ا�خ ده �خ �خ ه ��خ ک م�ا��ب عه �ی ر�ی د دخ ا�ی ًا �ب ن �ر�خ ک رخ �ش �ی ه ��ی ما �ب ه �ش ا ا��ت �ه �ب �خ مع�خ ه ا�ی �ب

د. ر�ی �ی رار �بکگ �وال �ت

وره مسش

د  �ی ل (Anwält*in) ه��ت ک و��ی ا �ی اور (Beratung) و �ی ک مسش وی �ی �ب ��ت ی در �ب رم�خ ما در �ب ه �ش �پ ا�خ �خ �پ
اط را  �ب �خ ار�ت د ا�ی �ی وا�خ �ت مان �ب د �ه در هر رخ ا�ش ه �ب �ت ود دا�ش ما و�ب رای �ش �خ امکان �ب د همواره ا�ی ا�ی �ب

ان  �ق �ا�ق �ی و�خ ل�ه �ق ل ارخ �ب �ب ی �ت ا�ت ما در مرا�ل ��ی ی ا��ت �ه �ش �خ مع�خ ه ا�ی �خ �ب د. ا�ی �ی رار ��خ ر�ت �ب
�خ در  کگ ور�ی�خ ال�ت �ت د. در ا�ی ر�ی �ی کگ رار م�ی �ت �ت ان، مورد �ما�ی �ت وا��ت عد ارخ رد در�خ ا �ب (Anhörung) و �ی

وا��ت  وره در�خ ک م�ش وول، �ی هر رخ ی (Asylverfahrensberatung) در �ش دا�ی �ق رش ا�ب �ی دخ همان مر�له �پ
ه  ل�ه ارا�ئ رای �ب ان �ب ی �ت ه�ت اآماد�گ ما در �ب ه �ش وره �ب �خ م�ش د. ا�ی ا�ش �ب ل م�ی �ت ی م��ت د�گ اه�خ �خ �پ
ن  عد ارخ اآ رخ �ب �ی ان و �خ د�گ اه�خ �خ رت (Erstaufnahmeeinrichtung) و �پ ه اداره مها�ب �ات �ب �ی و�خ �ت

ن  عد ارخ اآ رخ مرا�ل �ب �ی ان و �خ ی �ت د�گ اه�خ �خ ای �پ ا�خ �ت د �ت ا رو�خ طه �ب ما در را�ب ه �ش ن ها �ب د. اآ ک�خ �مک م�ی
�خ (Dublin-Verfahren)، �والات  ل�ی ون دو�ب ا�خ ا �ق طه �ب ما در را�ب ه �ش ها �ب �خ د. اآ ده�خ ی م�ی �ا�ت �ی و�خ �ت

ان �مک  اص �ت ات �خ رور�ی رای �خ اور �ب ل و م�ش ک و��ی ه �ی اع �ب ان، ار�ب ل �ت ام�ی ای �خ ی اع�خ ا�ت اره �ب در�ب
د. �خ ک�خ م�ی

رخ  �ی ا �خ �ب �خ د، در اآ �ی وول ه��ت هر رخ ر ارخ �ش �ی هری عخ �خ در �ش کگ ور�ی�خ ال�ت �ت ما در ا�ی ه �ش �پ ا�خ �خ �پ
د  �ی و ��خ رس و �ب د �پ �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ ی �ه رخ ا�ی . در �ب ی ه��ت د�گ اه�خ �خ رای �پ ی (Beratung) �ب ور�ق مر�رخ مسش
ما �مک  �ی �ت ما را م��ت د �ش �خ وا�خ �ت ها م�ی �خ د. ا�ی �ی دا ��خ �ی ان �پ و�ی اه�ب �خ رای �پ وره �ب د م�ش �ی وا�خ �ت ا م�ی �ه، در ��ب

 (Asylverfahrensberatung) ی د�گ اه�خ �خ وره �پ د. مسش ده�خ اع �ب ی ار�ب ور�ت ه مر�رخ م�ش ما را �ب ا �ش د و �ی �خ ��خ
وان  ل ع�خ �ی ور دخ رو�ش �خ �ب ماس را در ا�ی ود دارد. راه های �ت رخ و�ب �ی ورت �خ را و ار�خ هرهای �گ ل در �ش �ت م��ت
د  �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ رخ رخ �ی �خ �خ کگ ور�ی�خ ری ارخ �ت ای د�یکگ ه در �ب �پ ا�خ �خ �خ مرا�رخ �پ د. ا�ی �ی ک�خ دا م�ی �ی ی �پ دا�ی �ت دامات ا�ب ا�ت

د. �خ ک�خ ما را �مک م�ی �ش

1.3

ون  ا�خ د 25 �ت �خ �ت �ب ط�ب
ا ی ارو�پ د�گ اه�خ �خ  �پ

 )RL 2013/32/EU(

راف1  د2 �پر�گ �خ �ت �ب ط�ب
ThuerGUSVO ا�ول 

ماعی  �ت �ت های ا�ب �ب مرا�ت
مه  م�ی وره و �خ و م�ش

�ت های  �ب 2 ا�ول مرا�ت
وره  ماعی و م�ش �ت ا�ب

وط  �وص امور مر�ب م�خ
رت  ه مها�ب �ب
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ی دما�ق ی و �خ �ق های ط�ب �ب مرا�ق

رو�ه  روع �پ ر��ت �ش �خ �خ ی، در اول�ی د�گ اه�خ �خ ی �پ ا�خ �ت ه م�ت ص �ب �ت ون �ار م�خ ا�خ �ت �ت  مطا�ب
ی  �ت های ط�ب �ب رخ مرا�ت �ی ان و �خ مره �ت ارج رورخ رای م�خ ما �ب رو�ه، �ش �خ �پ م ا�ی �ت ما و الی �خ ی �ش د�گ اه�خ �خ �پ

�خ  �ت ا�ی ود. مطا�ب �ش ده م�ی ام�ی �ار: AsylbLG(. �خ �ت ه ا�خ ون �ب ا�خ �خ �ت د. ا�ی �ی �ت �مک ه��ت ا�خ مول در�ی م�ش
ات  رور�ی �خ �خ ام�ی رای �ت ه �ه �ب �پ ا�خ �خ ود �پ �ش �خ م�ی م�ی �خ ما �ت رای �ش رخ �ب �ی ا�ی �خ ون، �مک م�ارف �خ ا�خ �ت

رای  �خ �مک م�ارف �ب د. ا�ی ا�ش �ت �ب ان دارای اهم�ی ال�ت ات اط�خ رور�ی �خ �خ ام�ی رخ �ت �ی ان و �خ ود�ت اص �خ �خ
مان  ما در هر رخ ود. �ش رر�ی �ش عدًا �ب ود و �ب وا��ت داده �ش ما در�خ عه �ش ر�ی د دخ ا�ی اص، �ب ط �خ را�ی �ش

ی  دا�ی �ق رش ا�ب �ی دخ مان �پ عد ارخ رخ د. �ب �ی ا�ش �ب کی و رو�ی م�ی �ی رخ ی های �خ �خ رای مر�ی دارای ��ت درمان �ب
د �ه  �ی ک�خ �ت م�ی ا�خ ک �ارت ��ی در�ی ما �ی �خ �ش کگ ور�ی�خ ال�ت �ت ان (Erstaufnahmeeinrichtung) در ا�ی �ق

د. ر�ی �ی رار �بکگ داوی �ت ا مورد �ت د �ت ان ده�ی �ش ود �خ ر �خ ه دا��ت د �ب �ی وا�خ �ت م�ی

اسکان

ود،  دهی �ش ان �اما�خ ی �ت د�گ �خ د و مکان رخ و�ی �خ وارد �ش کگ ور�ی�خ ال�ت �ت ه ا�ی ما �ب ی �ه �ش ما�خ رخ
عد  د. �ب �ی ک�خ ری م�ی ان (Erstaufnahmeeinrichtung) را ��پ �ق ما�خ وول رخ هر رخ ما در سش اعده سش �ق �ق مطا�ب
ات  رور�ی ر ���ب �خ د �ه �ب �خ ��ت را دار�ی ما ا�ی د. �ش رو�ی ر �ب اط�ت د�یکگ هر ها و م�خ ه �ش د �ب �ی وا�خ �ت ن م�ی ارخ اآ

ی  �خ مع�خ ه ا�ی �خ �ب د (Unterbringung). ا�ی �ی اسش ه �ب �ق ام�ق داسش رای ا�ق ی �ب اس�ب ای م�خ ان �ب ود�ت ه �خ ��ر �ب م�خ
ی  ا�ی ما در �ب د �ش �ی ود ه��ت ل �خ ا ط�خ ها همراه �ب �خ ن �ت ک رخ ا �ی ها و �ی �خ ن �ت ک رخ ر �ی ال ا�گ ا��ت �ه �بطورم�ش
کی  �ی رخ ی �خ �ت �ی دارای معلول�ی �خ که �ش �خ ا ا�ی د و �ی �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ د، رخ �خ ن ه��ت رخ رخ �ی اص �خ �خ ی ا�ش ا�ت �ه �ب

د.  ا�ش ه �ب �ت ود دا�ش ی �خ د�گ �خ ه م�ل رخ ر�ی اآ�ان �ب د �ه د��ت ی ��خ د�گ �خ ی رخ ا�ی د در �ب ا�ی �ب

1.4

1.5

ه مکان  رورت �ب ا�ی �ه �خ �خ دارد ا�ش ان م�ی �ی ا�ی ه��ت �ه �ب �خ �خ �ی وا�خ �خ �ت کگ ور�ی�خ ال�ت �ت در ا�ی
�اص داده  �ت ی ا�خ د�گ �خ رای رخ ی �ب ا��ب ها مکان م�خ �خ ه اآ د �ب ا�ی د �ب ی دار�خ د�گ �خ رای رخ ا�ی �ب های �خ

رار  اص �ت �خ �خ ا�ش رس ا�ی د در د��ت ا�ی ی �ب �ت ی و �ما�ی ور�ت ات م�ش رای امکا�خ رخ معلومات �ب �ی ود و �خ �ش
ود �ه �ش ی م�ی مول ��ا�خ �ش اص �ب �خ �خ �ی وا�خ �خ �ت رد. ا�ی �ی �گ

رخ  �ی اص �خ �خ �خ ا�ش ه ا�ی ان �ب �خ د. هم�پ و�خ �ش ی م�ی ل�ت ر �ت �ی دخ ا �دمه �پ رش ارو�پ �ی دخ ون �پ ا�خ �ت �ت مطا�ب
�ی  �خ را�ب ی، �ت �ت ��ی �خ اص دو �ب �خ ، ا�ش ارخ س �ب �خ ، مردان هم�ب ارخ س �ب �خ ان هم�ب �خ رد: رخ �ی کگ عل�ت م�ی �ت

د. مده ا�خ ی اآ ها�ی �خ ه �ت ی �ه �ب ا�خ �خ رخ رخ �ی د و �خ �ت داده ا�خ ��ی �خ ر �ب �ی �ی عخ ا�ی �ه �ت �خ ها، ا�ش

د 14 �خ �ت �ب ط�ب
ا رش در ارو�پ �ی دخ ون �پ ا�خ �ت

)RL 2013/33/EU(

راف 1  د 1 �پر�گ �خ �ت �ب طا�ب
ThuerGUSVO ون ا�خ �ت

ط  را�ی مه 1 �ش م�ی �خ
رای �امان  لی �ب �دا�ت

ی �ه  ه مکان ها�ی دادن �ب
ار هم  اص در ��خ �خ ا�ش

د  �خ ک�خ ی م�ی د�گ �خ رخ
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ای  ا�خ �ق �ق صوص در  �خ ات �ب رور�ی ا �خ �ب �ق  �ق �ما�ی ا�خ ار در�ی واس�ق اص �خ �خ اسش
ی د�گ اه�خ �خ �پ

ی و�خ ا�خ ر س�خ �ق �ی رخ اص  �خ اسش

ی  رم�خ ه �ب ان �ب ل �ت ام�ی د و همراه �خ ده ا�ی �ش ا�ال 18 �اله �خ ما �ت ا �ش �ی اآ
�ت و  �ب ��ت مرا�ت د �ه �ت �ی ا�ش �ب �خ ��ت م�ی ما دارای ا�ی اًا �ش �خ د؟ �ب مده ا�ی اآ

د.  ر�ی �ی رار �گ ی �ت ا��ب �ت م�خ �ما�ی

ی (Asylantrag) داده  د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ ما هم در�خ رای �ش ن دو �ب کی ارخ اآ ا �ی ما و �ی �خ �ش اد والد�ی �ی مال رخ ه ا��ت ر�ب
ی  د�گ اه�خ �خ واس�ق �پ رای در�خ ان را �ب ود�ت ه �خ �وص �ب ل م�خ العخ دلا�ی ا�ب ص �خ �خ ک �ش �ش �ی ه ��ی ما �ب ه �ش �پ ا�خ �خ د. �پ ا�خ

�ی،  �خ اده �ب �خ اری، �وا��ت �ب ل، �ار ا�ب اق ط�خ ا�پ اری، �ت �ب دواج ا�ب ال: ارخ د، �بطورم�ش ه ا�ی �ت (Anhörung) دا�ش

رر�ی  ل�ه �ب �خ موارد را در �ب د ا�ی ا�ی ما �ب ران �ش �ت ا�لی د�خ �خ اه �ت کگ له �ردن د��ت ل، م�ش ی، مهد ط�خ کگ ا�خ �ت �خ و�خ �ش �خ
د. �ی ان ��خ �ی ان �ب ه �ت  دو��ی

ما  د. و �ش �ی ود طل�ب �مک ��خ رای �خ اور (Beratungsstelle) �ب د ارخ مسش واه�ی �خ م�ی ه �خ �پ ا�خ �خ ود و �پ �خ �خ ارخ والد�ی
د. �ی ما�ی ان �خ �ی ل�ه �ب ان را در �ب ود�ت ل �خ �و�ی دلا�ی د �بطور �خ �ی وا�خ �ت  م�ی

که  �خ ا ا�ی د و �ی رو�ی �ب �ب ه مک�ت ی �ب رم�خ د در �ب �ی وا�خ �ت ا م�ی �ی که اآ �خ ال ا�ی د �بطورم�ش رخ دار�ی �ی ری �خ ما �والات د�یکگ طعًا �ش �ت
د. �ی ما�خ ان �ب ل �ت ام�ی ار �خ در ��خ

ما: اص سش وق �خ ��ق

ی 	 د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ رای در�خ العخ �ب ا�ب ص �خ �خ ک �ش �ش �ی ه ��ی ما �ب اص �ش ل �خ ه دلا�ی ه �ب و�ب �ت
ی  	 دا�ی �ق �ق ا�ب ر ارخ 6 ماه در م�ل سکو�خ �ت �ش �ی د �ب ا�ی �ب العخ �خ ا�ب ل �خ ل های دارای ط�خ ام�ی �خ

د و�خ (Erstaufnahemeinrichtung) ا�کان داده �ش

ک م�ک�خ ام�خ 	 ان در �ی ل �ت ام�ی ای �خ ر اع�خ ار د�یکگ ی در ��خ د�گ �خ رخ
اده 	 �خ ا �و ا��ت اری و �ی �ت در�خ ، �ب �ت و�خ �ش ه �خ و�خ ا�بل هر�گ �ت در م�ت اطخ ��خ
ان 	 وا�خ ال و �ب �وص اط�خ عه �مک های م�خ ر�ی �ت دخ �ما�ی
م 	 عل�ی ه �ت ر�ی �ب د��ت
رمی 	 �ت و �ر�گ راعخ ات �خ ، او�ت رامسش اآ
ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2

2.1

§

ی  د�گ �خ ی ��ی در م�ل رخ د �ه �پ �ی �خ �ی �ب د و �ب �ی ان ��خ �ی ان را �ب �ت کلا�ت د �والات و م�ش �ی وا�خ �ت ما م�ی ا �ش �ب �خ  در ا�ی
د: ان ��خ د �مک�ت وا�خ �ت ما م�ی �ش

 : �خ کگ ور�ی�خ اطی در �ت �ب راه های ار�ت
Flüchtlingsrat Thüringen e. V.

Schillerstraße 44

99096 Erfurt

 00 49 361 - 51 88 43 27 ون:  �خ ل�ی �ت
00 49 361 - 51 80 51 25 ون:  �خ ل�ی �ت

ا ل:   umf@fluechtlingsrat-thr.de �ی م�ی  ا�ی
info@fluechtlingsrat-thr.de

www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge  : �ت �ب �ا�ی و�ی

هاد: �خ �ش �ی �پ
ی،  د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ ان در مورد در�خ ل �ش ام�ی رای �خ العخ و �ب ا�ب ان �خ و�ی اه�ب �خ رای �پ اص �ب وره در موارد �خ معلومات و م�ش
ر ل�ان ها  رای د�یکگ مان  �ب ر�ب �ی، �ت ل�ی کگ ی، ا�خ رم�خ العخ ل�ان ها: �ب ا�ب اص �خ �خ رای ا�ش ی �ب �ت وق �ما�ی ی و ��ت د�گ �خ مکان رخ

ان ی �ت د�گ �خ وره در اطراف م�ل رخ ه م�ش اع �ب ل ممک�خ ا��ت و ار�ب ا�ب �ت

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
�خ  	 د در ا�ی مده ا�خ ی اآ رم�خ ه �ب ان �ب ل �ش ام�ی ه همراه �خ العخ �ه �ب ا�ب اص �خ �خ اره!". ا�ش روعی دو�ب ور "�ش رو�ش  .BumF e. V: �ب

د: اور�خ د��ت م�ی ی �ب رم�خ ی در �ب د�گ �خ اره ماه های اول رخ ری در�ب ورها معلومات مو�ش رو�ش  �ب
www.b-umf.de/material/neu-anfangen

	 www.jogspace.net ; facebook.com/jogspace :JOG دون مررخ ان �ب وا�خ �ب
�خ 	 کگ ور�ی�خ ان در �ت وا�خ ال و �ب �ت ارخ اط�خ  �ما�ی

www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html

	 www.jugendmigrationsdienste.de :ان وا�خ ه �ب ی �ب ر�ت دمات مها�ب �خ

د 47  �خ �ت �ب ط�ب
راف 1  �پر�گ

AsylG

i

mailto:%20umf%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
mailto:%20umf%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
mailto:info%40fluechtlingsrat-thr.de?subject=
http://www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge
https://b-umf.de/material/neu-anfangen
http://www.jogspace.net
http://facebook.com/jogspace
http://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html
http://www.jugendmigrationsdienste.de
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: �خ کگ ور�ی�خ اطی در �ت �ب راه های ار�ت
�خ . کگ ور�ی�خ ی �ت د�گ اه�خ �خ ورای �پ �ش

 Schillerstraße 44

99096 Erfurt

 00 49 361 - 51 88 43 27 ون:  �خ ل�ی �ت
umf@fluechtlingsrat-thr.de  :ل م�ی  ا�ی

www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge  : �ت �ب �ا�ی و�ی

هاد: �خ �ش �ی �پ
ی �ت وق �ما�ی ی و ��ت د�گ �خ ی، م�ل رخ د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ �م�ت در�خ العخ در �ت ا�ب ان �خ و�ی اه�ب �خ رای �پ وره �ب معلومات و م�ش

ر ل�ان ها رای د�یکگ مان  �ب ر�ب �ی، �ت ل�ی کگ ی، ا�خ رم�خ ل�ان ها: �ب

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
	 www.b-umf.de : ر��ت دون �ر�پ العخ �ب ا�ب اص �خ �خ درال در مورد ا�ش وی �خ م�خ �ر�خ �ب ا�خ
ر��ت 	 دون �ر�پ العخ �ب ا�ب اص �خ �خ رای ا�ش د همدمی �ب مد�ی وش اآ ی �خ رم�خ ه �ب  �ب

www.b-umf.de/material/wid_dari

	       : �ت �ب �ا�ی ه و�ی ا �ب �ب �خ . در ا�ی رس ا��ت رخ در د��ت �ی د �خ درو�ی ون های ا�خ �خ ل�ی �ت و �ت ل�ی �ب رای �ت ان �ب �خ ی هم�پ و�ی امد�گ و�ش ور �خ رو�ش  �ب
د  و�ی �ش www.kommgutan.info وارد م�ی

	 www.jogspace.net ; facebook.com/jogspace (JOG) دون مررخ ان �ب وا�خ �ب

رس�ق دون سر�پ �ب ال�خ  ا�ب �خ اص  �خ اسش

ی  ع�خ د؟ �ی ی امده ا�ی رم�خ ه �ب ها �ب �خ د و �ت ده ا�ی �ش ا�ال 18 �اله �خ ما �ت  �ش
العخ  ا�ب ص �خ �خ �ش �ش ه ��ی ما �ب اًا �ش �خ ؟ �ب ر��ت ا �ر�پ ان و �ی �ت �خ دون والد�ی �ب

د. �ی ا�ش �ب ا�ی م�ی وق �خ ر��ت دارای ��ت و ��ت دون �ر�پ �ب

د �ه  �ی و�ی رخ �بکگ �ی د و �خ �ی و�ی ان را �بکگ عی �ت ، ��خ وا�ت ر��ت �خ �خ ر�ی ود�ت ما در رخ ار مهم ا��ت �ه �ش ��ی ل �ب �خ دل�ی ه هم�ی �ب
د  �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ ن رخ ه ای �ه در اآ ط�ت ان م�خ وا�خ ه اداره �ب وع را �ب �خ مو�خ د. ا�ی مده ا�ی ی اآ رم�خ ه �ب ان �ب �ت �خ دون والد�ی �ب

ی  �خ مع�خ ه ا�ی �خ �ب د. ا�ی ام�خ �خ ده م�ی �ت �ش �ب وان مرا�ت ��ت ع�خ ما را �ت د �رد و �ش واه�خ �ت �خ ما ���ب ا �ش ن ها �ب د. اآ �ی و�ی �بکگ
ص �امی  �خ ک �ش ور �ی ما ارخ ��خ د. �ش رو�ی ان م�ی وا�خ ال و �ب �وص اط�خ ه مو��ه ای م�خ ما �ب ا��ت �ه �ش

وا��ت  ک در�خ ا �ی �ی ال اآ واهد �رد. �بطورم�ش ری �مک �خ �ی م �گ �م�ی �م�ت �ت ما در �ت ه �ش د �ه �ب و�ی �ش وردار م�ی ر�خ �ب
د و  �ی ی ��خ د�گ �خ ا رخ که در ��ب �خ ا ا�ی د و �ی ده�ی ی �ب رم�خ ام�ت در �ب وا��ت ا�ت ر ارخ در�خ وعی د�یکگ ا �خ د و �ی ده�ی ی �ب د�گ اه�خ �خ �پ

د. رو�ی �ب �ب ه �دام مک�ت �ب

ما: اص سش وق �خ ��ق

ی 	 د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ رای در�خ العخ �ب ا�ب ص �خ �خ ک �ش �ش �ی ه ��ی ما �ب اص �ش ل �خ ه دلا�ی ه �ب و�ب �ت
صوص  	 ده م�خ م د�ی عل�ی ص �ق �خ عه �یک سش ر�ی ی، دخ اهد�گ �خ ل �پ رای دلا�ی ما �ب ل�ه �ش �ب

رد. �ی کگ ، �ورت م�ی ر��ت دون �ر�پ العخ �ب ا�ب اص �خ �خ ا ا�ش ه �ب (Sonderbauftragte*r) م�ا��ب

ی ا��ت 	 مام 18 �الکگ مان ا�ت �ت ها الی رخ �خ �ما�ی ا�ی
	 (Vormund*in) ک �امی عه �ی ر�ی ی دخ و�ت ی ��ت د�گ ما�ی�خ �خ
ان 	 وا�خ ال و �ب �وص اط�خ عه �مک های م�خ ر�ی �ت دخ �ما�ی
ده 	 �خ �ت ��خ ل �ما�ی ام�ی ک �خ ا در �ی ان و �ی وا�خ ر �ب ار د�یکگ ی در ��خ د�گ �خ رخ
اده 	 �خ ا �و ا��ت اری و �ی �ت در�خ ، �ب �ت و�خ �ش ه �خ و�خ ا�بل هر�گ �ت در م�ت اطخ ��خ
م 	 عل�ی ه �ت ر�ی �ب د��ت
رمی 	 �ت و �ر�گ راعخ ات �خ ، او�ت رامسش اآ
ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2.2

§

د 58 �خ �ت �ب مطا�ب
AufenthG 1راف �پر�گ

i

mailto:umf%40fluechtlingsrat-thr.d?subject=
http://www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/junge-fluechtlinge
http://www.b-umf.de
http://b-umf.de/material/wid_dar
http://www.kommgutan.info
https://de-de.facebook.com/jogspace/
http://www.jogspace.net
http://facebook.com/jogspace
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معلول اص  �خ اسش

ان در �ارهای  �ت �ت اع�ش م�دود�ی د �ه �ب �ی ی ه��ت �ت ما دارای معلول�ی ا �ش �ی اآ
ود  �ش �خ م�ی عر�ی ه �ت و�خ کگ �ت ا�ی�خ ک معلول�ی ود؟ �ی �ش ماع م�ی �ت رخ در ا�ب �ی ه و �خ ا�خ رورخ

ص �ه  �خ ا �الات رو�ی �ش ی و �ی ه�خ ی های دخ ا�ی وا�خ کی، �ت �ی رخ عملکرد �خ
اص هم��خ  �خ ا ا�ش ی ا��ت �ب سش ماهکگ ص، ارخ �ش �خ ا هدف ارخ �ش �ب �خ در ا�ی

ل �س  �ی �ب ص ارخ �ت �خ ان �واس �ش �خ د. هم�پ ا�ش ه �ب �ت اوت دا�ش �خ ود �ت �خ
د.  ا�ش �ت �ب رخ ممک�خ ا��ت دارای م�دود�ی �ی داری �خ �ی �خ داری و �س �ش د�ی

�ت  ک �ما�ی ما دارای ��ت و ارخ �ی �ت �ش ص دارای معلول�ی �خ ک �ش �ش �ی ه ��ی �ب
د. �ی ا��ب ه��ت م�خ

وع  ان (Beratung) ر�ب ود�ق ط �خ را�ی ا سش اس�ب �ب ی م�خ ا �مک ر�ا�خ وره و (Asylverfahrensberatung) �ی ه مر�رخ مسش �ب
ی �ه  �ت رای معلول�ی ما �ب م ا��ت �ه �ش د. لارخ �خ ک�خ ان م�ی ر �مک �ت ه دا��ت عه �ب �خ مرا�ب رای اول�ی ما �ب ه �ش ن ها �ب د. اآ �ی ��خ

د. ه ده�ی ان (BAMF) ارا�ئ د�گ اه�خ �خ رت و �پ ه اداره مها�ب �ت را �ب �د�ی �خ �ت د و ا�ی ر�ی �ی �ت �بکگ �د�ی ک �ت د �ی دار�ی

ما: اص سش وق �خ ��ق

ی 	 د�گ اه�خ �خ ای �پ ا�خ �ت ما در �ت �ت �ش �خ معلول�ی �ت ر�خ ر �گ طخ در�خ
ان  	 ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ �ات در دو��ی �ی و�خ ل�ه �ت ما در �ب �ت �ش �خ معلول�ی �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ی  	 د�گ اه�خ �خ ل �پ د دلا�ی �ی وا�خ �ت که �ب �خ ان ارخ ا�ی �خ رای ��ول اطم�ی ی �ب د�گ اه�خ �خ ای �پ ا�خ �ت �ت در مرا�ل �ت �ما�ی

د �ی ان ��خ �ی ی �ب و�ب ه �خ ان را �ب �ت
ما 	 اص �ش ات �خ رور�ی ا �خ ا��ب �ب �ت م�خ �ب ا�کان و مرا�ت
ه  	 ا��ب �ب ر�ی م�خ ا د��ت ام�ت و �ی ات ��ی در م�ل ا�ت ه امکا�خ ا��ب �ب ر�ی م�خ ال د��ت �بطورم�ش

�ت های  �ب ودن مرا�ت رس �ب رخ در د��ت �ی ورت عمومی و �خ ��پ را�خ د، �ت ر�ی ل مرا�رخ �خ اهی م�ش ات ر�خ امکا�خ
ات ر ارخ امکا�خ اری د�یکگ ��ی ��ی و �ب

د 	 د�ی ی های �ش وا�خ ا�ت �ت در مورد �خ �ما�ی
�ت 	 وع معلول�ی ه �خ ه �ب ��ت ر �ب �ت �ش �ی ات �ب ا�ب �ی �خ ا��ت ام�ی رای �ت �ت �ب ما�خ �خ
ک، �معک( 	 �خ ، ع�ی رخ رو�ت واع �پ ر، ا�خ �ی ل�پ ال و�ی طور م�ش ل �مکی و دوا )�ب و�ا�ی
ه 	 ا�خ ام امور رورخ �ب ل در ا�خ �ه�ی رای �ت اص �ب �مک های �خ
ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2.3

§

: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب

د  �خ �ت ه��ت ا�ی �ه در معرض معلول�ی �خ ا ا�ش اص معلول و �ی �خ وع )EUTB( ا�ش �خ مو�خ ل در ا�ی �ت ی م��ت ور�ت مر�رخ م�ش
ماس  �خ راه های �ت کگ ور�ی�خ د. در �ت ک�خ وره م�ی �ت و م�ش ان �ما�ی ی، �ب�ورت را�یکگ �ش �خ �ب وا�خ وام اآن ها را در مورد �ت ان ا�ت �خ و هم�پ

ما  ی �ش د�گ �خ ه م�ل رخ ک �ب د�ی رخ ا مر�رخ �خ �ی که اآ �خ د. ا�ی �خ ک�خ ان هم �مک م�ی و�ی اه�ب �خ ه �پ اعده �ب �ت �ت �خ مرا�رخ مطا�ب . ا�ی ادی ه��ت �ی رخ
مان  ر�ب رای �ت ود. م�رف �ب ی �وال �ش و�خ �خ ل�ی د �ب�ورت �ت ا�ی ر، �ب �ی ا �خ د �ی ک�خ ه م�ی ی ارا�ئ دما�ت رخ �خ �ی ان معلول �خ و�ی اه�ب �خ در مورد �پ

. ��ت �ی رور �خ اعده �خ �ت �ت مطا�ب

: �ت �ب �ا�ی  و�ی
www.teilhabeberatung.de/artikel/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb

هر( ال�ت و �ش اب ا�ی �خ �ت )ا�خ

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
�ت وی دارای معلول�ی اه�ب �خ اص �پ �خ مای ا�ش ر: راه�خ رخ ارا وا�ی ار�ب م �ب ا�خ  �خ

 Leitfaden zur Beratung von Menschen mit einer Behinderung im Kontext von Migration und Flucht

روری 2020( �ب )�خ
www.esf-netwin.de/medien/Beratungsleitfaden_2020_web.pdf

د 1 �خ �ت �ب مطا�ب
اص  �خ ون ا�ش ��ی وا�خ ��خ
مان ملل  معلول �ارخ

د 6  �خ �ت �ب ط�ب
راف 1  �پر�گ
AsylbLG

i

http://www.teilhabeberatung.de/artikel/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb
http://www.teilhabeberatung.de/artikel/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb
http://www.esf-netwin.de/medien/Beratungsleitfaden_2020_web.pdf
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: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب

ن  ماعی م�لی �ه در اآ �ت ه �مک ر�ان ا�ب دارد. �ب ود �خ د و�ب وی �الم�خ اه�ب �خ اص �پ �خ رای ا�ش ا�ی �ب �خ م�ل �خ کگ ور�ی�خ در �ت
.(Beratung) د ار�ی دخ ان �بکگ ا او درم�ی ود را �ب ه �خ وا��ت د و �خ �ی وع ��خ د ر�ب �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ رخ

د. و�ی د �ش �ی �خ ان م��ت ود�ت ه �خ ا��ب �ب �خ دمات م�ت د ارخ �خ �ی وا�خ �ت د �ه �ب ک�خ ما �مک م�ی ه �ش �خ �ب ا�ی

اص معلول �خ  اسش

اری  �گ ا �ارخ د و �ب �ی الای 60 �ال( ه��ت د )�ب ص �الم�خ �خ ک �ش ما �ی �ش
ه عل�ت ��خ  د؟ �ب �ی رو ه��ت کل رو�ب ا م�ش رامون �ب �ی ط �پ ا م��ی ان �ب ود�ت �خ

مره  ام �ارهای رورخ �ب ا در ا�خ د و �ی �ی ی ه��ت ی ها�ی �خ ار مر�ی ود د�پ �خ
ی  د�گ �خ ها رخ �خ ال �ت ما �بطورم�ش ه �ش �پ ا�خ �خ د؟ �پ �ی رو ه��ت کل رو�ب ا م�ش ان �ب �ت

�خ  ، ا�ی ان ا��ت ل �ت ام�ی رای �خ ی �ب �ما�ت اع�ش رخ ما �ب هداری �ش کگ ا �خ د و �ی �ی ک�خ م�ی
ما ��ت و  د. �ش ر�ی �ی رار �بکگ �ت �ت ��ت �ما�ی ما �ت ود دارد �ه �ش امکان و�ب

ا طه �ب ی در را�ب و�ت ��ت

دی در  د�ی م�خ و �ش ا درد مرخ د و �ی ری دار�ی �ت �ش �ی ی �ب کلات �ر��ت ان م�ش اص هم ��خ �ت �خ �ت ا�ش ��ب ه �خ ما �ب ه �ش �پ ا�خ �خ �پ
ود دارد �ه  مال و�ب �خ ا��ت ، ا�ی ری ا��ت ع �ت �ت �ر�ی ان دارای ا�خ ی �ت ه�خ ی های دخ ا�ی وا�خ ا �ت د و �ی �ی ک�خ ود ا��اس م�ی �خ

�خ  �ی �خ د. در �پ ر�ی �ی رار �بکگ د �ت د�ی ی های �ش �خ ا مر�ی اص �ب �خ ا ا�ش اص معلول و �ی �خ ه ا�ش وط �ب وری مر�ب کگ ما در ��ت �ش
ا  سش 2.3 �ی �خ اص �ب �خ ون ا�ش �ت �مک م�رف هم�پ ا�خ رخ در�ی �ی اص و �خ ی �خ و�ت �خ ��ت �ت مول دا�ش �ش ما �ب ی،�ش �ت ع�ی و�خ

ود. د �ب واه�ی 2.8 �خ

ما: اص سش وق �خ ��ق

ه  	 رر�ی دو��ی د، در �ب وده ا�ی ن �ب اهد اآ صخ های �ه �ش ع�ی �ب ا �ت ان و �ی �ت �ت ها�ی �خ م�دود�ی �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ی د�گ اه�خ �خ �پ

ی  	 د�گ �خ ال: رخ د �بطورم�ش ا�ش ده �ب �خ �ش ام�ی ما �ت ط �ش را�ی ا �ش ا��ب �ب �خ ات م�ت ی �ه امکا�خ �ت در مکا�خ �کو�خ
اهی  ات ر�خ ه امکا�خ ی �ب ا��ب ر�ی م�خ ی در م�لی �ه د��ت د�گ �خ ل، رخ ام�ی ای �خ ر اع�خ ار د�یکگ در ��خ

ه  �ت ات ��ی دا�ش رخ امکا�خ �ی ورت عمومی و �خ ��پ را�خ ل �ت ه و�ا�ی ر�ی �ب ا د��ت د �ی ر�ی ل مرا�رخ �خ �ی �ب ارخ �ت
د ا�ش �ب

ی  	 د�گ �خ را�یط ��ی و رخ ه �ش ی �ب کگ ی �ب��ت ا�خ �خ �مک م�رف های ا�خ ی ا�ی ا�خ �مک م�رف های ا�خ
ان دارد �ت

ان 	 ل �ت ام�ی ل ارخ �خ �ت دمات م��ت ه �خ ارا�ی
ه  	 ما ،�ب ماس �ش عد ارخ �ت �خ �ورت �ه �ب ه ا�ی ان �ب ی �ت د�گ �خ ه رخ ا�خ ی در مورد امور رورخ و�خ �خ ل�ی دمات �ت �خ

ا  ه و �ی ا�خ رم، �مک در �ارهای �خ ای �گ دخ ه عخ ه�ی د �ردن، �ت ر�ی ل �خ ی م�ش د و در �ارها�ی �خ ا�ی ان م�ی ه �ت ا�خ �خ
د �خ ک�خ ان م�ی ر �مک�ت ه دا��ت ا�خ ه �خ �خ ه معا�ی ما �ب دن �ش ر�ا�خ

ر. 	 اری ارخ �ارهای د�یکگ ��ی و �ب

2.4

§

i
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اص در  �ق �مک های �خ ا�خ مول در�ی سش ان �امله �ب �خ �دام رخ
ی، ان دوران �املکگ ر�ی �ب

اد  ورخ وردن �خ ا اآ �ی ه د�خ د �ه در �ب �ی دا�خ د �ب واه�ی �خ د و م�ی �ی ا �امله ه��ت �ی اآ
ا  د �ه �ب واه�ی �خ د �ب ا�ی ان �ش �خ د؟ هم�پ و�خ �ش ع �مل م�ی عد ارخ و�خ رخ �ب �ی و �خ
د  ا�ی د؟ �ش �ی �ت ��خ ود ���ب ی �خ اره �املکگ ماد در�ب �ی مورد اع�ت �خ �ش

ما  ل �ش در ط�خ ما و �پ امل �ال �ش وق �ش ی �دام ��ت رم�خ که در �ب �خ ارخ ا�ی
ان  �خ د؟ رخ �ی ا�ش ه �ب �ت دا�ش ی �خ ود معلوما�ت �ش اد م�ی ورخ وردن �خ ا اآ �ی ه د�خ عد ارخ �ب �ب
مه را  �ت ها و �مک های لارخ د �ه �ما�ی �خ ا�ش �ب �خ ��ت م�ی �امله دارای ا�ی

د. �خ �ت ��خ ا�خ در�ی

ما: اص سش وق �خ  ��ق

و( 	 رِو�ی �ت ه)ا�خ ل�ه م�ا��ب ان و در �ب ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ ما در دو��ی ی �ش را�یط �املکگ �خ �ش �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ی 	 ی ارخ �املکگ ا�ش ه عل�ت دردهای �خ ه �ب ل�ه م�ا��ب �خ �ب �ت دا�خ �ت ا�خ عو�ی ه �ت امکان �ب
�ت 	 رای �کو�خ ا��ب و ام�خ �ب مکان م�خ
ان 	 ی �ت د�گ �خ ان �امله در م�ل رخ �خ �وص رخ وره م�خ ک مر�رخ م�ش �ت �ی �ت ارخ طر�ی �ما�ی
روع  	 عد ارخ �ش ر �ب �ت �ش �ی ات �ب رور�ی ل �خ �ی �ب رورت ارخ �ت ل مورد �خ مودن و�ا�ی راهم �خ �ت مالی و �خ �ما�ی

ر  �پ ل دا�ی �ی �ب اد ارخ �ت ورخ ی �خ دا�ی �ت ات ا�ب رخ ه�ی �ب ی �ت �وص �املکگ �خ �الای م�خ ام�ی ی. �ت هارم �املکگ ماه �پ
ل مورد  ر و�ا�ی �خ د�یکگ ام�ی ان �ت �خ ی هم�پ م �املکگ �ت م و ه�ش �ش �خ ماه �ش �ی اه �ب ک�ش هواره و ر�ی ، �گ

اد ورخ رورت �خ �خ
ی 	 ان دوران �املکگ ر�ی لهدر �ب ا�ب ک �ت ی و �مک ارخ طرف �ی ما�ی ره�خ
رر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2.5

§

: �خ کگ ور�ی�خ اطی در �ت �ب راه های ار�ت
Pro Familia

د: �ی ک�خ دا م�ی �ی ل �پ �ی �ت دخ �ب �ا�ی ان را در و�ی �ت �ت ه �کو�خ ا��ی ی در �خ ور�ت مکان های م�ش
 www.profamilia.de//angebote-vor-ort.html

Pro Familia Landesverband

ون:  03 03 77 - 3643 49 00 �خ ل�ی �ت
lv.thueringen@profamilia.de  :ل م�ی ا�ی

ری  �ی لو�گ رخ راه های �ب �ی �خ و �خ �ی �خ ط �ب ات در مورد امکان ��ت رور�ی �خ �خ ام�ی اس و �ت �خ ا�ش وره �ب�ورت �خ ی و م�ش ما�ی هاد: ره�خ �خ �ش �ی �پ
ی. ارخ �املکگ

ر:  �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
د �مک": 020 40 40 - 0800 م�خ ارخ �ی ان �امله �خ �خ ون "رخ �خ ل�ی �ت

	 ،) ��ت �ی ان �خ ل �ت ام�ی �خ ا�م و �خ �ت �خ ی �به �گ رور�ت اس )�خ �خ ا�ش �ب�ورت �خ
	 www.schwanger-und-viele-fragen.de

ی، 	 ه رورخ ا�خ �ب �ش
ان، 	 را�یکگ
ه 15 ل�ان 	 �ب

ع �مل:  ی و و�خ �املکگ
�پ ها�یی معلومات و �ل�ی

ه 6 ل�ان    �ب
www.drk-gesundheitsfilme.de

د 4 �خ �ت �ب ر ط�ب �ب
AsylbLG 2راف �پر�گ

 i

https://www.profamilia.de//angebote-vor-ort.html
https://www.profamilia.de//angebote-vor-ort.html
mailto:lv.thueringen%40profamilia.de?subject=
https://www.schwanger-und-viele-fragen.de
https://www.schwanger-und-viele-fragen.de
https://www.drk-gesundheitsfilme.de/
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ان ردسال�ق ل �خ ا ط�خ د �ه همراه �ب �ی ردی هس�ق در م�ب ا �پ ما مادر و �ی سش

د؟ و  ی امده ا�ی رم�خ ه �ب رد�ال �ب ال �خ ا اط�خ ی همراه �ب ها�ی �خ ه �ت ما �ب �ش
دا  ان �ب ی ارخ هم�ر�ت رم�خ ه �ب دن �ب رای ر��ی سش �ب مان �و�ش که در رخ �خ ا ا�ی �ی

�ش  ه ��ی د؟ �ب ده ا�ی دا �ش ان �ب ی ارخ هم�ر�ت رم�خ که در �ب �خ ا ا�ی د؟ �ی د�ی �ش
ا��ب  �ت های م�خ �ت �ما�ی ا�خ ما ��ت در�ی ر��ت �ش ک �ر�پ ص دارای �ی �خ �ش

د. را دار�ی

ما: اص سش وق �خ ��ق

ی 	 د�گ اه�خ �خ ه �پ رد در دو��ی ا مادر م�ب در �ی �ش �پ ه ��ی ما �ب ط �ش را�ی �خ �ش �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ان 	 ل �ت ام�ی ای �خ ر اع�خ �خ المللی د�یکگ �ی وی �ب ��ت و �ب امکان �ب
ه  	 �پ ا�خ �خ ا، �پ اط ارو�پ �ت ر �خ ا د�یکگ ی و �ی رم�خ ل در �ب ام�ی ا �خ ی �ردن �ب د�گ �خ رای رخ طی �ب را�ی وردن �ش راهم اآ �خ

د �ی ا�ش وع �ب �خ مو�خ د ا�ی م�خ علا�ت
ل  	 ها مادر ط�خ �خ ص، �ت �خ ی �ه �ش ر )در �ور�ت ل های د�یکگ ام�ی ار �خ ی در ��خ د�گ �خ رای رخ ی ام�خ �ب مکا�خ

ود �ش راهم م�ی ها( �خ �خ ی مادران �ت ا�ت ار �ب ی در ��خ د�گ �خ د: رخ ا�ش �ب
�خ مکان 	 ان در ا�ی ل �ت رای ط�خ ی �ب ارخ رمی و �ب ات �ر�گ �خ امکا�خ �ت راهم �ا�خ �خ
ی  	 �ت �ی ر�ب ی و �ت رور�ش وره های �پ �ت م�ش ا�خ ال: در�ی طور م�ش ان �ب وا�خ دمات ارخ اداره �ب �ت �خ ا�خ �ت و در�ی �ما�ی

ه ای ا�خ ا�خ �خ لم�ارف �ش طرار م�ش ان در موارد ا�خ ل �ت ل م�ارف ط�خ �ب �ت �ت
ل 	 ام�ی ای �خ ودن ارخ اع�خ دا �ب ل داری، �ب ه ط�خ وط �ب وع طلاق، امور مر�ب وره در مو�خ م�ش
ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2.6

§

د مده ا�خ ی اآ رم�خ ه �ب ی �ب ها�ی �خ ه �ت ی �ه �ب ا�خ �خ رخ

ی  ع�خ �خ �ی اًا ا�ی �خ د؟ �ب مده ا�ی ی اآ رم�خ ه �ب ی �ب ها�ی �خ ه �ت الای 18 �ال( �ب )�ب العخ ن �ب ک رخ �ش �ی ه ��ی ما �ب �ش
ی ا��ت �ه �بطور  �خ مع�خ ه ا�ب �خ �ب د. ا�ی �ی ی ��خ د�گ �خ �ت رخ �ی سش و ام�خ د در اآ�ا�ی �ی وا�خ �ت د �ب ا�ی ما �ب که �ش �خ ا�ی

ی  د�گ �خ د، رخ �خ ان ه��ت ال �ش ا اط�خ ی �ه �ب ها�ی �خ ا مادران �ت ها و �ی �خ ان �ت �خ ر رخ ار د�یکگ ه در ��خ ا�خ دا�گ �ب
ه  ی �ب ها�ی �خ ه �ت ی �ه �ب ا�خ �خ ه رخ ص �ب �ت ط م�خ �ت ا�ی �خ �خ مکان �خ کگ ور�ی�خ ی �ه در �ت ا�ی �ب �خ د. ارخ اآ �ی ��خ
د. �خ ک�خ ی م�ی د�گ �خ ل ها رخ ام�ی ر �خ ار د�یکگ ان معمولا در ��خ �خ �خ رخ دارد، ا�ی ود �خ د و�ب مده ا�خ ی اآ رم�خ �ب

: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب

ماعی م�لی �ه در  �ت ه �مک ر�ان ا�ب دارد. �ب ود �خ و و�ب اه�ب �خ رد �پ ا مادران م�ب دران و �ی رای �پ �و�ی �ب �خ مکان م�خ کگ ور�ی�خ در �ت
د  �ی وا�خ �ت د �ه �ب ک�خ ما �مک م�ی ه �ش �خ �ب د (Beratung). ا�ی ار�ی دخ ان �بکگ ا او درم�ی ود را �ب ه �خ وا��ت د و �خ �ی وع ��خ د ر�ب �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ ن رخ اآ

د. و�ی د �ش �ی �خ ان م��ت ود�ت ه �خ ا��ب �ب �خ دمات م�ت ارخ �خ

ک �ت �ی ل داری، دوری ارخ هم�ر و طلاق را ارخ طر�ی ود در مورد ط�خ د �والات �خ �ی وا�خ �ت م�ی
: �ت �ب �ا�ی د و�ی �ی ل �وال ��خ ام�ی �وص امور �خ وره م�خ مر�رخ م�ش

www.jugendschutz-thueringen.de/erziehungsberatung.html

www.drk-suchdienst.de ه  ی �ب وا��ت ک در�خ �خ مورد �ی در ا�ی
ی  د�گ �خ رت م�ل رخ اداره مها�ب

د ده�ی ان �ب �ت

دن  مع �ش رای ���ب معلومات در مورد امکان �ب �ب
ون  ا�خ �ت �ت ر ط�ب ر �ب ار �یکد�یکگ ل ��خ ام�ی ای �خ اع�خ

�م�ت  �خ �ت اله ای �ه در ا�ی ه م�ت Dublin-III-VO ، �ب
ه Diakonie Deutschland در  ر�ی �ی م�خ �خ �ب عه ا�خ ر�ی دخ

د �ی عه ��خ ده مرا�ب ر �ش �ش �ت مارچ 2018 م�خ
www.tinyurl.com/diakonie-dublin-iii

راف1  د1 �پر�گ �خ �ت �ب ط�ب
مه  م�ی ThuerGUSVO، �خ

رای  لی �ب ط �دا�ت را�ی 1 �ش
ی �ه  �ت مکان ها�ی ر�ی مد�ی

ار هم  اص در ��خ �خ ا�ش
د �خ ک�خ ی م�ی د�گ �خ رخ

i

http://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html
http://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste.html
http://www.drk-suchdienst.de
https://tinyurl.com/diakonie-dublin-iii
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سان ا�خ اق  ا�پ �ق ان  �ی ا�خ ر�ب �ق

اده  �خ د �ه مورد �وا��ت رار �رده ا�ی ل �خ �خ دل�ی ه ا�ی ان �ب ور�ت ما ارخ ��ش ا �ش �ی  اآ
ی  رم�خ ا در �ب ا و �ی رار، در ارو�پ �ت �خ که در و�ت �خ ا ا�ی د؟ و �ی ه ا�ی �ت ر�خ رار �گ �ت

د؟ وده ا�ی �ان �ب اق ا�خ ا�پ ی �ت ا�خ ر�ب  �ت

ه  ور �ب �ب د، م�ب ه ا�خ �ت ر�خ ما �گ ان را ارخ �ش ورت �ت ا��پ د: �پ ه �رده ا�ی ر�ب �ب ل را �ت �ی کی ارخ موارد دخ مالا �ی ما ا��ت اًا �ش �خ �ب
رب  د، مورد �خ وده ا�ی رول �ب �ت ��ت ��خ ده و �ت س �ش ه ��ب ا�خ ما در �خ د، �ش �ی ه های مالی ه��ت ر�خ �ت �ت ردا�خ �پ
ی در مورد  رار ها�ی ول و �ت ما �ت ه �ش د، �ب ده ا�ی ده �ش ا�خ ری ��ش کگ �ی ه رو��پ ار �ب �ب ه ا�ب د، �ب ه ا�ی �ت ر�خ رار �گ م �ت �ت و �ش

کی  �ی �خ �خ ک دوره �ت ا �ی ا��ب و �ی وردن �ار م�خ راهم اآ ال �خ طور م�ش ی )�ب رم�خ ی در �ب د�گ �خ ط رخ را�ی راهم �ردن �ش �خ
. و��ت �ی �پ �ت �خ ع�ی ه وا�ت ن ها �ب کدام ارخ اآ �پ د ولی ه�ی ( داده �ش ا��ب م�خ

�ب مورد  ر�ی ا �خ د و �ی هد�ی ، �ت �ت و�خ �ش �ت �خ �ی ارخ طر�ی �خ د �ه �ش ا�ی ان م�ی ه م�ی �ان �ب اق ا�خ ا�پ ��ش �ت ی �ب ما�خ رخ
�ی،  �خ اده �ب �خ ل �وا��ت �ی �ب ود ارخ �ت �ش ی م�ی ل�خ �ت مول موارد م�خ �ش �ان �ب اق ا�خ ا�پ رد. �ت �ی رار �گ اده �ت �خ �وا��ت

اق  ا�پ ان �ت �ی ا�خ ر�ب و. �ت طع ع�خ ا �ت ررات و �ی لاف م�ت ی، �ارهای �خ دا�ی مار ارخ طر�ی�ت �گ �ش روی �ار، ا��ت �ی مار �خ �ش ا��ت
د. �خ ا�ش �ب ا�ی را دارا م�ی �ت های �خ ورداری ارخ �ما�ی ر�خ �ان ��ت �ب ا�خ

ما: اص سش وق �خ ��ق

ان 	 ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ ه دو��ی ی �ب د�گ �ان در ر��ی اق ا�خ ا�پ �م�ت �ت ما در �ت ات �ش �ی ر�ب �ب �خ �ت �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
�ق (Sonderbeauftragte*r) در مورد  	 ا �لا��ی ص �ب �خ عه �یک سش ر�ی ان دخ ه �ت ل�ه م�ا��ب اری �ب رخ �بر�گ

ان ه �ت ه دو��ی ده �ب �خ �ی ص در اآ �خ �خ �ش ا ورود ا�ی �ان و �ی اق ا�خ ا�پ ه �ت وط �ب موارد مر�ب
اطر �ه  	 �خ �خ ه ا�ی ده �ب ی اش رد �ش د�گ اه�خ �خ ای �پ ا�خ �ت �ی �ه �ت �خ رای �ش ل 3 ماه �ب �اص �دا�ت �ت ا�خ

د دا ��خ �ی وده را �پ ن �ب اهد اآ ی �ه �ش لا�خ هادت در مورد اعمال �خ ی دادن �ش اآماد�گ
ی 	 ی و ط�ب �ت �مک های روا�خ ا�خ در�ی
ه  	 �پ ا�خ �خ مالی �پ طرات ا��ت ل �خ ا�ب ی در م�ت �ت طخ دامات م�ا�خ ان ا�ت �خ ی و هم�پ د�گ �خ رای رخ ی ام�خ �ب مکا�خ

د �ی ا�ش وده �ب �ان �ب اق ا�خ ا�پ ی �ت ا�خ ر�ب ی �ت رم�خ ما در �ب �ه �ش
د:  	 ده�ی هادت �ب �خ �ش رم�ی ه م�ب ی عل�ی رم�خ �ان در �ب اق ا�خ ا�پ ی �ت ا�خ ر�ب �ش �ت ه ��ی ما �ب ه �ش �پ ا�خ �خ �پ

ود د �ب واه�ی ی �خ د�گ �خ �ت ارخ م�ل رخ �ت مو�ت اطخ ون ��خ ا�خ مول �ت م�ش
ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2.7

§

: �خ کگ ور�ی�خ اطی در �ت �ب راه های ار�ت
REFUGIO Thüringen

ان و�ی اه�ب �خ رای �پ ی �ب �ت ا�خ �خ �ش مر�رخ روا�خ
Lassallestraße 8

07743 Jena

 00 49 3641 - 22 62 81 ون:  �خ ل�ی �ت
koordination@refugio-thueringen.de  :ل م�ی ا�ی

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
KOK e. V. Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e. V.

Kurfürstenstraße 33

10785 Berlin

 00 49 30 - 263 911 76 ون:  �خ ل�ی �ت
info@kok-buero.de  :ل م�ی ا�ی

www.kok-gegen-menschenhandel.de  : �ت �ب �ا�ی و�ی

ون  ا�خ �ت �ت ط�ب
ا  ارو�پ

 2011/36/EU
وط  �خ مر�ب �ی وا�خ �ت

اق  ا�پ ه �ت �ب
�ان  ا�خ

راف  د59 �پر�گ �خ �ت �ب ط�ب
AufenthG 7 دادن 
ل  ر��ت �دا�ت ک �خ �ی

رک  رای �ت 3 ماهه �ب
عد ارخ  ی �ب رم�خ �ب

ی  �خ ه م�خ �ب �ی �ت �ت �خ ا�خ در�ی
ی  د�گ اه�خ �خ ه �پ دو��ی

عه اداره  ر�ی ان دخ �ت
رت و  مها�ب
ان د�گ اه�خ �خ �پ

4a راف د 25 �پر�گ �خ �ت �ب  ط�ب
AufenthG سش اول �خ �ب

i

mailto:%20koordination%40refugio-thueringen.de?subject=
mailto:%20koordination%40refugio-thueringen.de?subject=
mailto:info%40kok-buero.de?subject=
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de
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ی کی و روا�خ �ی رخ کلات �اد �خ ا مسش اص �ب �خ اسش

ان  ی �ت د�گ �خ ا در مدت دوران رخ د و �ی د�ی ولد �ش ی �ه م�ت ما�خ ما ارخ رخ ا �ش �ی  اآ
ل  �ی �ب ی ارخ �ت �ما�خ ی های �ب �خ د مر�ی ه ا�ی �ت ل دا�ش �ی ه ای ارخ موارد دخ ر�ب �ب �ت

ی،  ی های �رطا�خ �خ ا�ل، مر�ی ه م�خ وط �ب ی های مر�ب �خ ، مر�ی �ت ا�ب د�ی
؟ م�خ ی های مرخ �خ ا مر�ی ی و �ی ل�ب ی های �ت �خ مر�ی

وس های  واب، �ا�ب کلات �خ ل: م�ش �ی �ب ی های رو�ی ارخ �ت �خ ا مر�ی و �ی
ا ا��اس  ر��ی و �ی �ی رس و و�واس عخ ه �ت و�خ روما و هر�گ والی، �ت م�ت

ود را  که �ال�ت عادی �خ �خ ا ا�ی مده و �ی ود اآ ه و�ب ما �ب ری در �ش �ی �ی عخ که �ت �خ ا�ی
د. ر�ی �ی رار �گ �ت �ت ��ت �ما�ی د �ه �ت �ی ا�ش �ب �خ ��ت م�ی ما دارای ا�ی اًا �ش �خ د؟ �ب دار�ی �خ

وع  ان ر�ب ود�ت ط �خ را�ی ا �ش ا��ب �ب ی )Beratung( م�خ ا �مک رسا�خ وره )Asylverfahrensberatung( و �ی ه مر�رخ مسش �ب
د  ی �ه دار�ی �خ رای مر�ی ما �ب م ا��ت �ه �ش د. لارخ ک�خ ر �مک م�ی ا دا��ت اط �ب �ب راری ار�ت ر�ت رای �ب ما �ب ه �ش �خ �ب د. ا�ی �ی ��خ

د. ه ده�ی ان (BAMF) ارا�ی د�گ اه�خ �خ رت و �پ ه اداره مها�ب �ت را �ب �د�ی �خ �ت د و ا�ی �ی ه ��خ ه�ی ی �ت �ت ط�ب �د�ی �ت

ما: اص سش وق �خ ��ق

ان 	 ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ ان در دو��ی را�یط ��ی �ت �خ �ش �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ه 	 ل�ه م�ا��ب ما در �ب ی �اد �ش �خ رار دادن مر�ی ر�ت طخ مد�خ
ل، مرا�رخ  	 �ی �ب اهی ارخ �ت ات ر�خ ا امکا�خ ی و �ی ات ط�ب ه امکا�خ ر�ی �ب ا د��ت ی �ب د�گ �خ ا��ب رخ مکان م�خ

ورت عمومی و... ��پ را�خ د، �ت ر�ی �خ
اد  	 �ب ما ا�ی رای �ش ه �ب ا�خ ام امور رورخ �ب رای ا�خ ان �ب ی �ت �خ ی �ه مر�ی کلا�ت ر م�ش مدن �ب �ت اآ ا�ی ه�ت �خ �مک �ب

�رده
ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب

2.8

§

: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب

ه �مک ر�ان  دارد. �ب ود �خ د و�ب �خ ی های �اد ه��ت �خ ه مر�ی لا �ب �ت ی �ه م�ب و�ی اه�ب �خ اص �پ �خ �وص ا�ش �خ مکان م�خ کگ ور�ی�خ در �ت
ما  ه �ش �خ �ب د (Beratung). ا�ی ار�ی دخ ان �بکگ ا او درم�ی ود را �ب ه �خ وا��ت د و �خ �ی وع ��خ د ر�ب �ی ک�خ ی م�ی د�گ �خ ن رخ ماعی م�لی �ه در اآ �ت ا�ب

د. و�ی د �ش �ی �خ ان م��ت ود�ت ه �خ ا��ب �ب �خ دمات م�ت د ارخ �خ �ی وا�خ �ت د �ه �ب ک�خ �مک م�ی

د. �ی ا�ب �ی د �ب �ی وا�خ �ت سش 2.9 هم م�ی �خ ی های رو�ی را در �ب �خ ه مر�ی لا �ب �ت اص م�ب �خ رای ا�ش ی �ب اآدرس ها�ی

ه الکول  اد �ب �ی . اع�ت دن ا��ت ه �ب دن �ب رر ر�ا�خ اع�ش �خ دری �ه �ب ه مواد م�خ ی �ب ه�خ ی و دخ �ما�خ ی �ب کگ وعی وا�ب��ت ی �خ ع�خ اد �ی �ی اع�ت
ی  د. معلوما�ت �ی ان اآن ه��ت �ی ه �ب ما مکل�خ �ب د، �ش رده �ش ام �ب ی �ه �خ ادها�ی �ی �خ اع�ت �ت . در �ورت دا�ش ی ا��ت �خ ک مر�ی رخ �ی �ی �خ

اد �ی وع اع�ت ه مو�خ وط �ب مر�ب
: ود ا��ت ل مو�ب �ی �ت دخ ه 6 ل�ان در �ا�ی �ب

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/

sucht-faq-farsi

i

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/sucht-faq-farsi
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/sucht-faq-farsi


2829

ی،  سما�خ �ق �ب و�خ سش ل �خ �ی �ب ارخ �ق ر موارد  ا د�یکگ �ی �ق و  و�خ سش ه، �خ �ب ک�خ ان سش �ی ا�خ ر�ب �ق
سی �خ �ق �ب و�خ سش ا �خ رو�ی و �ی

�ت  �ی ار و ادخ رخ ی مورد اآ رم�خ ه �ب دن �ب ا در راه ر��ی ان و �ی ور�ت ا در ��ش �ی اآ
ک  ان �ی �ی رای �ب که �ب �خ ال ا�ی د؟ �بطورم�ش �ی �ت ر�خ رار �گ ی و رو�ی �ت �ما�خ �ب

ات  ارخ ه م�ب د �ب هد�ی د و �ت ر�ی �ی رار �بکگ د �ت هد�ی راف مورد �ت ک اع�ت ا �ی هادت و �ی �ش
ه ی  ر�ب �ب ا �ت �ی د؟ اآ ه ا�ی �ت ر�خ رار �گ صخ �ت ع�ی �ب وعی ارخ �ت ا مورد �خ د؟ و �ی و�ی �ش

له  ان را م�ش ا�لی �ت �خ اه �ت کگ که د��ت �خ ا ا�ی د �ی ه ا�ی �ت �ی دا�ش �خ �ت �ب و�خ �ش �خ
وعی ارخ  ا هر�خ دن و �ی ه �ش �ب ک�خ ه �ش ر�ب �ب ا�ی �ه �ت �خ د؟ ا�ش �رده ا�خ
ا��ب  ی م�خ �ت ورداری ارخ �ما�ی ر�خ د دارای ��ت �ب ه ا�خ �ت �ت را دا�ش و�خ �ش �خ

د. �خ ه��ت

ا  د. �ب رم دار�خ ات �ش �ی ر�ب �ب �خ �ت ان ا�ی �ی د معمولا ارخ �ب ه ا�خ �ت ر�خ رار �گ �ی �ت �خ ه �ب �ب ک�خ ��ت �ش ا�ی �ه �ت �خ �وص ا�ش �خ �ب
اور و  ا �یک مسش ده �ب �خ �ی ا در اآ د و �ی �ی ان ��خ �ی �خ موارد را �ب ان ا�ی ه �ت ل�ه م�ا��ب ما در �ب �ت دارد �ه �ش ود اهم�ی �خ و�ب ا�ی
ما و  ه �ش ر�ب �ب �خ �ت �خ �ال�ت ا��ت �ه ا�ی د. �رف در ا�ی �ی �ت ��خ ان ���ب �ت ا�ت �ی ر�ب �ب اره �ت اس (Anhörung) در�ب �خ سش ا روا�خ �ی

وء. راءات الل�ب �ب یی اإ ود.�خ �ش ان ل�اظ م�ی ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ ان، در دو��ی ور�ت ن در ��ش اره اآ کرار دو�ب رس ارخ �ت ا �ت �ی

ما: اص سش وق �خ ��ق

ه  	 و�خ ه و هر�گ �ب ک�خ ه �ش ر�ب �ب ان: �ت ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ �ت در دو��ی و�خ �ش ه و �خ �ب ک�خ ه �ش ر�ب �ب �خ �ت �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ما در  �خ �ش �ت ر�خ رار �گ �ت �ت اطخ ��ت ��خ رای �ت لی �ب د دل�ی وا�خ �ت �ی م�ی �خ ی، رو�ی و �ب �ما�خ �ت �ب و�خ �ش �خ

د؛ ا�ش ان �ب ه �ت رر�ی دو��ی ان دوران �ب ر�ی �ب
ده (*Sonderbeauftragte) در مورد  	 م د�ی عل�ی ص �ق �خ عه سش ر�ی ان دخ ه �ت ل�ه م�ا��ب اری �ب رخ �بر�گ

روما؛ ه و دارای �ت �ب ک�خ ده ارخ �ش �ب د�ی ��ی اص اآ �خ ا�ش
؛ 	 ا��ب ی م�خ د�گ �خ مکان رخ
�وص  	 ی م�خ ی-روا�خ ه ع��ب ک مر�رخ معال�ب ور در �ی ا ��خ ا��ب و �ی ی م�خ ی و روا�خ �ت های ط�ب �ب مرا�ت

ه �ب ک�خ ان �ش �ی ا�خ ر�ب ان و �ت و�ی اه�ب �خ �پ
ر. 	 اری ارخ �ارهای د�یکگ ��ی و �ب
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: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب
REFUGIO Thüringen

ان و�ی اه�ب �خ رای �پ ی �ب �ت ا�خ �خ �ش مر�رخ روا�خ
Lassallestraße 8, 07743 Jena  :ا �خ هر �ی در �ش

Schillerstraße 44, 99096 Erfurt  :ورت هر ار�خ در �ش
ون:  81 62 22 - 3641 49 00 �خ ل�ی �ت

anmeldung@refugio-thueringen.de  :ل م�ی ا�ی
www.refugio-thueringen.de/neu/languages/persisch  : �ت �ب �ا�ی و�ی

د. و�خ �ش �ت م�ی ردا�خ �پ ارخ مان �ب ر�ب مد و �ت �ت و اآ د، م�ارف ر�خ �خ ان ه��ت �خ موارد را�یکگ  ا�ی

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
BAfF e. V. – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren

für Flüchtlinge und Folteropfer e. V.

Paulsenstraße 55-56

12163 Berlin

 00 49 30 - 310 124 63 ون:  �خ ل�ی �ت
info@baff-zentren.org  :ل م�ی ا�ی
www.baff-zentren.org  : �ت �ب �ا�ی و�ی

i

mailto:anmeldung%40refugio-thueringen.de?subject=
https://refugio-thueringen.de/neu/languages/persisch/
mailto:%20info%40baff-zentren.org?subject=
mailto:%20info%40baff-zentren.org?subject=
http://www.baff-zentren.org
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ی کگ ا�خ �ق �خ و�خ سش ��ق �خ رخ �ق �ی �خ ان و  �ب همسر�ق ا�خ ارخ �ب

ا  د؟ و �ی �ی عه او ه��ت ر�ی د دخ هد�ی ا �ت ار و �ی �ب ��ت ا�ب ن �ت ک رخ �ش �ی ه ��ی ما �ب ا �ش �ی  اآ
ری  کگ �ی ه �ار رو��پ ار �ب �ب ه ا�ب ا �ب ده ا��ت و �ی له �ش ان م�ش ا�لی �ت �خ اه �ت کگ د��ت
ما دارای ��ت  اًا �ش �خ د؟ �ب وده ا�ی اورخ �ب �ب ی �ت ا�خ ر�ب ا �ت د و �ی ده ا�ی �وق داده �ش

د.  �ی ا��ب ه��ت �ت م�خ ک �ما�ی ورداری ارخ �ی ر�خ �ب

لاف  ر�خ ا �ب د و �ی ن را ل�ت و�وب ��خ ک رخ دارد �ی ک�ی ��ت �خ �پ د. ه�ی ا�ش �ب ع م�ی ی م�خ رم�خ ان در �ب �خ ه رخ �ت عل�ی و�خ �ش �خ
�ب  ا�خ ی ارخ �ب �ت �ا�خ ا عدم �ما�ی ودن و �ی ن �ب اطر رخ �خ �ت �ب �ی ار و ادخ رخ د. اآ ام �اری ��خ �ب ه ا�خ ور �ب �ب ، او را م�ب سش وا��ت �خ

ان  ر�ی �خ در �ب �ت ر�خ رار �گ �ت �ت اطخ ��ت ��خ رای �ت ی �ب لی �ا�خ د دل�ی وا�خ �ت ار، م�ی �ب �ت و ا�ب و�خ �ش ل �خ ا�ب ان در م�ت ل �ت ام�ی �خ
د. ا�ش ان �ب ه �ت رر�ی دو��ی دوران �ب

د  ار�ی دخ ان �بکگ ان در م�ی ه �ت ل�ه م�ا��ب ل ارخ �ب �ب �خ مطال�ب را �ت ما ا�ی ما ��ت م ا��ت �ه �ش ل لارخ �خ دل�ی ه هم�ی �ب
�ی  �خ ل �ش ما دلا�ی م ا��ت �ه �ش د. لارخ ر�ی �ی رار �بکگ ه �ت ده مورد م�ا��ب م د�ی عل�ی �ی �ت �خ عه �ش ر�ی ا دخ (Anhörung) �ت

ان در  وهر�ت ور �ش دون ��خ د �ه �ب �ی �خ ��ت ه��ت ما دارای ا�ی ان �ش �خ د. هم�پ �ی ان ��خ �ی ه �ب ل�ه م�ا��ب ان را در �ب �ت
ی �ه  د �ه ارخ مطال�ب �ی و�ی ان �بکگ ه �ت ل�ه م�ا��ب د، در �ب واه�ی �خ ه �ه م�ی �پ ا�خ �خ د. �پ �ی دا ��خ �ی ور �پ ل�ه ��خ �خ �ب ا�ی

ود. �ش ان مطلع �خ ل �ت ام�ی ای �خ ا ��ی ارخ اع�خ ری و �ی ص د�یکگ �خ د �ش �ی ک�خ ان م�ی �ی �ب

ما: اص سش وق �خ ��ق

؛ 	 وده ا��ت �ت �ب �ی ار و ادخ رخ ��ت اآ ی �ه �ت �خ �ش رخ ه ��ی ما �ب اص �ش ط �خ را�ی �خ �ش �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ه  	 ی �ب د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ ا در�خ دا و �ی ی �ب�ورت �ب د�گ اه�خ �خ وا��ت �پ �خ در�خ �ی اب �ب �خ �ت ودن ��ت ا�خ دارا �ب

ان؛ وهر�ت ا �ش رک �ب �ت ا م�ش ل و �ی ام�ی ک �خ �ش �ی ��ی
رار  	 ه �ت م مورد م�ا��ب ا�خ ک �خ عه �ی ر�ی د �ه دخ �ی ص ��خ �خ د م�ش �ی وا�خ �ت ان، م�ی ه �ت ل�ه م�ا��ب ل ارخ �ب �ب �ت

د؛ ا�ش م �ب ا�خ ک �خ ان �ی مان �ت ر�ب ا �ت د و �ی ر�ی �ی �بکگ
ی؛ 	 د�گ �خ رای رخ ان �ب ال�ت ما و اط�خ رای �ش ی ام�خ �ب مکا�خ
ی  	 ها�ی �خ ه �ت ان �ب ال �ش ه همراه اط�خ د �ب �خ وا�خ �ت ان م�ی �خ ی رخ رم�خ ل: در �ب ام�ی ای �خ �خ �ت در �خ و�خ �ش در مورد �خ

ی  کگ دون وا�ب��ت د �ب �خ ک�خ �ت م�ی ا�خ ان در�ی ال �ش ود و اط�خ رای �خ د و �مک م�رف مالی �ب �خ ی ��خ د�گ �خ رخ
وهر ه �ش �ب

ر 	 اری ارخ موارد د�یکگ ��ی و �ب
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: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب
Frauenzentrum Brennessel e. V. 

Regierungsstraße 28

99084 Erfurt

 00 49 361 - 56 56 510 ون:  �خ ل�ی �ت
brennessel.erfurt@t-online.de ل:   م�ی ا�ی

�ت اطخ د ��خ م�خ ارخ �ی ان �خ �خ �وص رخ ی م�خ د�گ �خ ا مکان رخ ان و �ی �خ ان در مورد اطلاع ارخ مرا�رخ �امی رخ �خ هم�پ
ون: 016 116 - 08000 �خ ل�ی د �ت و�ی ماس �ش ان" در �ت �خ ه رخ �ت عل�ی و�خ �ش ون "�خ �خ ل�ی ر �ت م�ب ه �خ د �ب �ی وا�خ �ت م�ی

REFUGIO Thüringen

�وص ی م�خ که �ارخ �ب ی و �ش ما�ی ی، ره�خ کگ مر�رخ هماه�خ
�خ کگ ور�ی�خ ال�ت �ت ی در ا�ی کگ ا�خ �ت �خ و�خ �ش �م�ت �خ و در �ت اه�ب �خ ان �پ �خ �خ در امور رخ ���ی �خ م�ت

Lassallestraße 8

07743 Jena

 00 49 151 - 56 11 63 22 ون:  �خ ل�ی �ت
ProtectionAgainstViolence@refugio-thueringen.de ل:   م�ی ا�ی

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
ان"016 116 - 08000  �خ ه رخ �ت عل�ی و�خ �ش ون "�خ �خ ل�ی �ت

	 ،) ��ت �ی ان �خ ل �ت ام�ی �خ ا�م و �خ �ت �خ ی �به �گ رور�ت اس)�خ �خ ا�ش �خ
ی، 	 ه رورخ ا�خ �ب �ش
ان، 	 را�یکگ
ه 17 ل�ان، 	 �ب
	 www.hilfetelefon.de

ان ارخ  وهر�ت د �ه �ش �ی ا�ش �ب �خ ��ت م�ی ما دارای ا�ی ، �ش �ت و�خ �ش ل �خ ا�ب �ت در م�ت اطخ ون ��خ ا�خ �ت �ت ط�ب
ی  د�گ �خ �ت در م�ل رخ اطخ ��ت ��خ ان، �ت ال �ت ا اط�خ ن همراه �ب ک رخ �ش �ی ه ��ی ا �ب ود و �ی رون �ش �ی ه �ب ا�خ �خ

ی  ان (Frauenhaus) مکان ها�ی �خ صوص رخ �خ مکان های م�خ د. ا�ی ر�ی �ی رار �گ ان �ت �خ �وص رخ م�خ
، در  �ت و�خ �ش ل �خ ا�ب �ت در م�ت اطخ ه�ت ��خ �ی �ب �خ مان م�ش ان رخ ر�ی د در �ب �خ وا�خ �ت ان م�ی �خ د �ه رخ �خ ه��ت

د. �خ ی ��خ د�گ �خ ا رخ �ب �خ اآ

ل  ا�ب �ت در م�ت ون �ما�ی ا�خ �ت
�ت و�خ �ش �خ

www.tinyurl.com/
Bundesministerium-

Gewaltschutz

i

mailto:brennessel.erfurt%40t-online.de%20?subject=
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: �خ کگ ور�ی�خ ماس در �ت راری �ت ر�ت راه های �ب
�خ کگ ور�ی�خ م�خ QueerWeg در �ت �ب ا�خ

Schopenhauerstraße 21

99423 Weimar

00 49 1575 - 18 40 920 ون:   �خ ل�ی �ت
refugees@queerweg.de  :ل م�ی ا�ی

www.queerweg.de/refugees ,www.facebook.com/queerweg  : �ت �ب �ا�ی و�ی
www.facebook.me/lgbti.refugees.thuringia :وک ��ب �ی �ه �خ ��خ

مان ر�ب ک �ت ا �ی �ی همراه �ب �خ وره �ش اص: م�ش امکان �خ
ان �ی �ت �خ سش �ب را�ی اره �گ ه در�ب ا�خ هارات �اد�ت �خ در �ورت اطخ �ت ر�خ رار�گ �ت �ت ��ت �ما�ی �ت

د ما دار�خ ا �ش رک �ب �ت �ی م�ش �خ سش �ب را�ی ا�ی �ه �گ �خ ر ا�ش ا د�یکگ اط �ب �ب راری ار�ت ر�ت وردن امکان �ب راهم اآ �خ

QuesTH – Queerer Support Thüringen Erfurt

questh@queerweg.de  :ل م�ی ا�ی

ر: �ت �ش �ی ی و معلومات �ب ما�ی ره�خ
 Queer Refugees Deutschland

دی( �ی-اردو و ه�خ ل�ی کگ ی-ا�خ ا�ب �ب �خ ی-�پ رم�خ ه ل�ان های �ب ون:  17-61 59 92 - 221 49 00)�ب �خ ل�ی �ت
ی( ا�ی �ی ا�خ ی و ا��پ �ی-عر�ب ل�ی کگ ی-ا�خ رم�خ ه ل�ان های �ب ون:  20-61 59 92 - 221 49 00)�ب �خ ل�ی �ت

وا��ت  د در�خ ی در مورد رو�خ �پ ها�ی ا �ل�ی ه 9 ل�ان همراه �ب :  www.queer-refugees.de )�ب �ت �ب �ا�ی و�ی
ی در مورد معلومات مهم( ان مطال�ب �خ ی و هم�پ د�گ �خ ی، مکان رخ د�گ اه�خ �خ �پ

LSBTTIQ

وال و  ر�ک�پ �ت �خ �ی، ا�ی �خ را�ب س، �ت ر�خ �ه، �ت �خ ی، دو�ب ، �گ �خ �ی �ب ما لرخ   �ش
�ی و  �خ سش �ب را�ی وع �گ ل �خ دل�ی ان �ب ور�ت ما در ��ش د؟ �ش ر ه��ت ا �و�ئ �ی
ه  و�خ ا هر�گ س و �ی ، ��ب �ت و�خ �ش ان در معرض �خ �ی �ت �خ �ت �ب ا هو�ی �ی

ل در  �خ دل�ی ه ا�ی د؟ �ب �ی ات مرگ ه��ت ارخ ی م�ب ا ��ت ر و �ی �ش وق �ب صخ ��ت �ت �خ
�ت  �ی ار و ادخ رخ رس ارخ اآ ل �ت ه دل�ی ا �ب د؟ و �ی وده ا�ی �ت �ب �ی ار و ادخ رخ ��ت اآ ان �ت ور�ت ��ش

د �ی ا�ش �ب �خ ��ت م�ی ما دارای ا�ی اًا �ش �خ د؟ �ب ه ا�ی �ت �خ ر�ی ان �گ ور�ت ارخ ��ش

اص  �خ �خ ا�ش �خ �ال ا�ی ا ا�ی ود. �ب �ت �ش ه ���ب ادا�خ رخ طور اآ د �ب وا�خ �ت �ی م�ی �خ سش �ب را�ی ه �گ و�خ اره هر�گ ی در�ب رم�خ در �ب
ی  د�گ اه�خ �خ ه �پ ود. در مورد دو��ی �ش اص اآن ها �بطور �امل درک م�ی �ت �خ ع�ی ا مو�ت �ی د �ه اآ �خ ��ت �ی �خ �خ مطم�ئ

ی �ه  ار ها�ی رخ ا اآ صخ ها و �ی ع�ی �ب اره �ت د در�ب ا�ی ما �ب وردار ا��ت و �ش ر�خ ی �ب الا�ی �ت �ب وع ارخ اهم�ی �خ مو�خ ان ا�ی �ت
لسه  ان در �ب �خ وع هم�پ �خ مو�خ د. ا�ی �ی �ت ��خ د ���ب وده ا�ی ن �ب اهد اآ ان �ش �ی �ت �خ سش �ب را�ی وع �گ اطر �خ ه �خ �ب

�ت دارد. د اهم�ی �ی ی ��خ د�گ �خ رامسش رخ ا اآ د �ب �ی وا�خ �ت که در �دام م�لی م�ی �خ رخ ا�ی �ی و �خ ا�خ ه �ت (Anhörung) م�ا��ب

 

ما: اص سش وق �خ ��ق

، در  	 �خ �ت ر�خ رار�گ ار �ت رخ ا امکان مورد اآ �خ و �ی �ت ر�خ رار �گ ار �ت رخ ��ت اآ ما در مورد �ت ات �ش �ی ر�ب �ب �خ �ت �ت ر�خ ر�گ طخ در�خ
ان؛ ی �ت د�گ اه�خ �خ ه �پ دو��ی

�خ  	 �ی �ه در مورد ا�ی �خ عه �ش ر�ی ه دخ ل�ه م�ا��ب اری �ب رخ  �بر�گ
؛ ی (Sonderbeauftragte*r) ا��ت �ش �ا�خ اص دارای دا�خ �خ اسش

د؛ 	 ده�ی ی �ه م�ی ودن معلوما�ت ه �ب م�رما�خ
معی؛ 	 ه �ب ی �دالامکان دور ارخ م�ل ا�کان د��ت د�گ �خ رای رخ ا��ب �ب مکان م�خ
صخ 	 ع�ی �ب ه �ت و�خ ا�بل هر�گ �ت در م�ت اطخ ��خ
ر. 	 اری ارخ �ارهای د�یکگ ��ی و �ب

2.11

§

ان �ب ه 10 رخ لمان �ب صخ در اآ ع�ی �ب ر �ت را�ب �ت در �ب طخ ه م�ا�خ وط �ب  اطلاعات مر�ب
www.tinyurl.com/Antidiskriminierungsstelle-dar

راف 1  د 1 �پر�گ �خ �ت �ب طا�ب
ThuerGUSVO ون ا�خ �ت

ط  را�ی مه 1 �ش م�ی �خ
رای �امان  لی �ب �دا�ت

ی �ه  ه مکان ها�ی دادن �ب
ار هم  اص در ��خ �خ ا�ش

د  �خ ک�خ ی م�ی د�گ �خ رخ

� ر�خ �ق ر �ق �خ �ی ا ر را�و�ئ سکگ �خ ر�ب سهد�گ �خ یدو�ب �خ�گ �ی �ب لرخ

i

mailto:refugees%40queerweg.de?subject=
http://www.queerweg.de/refugees
http://www.facebook.com/queerweg
http://www.facebook.me/lgbti.refugees.thuringia
mailto:questh%40queerweg.de?subject=
http://www.queer-refugees.de
https://tinyurl.com/Antidiskriminierungsstelle-dar
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وی و��ی �ق دامات  ا�ق ارخ  صری  �ق م�خ

ی  	 د�گ اه�خ �خ وره در مورد امور �پ ک مر�رخ م�ش ه �ی ی �ب رم�خ ان در �ب ی �ت دا�ی �ت رش ا�ب �ی دخ ر��ت �پ �خ �خ در اول�ی
د. �ی ا�ی ه��ت وق �خ ورداری ارخ ��ت ر�خ مول �ب د �ه م�ش �ی و�ی د و �بکگ �ی عه ��خ  مرا�ب

�ی  	 �خ عه �ش ر�ی د �ه دخ �خ ��ت را دار�ی د، ا�ی و�ی �ش ل م�ی �ی کی ارخ موارد دخ مول �ی �ش ی �ه �ب در �ور�ت
ر��ت  دون �ر�پ العخ و �ب ا�ب �ی �خ �خ ما �ش ی �ه �ش ما�خ د: رخ ر�ی �ی رار �گ ه �ت �ص مورد م�ا��ب �خ م�ت
�ت  �ی ار و ادخ رخ ��ت اآ د، �ت ر�ی �ب حب م�ی روما ر�خ ه ارخ �ت �پ ا�خ �خ د، �پ �ی ه ه��ت �ب ک�خ ی �ش ا�خ ر�ب ه �ت �پ ا�خ �خ د، �پ �ی ه��ت

د. وده ا�ی �ان �ب اق ا�خ ا�پ ی �ت ا�خ ر�ب ا �ت د و �ی وده ا�ی ان �ب �ت �ت ��ی �خ اطر �ب �خ  �ب

ا�ی �ه  	 ات �خ رور�ی رخ �خ �ی ان و �خ ی �ت د�گ اه�خ �خ ل �پ ح دلا�ی ه �بطور �امل و وا�خ ل�ه م�ا��ب در �ب
د. �ی ان ��خ �ی د را �ب  دار�ی

ا  	 ��ی و �ی �خ ی �ت ور�ت ه مر�رخ م�ش د �ب ص �ش �خ �خ م�ش کگ ور�ی�خ ما در �ت �ت �ش که م�ل �کو�خ �خ عد ارخ ا�ی �ب
ه  رر�ی دو��ی ان دوران �ب ر�ی ما را در �ب ا �ش د �ت �ی وع ��خ ان ر�ب ی �ت د�گ �خ ی در م�ل رخ و�ت ل ��ت ک و��ی �ی

د. �خ ی و همراهی ��خ ما�ی ان ره�خ  �ت

�ت  	 ا�خ �ت های ��ی و در�ی �ب ورداری ارخ مرا�ت ر�خ ما در مورد �ب وق �ش د �ه ��ت �ی ان �ا�ل ��خ �خ اطم�ی
ان دوران  ر�ی ان، در �ب ود�ت ه �خ ��ر �ب ات م�خ رور�ی ی و �خ د�گ �خ رای رخ ا��ب �ب �مک م�رف، مکان م�خ

ود. ان مراعات �ش ه �ت رر�ی دو��ی  �ب

��ی در  	 �خ وره �ت ک مر�رخ م�ش ه �ی ود، �ب �ش م�ی ان مراعات �خ �ت و�ت د �ه ��ت ه ا��اس �رد�ی �پ ا�خ �خ �پ
د.. �ی وع ��خ ی ر�ب و�ت ل ��ت ک و��ی ه �ی ا �ب ی و �ی د�گ اه�خ �خ امور �پ

3

ر: ا�ش  �خ
  Flüchtlingsrat Thüringen e. V. 

" �خ کگ ور�ی�خ ی در �ت د�گ اه�خ �خ س �پ ژا�خ رام"اآ Projekt: �پرو�گ

عه: ر�ی ده دخ �خ �ش ام�ی  �ت
(AMIF) ام رت و ادعخ ی، مها�ب د�گ اه�خ �خ ی �پ ا�ی دق ارو�پ  ��خ

ه رت، عدل�ی ه اداره مها�ب �ب ود�ی ار ارخ �ب �ب �خ اع�ت ام�ی رخ �ت �ی  و �خ
ی(. رم�خ امعه �ب ام در �ب رای ادعخ ه �ب �ب ود�ی �خ �ب ام�ی العمل �ت ده )طررخ �خ وق م�رف ��خ �ت ارخ ��ت و �ما�ی

وت:  �خ
ور رو�ش �خ �ب ده در ا�ی ان �ش �ی کات �ب ��ت �ه مطال�ب و �خ �ی رور �خ  �خ

د. ا�ش ه �ب �ت �ت دا�ش �ت �ر مالی مطا�ب ا�خ ا ا��پ �ب

ان: د�گ و�ی��خ  �خ
Nadia v. Heyden, Antje-Christin Büchner, Philipp Millius

ی:  را�ی �ه اآ ک و ��خ �ی را�خ  �گ
Sandra Bach, Weimar 

Katharina Scholz und Andreas Bauermeister, Weimar

اپ:  �پ
City Druck Erfurt

Erfurt, Februar 2020  : حخ ار�ی مکان و �ت

�خ اآدرس  کگ ور�ی�خ ی �ت د�گ اه�خ �خ واری �پ ی و �ش د�گ اه�خ �خ س �پ ژا�خ اآ
Fachstelle Flucht und Asyl

Füchtlingsrat Türingen e. V. 

 Schillerstraße 44

99096 Erfurt

ون:  26- /25 - 51 80 51 - 361 49 00 �خ ل�ی �ت
کس:  28 - 43 88 51 - 361 49 00 �خ

info@fluechtlingsrat-thr.de  :ل م�ی ا�ی
www.fluechtlingsrat-thr.de  : �ت �ب �ا�ی و�ی

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