
 

 

 

 

 

ھ�ی  و �د�ر�ت  �و�� آ�وز���ی ����
ھ�ی ��دود،ھ���ری در  ا������ �� ���و��ت

 ��ل آ�وزش و  رورش ، ���وره و �
���"�.  %�ر��  ر���ت �&�%�ن �دارک �  

 

 

 

 

 

 

  ا&��ن  &�ھ&د)�ن ا���ت �ور�&'ن، %ود را�
�&وان &���&دٔه د(���  &�ھ&د)�ن و � �&وان 

��&د. ��� ��,�د در +�ر  &�ھ&د)�ن ��  

��0ظت از  &�ھ&د)�ن و ھ�.&�ن �رای  آ&�� �
    از ��ن �ردن �,"ب و ��,�ض ��,�د ھ��&د.

 

 

 

 

 

 


�	وره ����.  

��	�

	�ت از 
دارک �. 


�ن ���زات �ر��	ای 
دارک  .
������	ری   ��و �ر  

.ھ
راھ� در �� ر!
�ت � 	�ن 
دارک 
  و ����  در!�

�وص در �� �$	

�	وره ا�.

و�و$	ت ' 	ھ د&� و ا%	
ت 

� �

ر�ن در زای  .د!ورا*(
ل و 
�ف �����
  

�ردن اط,$	ت  .	�.ا�رای ��!	ت �رای 

و
� و ��ن �رھ /�$  

�ر%راری اط,$	ت ��ن �ر�ت .
ھ	 و ا
ور �	ری �  د&	ن،!	ز
	ن  

 
 

 

	
 ا&ر �

�� د �	ل �	ر و �	  

��ل �و	ه 
دت ھ!�د،� �
 ادا

ا�د، ��ل �ود را از د!ت داده  

�� د �	ل �ر�� �	 
در!� و �	 

��,ت $	*�� ھ!�د.� 

�
  �واھ�د 
دارک �ود را ط��ق �دھ�د، 

 !وال در 
ورد و�(�ت ا%	
ت �ود دار�د .

 

�&��+ �ت ����ت �� ھ��&د؟   .�  

„to arrange“  

  �� ار��

��	
� �ھ
� �� در آ��	ن در ��ا��   ���ط 
�، دارای ا�	�� ��&� داده و �#	"� �! 	���	ھ'
�،دارای ا�	�� �-�,� (دو��و�*) و )	 ��	 !�

 .��/
 ا�	�� ���� ھ

ھ	ی  �	 ��	 در '!�ا ��دن �12 و )	 �0	ن
  �5	)� ��اھ!4 ��د.  آ��ز��

 
 

 

 

 ھ���م ؟  �� د�5�6 . +�ری ا&��م ��دھ�م ؟    � �� �را�, +&�د+ �� 



: 	� 	  ��	س 
  �� ار��

�&	ن  � ا/0	ر 1�8 در �	ر '�	ھ
 


:��!�  �9	وره �2,�� 	  ھ	ی �-�ود 

 �� �	ر �	�4 : آ�� ا�/�&	 ، او�!> و),�;

١١٢)�ھ�; ا�/�اس '<ک   

ار�Bرت٩٩٠٨۴  

 : <C,�٠٣۶١-۵١١۵٠٠١۵  

: ;0B٠٣۶١-۵١١۵٢٩-٠٠  

E-Mail: migraon@ibs-thueringen.de 


	$� ا�	*ت ور� /ن�	�/	ه داوط��	ن 
�	وره ا� 

 ا �ت .س ، �و� ر ،�; � و�ر

�١١٢وھ س �راس   

ار�ورت ٩٩٠٨۴  

E-Mail: beratung@fluechtlingsrat-thr.de 

 
 

�����  ��ل و &5ل ��و�� ��6ل  و���لھ�ی �0ر ��  ھز�&
  ردا%ت ا�ت.

 از ا�ن ���ر ���وا&�د � �وی �� �����د :

از ا���'�ه 6ط�ر �ر+زی �� ��روی ���ره �8 � ��ت 
 ١٠٠ارو �  >�س �� ا���'�ه �و�ن �ورگ ا(ر، �,د �5ر��� 

��ر � ��ت �ر+ز ��ر � �5ب �ر+ت +&�د،آ%ر�ن 
 ��%���ن در ��ت .پ %����ن.

 

�رای   ���وره ����
  &�ھ&د)�ن

�� �� �8 6رار ���6 �,�ن 
 +&�د : 

 


