كار های سياسى/
وكار های عامه
ما تش ميكنيم برای اينكه
خواسته ها ،آروز ها و انتقاد
های تو در دولت و به محضر
عام شنيده شوند

اطع رسانى
ما توسط دفترچه های راهنما
در بارۀ مراحل درخواست
پناهندگى ،درباره حق و حقوق تو
وهمچنان بعد ازپايان كمک های
جوانان زير سن قانونى و خيلى چيز
های ديگر اطع
رسانى ميكنيم.

ما چه انجام ميدهيم

توبعنوان جوان زير سن قانونى بدون مادر و پدرت به آلمان آمده ای؟
حقوق تو چه چيزهايى هستند؟

مشاورت و همراهى

تو ميخواهى بفهمى ،كه مراحل درخواست پناهندگى و مصاحبه چه نوع
هستند و درين جريان چه چيزی مهم است؟

»دورخبليک« يک پروژۀ انجمن ثبت شدۀ شوارای مهاجرين
نيدرساكسن ،برای مهاجرين زير سن قانونى كه بتنهائى به آلمان مهاجرت
كرده اند ،ميباشد.

چه امكانات و راه های ديگری در كنار مراحل درخواست پناهندگى
موجود اند ،تا بتوان در آلمان اقامت كرد؟

ما ميخواهيم با اطعات و مشاورت های خود تورا حمايت نمايم
وجهت يابى را در آلمان برايت ممكن بسازيم.

ما تورا از طريق تلفن،
توسط ايميل ويا با صحبت
های حضوری خود مشاوره
ميدهيم
آموزش ها و كارگاه ها
ما كارگاه ها و سمينار
ها را ،برای و همراه
جوانان پناهنده راه
اندازی ميكيم

تو در حال آموزش يک حرفۀ و كسبى هستى ،دوست داری دررابطه با
آينده و چشم اندازخود صحبت كنى؟
تو ا¯ن  18ساله هستى وكمک ها برای جوانان زير سن قانونى ديگر تمام
شدند .ا¯ن چه بايد كرد
تودوست داری ،با بچه های ديگر در يک كارگاه كار كنى يا يک چنين
كارگاهى را همرای ديگران تشكيل بدهى؟

پس خودت را بما معرفى كن!

ما خود مان را معرفى ميكنيم

ما تورا در قسمت سؤال ها در رابطه با مراحل درخواست پناهندگى،
در رابطه با حق اقامت و كمک هايى كه برای جوانان درنظر گرفته شده
راهنمائى ميكنيم .ما تورا از حقوقى كه دراينجا داری آگاه مى كنيم
وتورا حمايت ميكنيم كه چشم انداری از آينده در آلمان ايجاد نمائى
اين پروژه حمايت مالى ميشود توسط:

انجمن ثبت شدۀ شوارای مهاجرين نيدرساكسن ...

ايجاد آينده نگری برای پناهجويان جوان توسط مشورت
وتوانمند ساختن

 ...يک ارگان مستقل حقوق بشر است.
ما از مها جرين حمايت ميكنيم بدون در نظرداشتنن مقام وموقعيت آنها.
و ما همراه با تو برای اجرا شدن حقوق تو مبارزه ميكنيم.

تلفنى...
خانم دويرته هينس37 60 24 98/0511 :
خانم گرلينده بكر0511 / 811 200 81 :
موبايل خدمتى01632311201 :

مادر بخش های ذيل فعاليت ميكنيم:
 حقوق مساوی شرايط زندگى بهتر رعايت كردن واحقاق حقوق بشر وحقوق اطفال -امنيت واميدواری حق اقامت

چه وقت؟
دوشنبه الى جمعه از ساعت  10الى 12:30
همچنين سه شنبه و پنجشنبه از ساعت  14الى 16

ما ميخواهيم:
 مبارزه عليه تبعيض آسان ساختن شرايط پذيرش -امكان پذير ساختن تعليم و مشارک

يک پروژۀ انجمن ثبت شدۀ شوارای مهاجرين نيدرساكسن

چطور ميتوانى ما را پيدا كنى؟

توسط ايميل...
خانم دويرته هينسdh@nds-fluerat.org :
خانم گرلينده بكرgb@nds-fluerat.org:
حضوری
)فقط با تعيين وقت قبلى(

FA RS I
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Röpkestraße 12
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