
اطالعات برای پناھندگان دارای معلولیت 

معلولیت چیست؟ 

اگـر شـما بـھ صـورت مـادرزادی یا بـعدا در نتیجھ یک بیماری یا بـھ دلیل یک حـادثـھ، دچـار محـدودیت شـده اید و دیگر نمی تـوانید در 
ھـمھ حـوزه ھـای زنـدگی مـشارکت کنید، بـاید مـورد بـررسی قـرار گیرید تـا مـعلوم شـود دارای مـعلولیت ھسـتید یا نـھ. بـھ این تـرتیب 

ھمچنین می توان تعیین کرد کھ آیا شما بھ شکل ویژه در زندگی روزمره می توانید کمک دریافت کنید یا نھ. 

بـر اسـاس کتاب قـانـون اجـتماعی (مـاده 2 بـخش 1 از SGB IX): «افـراد دارای مـعلولیت افـرادی ھسـتند کھ محـدودیت ھـای جسمی، 
روحی، روانی یا حسی دارنـد کھ این محـدودیت ھـا می تـوانـند در تـعامـل بـا مـوانـع نـگرشی و محیطی، از مـشارکت بـرابـر در جـامـعھ، 
بـھ احـتمال زیاد بیش از شـش مـاه مـمانـعت کنند. اگـر وضعیت جسمی و سـالمـت فـرد، از وضعیت مـعموِل سـن مـربـوطـھ مـتفاوت بـاشـد، 
یک محـدودیت بـر اسـاس قـانـون شـماره 1 وجـود دارد. اگـر یک محـدودیت بـر اسـاس قـانـون شـماره 1 قـابـل پیش بینی بـاشـد، افـراد در 

معرض تھدید معلولیت قرار دارند.» 

افراد دارای معلولیت دارای چھ حقوقی ھستند؟ 

افـراد دارای مـعلولیت حـق دارنـد در زمینھ اسـتقالل و مـشارکت کامـل، مـوثـر و بـرابـر در زنـدگی اجـتماعی کمک دریافـت کنند. 
کمک ھـا در کتاب قـانـون اجـتماعی شـماره 9، بـازپـروری و مـشارکت افـراد دارای مـعلولیت تعیین شـده انـد. در آلـمان، ھیچ کس نـباید 
بـدلیل نـاتـوانی اش از مـزایا محـروم شـود. این مـوضـوع در مـاده 3 بـخش 3 عـبارت 2 از قـانـون اسـاسی جـمھوری فـدرال آلـمان ذکر 
شـده اسـت. در کنار قـوانین آلـمان، کھ حـقوق مـربـوط بـھ کمک  بـھ افـراد مـعلول را تعیین می کنند، دسـتورالـعمل ھـا و تـوافـقنامـھ ھـای 
 ،(EMRK) و کنوانسیون ھــای بین المللی نیز وجــود دارنــد. کنوانسیون حــقوق بشــر اتــحادیھ اروپــا (EU) مــختلف اتــحادیھ اروپــا
کنوانسیون حـقوق مـعلوالن سـازمـان مـلل (UN-BRK) و دسـتورالـعمل ھـای پـذیرش اتـحادیھ اروپـا (EU) نیز بـر حـقوق پـناھـندگـان 
تـاثیر دارنـد. در حـالی کھ دسـتورالـعمل ھـای پـذیرش اتـحادیھ اروپـا (EU) اسـتانـداردھـای حـداقـل مـربـوط بـھ پـناھـجویان را تعیین 
می کنند، UN-BRK مسـتقل از وضعیت پـذیرش بـرای ھـمھ مـعتبر اسـت و EMRK حـقوق اسـاسی و حـقوق بشـر را کھ در اجـرای 

حقوق مھم ھستند تعیین می کند. 

چگونھ می توانم یک گواھی معلولیت شدید دریافت کنم؟ 

اغـلب پـزشکان مـعالجی کھ مـعلولیت را تعیین کرده انـد، بـھ افـراد مـشمول اطـالعـات می دھـند کھ چـگونـھ و کجا می تـوانـند تعیین 
وضعیت معلولیت خود را درخواست کنند. 



تعیین مـعلولیت بـھ صـورت قـانـونی و درجـھ مـعلولیت می تـوانـد مسـتقیما از اداره امـور اجـتماعی، جـوانـان و خـانـواده نـاحیھ مسـئول و یا 
از راه یک مرکز مشاوره کھ در این امر بھ درخواست کنندگان کمک می کند درخواست شود. 

درجھ معلولیت، از راه بررسی پزشکی اداره ھای مراقبت مسئول تعیین می شود. 

حوزه ھای مسئولیت شعبھ ھای اداره امور اجتماعی، جوانان و خانواده ناحیھ شعبھ ھای اداره امور اجتماعی، جوانان 
و خانواده ناحیھ )ادارات مراقبت( 

 http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/behinderung_und_ausweis/361.html         :منابع
(دانلود شده در تاریخ 2019.06.29) 

اطالعات تماس شعبھ ھا را می توانید در صفحھ بعد یا از راه لینک باال بھ دست آورید 

http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/behinderung_und_ausweis/361.html
http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/behinderung_und_ausweis/361.html


شعبھ اُسنابروک  

           Iburger Str. 30 
49082       Osnabrück 

تلفن: 1 5845/0541 
فکس: 5845-297/ 0541 

شعبھ اُلدنبورگ  
              Moslestr. 1 
26122     Oldenburg 

تلفن: 0 2229/0441 
فاکس: 7470 2229/0441 

شعبھ فردن  
              Marienstr. 8 
27283 Verden (Aller) 

تلفن: 0 14/4231 0 
فاکس: 53 14/4231-1 0 

 شعبھ لونھ بورگ آوف ِدر ھوده ٢
21339         Lüneburg 

     تلفن 0 15/04131 
     فاکس 3295 15/04131 

شعبھ ھانوفر  
         Schiffgraben 32-30 

           Hannover30175
تلفن: 89701/0511-0 

فکس: 89701-166/ 0511 

شعبھ براونشوایگ  
Schillstr.  1 

38102      Braunschweig 
تلفن: 0 19 70/0531 

فاکس: 99 19-1 70/0531 

اداره امور اجتماعی، جوانان 
و خانواده ناحیھ           

  1Domhof
31134                    Hildesheim 

تلفن: 0 04 3/5121 0 
فاکس: 11 46 30/5121 0 

کمک ھای ضروری را از کجا می توانم درخواست کنم؟ 

کمک ھـای زیر، در زمـره بـازپـروری پـزشکی ھسـتند: درمـان پـزشکی؛ مـواد درمـانی و بـانـداژھـا؛ داروھـا1 (مـثال فیزیوتـراپی، گـفتار 
درمـانی، کار درمـانی)؛ لـوازم درمـانی کمکی2 (مـثال وسـایل کمک بینایی، کمک شـنوایی، پـروتـز، کاله گیس، بـانـداژھـای ارتـوپـدی)؛ 
تشخیص زودھــنگام و کمک زودھــنگام (کمک بــرای کودکان دارای مــعلولیت: کمک ھــای پــزشکی، روانی، آمــوزش درمــان، 
روانی-اجـتماعی)؛ تسـت اسـترس و کار درمـانی (کمک بـھ مـھارتـھای شغلی کنونی، کسب مـھارت ھـای روحی-روانی از راه تـمرین 

مراحل واقعی از زندگی کاری). 

اگـر ھـنوز در فـرایند پـناھـندگی ھسـتید یا یک حکم تحـمل دارید و بیمھ درمـان دارید، در این صـورت ھـمھ کمک ھـای مـربـوط بـھ 
بازپروری پزشکی را از صندوق درمان خود دریافت می کنید. 

 

دستورالعمل داروی کمیتھ مشترک تعیین دارو در مراقبت پزشکی قراردادی در نسخھ مورخ 20.1.2011/19.5.2011 1.

دستورالعمل داروی کمیتھ مشترک تعیین کمک ھا در مراقبت پزشکی قراردادی در نسخھ مورخ 20.1.2011/19.5.2011 2.



اگـر از 15 مـاه پیش سـاکن آلـمان بـاشید یا اگـر بـا بیمھ اجـتماعی اجـباری مـشغول بـھ کار بـاشید، می تـوانید از بیمھ درمـان اسـتفاده کنید. 
اگر با وجود دالیل باال ھمچنان ھیچ گونھ بیمھ درمان نداشتھ باشید، لطفا بھ یک مرکز مشاوره مراجعھ کنید. 

اگـر ھـمچنان کمک ھـای مـربـوط بـھ مـاده 3 از قـانـون کمک ھـای پـناھـندگـان (AsylbLG) را دریافـت می کنید چـون ھـنوز 15 مـاه در 
آلـمان سکونـت نـداشـتھ اید یا بـھ دالیل دیگر ھیچ گـونـھ بیمھ درمـانی نـدارید، در این صـورت بـاید کمک ھـای بـازپـروری پـزشکی را از 

اداره امور اجتماعی مسئوِل خود درخواست کنید. 

اگـر درمـان ھـای پـزشکی و/یا اقـدامـات/لـوازم بـازپـروری تـوصیھ شـده از سـوی پـزشکتان تـایید نـشونـد، بـھ یک مـرکز مـشاوره مـراجـعھ 
کنید. 

اگـر مـعلولیت شـما در نتیجھ یک حـادثـھ کاری یا یک بیماری کاری بـاشـد، در این صـورت ھـمھ کمک ھـا را از بیمھ قـانـونی حـوادث 
و/یا در صـورت امکان از بیمھ قـانـونی مسـتمری دریافـت می کنید. اطـالعـات بیشتر را در این زمینھ می تـوانید از کارفـرمـای خـود 

دریافت کنید. 

از کجا می توانم مشاوره بگیرم؟ 

خدمات تخصصی مھاجرت: مراکز خیریھ، اتحادیھ ھای رفاه کلیساھا، اتحادیھ کلیسای پروتستان، اتحادیھ رفاه کلیسای •
 (DRK) صلیب سرخ آلمان ،(AWO) آلمان، اداره رفاه کار

اتحادیھ فدرال مشاوره •

جماعت ھای کلیسایی •

مراکز مشاوره شھرھا و بخش ھا •

• (EUTB) مشاوره تکمیلی و مستقل مشارکت

انجمن ھای مراقبت •



         امکانات دسترسی بھ کمک ھا برای پناھندگان دارای معلولیت 

نگاھی بھ مراکز مسئول کمک ھا با در نظر گرفتن اصول مختلف قانونی و در مراحل مختلف زمانی اقامت در آلمان  

خالصھ ای غیرکامل از گزینھ ھای مشاوره و مراکز مسئول دیگر 

        اصول قانونیمراحل زمانی مختلف
کمک ھای مربوط بھ پناھندگان بر اساس ماده 3 از قانون     در 15 ماه نخست

(AsylbLG) کمک ھای پناھندگان
ارائھ کننده خدمات          

اداره امور اجتماعی

کمک ھای مربوط بھ پناھندگان بر اساس ماده 2 از قانون پس از 15 ماه
 SGB XII مانند / (AsylbLG) کمک ھای پناھندگان

ولی نھ دقیقا یکسان با آن

        اداره امور اجتماعی

مرکز کار یا اداره SGB II یا SGB XIIپس از فرایند موفقیت آمیز پناھندگی
امور اجتماعی

مشاوره و کمک:
خدمات تخصصی مھاجرت  (مراکز خیریھ، اتحادیھ ھای رفاه کلیساھا، 
اتحادیھ کلیسای پروتستان، اتحادیھ رفاه کلیسای آلمان، اداره رفاه کار 

((DRK) صلیب سرخ آلمان ،(AWO)

مشاوره در زمینھ درخواست 
مشاوره تکمیلی و مستقل مشارکت (EUTB)کمک ھا:

حق قانونی استفاده از مشاوره
ارائھ کنندگان بازپروری و کمک ھای اجتماعی

درخواست گواھی معلولیت شدید و مشاوره

اداره امور اجتماعی، جوانان و خانواده ناحیھ (ادارات مراقبت)

اجرای کمک ھای مربوط بھ 
یکپارچگی:

اجرای کمک ھای مربوط بھ یکپارچگی: نواحی و شھرھای مستقل (کل 
اداره ناحیھ یا شھر مستقل مسئول است و اگر خود مسئول نباشد، باید 

درخواست را در عرض دو ھفتھ بھ مرکز مربوطھ مسئول بفرستد)
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