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ولسوالیبواتزنمتشکلاز58شهروشاروالیاست.اینیکیاز10ولسوالیایالتآزادساکسونیاست.
ساکسونییکیاز16ایالتفدرالجرمنیاست.ساکسونیحدودچهارمیلیوننفرنفوسداردکهنزدیکبه

300,000تنازآنهادرولسوالیبواتزنزندگیمیکنند.

محیطزیست،مناظرطبیعیوسبکزندگیماممکن
در قطعاً برسد. نظر به غیرعادی ابتدا در است
شما برای بسیاری ابهامات و سوالها اول روزهای

ایجادمیشود.

بهترماوآسانترساختن اینکتابچهبرایشناساندن
پروسهورودشمابهولسوالیبواتزنتهیهشدهاست.
زندگی با شما ساختن آشنا برای مهمی معلومات
تلیفونمراکزخدماتی روزمرهوآدرسهاونمبرهای

ارائهشدهاست.

خوشامدگویی  .1

بهولسوالیبواتزن)Bautzen(خوشآمدید.

بازاروتعمیرشاروالیبواتزن
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بعدازورودبهجرمنی،»دفترمرکزیاتباعخارجی«)Zentrale Ausländerbehörde,ZAB(نامشما
رادرمرکزپذیرشاولیهراجسترمیکند.ایندفترشمارابهولسوالیبواتزنفرستادهاست.

بواتزن منطقوی دفتر در )Ausländeramt( بواتزن،»دفترمهاجرت« ولسوالی در اولیهشما تماس نقطه
است.»دفترمهاجرت«مسئولرسیدگیبهوضعیتشمادرمدترسیدگیبهدرخواستپناهندگییادرصورت

دادنوضعیت»مجاز«یا»جایز«بهشماست.

گامهای اولیه  .2

 دفتر مهاجرت
در بواتزن  در کامنز  

)مسئولناحیهآبی( )مسئولناحیهزرد(
Bahnhofstraße18 Macherstraße55

02625Bautzen 01917Kamenz
auslaenderamt@lra-bautzen.de

 ساعات مشاوره:
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
تلیفون:03591525134001

دفترمهاجرت .2.1
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دفترمهاجرتمکانزندگیشمارامشخصمیکند.اینمکانمعموالًاقامتگاهمشترک-خانهیاHeim-است.
درمدترسیدگیبهدرخواستپناهندگی،یادرصورتگرفتنوضعیت»جایز«یا»مجاز«،بایددرمکان

سکونتتعیینشدهبمانید.مکانسکونتشمامعموالHeimً است.

هرHeimدارایافرادیاستکهشماراباسبکزندگیدرشهرجدیدآشنامیکنند.

شمادرآنجاباافرادیبافرهنگهایمختلفزندگیمیکنید.

اگرقوانینعمومیرارعایتکنید،معموالًمشکلیپیشنمیآید:

قوانین خانه را رعایت کنید و با همه ساکنان محترمانه رفتار کنید تا درگیری ایجاد نشود.  •

برای محافظت از محیط زیست از برق و آب به درستی استفاده کنید.  •

کثافات را برای صرفه جویی در مصرف مواد خام و محافظت از محیط زیست جدا کنید.   •

برای جلوگیری از رشد کپک، اتاق را هر روز در برابر هوا قرار دهید.  •

ساعات مالقات را رعایت کنید.   •

کارمندان Heim نامه های شما را به دستتان می رسانند.  •

نمبر تلیفون خود را به کارمندان Heim بدهید تا در مواقع عاجل بتوانند با شما در تماس شوند.  •

مکانیبرایزندگی .2.2

درجرمنیسیستمراجستراجبارییاMeldepflichtوجوددارد.یعنینامشمابایددرشهریاشاروالیکهدر
)Einwohnermeldeamt(آنزندگیمیکنیدراجسترشود.برایاینکاربایدبهدفترراجستریشنساکنان
مراجعهکنید.ایندفتررامیتوانیددراداراتدولتیشهریاولسوالیخودبیابید.آنهابرایشماتصدیقمکتوب

راجستریشنکهدارایآدرسجاریشماست،صادرمیکنند.

دفترراجستریشنباشندگان .2.3

توجه: 

راجستر باید ظرف دو هفته از تاریخ تغییر مکان 
صورت بگیرد!

اگر دیر راجستر کنید یا اصالً راجستر نکنید، 
ممکن است جریمه شوید.

دی آی )پاسپورت، هویت سند دادن راجستر برای
راجستر است. ضروری موقت( مدرک یا کارت

رایگانانجاممیگیرد.

مهاجرت دفتر از میتوانید باشید، داشته سوالی اگر
کمکبگیرید.
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درپروسهرسیدگیبهدرخواستپناهندگی،نامههاییازاداراتونهادهایدولتیبهدستشمامیرسد.باید
آنهارابهطورعاجلبازکنید.ممکناستضرورتباشدکهدرمدتمعینیبهآنهاجوابدهید.

اگردرHeimزندگیمیکنید،کارمنداننامههایمربوطبهشمارابهدستتانمیرسانند.

اگرساکنتعمیرباشید،بایدهرروزصندوقپسترابررسیکنید.

نخستینفرصتهاییادگیریلسانجرمنیممکناستبهشکلهایزیرارایهشود:
کورسهایتعلیملسانبهوسیلهداوطلبان)معلوماتمربوطبهمدیریتHeim،خدماتداوطلبانو •

آدرسهادرپشتاینکتابچهثبتشدهاست( 
 www.ankommenapp.de:کورسخود-آموزیبهکمکپروگرامرایگان •

Deutsch،)»جرمنیهماکنون«(Deutschsofortامکاناشتراکدرکورسهایمختلفتعلیملسانمانند
لسان )»تعلیم Berufsbezogene Sprachförderung و جرمنی«( لسان )»تصدیق qualifiziert

حرفوی«(وجوددارد.افرادزیرمیتواننددراینکورسهااشتراککنند:
پناهجویانیکهبهدالیلبشردوستانهیاشخصیوضعیت»جایز«گرفتهاند •

پناهجویاندارایجوازاقامهموقتکهاحتمالاقامتدائمآنهادرجرمنیوجوددارد •

پناهجویانرسمیبایددرکورسادغاماشتراککنند.کورسادغامشاملکورسلسانوکورسمعارفه
است.درکورسمعارفهبازندگیدرجرمنیوقوانین،فرهنگوتاریخاینکشورآشنامیشوید.اشتراک

دراینکورسرایگاناست.

پناهجویاندارایوضعیت»جایز«یاجوازاقامهموقتکهاحتماالًدرجرمنیخواهندماندنیزمیتواننددر
کورسمعارفهاشتراککنند.برایاشتراککردندراینکورسبا»دفترفدرالمهاجرتوپناهندگی«

)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,BAMF(درتماسشوید.توجهداشتهباشیدکه
تضمینیبرایپذیرششمادراینکورسوجودندارد.فقطدرصورتوجودجامیتوانیددراینکورس

اشتراککنید.

جوابدهیبهنامههایدریافتیازمقامات .2.4

یادگیریلسانجرمنیوکورسهایادغام .2.5

کورس های ادغام:  

دفترمهاجرت/بخشادغام
 Macherstraße55

01917Kamenz

تلیفون:03591525134301

ساعات مشاوره:
8:30الی18:00 سهشنبهها
8:30الی18:00 پنجشنبهها

و مهاجرت فدرال »دفتر درباره بیشتر معلومات
:)BAMF(»پناهندگی

بادفترمهاجرتدرتماسشوید. اگرسوالیداشتید،
دروقتآمدنبهجلسهمشاوره،سندهویتوتصدیق
اشتراکاحتمالیدرکورسهایقبلیلسانجرمنیرا

همراهبیاورید.
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پروسهرسیدگیبهدرخواستپناهندگیبسیارپیچیدهاست.درختماینپروسهمشخصمیشودکهآیامیتوانید
درجرمنیبمانیدیاخیر.اگرجوابمثبتباشد،مدتاقامتمجازنیزمشخصمیشود.اگردربارهپروسه

پناهندگیسوالداشتید،بادفترمهاجرتدرتماسشوید.

همچنینبسیاریازمردمولسوالیبواتزنداوطلبانهسعیمیکنندتازندگیافرادتازهواردبهجرمنیراآسانتر
کنند.آنهامیتوانندبهسوالهایروزمرهشماجوابدهندوارتباطشمارابانهادهایذیصالحبرقرارکنند.

مشخصاتتماسداوطلباننزدیکشمادرختماینکتابچهثبتشدهاست.

چهکسیبهسوالهایشماجوابمیدهد… .2.6
...رسیدگیبهدرخواستپناهندگی؟ 

...دربارهزندگیروزمرهوادغام؟ 

 دفتر مهاجرت
در بواتزن  در کامنز 

Bahnhofstraße18 Macherstraße55
02625Bautzen 01917Kamenz

auslaenderamt@lra-bautzen.de

 ساعات مشاوره:
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
تلیفون:03591525134001

 سرویس مهاجرت جوانان
)Jugendmigrationsdienst،مخصوصمهاجرانجوان12الی27ساله(

 Wilhelm-Ostwald-Str.19 HausderDiakonie
02625Bautzen Fichtestraße8

  01917Kamenz

تلیفون:03591276761 تلیفون:03578385423

مشاوره مهاجرت مخصوص کالنساالن 

CaritasBautzen HausderCaritas
Kirchplatz2 Haydenstraße8

02625Bautzen 01917Kamenz

تلیفون:03591498250 تلیفون:03578374320

www.caritas-oberlausitz.de
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...ادغامووضعیتهایخاص؟ 

دفتر ادغام اتباع خارجی: 

Bahnhofstraße9
02625Bautzen

035915251-87700 تلیفون:
10:00الی12:00 ساعاتمشاوره:

auslaenderbeauftragte@lra-bautzen.de
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زندگی در جرمنی  .3

دیموکراسی .3.1
در موضوع این میگیرد. مردم از را خود قدرت حکومت یعنی است. دیموکراتیکی کشور جرمنی
است.مردم ذکرشده است، درجرمنی قانونیزندگی مبنای مهمترین که اساسی، قانون ،Grundgesetz

جرمنیدولتخودراباانتخاباتسیاسیانتخابمیکنند.

آزادیشخصی .3.2
درجرمنی،اعمالتبعیضبهاساسجنسیت،رنگپوست،قومیت،مذهب،تمایالتجنسییاتابعیتممنوع
است.اگرفکرمیکنیدکهقربانیتبعیضشدهاید،باپولیسدرتماسشوید.افرادبسیاریباتابعیتهایمختلف
درجرمنیزندگیمیکنند.همهآنهاازحقوقبرابربرخوردارند.هیچکسبردیگریبرتریندارد.شمابایدبه

همهافراد،حتیآنهاییکهکشورمتبوعشانباکشورشمادرگیراست،احترامبگذارید.

همهمردمجرمنیمیتوانندشریکجنسیخودراآزادانهانتخابکنندواینموضوعشاملافرادهمجنس-باز
نیزمیشود.

همچنین،داشتنزندگیمشترکباپیوندازدواجیابدونآنموضوعیطبیعیاست.

بازاروتعمیرشاروالیکامنز
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برابری .3.3
درجرمنیزنانومردانازحقوقبرابربرخوردارند.دراینجاحقوقووظایفزنانمشابهمرداناست.زنان

میتوانندبرایزندگیخودتصمیمبگیرندوآزادانهزندگیکنند.

خشونتعلیهزناندرجرمنیجرممحسوبمیشود.اینموضوعشاملمردانیکههمسرشانرالتوکوب
میکنندنیزمیشود.

تجاوزیارابطهجنسیغیرتوافقینیزدرجرمنیجرماست.حتیبینزوجینهمجرماست.

زنانمانندمردانمیتوانندداکتر،نرسیامامورپولیسشوند.زناندرمشاغلمدیریتینیزکارمیکنندو
وظایفخودرابهخوبیمردانانجاممیدهند.بازنانباهماناحترامیکهبرایمردانقائلیدرفتارکنید.دستور

زنانبایدرعایتشود.

مذهب .3.4
درجرمنیمذهبوحکومتدوموضوعمستقلهستند.همهماازآزادیمذهبیبرخورداریموهمهمیتوانند
آزادانهبهامورمذهبیبپردازند.درجرمنی،مذهبموضوعیخصوصیاست.یعنیمردمدرانتخابمذهب

آزادند.هیچکسبرمبنایعقایدبردیگریبرتریندارد.ممکناستافرادهیچمذهبینداشتهباشند.

غذاونوشیدنی .3.5
مردمجرمنیبهطورسنتیگوشتخوکمصرفمیکنند.بنابراین،اگرمیخواهیدازاینگوشتاجتنابکنید،
بایدهموارهمحتویاتغذایموردنظرخودرابدانید.بسیاریازشیرینیهادرجرمنیدارایجالتینهستند.

جالتینازپوستواستخوانخوکتهیهمیشود.

یا vegan نشان آنها روی که بخرید غذاهایی شوید، مطمئن خود غذای بودن حالل از میخواهید اگر
vegetarisch ثبتشدهاست.

همچنینمردمجرمنیدربسیاریازمراسماتالکلمصرفمیکنند.البته،درصورتتمایلمیتوانیدازآن
اجتنابکنید.اینکاربیادبیمحسوبنمیشودوپذیرفتهاست.

بیروکراسی .3.6
فعالیتاداراتونهادهایجرمنیبعضیاوقاتپیچیدهبهنظرمیرسد.رعایتپروسههایاستندردزمانبر
است.گاهیاوقاتاینپروسههادرماندهکنندهمیشود.ولیاینتنهاراهتضمینبرابریوجلوگیریازرفتار

سلیقوییاتبعیضآمیزاست.
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احوالپرسی .3.7
درجرمنی،دستدادندرهنگامسالمکردن،خداحافظیکردنیامالقاتباافرادغریبهرایجاست.هممردان
وهمزناندراینموارددستخودرادرازمیکنندوبهچشمانشماخیرهمیشوند.لبخندزدنبهمعنایجلب
توجهجنسینیست.اینرفتارنشانهصمیمیتاست.اگرمیخواهیدباهمسایگانیاافرادحاضردرمعاینهخانه
داکتراحوالپرسیکنید،کافیاستعبارتGuten Tag)»روزبخیر«(راتلفظکنید.دروقتگپباافراد
غریبهبایدحتماًازشکلمودبانه»شما«)Sie.(استفادهکنید.گفتنdu)تو(جزدروقتگپبادوستانبیادبی

محسوبمیشود.

»نه«گفتن .3.8
درجرمنی،مردمبیشترنظرخودرابهصورتمستقیمبیانمیکنند.بیانکردنانتقادسازندهبرایپیشرفت
خودتانیادیگرانامررایجیاست.درجرمنیگفتنnein)»نه«(بهصورتصریحنیزرایجاست.اگر
کسیچیزی،مثالًغذایانوشیدنی،بهشماتعارفکند،میتوانیدآنراردکنید.مردمجرمنیاینموضوعرا

میپذیرندوبیادبیتلقینمیکنند.

وقتشناسی .3.9
درجرمنیمردمبسیاروقتشناسهستند.بیشتر،مردمجرمنیپنجدقیقهزودتراززمانتعیینشدهبهمحلقرار
میرسند.تاخیر،بیادبیتلقیمیشود.اگرمیدانیدکهبهموقعبهمحلقرارنخواهیدرسید،بایدتاخیرخودرا

بهاطالعطرفدیگربرسانید.وقتشناسیبهخصوصدروقتمراجعهبهاداراتدولتیمهماست.

وقتفراغت .3.10
یکشنبهدرجرمنیرخصتیاست.بیشترمردمجرمنییکشنبههاکارنمیکنند.درسراسراینکشور،ازساعت
10شبالی6صبحوقتاستراحت-Nachtruhe)»استراحتشبانه«(-است.مردمجرمنیدراینساعات
برایرعایتحالهمسایگانازایجادسروصدادوریمیکنند.شمانیزاینموضوعرارعایتکنید.حتیدر

اوقاتمذهبیمانندماهرمضاننیزبایداینموضوعرارعایتکنید.

3.11.محافظتازماحولزیست
جرمنیبهمحافظتازمحیطزیستاهمیتفراوانیمیدهند.بههمیندلیل،کثافاتخودراجدامیکنند.برای
انواعمختلفکثافاتکثافاتدانیهایمتفاوتیوجوددارد.مثالً،ظرفکثافاتدانیدرپوشزردمخصوص
جمعآوریکثافاتپالستیکیاست.درجرمنیقانونPfandflaschenنیزاجرامیشود.یعنیبرایگرفتن
بعضیبوتلهابایدبیعانهبپردازید.اینبوتلهارانبایددرکثافاتدانیبیندازید.آنهارابهفروشگاهبازگردانید

وبیعانهخودراپسبگیرید.
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پول   .4

توجه: 

اگر شروع به کسب عواید کنید، باید موضوع را 
طرز عاجل به دفتر مهاجرت اطالع دهید!

اگر از کار کردن عواید کسب کنید، باید موضوع 
را طرز عاجل به دفتر مهاجرت اطالع دهید. 

اگر این کار را نکنید، باید پولی را که گرفته اید، 
برگردانید. ممکن است جریمه نیز بشوید. در 

بدترین حالت، ممکن است مجرم شناخته شوید. 
این مساله تاثیر منفی باالی تقاضای پناهندگی 

شما خواهد داشت.

واحدپولکشورجرمنییورواست.
هریورو100سنتاست.

اگرعوایدیاسرمایهنداشتهباشید،میتوانیدازدولت
مسئول مقام کنید. تقاضا امتیازات( و )پول مساعدت
)Ausländeramt( مهاجرت« »دفتر امور، این

است.

حساب به انتقال با یا نقدی قسم به است ممکن پول
بانکیبهشماپرداختشود.

دفتر در نقد پول میز به باید بخواهید، نقد پول اگر
ولسوالیبواتزنمراجعهکنید.

اگرمیخواهیدحساببانکیافتتاحکنید،بایدبهبانک
یاصندوقپسانداز)Sparkasse(موردنظرخود

مراجعهکنید.
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خرید   .5

بهصرفهاست.مارکیتهایکالنهرروزبهجزیکشنبهورخصتیهای خریدازمارکیتکالنمعموالً
رسمیبازهستند.

Sozialkaufhausلباس،فرنیچرووسایلخانهمستعملرامیتوانیدباقیمتپایینازمارکیتمخصوصایبهنام
تهیهکنید.برایخریدکردنازاینمارکیت،بایدآیدیکارتمعتبر)وضعیتتاییدشدهیاجایز(یانامهتایید
امتیازات)Leistungsbescheid(راهمراهببرید.اینمارکیتهادربسیاریازشهرهافعالهستند.در

مارکیتهااجناسمستعملمیتوانیدلباسدستدومباکیفیتمناسبتهیهکنید.

Sozialkaufhaus مکان های
در کامنز در بواتزن  در خویرزوردا 

Garnisonsplatz4a Steinstraße34 Richard-Wagner-Straße13
01917Kamenz 02625Bautzen 02977Hoyerswerda

مخزن غذا:
Tafel Hoyerswerda  Tafel Kamenz  Tafel Bautzen

Ulrich-von-Hutten-Straße31/33 Garnisonsplatz4a Fabrikstraße50
02977Hoyerswerda 01917Kamenz 02625Bautzen

   Tafel Radeberg  Tafel Bischofswerda
Dr.-Rudolf-Friedrich-Straße24 Clara-Zetkin-Straße6

01454Radeberg 01877Bischofswerda

ازمخزنغذایTafelمیتوانیدغذایارزانتهیهکنید.اینمراکزراداوطلبان،اهداکنندگانوتمویلکنندگان
ادارهمیکنند.آنهاغذایاضافیسالمراجمعآوریمیکنندوبهنیازمندانمیرسانند.

تاییدمزایا یانامه تاییدشدهیاجایز( بایدآیدیکارتمعتبر)وضعیت برایاستفادهازخدماتبانکغذا،
)Leistungsbescheid(راهمراهببرید.
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پناهجویانمنتطرپروسهپناهندگییادارایوضعیتمجازیاجایز،برایمراجعهبهداکتربهتصدیقمعالجوی
عامه صحت دفتر از میتوانید را تصدیق این دارند. ضرورت )Krankenbehandlungsschein(

)Gesundheitsamt(بگیرید.

صحت  .6

مراجعهبهداکترباتصدیقمعالجوی .6.1

دفتر صحت عامه
در بواتزن

Bahnhofstraße5
02625Bautzen

تلیفون:03591525153119،
03591525153114

صدور تصدیق معالجوی:
سهشنبهوپنجشنبه
8:30الی18:00

دفتر صحت عامه
در کامنز

Macherstraße55
01917Kamenz

تلیفون:03591525153120،
03591525153103

 صدور تصدیق معالجوی: 
دوشنبهالیپنجشنبه
9:00الی11:00
سهشنبهوپنجشنبه

13:00الی15:00
جمعه9:00الی10:00

دفتر صحت عامه
در خویرزوردا

Schlossplatz2
02977Hoyerswerda

تلیفون:03591525153001،
03591525153122

 صدور تصدیق معالجوی:
دوشنبهالیپنجشنبه
10:00الی11:30
سهشنبهوپنجشنبه

14:00الی16:00

تعدادنوبتهایمراجعهیاکورسدرمانمجازبررویاینتصدیقثبتمیشود.اگربهخدماتدرمانیتکمیلی
یاواکسیناسیونضرورتداشتهباشید،بایدتصدیقجدیدبگیرید.
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دولتمصرفهمهخدماتدرمانیرانمیپردازد.شما
میتوانیدازخدماتذیلمستفیدشوید:
تداویدردوبیماریحادومزمن •

 برایزنانباردار:معایناتدورهای، •
مصارفزایمانومراقبتهایبعدی 

 برایاطفال:واکسیناسیونضروریو •
چکآپصحی 

 برایکالنساالن:واکسیناسیون •
ضروری 

کلینیکپناهجویان .6.2
این کنید. مراجعه )Flüchtlingsambulanz( پناهجویان کلینیک به میتوانید بیابید، داکتر نتوانید اگر

کلینیکهادرشفاخانهها)Krankenhaus(یبواتزن،بیشوفزورداوخویرزوردافعالهستند.

شفاخانهها .6.3

توجه: 

اگر تصدیق معالجوی نداشته باشید، باید مصرف 
درمان را خودتان بپردازید.

پرداخت مصرف سفر به معاینه خانه داکتر یا 
بازگشت از شفاخانه بر عهده خودتان است.

اگر نمی توانید در معاینه خانه داکتر حاضر شوید، حتماً نوبت خود را لغو کنید. اگر چنین نکنید، ممکن است 
مجبور به پرداخت مصرف آن شوید.

برای بعضی داکتران، زمان انتظار نوبت به چند ماه می رسد. این موضوع طبیعی است. صبور باشید.

کلینیک پناهجویان

شفاخانه خویرزوردا شفاخانه بیشوفزوردا  شفاخانه بواتزن 
Maria-Grollmuß-Straße10 KamenzerStraße55 AmStadtwall3

02977Hoyerswerda 01877Bischofswerda 02625Bautzen

شفاخانه خویرزوردا شفاخانه بیشوفزوردا  شفاخانه بواتزن 
Maria-Grollmuß-Straße10 KamenzerStraße55 AmStadtwall3

02977Hoyerswerda 01877Bischofswerda 02625Bautzen

شفاخانه رادبرگ شفاخانه کامنز 
PulsnitzerStraße60 NebelschützerStraße40

01464Radeberg 01917Kamenz
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خدماتعاجلی .6.4

کمکرسانیدرموقعیتهایبحرانی .6.5

درمواقععاجل،یادرصورتدچارشدنبهبیماری
با میتوانید اداری، ساعات از خارج وقتی در شدید

خدماتعاجلیدرتماسشوید.

دراینشرایطشمابهصورتعاجل،حتیدرصورت
نداشتنتصدیقمعالجوی،درمانمیشوید.

درمواردحاد،میتوانیدآمبوالنسنیزتقاضاکنید.

ابتدامطمئنشویدکهوضعیتواقعاًاضطراری ولی
است.اگرازنمبرخدماتعاجلیسوءاستفادهکنید،باید

مصارفمرتبطرابپردازید.

مساعدت صحی عاجلی

116117 تلیفون:
8:00الی18:00 دوشنبه،سهشنبهوپنجشنبه:
8:00الی12.00 چهارشنبهوجمعه:

شبانهروزی رخصتیهایآخرهفتهورخصتیهایرسمی:

کمک رسانی در موقعیت های بحرانی

0359145120  FrauenschutzhausBautzen)پناهگاهزنان(
03591275824 InterventionsstellegegenhäuslicheGewalt)مداخلهدرموردخشونتخانگی(

116111    لینارتباطیشبانهروزیاطفال
03591498260 SchwangerschaftsberatungsstelleBautzen)مشاورهبارداری(

03591525153111 SchwangerschaftsberatungsstelleHoyerswerda)مشاورهبارداری(
03578374322 SchwangerschaftsberatungsstelleKamenz)مشاورهبارداری(

03591525153107 SchwangerschaftsberatungRadeberg)مشاورهبارداری(
08001110111    لینارتباطیرهنمایمذهبی)پروتستان(
08001110222    لینارتباطیرهنمایمذهبی)کاتولیک(

03591525187600    مامورفرصتهایبرابرولسوالیبواتزن

نمبر تلیفون خدمات عاجل

110 پولیس
112 آمبوالنس
112 اطفائیه

022819240 مسمومیت
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اطفال و فامیل  .7

فامیلدرجرمنیبسیارمهماست.دراینجابهخوبیاز
اطفالمحافظتمیشود.

پرورشاطفال .7.1
برعهدهمیگیرند.زنانمعموالًپس درجرمنی،بیشترپدرهاومادرهامسئولیتپرورشاطفالرامشترکاً
اززایمانبهمحلکاربرمیگردند.مادرانوپدرانپسازبهدنیاآمدنطفلمیتوانندرخصتیبگیرند.این

Elternzeitنامدارد.

مهم: 

اعمال هر نوع خشونت علیه اطفال جرم است. 
والدینی که فرزندان خودشان را لت و کوب 
می کنند نیز مشمول این قانون هستند. اگر 

چنین کنید، ممکن است از سرپرستی طفل خود 
محروم شوید.
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کودکستانهاوشیرخوارگاهها .7.2
درجرمنیهمهاطفال1الی6سالهمیتوانندبهکودکستان)Kinderkrippe(بروند.دراینجاطفلشمابا
دیگراطفالارتباطبرقرارمیکند.اطفالباهمبهبازی،خوردنغذاوکشفکردندنیامیپردازند.اینشیوه

ایجالببراییاددادنلسانجرمنیبهاطفالاست.

سعیکنیدبهموقعدرمرکزنزدیکیمحلسکونتخودراجسترکنید.پیداشدنمکانممکناستکمیزمان
ببرد.برایکسبمعلوماتبیشترباخودکودکستان،دفترهایدولتمحلیشهریاولسوالیخودیادفترسرویس

جوانان)Jugendamt(درتماسشوید.

درجرمنی،حضوردرکودکستانمصرفدارد.مصرفآنراوالدینبهکمکدولتمیپردازند.مسئولیت
پرداختمصرفغذانیزبرعهدهوالدیناست.هرچند،اگروالدینعوایدنداشتهباشندیاعوایدآنهاکمباشد،

بهآنهاکمکمالیارائهمیشود.

 دفتر خدمات جوانان: 
برای دریافت کمک مالی برای راجستر در کودکستان:

در خویرزوردا در کامنز      در باوتزن 
Schloßplatz2 Macherstraße61 Bahnhofstraße9

02977Hoyerswerda  01917Kamenz 02625Bautzen
ساعات مشاوره: 

سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00

 مرکز جستجوی وظیفه: 
برای دریافت کمک مالی برای مصرف غذای کودکستان:

در خویرزوردا در کامنز      در باوتزن 
Albert-Einstein-Straße47 Garnisonsplatz5 Kornmarkt4

02977Hoyerswerda  01917Kamenz 02625Bautzen

03591525144217 03591525144035 03591525144234

ساعات مشاوره: 
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00

www.jmd-pirna.de/arbeitshilfe/:معلوماتبیشتر

وظایفوالدیندرقبالاطفال .7.3
که دارید وظیفه جرمنی ساکن پدر/مادر منحیث شما
طفلتانراازحادثهمحافظتکنیدوباالیآنهانظارت

.)Aufsichtspflicht(داشتهباشید

مهم: 

اگر به این وظیفه عمل نکنید، ممکن است 
مجازات شوید.
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تحصیلوتعلیماجباری .8.1

معایناتصحیراجستردرمکتب .8.2

مکتب  .8

طفلقبلازورودبهمکتببایدزیرمعاینهداکتردفترصحتعامه)Gesundheitsamt(قراربگیرد.آنها
مشخصمیکنندکهآیاطفلتانآمادهورودبهمکتبهستیاخیر.

6 به رسیدن از بعد باید جرمنی ساکن اطفال همه
سالگیبهمکتببروند.

بهموقعدرمکتب مطمئنشویدکهفرزندتانهمیشه
بهمکتباعالم تانرا بیماریطفل حاضرمیشود.

کنید.

آببازیجزونصابتعلیمیمکاتبجرمنیاستو
دخترانوپسرانبایددراینفعالیتاشتراککنند.

طفلتانحتماًبایدهرروزصبحانهبهمکتبببرد.تغذیه
مناسبزمینهسازتعلیمبهتراست.

مهم: 

همه والدین اطفال سن مکتب باید از حضور 
منظم طفل شان در مکتب مطمئن شوند. اگر 

چنین نکنند، ممکن است جریمه شوند. 
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آژانستعلیمساکسون .8.3
»موسسهتعلیمساکسون«)Sächsische Bildungsagentur(مسئولمکانیابیبرایمکتباست.این
نهاددولتیمکتوبیدارایجزییاتجلسهمرتبطبرایشمامیفرستد.دراینجلسه،مشخصمیشودکهطفلتان
بایددرکداممکتبحاضرشود.معموالً،طفلتانابتدادرصنوفمقدماتیمخصوصکهدرآنهالسانجرمنی

منحیثلساندومتعلیمدادهمیشود)DaZ-Klassen(،حاضرمیشود.

قبلازرفتنطفلبهمکتب،بایدمصئونترینمسیررسیدنبهآنجارابیابیدوآنراباطفلتانبروید.سپسطفل
میتواندآنمسیررابههمراههمصنفیهابرود.

اگرطفلتانبایدمسیریزیادیبرود،میتواندازبساستفادهکند.دراینبخشمیتوانیدکمکمالیتقاضاکنید.

تلیفون:035916210 موسسه تعلیم ساکسون بواتزون  
Otto-Nagel-Straße1

02625Bautzen

فرمه تقاضای کمک مالی مربوط به ترانسپورت را می توانید از مکتب یا
دفترهای شاروالی در دفتر منطقوی بواتزن تحویل بگیرید 

در خویرزوردا در کامنز     در باوتزن  
Schloßplatz2 Macherstraße55   Bahnhofstraße9

02977Hoyerswerda 01917Kamenz   02625Bautzen

ساعات مشاوره: 
دوشنبهها8:30الی16:00

سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
چهارشنبهوجمعه8:30الی13:00

رفتنبهمکتب:پیادهیابابس .8.4
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مکاتبجرمنیبهطورمنظمسفرعلمی،گردش،جشنوپروگرامتفریحیترتیبمیدهند.اطفالشماباحضور
دراینمراسماتمیتواندچیزهایبسیاریبیاموزدولسانجرمنیخودراتقویتکند.

اگروالدینعوایدنداشتهباشندیاعوایدآنهاکمباشد،بهآنهاکمکمالیارائهمیشود.کمکمالیبشمولنان
چاشتمکتبنیزمیشود.

کمک مالی برای سفرهای علمی، امکانات یا نان چاشت مکتب: 
دفترمنطقویبواتزن-تعلیمومشارکت

Kornmarkt4
02625Bautzen

تماس: 
leistung-but@lra-bautzen.de

در خویرزوردا  در کامنز     در باوتزن  
Albert-Einstein-Straße47  Garnisonsplatz5   Kornmarkt4

02977Hoyerswerda   01917Kamenz   02625Bautzen
03591525144217 03591525144035  03591525144234


ساعات مشاوره: 

سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00

سفرعلمی،گردشوجشنها .8.5
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کار و فعالیت حرفوی  .9

کارآموزی،تعلیموکار .9.1
در اقامت سال اول ربع طی پناهجویان کردن کار
جرمنیمجازنیست.پروگرامهایکارآموزیوتعلیم

نیزشاملاینقاعدهمیشوند.

در یا شوید کار مشغول میتوانید چهارم، ماه از
پروگرامهایکارآموزییاتعلیمیاشتراککنید.

خارجی« اتباع مرکزی »دفتر جواز به چند، هر
جواز تاپه دفتر این داشت. خواهید ضرورت
میکند درج شما پاسپورت روی بر را کار

.)Beschäftigungserlaubnis(

توجه: 

اگر بدون جواز رسمی مشغول کار شوید، ممکن 
است به پرداخت جریمه یا حبس محکوم شوید. 

دفتر مهاجرت
در بواتزن در کامنز   

Bahnhofstraße18   Macherstraße55
02625Bautzen   01917Kamenz

ساعات مشاوره:
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
تلیفون:03591525134001
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کار، زمینه کردن فراهم مسئول )Bundesagentur für Arbeit( فدرال اشتغال موسسه جرمنی، در
کورسهایتعلیمیوکاریابیاست.بهکمککارمندانآنجامیتوانیدکاریاکورستعلیمیمناسببیابید.

اگرهنوزمنتظرختمپروسهپناهندگیهستیدیاوضعیتجایزگرفتهاید،باموسسهاشتغالفدرالدرتماسشوید.

اگربهدنبالیافتنوظیفهدرجرمنیهستید،ابتداببینید
یا پذیرفتهمیشود اینجا اسنادحرفویشمادر آیا که

خیر.

اطالعرسانی »مرکز با بیشتر معلومات کسب برای
 Informations- ساکسونی« کار بازار مشاوره و
 und Beratungsstelle Arbeitsmarkt

Sachsen,IBAS(بهتماسشوید.

موسسهاشتغالفدرال .9.2

تاییداسنادحرفوی .9.3

مرکز اطالع رسانی و مشاوره بازار کار ساکسونی 
  )IBAS(

 Weißeritzstr. 3 )Yenidze(, 01067Dresden
تلیفون:035143707040

anerkennung@exis.de:ایمیل
www.netzwerk-iq-sachsen.de/anerkennung

NeusalzaerStraße2,02625Bautzen موسسه اشتغال فدرال، بواتزن  
دوشنبهالیچهارشنبه8:00الی13:00 ساعاتکار:

پنجشنبه8:00الی13:00و15:00الی18:00    

Nordstraße33,01917Kamenz موسسه اشتغال فدرال، کامنز
دوشنبهوجمعه8:00الی13:00 ساعاتکار:

سهشنبهوچهارشنبهفقطباوقتقبلی    
پنجشنبه8:00الی13:00و15:00الی18:00    

Albert-Einstein-Straße47,02977Hoyerswerda موسسه اشتغال فدرال، خویرزوردا 
دوشنبهوجمعه8:00الی13:00 ساعاتکار:

سهشنبه8:00الی13:00و15:00الی18:00    
چهارشنبهوپنجشنبهفقطباوقتقبلی    

Mühlstraße3-4,01454Radeberg موسسه اشتغال فدرال، رادبرگ
سهشنبهها8:00الی13:00 ساعاتکار:

StolpenerStraße15,01877Bischofswerda موسسه اشتغال فدرال، بیشوفزوردا 
پنجشنبهها8:00الی13:00 ساعاتکار:

یاباوقتقبلی    

تلیفون:08004555500
www.arbeitsagentur.de:معلوماتبیشتر

Bautzen.Asylsuchende-Fluechtlinge@arbeitsagentur.de:ایمیل



26

)قطار، ترانسپورتعمومی باوسایل اگرمیخواهید
تراموا،بس(درجرمنیسفرکنید،بهنکاتزیرتوجه

کنید:
1.ازدستگاه،ATMخدماتیاانترنتتیکت
بخرید.دربعضیقطارهامیتوانیدتیکترااز

مسئولکنترولنیزتهیهکنید.
2.بررویسکویادرخودبسیاقطاربررسی

کنیدکهآیاتیکتشماضرورتبهتاییدداردیاخیر.

برایخریدانترنتیتیکتوکسبمعلوماتبیشترمراجعهکنیدبه:
www.zvon.de،www.bahn.de •

www.trilex.de •
www.vvo-online.de •

رفت و آمد  .10

ترانسپورتعمومی .10.1

توجه: 

حتماً تیکت بخرید!

مسافرت بدون تیکت معتبر یا تایید شده ممکن 
است اقدام به تقلب تلقی شود. برای این مورد 

جریمه سنگینی در نظر گرفته شده است.

توجه: 

در وسایل ترانسپورت عمومی )بس، قطار، تراموا(، افراد معموالً جای خود را به افراد سالخورده، بیمار یا 
باردار می دهند. 

اگر کسی به چوکی بیش از شما ضرورت دارد، با احترام جای خود را به او بدهید.



27

بایسکلدوانی .10.2

توجه: 

اگر در مسیر تاریک بدون چراغ حرکت کنید، یا 
از چراغ قرمز عبور کنید، ممکن است جریمه 

شوید. استفاده از تلیفون همراه در حین دواندن 
بایسکل ممنوع است.

توجه: 

دریوری بدون لیسنس دریوری در جرمنی جرم محسوب می شود. 

اگر دریور هستید، مطمئن شوید که دیگر سرنشینان کمربند ایمنی می بندند.

نوزادان و اطفال باید در چوکی طفل نشانده شوند. 

مکالمه با تلیفون در وقت دریوری فقط به شرط استفاده کیت هندزفری مجاز است. 

دریوری تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر ممنوع است. 

برایدواندنبایسکلداشتنلیسنسدریوریضروری
قوانین به دریوران دیگر مانند باید چند، هر نیست.

ترافیکیاحترامبگذارید.

قبلیازسفر،ازسالمبودنچراغهاوبریکهامطمئن
شوید.

دریوریموتریاموتورسیکل .10.3
برایدریوریموتریاموتورسیکل،بهلیسنسدریوریواسنادواسطهنقلیهضرورتدارید.همیشهبایدآنهارا

همراهداشتهباشید.موتریاموتورسیکلبایددارایبیمهوسالمباشد.

لیسنسدریوریخارجی .10.4
اروپا اتحادیه دریوریغیر لیسنس معتبرمحسوبمیشود. درشرایطخاصی فقط دریوریخارجی لیسنس
حداکثرششماهبعدازتاریخوروداعتباردارد.بعدازششماه،میتوانیدلیسنسخارجیخودرابااشتراک

درآزموننظریوعملیبالیسنسجرمنیبدلکنید.

لیسنسدریوریاتحادیهاروپادرجرمنیبدونمحدودیتاعتباردارد.
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تصمیم باالی پروسه پناهجویی  .11

)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF( پناهندگی« و مهاجرت فدرال »دفتر
تصمیمنهاییرادربارهتقاضایپناهندگیشمامیگیرد.تصمیمآنهابهقسممکتوببهشمااعالممیشود.این

تصمیمبهپروسهپناهندگیخاتمهمیدهد.

دونتیجهممکنوجوددارد:

پذیرفته می شوید.جوازاقامه)Aufenthaltstitel(میگیرید.  .1
 بهطورعاجلبادفترمهاجرتدرتماسشویدوآنهاراازتصمیمBAMFمطلعکنید.بعد 
 ازحدودششهفته،نامهحاویجزییاتجلسهچاپانگشتبهدستشمامیرسد.اینمدترا 

قانونتعیینمیکند. 
 جوازالکترونیکیاقامه)چیپکارت(فقطبعدازچاپانگشتبرایشماصادرمیشود.این 

پروسهنیزممکناستچندهفتهزمانببرد. 

تقاضای پناهندگی رد شود.   .2
تازمانخروجازجرمنیوضعیتشما»جایز«باقیمیماند.اینوضعیتجوازاقامهمحسوب 
 نمیشود.برایکسبمعلوماتبیشتردربارهرویدادهایکورساقامتشمادرجرمنی،بادفتر 

مهاجرتدرتماسشوید. 

دفتر مهاجرت
در بواتزن در کامنز   

Bahnhofstraße18   Macherstraße55
02625Bautzen   01917Kamenz

ساعات مشاوره:
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
تلیفون:03591525134001
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پس از تبدیل شدن به پناهجو رسمی، چه اتفاقی می افتد؟   .12

زندگیمنحیثپناهجورسمی .12.1
شما،منحیثپناهجورسمی،بایدازاقامتگاهخوددرHeimخارجشوید.بههمیندلیل،بایدبهطورعاجل

برایخودتانتعمیرمسکونیبیابید.

اجازه استثنایی شرایط در فقط شوید. ساکن ساکسونی آزاد ایالت یا بواتزن ولسوالی جای هر در میتوانید
مهاجرت دفتر از میتوانید باشید، داشته سوالی اگر میشود. داده شما به ساکسونی آزاد ایالت از خروج

)Ausländeramt(کمکبگیرید.

اگرهماکنونساکنتعمیرخودباشید،دفترمهاجرتمشخصمیکندکهآیامیتوانیدهمانجابمانیدیاخیر.اگر
نظرآنهامثبتباشد،قراردادکرایهبهشمامنتقلمیشود.اگرنظرآنهامنفیباشد،بایدتعمیرجدیدیبرایخود

پیداکنید.

میتوانیدمعلوماتمربوطبهامالکموجودرابهشیوههایزیرپیداکنید:
مراجعهبهنهادهایذیربطشهریاولسوالی •

جستجودرروزنامهونشریاتتبلیغاتی •
جستجودرسایتهایامالکانترنت •

مراجعهبهرهنمایمعامالت •

اگرهنوزعوایدندارید،مرکزکاریابیمصرفخانهجدیدرابهشمامیپردازد.البتهمصرفواندازهخانه
مشمولمحدودیتهایمعینیاست.پیشازامضاکردناجارهنامه،بایدازمرکزکاریابیاجازهبگیرید.
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کمکمالیمخصوصپناهجویانرسمی .12.2

مراقبتهایصحیمخصوصپناهجویانرسمی .12.3

اگرعوایدنداشتهباشید،میتوانیدبرایتامینضرورتهایروزمرهازدولتکمکبگیرید.

برایاینکاربایدبامرکزکاریابیدرتماسشوید.

برایمراجعهبهداکتردیگربهتصدیقمعالجوی)Krankenbehandlungsschein(ضرورتنخواهید
داشت.

پناهجویانرسمیمیتوانیدکارتبیمهدرمانیبگیرند.برایگرفتنکارت،باکمپنیبیمهدرمانیموردنظر
خوددرتماسشوید.

ظرفدوهفتهازتاریخورودبهخانهجدیدبایدبرایاصالحکردنمشخصاتخودبهدفتر راجستر ساکنان
)Einwohnermeldeamt،بخش2.3(مراجعهکنید.

مرکز کاریابی 
در خویرزوردا  در کامنز      در باوتزن  

Albert-Einstein-Straße47 Garnisonsplatz5   Kornmarkt4
02977Hoyerswerda  01917Kamenz   02625Bautzen
03591525143902 03591525143903  03591525143900

ساعات مشاوره: 
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00

مرکز کاریابی 
در خویرزوردا  در کامنز      در باوتزن  

Albert-Einstein-Straße47 Garnisonsplatz5   Kornmarkt4
02977Hoyerswerda  01917Kamenz   02625Bautzen
03591525143902 03591525143903  03591525143900

ساعات مشاوره: 
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
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کارکردنمنحیثپناهجورسمی .12.4
پسازگرفتنوضعیترسمی،بایدخودتانبراییافتنوظیفهاقدامکنید.

مرکزکاریابیدراینبخشمیتواندباارائهمعلوماتدربارهفرصتهایوظیفویوکورسهایکارآموزیو
تعلیمیبهشماکمککند.

مرکز کاریابی 
در خویرزوردا  در کامنز      در باوتزن  

Albert-Einstein-Straße47 Garnisonsplatz5   Kornmarkt4
02977Hoyerswerda  01917Kamenz   02625Bautzen
03591525143902 03591525143903  03591525143900

ساعات مشاوره: 
سهشنبهوپنجشنبه8:30–18:00
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اگردیگرنمیخواهیدمنحیثپناهجودرجرمنیزندگیکنید،درهرزمانمیتوانیدبهوطنخودعودتکنید.

اگرخودتانمیتوانیدمصرفعودتبهوطنرابپردازید،میتوانیدازکمکمالیاستفادهکنید.

معلوماتبیشتراز
:BAMF

دفتر مهاجرت: مشاوره درباره بازگشت داوطلبانه به وطن
در بواتزن در کامنز   

Bahnhofstraße18   Macherstraße55
02625Bautzen    01917Kamenz

03591525134116و03591525134120  تلیفون:03591525134121

مشاوره درباره عودت به وطن  .13

معلوماتمربوطبهخروجازجرمنیوعودتبهوطن،
وکمکدربخشعودتداوطلبانهبهوطن:
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پروگرام خوشامد - دانلود رایگان است

GUT 

IN DEUTSCHLAND
Wegbegleiter für Flüchtlinge

13:37 100%

GUT 

IN DEUTSCHLAND
Wegbegleiter für Flüchtlinge

Sie möchten sich hier einleben? Die App „Ankom-
men“ hilft Ihnen dabei. Sie ist ein Wegbegleiter für 
Ihre ersten Wochen in Deutschland und bietet In-
formationen zum Asylverfahren, zu Ausbildung und 
Arbeit sowie zum Leben in Deutschland. Außerdem 
können Sie mit der App Deutsch lernen. 

You want to settle in here? The “Ankommen” (“Arri-
val”) app can help you. It is your companion during 
your first weeks in Germany and provides information 
on the asylum procedure, vocational training, work and 
living in Germany. In addition you can learn German 
with the app.

Vous souhaitez vous intégrer ici ? L’appli « Ankom-
men » (« Arriver ») est là pour vous y aider. Elle vous 
accompagnera tout au long de vos premières semai-
nes en Allemagne et vous fournira des informations 
sur la procédure de demande d’asile, sur la formation 
et le travail ainsi que sur la vie en Allemagne. Vous 
pouvez également apprendre l’allemand avec cette 
appli.

 ”Ankommen„ نا  ید؟ اپلیکیشننک دتاع اجندر ای یدگنید بھ زهمیخوا 
  بھ شم هدر این راا  د. درهمید یرایهفت ههای مااق لاوتتن ایناملدر آ

   اپلیکیشنهست و اطالعاشم همرااتی در زمیند پنه روناهندگی، و شآموز
 ک ر واهمچندگنین  زی ن در اخاملدر آتبر آن هد. عالوهن قرار میداترای

املوسط این اپلیکیشن آت یدنواتمینی یریدگد بای.

إذاً هل ترغب باالستقرار هنا؟ یساعدك تطبیقنا Ankommen في 
االستقرار بالبدایة، وسیكون رفیق دربك في أسابیعك األولى في ألمانیا، 
حیث یوفر لك المعلومات حول نظام اللجوء، التعلیم والعمل وعن الحیاة 

في ألمانیا. كما یتیح لك التطبیق تعلّم اللغة األلمانیة.

Free app download: 
www.ankommenapp.de
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ضمیمه

کلیاتخدماتداوطلبانه

آدرس/تلیفونایمیل/ویبسایتنامانجمنشهر

بواتزن

Bürgerbündnis
Bautzenbleibtbunt

)گروپترویجفرهنگ
پذیراییازپناهجویاندر

ولسوالی(

www.
bautzenbleibtbunt.de
info@
bautzenbleibtbunt.de
paten@
bautzenbleibtbunt.de

Bautzenbleibtbunt
c/oSteinhause.V.
Steinstraße37
02625Bautzen

تلیفونهمراه:
01719792101

ساعاتمشاوره:
پنجشنبهها

15:00–17:00

بواتزن

LeuchtturmMajak
e.V.Bautzen
)رهنماییدرزمینهادغام،

مشاورهعمومی(

leuchtturm-majak@
gmx.de

Otto-Nagel-Str.1
02625Bautzen

تلیفون:
035915969094

Bischofs-
werda

Mosaikae.V.
Bischofswerda
)پالنهایتقویتروابطبین

فرهنگی(

mosaikabiw@gmail.
com

Ernst-Thälmann-Str.3
01877Bischofswerda

تلیفون:
035947175656

Bischofs-
werda

BündnisBIW
)مشاورهمخصوص

پناهجویان(

www.bischofswerda.de
martina.jordan@
bischofswerda.de

BIWابتکار
c/oStadtverwaltung
Bischofswerda
Altmarkt1
01877Bischofswerda

ساعاتمشاوره
)کافهجلسه(:

دوشنبهها18:00–16:00

Großröhrsdorf,
Pulsnitz,Ohorn
andLichtenberg

Bündnis
BunteWestlausitz
)گروپترویجروابطبین

فرهنگی(

www.buntewestlausitz.
wordpress.com
Bunte_Westlausitz@
gmx.de

Bündnis
BunteWestlausitz
Postfach1117
01897Großröhrsdorf

Haselbachtal

ابتکار
Haselbachtalhilft
)کمکرسانیدرزمینه

ادغامپناهجویان(

www.haselbachtalhilft.
wordpress.com
haselbachtal.hilft@
gmx.de

Gemeindeverwaltung
Haselbachtal

z.Hd.ابتکار
Haselbachtalhilft
Schulstraße7a
01920Haselbachtal
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آدرس/تلیفونایمیل/ویبسایتنامانجمنشهر

Hoyerswerda

Bürgerbündnis
Hoyerswerda
hilftmitHerz

)گروپکمکرسانیبه
پناهجویانوترویجمدارا(

www.hoyerswerda-
hilft-mit-herz.de
BB-Hoy-hilft@t-online.
de

DillingerStraße1
02977Hoyerswerda

ساعاتمشاوره:
سهشنبهها12:00–10:00

Kamenz

Bündnisfür
Humanität
undToleranz
)گروپترویجانسانیتو

مدارا(

www.buendnis-
kamenz.de
buendniskamenz@
gmx.de

BündnisfürHumanität
undToleranz
SpokesmanRichard
Boes
KamenzTheatre
PulsnitzerStraße11
01917Kamenz

ساعاتمشاوره:
دوشنبهها16:00–15:00

Neukirch/
Lausitz

Valtenbergwichtel
e.V.

)فعالیتهایفرهنگی
مخصوصاطفالو

نوجوانان(

www.
valtenbergwichtel.de
tilo.moritz@
valtenbergwichtel.de

Valtenbergwichtele.V.
Forstweg5
01904Neukirch

Pulsnitz

Pulsnitz-
Miteinander-
Füreinander

)گروپترویجمداراو
ادغام(

pulsnitz.miteinander.
fuereinander@outlook.
de

Pulsnitz–Miteinander–
Füreinander
c/oKirchgemeinde
Pulsnitz
Kirchplatz1
01896Pulsnitz

Radeberg

RadebergerLand
hilft

)رهنماییوکمک
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نقشه بواتزن

دفترمنطقوی)Landratsamt(بواتزن،Bahnhofstraße9)میزپولنقد( .1
Bahnhofstraße18،)Ausländeramt(دفترمهاجرتبواتزن .2

NeusalzaerStraße2،)Agentur für Arbeit(موسسهاشتغالفدرال .3
Jobcenter,Kornmarkt4 .4

InnereLauenstraße1،)Meldeamt Stadtverwaltung(دفترراجستریشنشورایولسوالی .5
BautzenHospital,AmStadtwall3 .6

Police,Bahnhofstraße21 .7
Taucherstraße23،)Sozialamt(دفتررفاهاجتماعیبواتزن .8
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)KAMENZ( نقشه کامنز

Macherstraße55،کامنز)Landratsamt(دفترمنطقوی .1
Jobcenter,Garnisonsplatz5 .2

Nordstraße33،)Agentur für Arbeit(آژانساشتغالفدرال .3
Bahnhofstraße4،پولیس .4

Markt1،)Meldeamt Stadtverwaltung(دفترراجستریشنشورایولسوالیکامنز .5
NebelschützerStraße40،شفاخانهکامنز .6
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نقشه خویرزوردا

 ,)Gesundheitsamt(خویرزوردا،دفترصحتعامه)Landratsamt(دفترمنطقوی .1
Schloßstraße2 

Albert-Einstein-Straße47،ومرکزکاریابی)Agentur für Arbeit(موسسهاشتغالفدرال .2
Maria-Grollmuß-Straße10،شفاخانهخویرزوردا .3

 ،)Meldeamt Stadtverwaltung(دفترراجستریشنشورایولسوالیخویرزوردا .4
Salomon-Gottlob-Frenzel-Straße1 

Salomon-Gottlob-Frenzel-Straße3پولیس؛ .5
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نقشه رادبرگ

Markt17–19،دفترراجستریشنشورایولسوالیرادبرگ .1
Mühlstraße3،)Agentur für Arbeit(موسسهاشتغالفدرال .2

DresdenerStraße8،پولیس .3
PulsnitzerStraße60،شفاخانهرادبرگ .4
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نقشه بیشوفزوردا

Altmarkt1،)Meldeamt Stadtverwaltung(دفترراجستریشنشورایولسوالیبیشوفزوردا .1
StolpenerStraße15،)Agentur für Arbeit(موسسهاشتغالفدرال .2

Police,Bahnhofstraße23 .3
KamenzerStraße55،شفاخانه .4
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نکات مهم



42

نکات مهم
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نشان
نشروویرایشذریعه
دفترمنطقویبواتزن

–دفتراداریولسوالی–
Bahnhofstraße9
02625Bautzen

تلیفون:3591525180100)0(49+
buero-lr@lra-bautzen.de:ایمیل

 دیزاین و چاپ
S-PRINTDigitalerDruckGmbH

Adam-Ries-Straße16
09456Annaberg-Buchholz

 حقوق تصویر
Fotolia.com،بهجزجلد

وصفحات:40–6,11,36
LRABautzen

 حامی مالی
BürkertWerkeGmbH
SystemhausDresden

Christian-Bürkert-Straße2
01900Großröhrsdorf

جزو:
ChristianBürkertGmbH&Co.KG
Christian-Bürkert-Straße13–17

74653Ingelfingen
تلیفون:794010-0)0(49+

فکس:794010-91204)0(49+
info@burkert.com:ایمیل

www.burkert.com


