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منطقهباوتسناز58شهروشهرکتشکیلشدهاست.اینمنطقه،یکیاز10منطقهموجوددرایالتآزادزاکسن
است.زاکسنخودیکیاز16ایالتفدرالدرآلماناست.نزدیکبهچهارمیلیوننفردرزاکسنزندگیمیکنند

کهحدود300،000نفرازآنهاساکنباوتسنهستند.

محیطزیست،محیططبیعیوشیوهزندگیمادراین
برسد. عجیب نظرتان به ابتدا در است ممکن منطقه
باتعدادزیادیسؤال اینجا به بهمحضورود مطمئناً
مواجهمیشویدواحتماالًعلتبعضیچیزهارادرک

نخواهیدکرد.

اینکتابچهراهنماجهتکمکبهشمادرشناختبهتر
ماوآسانترکردنورودتانبهمنطقهباوتسنطراحی
شدهاست.شمادراینکتابچهاطالعاتمهمیرادرباره
نحوهزندگیروزمرهخودوهمچنیننشانیهاوشماره
را کنند کمک شما به میتوانند که خدماتی تلفنهای

خواهیدیافت.

خوش آمدید  .1

بهمنطقهباوتسنخوشآمدید.

بازاروتاالرشهرداریباوتسن
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Zentrale Ausländer� )بهمحضورودبهآلمان،نامشماتوسطادارهمرکزیرسیدگیبهامورخارجیها
behörde,ZAB(دریکمرکزتازهواردهاثبتشد.اینادارهاکنونشمارابهمنطقهباوتسنفرستادهاست.

نخستیننقطهارتباطیشمادرمنطقهباوتسندفترمهاجرت)Ausländeramt(واقعدرادارهمنطقهایباوتسن
است.دفترمهاجرتطیانجاممراحلرسیدگیبهدرخواستپناهندگیشماویادرمواردیکهبهشماوضعیت

»tolerated«)موقتاًمجاز(یا»permitted«)دارایمجوز(دادهشدهاستپاسخگویشماست.

نخستین گام های شما  .2

 دفتر مهاجرت
در باوتسن  در کامنز 

)مسئوِلنواحیآبیرنگ( )مسئوِلنواحیزردرنگ(
Bahnhofstraße18 Macherstraße55

02625Bautzen 01917Kamenz
auslaenderamt@lra-bautzen.de

 ساعات مشاوره:
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

تلفن:03591525134001

دفترمهاجرت .2.1
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دفترمهاجرتبهشمامکانیرابرایزندگیاختصاصمیدهد.معموالًاینمکاندراقامتگاههایمشترک-
یکخانهیا»Heim«-خواهدبود.درطولرسیدگیبهدرخواستپناهندگیشماویادرصورتیکهبهشما
وضعیت»موقتاًمجاز«یا»دارایمجوز«دادهشدهباشد،بایددراقامتگاهتعیینشدهزندگیکنید.ایناقامتگاه

معموالًیکHeimخواهدبود.

هرکدامازاینHeimهاافرادیرااستخداممیکنندکهبهشمادریافتنراهتاندرموطنجدیدکمکمینمایند.

شماباافرادیازفرهنگهایمختلفهمخانهمیشوید.

اگرشمااینقوانینکلیرارعایتکنید،قاعدتاًبامشکلیروبرونخواهیدشد.:

• برای پیشگیری از بروز اختالف، قوانین خانه را رعایت کنید و با همه ساکنان با احترام برخورد کنید.

• برای حفظ محیط زیست، در مصرف آب و برق صرفه جویی نمایید.

• برای کمک به صرفه جویی در مواد خام و حفظ محیط زیست زباله هایتان را تفکیک نمایید. 

• برای پیشگیری از رشد قارچ ها هر روز اتاقتان را هوارسانی کنید.

• ساعات مالقات را رعایت کنید.  

• کارکنان Heim نامه هایتان را به شما خواهند داد.

• شماره تلفن خود را به کارکنان Heim بدهید تا در مواقع اضطراری با شما تماس بگیرند.

مکانیبرایزندگی .2.2

درآلمان،یکنظامثبتناماجبارییا»Meldepflicht«وجوددارد.بهعبارتدیگر،شمابایدنامخودرادر
Einwohner� )شهریاشهرکیکهزندگیمیکنیدثبتکنید.برایانجامثبتنام،بایدبهدفترنامنویسیساکنان
meldeamt(مراجعهکنید.شمامیتوانیدایندفتررادرهرکدامازاداراتدولتیمحلیمربوطبهمنطقهیا
شهرخودبیابید.آنهابهشمایکتأییدیهکتبیثبتنامخواهنددادکهنشانیفعلیشمابررویآندرجشدهاست.

دفترنامنویسیساکنان .2.3

تذکر: 

شما باید حداکثر تا دو هفته پس از نقل مکان به 
اقامتگاه خود، اقدام به ثبت نام کنید!

اگر ثبت نام شما طول بکشد یا اصالً ثبت نام 
نکنید، جریمه خواهید شد.

ارائه را خود شناسایی مدرک ثبتنام برای باید شما
موقت(. سند یک یا هویت کارت )گذرنامه، دهید

ثبتنامرایگاناست.

با مهاجرت دفتر سؤال، هرگونه داشتن صورت در
کمالمیلبهشماکمکخواهدکرد.
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طیرسیدگیبهوضعیتپناهندگیتان،نامههاییراازاداراتودفاترمختلفدولتیدریافتخواهیدکرد.آنها
راسریعاًمطالعهکنید.ممکناستآنهاحاویضرباالجلهاییباشدکهبایدرعایتکنید.

اگرساکنیکHeimهستید،ازکارکنانبپرسیدکهآیانامهایبرایشماآمدهاستیاخیر.

اگرساکنآپارتمانهستید،هرروزصندوقپستیخودراچککنید.

نخستینفرصتشمابراییادگیریزبانآلمانیممکناستبهیکیازاشکالزیرباشد:
دورههایزبانیکهتوسطداوطلبانادارهمیشود)اطالعاتدرخصوصمدیریتHeimخدمات •

داوطلبانهونشانیهادرپشتاینکتابچهارائهشدهاند( 
 www.ankommenapp.de:دورهخودآموزیبااستفادهازبرنامهرایگان •

چندیندورهزبانیمختلفوجودداردکهمیتوانیددرآنهاشرکتکنید.ازجمله»Deutschsofort«)»آلمانی
BerufsbezogeneSprach-«مهارتدرزبانآلمانی«(و«(»Deutschqualifiziert »همینحاال«(،

förderung«)»آموزشزبانبرایاهدافشغلی«(.شرکتدرایندورههابهافرادزیرتوصیهمیشود:
پناهجویانیکهبهدالیلبشردوستانهیاشخصی،بهآنهاوضعیت»موقتاًمجاز«تعلقگرفتهاست •

پناهجویانیبامجوزموقتاقامتکهاحتماالًدرآلمانخواهندماند •

دوره یک و زبانی دوره یک از تلفیقسازی دوره کنند. شرکت تلفیقسازی دوره در باید قانونی پناهجویان
خوگیریتشکیلشدهاست.دردورهخوگیری،بهشمادربارهزندگیدرآلمانوقوانین،فرهنگوتاریخاین

کشورآموزشدادهمیشود.ایندورهبهصورترایگانارائهمیشود.

ممکناستبهپناهجویانیکهبهآنهاوضعیت»موقتاًمجاز«یامجوزسکونتموقتتعلقگرفتهاستواحتمال
ماندنآنهادرآلمانوجودداردهماجازهشرکتدردورهتلفیقسازیدادهشود.برایدرخواست،باادارهفدرال
)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,BAMF(پناهجویان و مهاجرت امور به مربوط
تماسبگیرید.لطفاًتوجهداشتهباشیدکههیچتضمینیبرایپذیرفتهشدنشماوجودنخواهدداشت.تنهازمانی

میتوانیددرایندورهشرکتکنیدکهجایخالیبرایشماوجودداشتهباشد.

رسیدگیبهنامههایدریافتشدهازادارات .2.4

یادگیریزبانآلمانیودورههایتلفیقسازی .2.5

دوره های تلفیق سازی:  

دفترمهاجرت/بخشتلفیقسازی
 Macherstraße55

01917Kamenz

تلفن:03591525134301

ساعات مشاوره:
سهشنبهها8:30تا18
پنجشنبهها8:30تا18

درباره بیشتر اطالعات
مربوط فدرال اداره
و مهاجرت امور به

:)BAMF(پناهجویان

مهاجرت دفتر با سؤال، هرگونه داشتن صورت در
جلسه در شرکت برای که هنگامی بگیرید. تماس
مشاورهمیروید،لطفاًمدرکشناساییخودوهرگونه
گواهینامهایراکهممکناستدرگذشتهبرایشرکت
دردورههایآلمانیبهشمادادهباشندهمراهخودببرید.



9

رسیدگی، وضعیت به رسیدگی فرآیند پایان در است. پیچیده بسیار پناهندگی وضعیت به رسیدگی فرآیند
تصمیمگیریدربارهاینکهآیااجازهماندندرآلمانراداریدیاخیرودرصورتماندنبرایچهمدتمیتوانید
وضعیت به رسیدگی فرآیند درباره سؤال هرگونه داشتن صورت در میشود. انجام بمانید، کشور این در

پناهندگی،باادارهمهاجرتتماسبگیرید.

افرادزیادیدرمنطقهباوتسنهستندکهتالششانرامیکنندتابهمحضورودپناهجویانبهآلمان،کارهارابرای
آنهاآسانترسازند.آنهامیتوانندبهشمادرمسائلمربوطبهزندگیروزمرهوپرسشهاییکهدربارهادارات

دارید،کمککنند.درانتهایاینکتابچه،اطالعاتتماسافرادیکهدرنزدیکیشماهستندوجوددارد.

چهکسیمیتواندپاسخگویپرسشهایزیرشماباشد… .2.6
…درخصوصفرآیندرسیدگیبهوضعیتپناهندگی؟ 

…درخصوصزندگیروزانهوتلفیقشدنبامحیط؟ 

 دفتر مهاجرت
در باوتسن  در کامنز  

Bahnhofstraße18 Macherstraße55
02625Bautzen 01917Kamenz

auslaenderamt@lra-bautzen.de

 ساعات مشاوره:
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

تلفن:03591525134001

خدمات مهاجرتی جوانان
)Jugendmigrationsdienst،برایجوانانمهاجر12تا27ساله(

 Wilhelm-Ostwald-Str.19 HausderDiakonie
02625Bautzen Fichtestraße8

  01917Kamenz

تلفن:03591276761 تلفن:03578385423

مشاوره در خصوص مهاجرت برای بزرگساالن  

CaritasBautzen HausderCaritas
Kirchplatz2 Haydenstraße8

02625Bautzen 01917Kamenz

تلفن:03591498250 تلفن:03578374320

www.caritas-oberlausitz.de
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…درخصوصتلفیقسازیوموقعیتهایخاص؟ 

مأمور تلفیق سازی خارجی ها: 

Bahnhofstraße9
02625Bautzen

تلفن:03591525187700
ساعاتمشاوره:10الی12

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

دموکراسی)مردمساالری( .3.1
آلمانیککشورمردمساالراست.بهعبارتدیگر،همهقدرتاینکشورازمردمسرچشمهمیگیرد.اینامر
درGrundgesetz،قانوناساسیما،کهمهمترینشالودهقانونیبرایزندگیدرآلماناست،آمدهاست.مردم

آلماندولتخودراطیانتخاباتسیاسیانتخابمیکنند.

آزادیفردی .3.2
درآلمان،تبعیضقائلشدنمیانافرادبهدلیلجنسیت،رنگپوست،قومیت،مذهب،گرایشجنسییاملیتآنها
ممنوعاست.اگرجاییاحساسکردیدکهقربانیتبعیضشدهایدباپلیستماسبگیرید.مردمبسیاریازملیتهای
گوناگوندرآلمانزندگیمیکنند.همهآنهادارایحقوقیمشابههستند.هیچکسبهتریابدترازدیگرینیست.
شمابایدبههمهافراداحترامبگذارید،حتیکسانیکهازجاییآمدهاندکهمیهنشماباآنهادرجنگوتعارض

بهسرمیبرد.

هرفردیدرآلمانمیتواندشریکزندگیخودراآزادانهانتخابکند.اینموضوعدربارههمجنسگرایاننیز
صادقاست.

بههمینترتیب،زندگیمشترکچهباازدواجوچهبدونآنامریعادیاست.

بازاروتاالرشهرداریکامنز
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برابری .3.3
درآلمان،زنانومرداندارایحقوقییکسانهستند.دراینجا،زنانحقوقووظایفیمشابهبامرداندارند.آنها

میتوانندبرایخودشانتصمیمبگیرندوآزادانهزندگیکنند.

درآلمانخشونتعلیهزنانجرمیمستوجبمجازاتاست.اینامرشاملحالمردانیکههمسرانشانراکتک
میزنندنیزمیشود.

درآلمانتجاوزجنسییارابطهجنسیبدونرضایتطرفمقابلجرمیمستوجبمجازاتاست.اینامردر
چارچوبازدواجنیزصادقاست.

شوند. پلیس افسر یا پرستار پزشک، میتوانند آنها مثالً باشند؛ داشته مردان مشابه مشاغلی میتوانند زنان
همچنین،زنانمیتواننددرپستهایمدیریتیکارکنندوبهخوبیمردانازپسآنبرآیند.بهزنانبهاندازه

مرداناحترامبگذارید.دستوراتزنانبایداجراشود.

مذهب .3.4
درآلمان،دینودولتازهمجداهستند.همهماحقآزادیمذهبراداریم-هرکسیآزاداستکهدینخود
راداشتهباشد.مذهبدرآلمانامریشخصیاست.بهعبارتدیگر،مردمآزادندکهبههرچهکهمیخواهند
اعتقادداشتهباشند.هیچفردیبهواسطهاعتقادیاعدمداشتناعتقادازدیگریبرتریابدترنیست.میتواناصالً

هیچدینینداشت.

غذاونوشیدنی .3.5
آلمانکشوریاستکهازدیربازمردمآنمقادیرزیادیگوشتخوکمصرفمیکردهاند.اگرگوشتخوک
آیاباگوشتخوکدرستشدهاستیاخیر.بسیاریاز نمیخورید،همیشهپیشازمصرفغذابپرسیدکه

شیرینیهادرآلمانحاویژالتیناست.ژالتینازپوستواستخوانخوکتهیهمیشود.

اگرمیخواهیدازحاللبودنغذاییکهمیخوریداطمینانیابید،محصوالتیراخریداریکنیدکهبررویآنها
عالمت»وگان«یا»vegetarisch«درجشدهاست.

همچنین،درآلمانمعموالًمردمدربسیاریازمناسبتهاالکلمینوشند.البته،اگربخواهیدمیتوانیدازنوشیدن
آناجتنابکنید.اینکارشماغیرمؤدبانهمحسوبنخواهدشدوپذیرفتهمیشود.

دیوانساالری .3.6
بیایند. نظر به پیچیده بسیار اوقات  از برخی است ممکن میدهند انجام آلمان دفاتر و ادارات که کارهایی
فرآیندهایاستانداردشدهایبرایانجاموجوددارندکهزمانبرهستند.گاهیممکناستاحساسشودکهاین
فرآیندهابیشازاندازهطوالنیهستند.امااینتنهاراهیاستکهمیتواناطمینانیافتکهبامردمبهشکل

یکسانیبرخوردمیشودوهیچکسرفتارتبعیضآمیزوتبعیضراتجربهنخواهدکرد.
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سالمواحوالپرسی .3.7
درآلمان،دستدادندرهنگامسالم،خداحافظیومالقاتافرادجدیدامریعادیاست.همزنانوهممردان
دستشانرابهنشانهدستدادنبهسویشمادرازمیکنندوبهچشمانتاننگاهمیکنند.لبخندآنهانشانهتالشبرای
ایجادرابطهجنسینیست.تنهامیخواهندبااینکارصمیمیتخودرانشاندهند.اگرمیخواهیدباهمسایههایا
افرادیکهمثالًدرمطبدکترمیبینیدسالمواحوالپرسیکنیدتنهاگفتنیک»Guten Tag«)»وقتبخیر«(
سادهکافیاست.اگربافردغریبهایصحبتمیکنید،بایداورا»شما«»Sie«خطابکنید.استفادهاز»تو«

»du«غیرمؤدبانهمحسوبمیشودمگراینکهطرفمقابلدوستتانباشد.

»نه«گفتن .3.8
درآلمان،مردممعموالًعقایدشانرارکوصریحبیانمیکنند.انجامانتقادسازندهجهتکمکبهاصالحخود
ودیگرانامریعادیاست.همچنیندرآلمانگفتنیک»nein«)»نه«(محکمامریعادیاست.اگرکسی
چیزیرا،مثالًبرایخوردنیانوشیدن،بهشماتعارفکرد،میتوانیدازقبولآنامتناعکنید.یکآلمانیبهاین

کارشمااحتراممیگذاردواینرفتارشمابهنظرشغیرمؤدبانهنخواهدبود.

وقتشناسی .3.9
درآلمان،مردمبرایوقتشناسیارزشقائلند.اغلباوقات،مردمآلمانپنجدقیقهقبلاززمانتوافقشدهبر
سرقرارحاضرخواهندشد.اگرکسیدیرکند،اینرفتاراوغیرمؤدبانهتلقیمیشود.اگرمیدانیدکهبهموقع
نمیتوانیدبرسرقرارحاضرشوید،فردیراکهبااوقرارداریددرجریاندیررسیدنتانقراردهید.بهویژه

درموردقرارهاییکهدراداراتداریددقتکنیدوسروقتحاضرشوید.

زمانهایآرامش)استراحت( .3.10
یکشنبههادرآلمانروزآرامشاست.بسیاریازآلمانیهاروزهاییکشنبهسرکارنمیروند.درسرتاسر
شبانه«(محسوبمیشود. آرامش»Nachtruhe«)»آرامش زمان بامداد 6 تا ازساعت10شب کشور،
مردمآلمانبیناینساعتهامیزانسروصدارابهحداقلمیرسانندتاازایجادمزاحمتبرایهمسایگانشان
اجتنابکنند.لطفاًشماهمهمینکارراانجامدهید.حتیاگردرحالجشنگرفتناعیادیچونرمضانهستید.

3.11.حفظمحیطزیست
مردمآلمانبسیاربهحفظمحیطزیستاهمیتمیدهند.بههمیندلیل،زبالههایخودراتفکیکمیکنند.چندین
برای باید تنها بادربزردرنگ دارد.مثالً،سطلهایی انواعمختلفزبالههاوجود برای نوعسطلزباله
بیعانه برایشان آلمان»Pfandflaschen«راهمدارد-بطریهاییکه استفادهشوند. زبالههایپالستیکی
پرداختمیکنید.اینبطریهاراداخلسطلزبالهنیندازید.بابرگرداندنآنهابهسوپرمارکتمیتوانیدبیعانه

خودراپسبگیرید.
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پول   .4

تذکر: 

اگر شروع به کسب درآمد کردید، هر چه زودتر 
اداره مهاجرت را در جریان بگذارید!

اگر شروع به کسب درآمد از طریق کار کردید، 
باید هر چه زودتر اداره مهاجرت را در جریان 

بگذارید. 

در صورت عدم اطالع به اداره مهاجرت، باید 
وجهی را که دریافت کرده اید پس دهید. همچنین، 

ممکن است جریمه شوید.  در بدترین حالت، 
ممکن است متهم به قانون شکنی شوید. این 

کار بر تقاضانامه )پناهندگی( شما تأثیری منفی 
خواهد گذاشت.

واحدپولمادرآلمان،یورواست.
1یوروبرابربا100سنتاست.

اگرازخوددارایییادرآمدیندارید،میتوانیدبرای
دولت از کمکهزینه( یا )پول مالی کمک دریافت
اداره امر این برای مسئول مرجع دهید. درخواست

مهاجرت)Ausländeramt(است.

شمامیتوانیدپولرانقداًیاازطریقانتقالبهحساب
بانکیخوددریافتکنید.

اگرمایلبهدریافتپولنقدهستید،اینکارازطریق
»پیشخوانپولنقد«دردفترمنطقهایباوتسنانجام

میشود.

بانک یا بانک به کنید، باز بانکی حساب مایلید اگر
پسانداز)Sparkasse(موردنظرخودمراجعهکنید.



15

خرید   .5

خریدکردندرسوپرمارکتهایبزرگمعموالًبهصرفهاست.سوپرمارکتهاهرروز،بهجزروزهاییکشنبه
وتعطیالتعمومی،بازهستند.

So� نام به فروشگاههایمخصوصی در پایین قیمت با میتوان را منزل دوم دست وسایل و اثاثیه لباس،
دارای فعلی)وضعیت شناسایی کارت به فروشگاهها، این از برایخرید  کرد. zialkaufhausخریداری
مجوزیاموقتاًمجاز(یانامهتأییدکمکهزینه)Leistungsbescheid(نیازخواهیدداشت.اینفروشگاهها
رادربسیاریازشهرهامیتوانیافت.همچنین،میتوانیدلباسهایدستدومباکیفیتراازفروشگاههای

دستدومفروشیخریداریکنید.

 Sozialkaufhaus محل فروشگاه های
در کامنز  در باوتسن  در هیرس وردا 

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

بانک های مواد غذایی:
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

میتوانیدغذاهاییرابابهایکمازبانکموادغذایی»Tafel«خریداریکنید.بانکهایموادغذاییتوسط
داوطلبان،خیرینوبانیانادارهمیشود.آنهاغذاهایاضافیباکیفیتراجمعآوریمیکنندوبهافرادیکهبه

آننیازدارندمیدهند.

برایخریدازاینبانکهایموادغذایی،بهکارتشناساییفعلی)وضعیتدارایمجوزیاموقتاًمجاز(یانامه
تأییدکمکهزینه)Leistungsbescheid(نیازخواهیدداشت.
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شمابهعنوانیکپناهجو،چهدرفرآیندرسیدگیوچهباداشتنوضعیت»موقتاًمجاز«یا»دارایمجوز«،
شما دارید. نیاز  )Krankenbehandlungsschein( درمان گواهی یک به پزشک با مالقات  برای

میتوانیداینگواهیراازادارهسالمتعمومی)Gesundheitsamt(دریافتکنید.

سالمت  .6

مالقاتپزشکتنهابایکگواهیدرمان .6.1

اداره سالمت عمومی
در باوتسن

Bahnhofstraße5
02625Bautzen

تلفن:03591525153119،
03591525153114

گواهی های درمان صادر شده:
سهشنبههاوپنجشنبهها

8:30الی18

اداره سالمت عمومی
در کامنز

Macherstraße55
01917Kamenz

تلفن:03591525153120،
03591525153103

 گواهی های درمان صادر شده: 
دوشنبهتاپنجشنبه

9الی11
سهشنبههاوپنجشنبهها

13الی15
جمعه9الی10

اداره سالمت عمومی
در هیرس وردا

Schlossplatz2
02977Hoyerswerda

تلفن:03591525153001،
03591525153122

 گواهی های درمان صادر شده:
دوشنبهتاپنجشنبه
10الی11:30

سهشنبههاوپنجشنبهها
14الی16

تعدادومدتمعالجاتیکهاجازهداریدانجامدهیددرگواهینوشتهخواهدشد.چنانچهبهخدماتپزشکیبیشتری
نیازداشتید،بایدگواهیدرمانجدیدیبگیرید.
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دولتهزینهبرخیازخدماتپزشکیراتقبلنمیکند.
شمامحقبهاستفادهازخدماتزیرهستید:
درماندردوبیماریهایحادیامزمن •

برایزنانباردار:معاینات،هزینهزایمانو •
مراقبتهایپسازآن 

برایکودکان:ایمنسازیهایالزمپزشکیو •
غربالگریهایسالمت 

برایبزرگساالن:ایمنسازیهایالزمپزشکی •

درمانگاههایمخصوصپناهجویان .6.2
اگرنمیتوانیدپزشکپیداکنید،امکانمعالجهدریکدرمانگاهپناهجویان)Flüchtlingsambulanz(برای
شماوجوددارد.ایندرمانگاههادربیمارستانهای)Krankenhaus(واقعدرباوتسن،بیشوفزورداوهیرس

ورداقراردارند.

بیمارستانها .6.3

تذکر: 

در صورت نداشتن گواهی درمان، باید خودتان 
هزینه درمان را پرداخت کنید.

همچنین باید هزینه های رفت و آمد به مطب دکتر 
و بیمارستان )پس از مرخص شدن( را خودتان 

بپردازید.

اگر نمی توانید بر سر قرارتان با پزشک حاضر شوید، حتماً آن را از قبل لغو کنید. در صورت عدم لغو قرار، 
مجبور به پرداخت هزینه آن هستید. 

ممکن است نوبت دهی برخی از پزشکان چند ماهی طول بکشد. که این امری عادی است. لطفاً صبور باشید.

درمانگاه های مخصوص پناه جویان

بیمارستان هیرس وردا بیمارستان بیشوفزوردا  بیمارستان باوتسن 
Maria-Grollmuß-Straße10 KamenzerStraße55 AmStadtwall3

02977Hoyerswerda 01877Bischofswerda 02625Bautzen

بیمارستان هیرس وردا بیمارستان بیشوفزوردا  بیمارستان باوتسن 
Maria-Grollmuß-Straße10 KamenzerStraße55 AmStadtwall3

02977Hoyerswerda 01877Bischofswerda 02625Bautzen

بیمارستان رادبرگ بیمارستان کامنز 
PulsnitzerStraße60 NebelschützerStraße40

01464Radeberg 01917Kamenz
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خدماتاورژانس .6.4

کمکدرموقعیتهایاضطراری .6.5

درموارداورژانسی،ویادرمواردیکهناگهاندر
بیمار پزشکخود بودنمطب باز ازساعات خارج
موارد در پزشکی کمک خدمات با میتوانید شدید،

اضطراریتماسبگیرید.

داشتن بدون حتی اورژانسی، موارد در همیشه شما
گواهیدرمان،معالجهخواهیدشد.

درخواست میتوانید شدید موارد در همچنین،
آمبوالنسکنید.

که شوید مطمئن آمبوالنس، درخواست از پیش اما
داشتن بدون اگر است. اورژانسی واقعاً شما مشکل
مشکلجدیازشمارهخدماتاورژانسیسوءاستفاده

کنید،بایدهزینههایبهبارآمدهرابپردازید.

کمِک پزشکی در موارد اضطراری

116117    تلفن:
از18تا8   دوشنبهها،سهشنبههاوپنجشنبهها:
از12تا8    چهارشنبههاوجمعهها:

بصورتشبانهروزی   آخرهفتههاوتعطیالتعمومی:

کمک در موقعیت های اضطراری

0359145120  FrauenschutzhausBautzen)پناهگاهزنان(
    InterventionsstellegegenhäuslicheGewalt

03591275824    )اقدامدربرابرخشونتخانگی(
116111    تلفنهاتالینکودکان

03591498260 SchwangerschaftsberatungsstelleBautzen)مشاورهبارداری(
03591525153111 SchwangerschaftsberatungsstelleHoyerswerda)مشاورهبارداری(

03578374322 SchwangerschaftsberatungsstelleKamenz)مشاورهبارداری(
03591525153107 SchwangerschaftsberatungsstelleHoyerswerda)مشاورهبارداری(

08001110111    Pastoralhelpline)پروتستان(
08001110222    Pastoralhelpline)کاتولیک(

03591525187600  مأمورمسئولفرصتهایبرابردرمنطقهباوتسن

شماره تلفن های خدمات اضطراری

110 پلیس
112 آمبوالنس
112 خدماتآتشنشانی

022819240 مسمومیت
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کودکان و خانواده  .7

برخوردار شایانی اهمیت از خانواده نهاد آلمان، در
است.دراینجاخیلیخوبازکودکانحمایتمیشود.

پرورشکودکان .7.1
درآلمان،بیشترپدرومادرهامسئولیتپرورشفرزندانشانراباهمتقسیممیکنند.معموالًزنانپساززایمان
تولدفرزندشانمدتیمرخصی بهسرکارشانبرمیگردند.همچنین،مادرانوپدرانحقدارندکهپساز

بگیرند.کهبهآن»Elternzeit«گفتهمیشود.

مهم: 

اعمال هرگونه خشونت در برابر کودکان جرمی 
مستوجب مجازات است. این امر شامل والدینی 

که فرزندانشان را کتک می زنند هم می شود. اگر 
فرزندتان را کتک زدید، ممکن است او را از 

شما بگیرند.
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مهدکودکهاونوزادگاهها .7.2
درآلمان،کودکان1تا6سالممکناستبهنوزادگاه)Kinderkrippe(یامهدکودکبروند.دراینمحلها،
کودکشماباسایرکودکاندرتماساست.آنهابازیمیکنند،غذامیخورند،آوازمیخوانندوجهانراباهم

کشفمیکنند-راهیمفرحبرایکودکشمابهمنظورآموختنزبانآلمانی.

درزمانمناسببرایمهدکودکیدرنزدیکیخوددرخواستدهید.ممکناستپیداکردنمکانیکهجایخالی
داشتهباشدکمیزمانبرباشد.برایکسباطالعاتبیشتر،میتوانیدباخودمهدکودک،اداراتدولتیمحلیدر

منطقه،یادفترخدماتجوانان)Jugendamt(تماسبگیرید.

تقسیممیشود. اینهزینهمیانوالدینودولت بایدهزینهپرداختشود. بهکودکستان آلمان،برایرفتن در
والدینبایدهزینهناهارکودکشانرانیزبپردازند.لیکن،اگروالدینهیچپولینداشتهباشندیاپولشانکمباشد،

کمکهزینهمالیبرایآنهاموجوداست.

 دفتر خدمات جوانان: 
تقاضا جهت دریافت کمک هزینه برای )خوِد(کودکستان:

در هیرس وردا در کامنز    در باوتسن 
Schloßplatz2 Macherstraße61 Bahnhofstraße9

02977Hoyerswerda 01917Kamenz 02625Bautzen
ساعات مشاوره: 

سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

 مرکز کاریابی: 
تقاضا جهت دریافت کمک هزینه مالی برای ناهار در کودکستان:

در هیرس وردا در کامنز    در باوتسن 
Albert-Einstein-Straße47 Garnisonsplatz5 Kornmarkt4

02977Hoyerswerda 01917Kamenz 02625Bautzen

03591525144217 03591525144035 03591525144234

ساعات مشاوره: 
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

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

مسئولیتهایوالدیندرقبالفرزندانشان .7.3
شمادرآلمانبهعنوانیکولی،مسئولحفاظتاز
فرزندانخوددربرابرآسیبوتصادفونظارتبر

آنها)Aufsichtspflicht(هستید.

مهم: 

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

معایناتسالمتمدرسه .8.2

مدرسه  .8

کودکانبایدپیشازآغازمدرسه،توسطپزشکیدرادارهسالمتعمومی)Gesundheitsamt(معاینهشوند.
پزشکتصمیمخواهدگرفتکهآیاکودکتانآمادگیرفتنبهمدرسهراداردیاخیر.

همهکودکاندرآلمانبایستیازششسالگیرفتنبه
مدرسهراآغازکنند.

در بهموقع همیشه فرزندتان که یابید اطمینان لطفاً
است، بیمار فرزندتان اگر میشود. حاضر مدرسه

مدرسهرادرجریانقراردهید.

درآلمان،شنابخشیازبرنامهدرسیاستودختران
وپسرانبایددراینکالسشرکتکنند.

لطفاًمطمئنشویدکهفرزندتانهرروزصبحانهاشرا
همراهخودبهمدرسهمیآورد.اینکاربهیادگیریآنها

کمکخواهدکرد.

مهم: 

همه والدینی که کودک مدرسه ای دارند باید از 
اینکه فرزندشان به موقع سر کالس ها حاضر 
می شود، اطمینان یابند. در غیر این صورت، 

ممکن است جریمه شوند. 
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دایرهآموزشیزاکسن .8.3
دایرهآموزشیزاکسن)Sächsische Bildungsagentur(مسئولتعیینمحلمدارساست.شمانامهای
راازاینادارهدولتیدریافتخواهیدکردکهدرآنجزییاتزمانشرکتدرجلسهایآمدهاست.طیاینجلسه،
تصمیمیدربارهاینکهفرزندتانبایدبهکداممدرسهبرودگرفتهخواهدشد.معموالً،کودکشمامدرسهرااز
)DaZ�Klassen(شرکتدرکالسهایآمادگیکهدرآنزبانآلمانیبهعنوانزباندومآموزشدادهمیشود

آغازخواهدکرد.

پیشازبازگشاییمدارس،ایمنترینمسیررابرایرفتنفرزندتانبهمدرسهپیداکنیدوهمراهبااوازآنمسیر
بگذرید.سپسمیتوانندبهتنهایییاهمراهباهمکالسیهایشانازآنمسیررفتوآمدکنند.

اگرکودکشمابایدمسیرطوالنیتریراطیکند،میتواندبااتوبوسبیاید.شمامیتوانیدبرایاینکارتقاضای
کمکمالینمایید.

تلفن:035916210 دایره آموزشی زاکسن باوتسن  
Otto-Nagel-Straße1

02625Bautzen

شما می توانید فرم درخواست کمک هزینه مالی برای رفت و آمد به مدرسه را از خود مدرسه یا
از دفاتر شهرداری موجود در دفتر منطقه ای باوتسن تهیه کنید 

در هیرس وردا در کامنز    در باوتسن  
Schloßplatz2 Macherstraße55  Bahnhofstraße9

02977Hoyerswerda 01917Kamenz   02625Bautzen
ساعات مشاوره: 

دوشنبهها8:30الی16
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18
چهارشنبههاوجمعههاازساعت8:30الی13

رفتنبهمدرسه:پیادهیابااتوبوس .8.4
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مدارسآلمانمرتباًاردوهایکالسی،گردش،مهمانیونمایشرادربرنامهخوددارند.کودکشماازطریق
شرکتدراینموارد،میتواندچیزهایزیادییادبگیردوهمچنیناینمواردمیتواندبهبهترشدنزبانآلمانی

اوکمککند.

اگروالدینهیچپولینداشتهباشندیاپولشانکمباشد،کمکهزینهمالیبرایآنهاموجوداست.کمکهزینهمالی
برایناهاردرمدرسههمموجوداست.

کمک هزینه مالی برای اردوهای کالسی، لوازم یا ناهار: 
دفترمنطقهایباوتسن-آموزشومشارکت

Kornmarkt4
02625Bautzen

تماس: 
leistung-but@lra-bautzen.de

در هیرس وردا  در کامنز     در باوتسن 
Albert-Einstein-Straße47   Garnisonsplatz5 Kornmarkt4

02977Hoyerswerda   01917Kamenz 02625Bautzen
03591525144217   03591525144035 03591525144234

ساعات مشاوره: 
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

اردوها،گردشهاواعیاد .8.5
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کار و پیشه  .9

کارورزی،کارآموزیوکار .9.1
ورود نخست ماه سه در پناهجو، یک بهعنوان شما
ممنوعیتشاملحال این ندارید. کار اجازه آلمان به

برنامههایکارآموزیوکارورزیهممیشود.

یا کارآموز یا کنید پیدا کار میتوانید چهارم، ماه از
کارورزشوید.

باوجوداین،شمابایدازادارهمرکزیخارجیهامجوز
بررویگذرنامه ادارهگواهینامهایرا این بگیرید.
بهشماارائهمیدهدکهتأییدیاستبرایمجوزکار

.)Beschäftigungserlaubnis(کردنشما

تذکر: 

اگر بدون داشتن اجازه رسمی کار کنید، ممکن 
است جریمه یا زندانی شوید. 

دفتر مهاجرت
در باوتسن در کامنز  

Bahnhofstraße18  Macherstraße55
02625Bautzen  01917Kamenz

ساعات مشاوره:
سهشنبههاوپنجشنبهها8:30الی18

تلفن:03591525134001
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کار، تسهیل و سازماندهی مسئول )Bundesagentur für Arbeit( فدرال کارگماری دایره آلمان، در
دورههایکارآموزیوکارگماریاست.کارکنانآنجابهشمادریافتنکاریادورهکارآموزیمناسبکمک

خواهندکرد.

اگرهنوزدرفرآیندرسیدگیبهوضعیتپناهجوییخودبهسرمیبرید،لطفاًبادایرهکارگماریفدرالتماسبگیرید.

اگرمیخواهیدبرایشغلیدرآلمانتقاضادهید،لطفاً
مطمئنشویدکهآیاصالحیتهایشغلیشمادراینجا

تأییدشدهاندیاخیر.

بازار اطالعات با لطفاً بیشتر، اطالعات برایکسب
Informations� und Be� )کارومرکزمشاوره
ratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen,

IBAS(زاکسنتماسبگیرید.

دایرهکارگماریفدرال .9.2

تأییدصالحیتهایشغلی .9.3

 )IBAS( اطالعات بازار کار و مرکز مشاوره زاکسن
Weißeritzstr. 3 )Yenidze(, 01067Dresden

تلفن:035143707040
anerkennung@exis.de:ایمیل

www.netzwerk-iq-sachsen.de/anerkennung

NeusalzaerStraße2,02625Bautzen دایره کارگماری فدرال، باوتسن   
دوشنبهتاچهارشنبه8الی13 ساعاتمراجعه:

پنجشنبهها8الی13و15الی18     
  

Nordstraße33,01917Kamenz دایره کارگماری فدرال، کامنز
دوشنبههاوجمعههاازساعت8الی13 ساعاتمراجعه:

سهشنبههاوچهارشنبههاتنهاباتعیینوقتقبلی    
پنجشنبهها8الی13و15الی18     

   

Albert-Einstein-Straße47,02977Hoyerswerda دایره کارگماری فدرال، باوتسن هیرس وردا 
دوشنبههاوجمعههاازساعت8الی13 ساعاتمراجعه:

سهشنبهها8الی13و15الی18    
چهارشنبههاوپنجشنبههافقطباتعیینوقتقبلی    

Mühlstraße3-4,01454Radeberg دایره کارگماری فدرال، رادبرگ
سهشنبهها8الی13 ساعاتمراجعه:

StolpenerStraße15,01877Bischofswerda دایره کارگماری فدرال، بیشوفزوردا
پنجشنبهها8الی13 ساعاتمراجعه:

یاازطریقتعیینوقتقبلی    

تلفن:08004555500
www.arbeitsagentur.de:اطالعاتبیشتر

Bautzen.Asylsuchende-Fluechtlinge@arbeitsagentur.de:ایمیل
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چنانچهدرآلمانتصمیمبهرفتوآمدباوسایلحمل
ونقلعمومی)قطار،تراموا،اتوبوس(گرفتهاید،لطفاً

مواردزیررابهخاطربسپارید:
1.بلیتیراازطریقدستگاه،پیشخوانخدمات
یاآنالینخریدارینمایید.دربرخیازقطارها،
امکانخریداریبلیتازکنترلچیقطاروجود

دارد.
2.پیشازسوارشدن،یارویسکویادرخود
اتوبوسیاقطار،چککنیدببینیدکهآیانیازیبه

تأییداعتباربلیتتانوجودداردیاخیر.

شمادروبسایتهایزیرمیتوانیدبلیتهارابصورتآنالینخریداریواطالعاتبیشتریراکسبنمایید:
www.zvon.de,www.bahn.de •

www.trilex.de •
www.vvo-online.de •

رفت و آمد  .10

حملونقلعمومی .10.1

تذکر: 

همیشه بلیت خریداری کنید!

رفت و آمد بدون داشتن بلیت معتبر یا تأیید 
اعتبار شده، به عنوان اقدامی برای کالهبرداری 
تلقی می شود. که خود ممکن است جریمه های 

سنگینی را به بار آورد.

تذکر: 

مردم معموالً در وسایل حمل و نقل عمومی )اتوبوس، قطار، ترموا( صندلی خود را به سالمندان، بیماران و 
زنان باردار می دهند. 

لطفاً مؤدبانه رفتار کنید و اگر کسی بیش از شما نیاز به نشستن داشت صندلی خود را به او بدهید.
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دوچرخهسواری .10.2

تذکر: 

اگر در تاریکی بدون روشن کردن چراغ های 
خود رانندگی کنید و یا چراغ قرمز را رد کنید، 
جریمه می شوید. همچنین، استفاده از تلفن در 

هنگام دوچرخه سواری ممنوع است.

تذکر: 

رانندگی در آلمان بدون داشتن گواهی نامه معتبر جرم محسوب می شود. 

چنانچه شما راننده هستید، مطمئن شوید که همه سرنشینان کمربند ایمنی خود را بسته اند.

کودکان و نوزادان باید روی صندلی مخصوص کودک بنشینند. 

شما تنها در صورت داشتن کیت هندزفری می توانید در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده کنید. 

رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر غیرقانونی است. 

گواهینامه به نیازی دوچرخهسواری برای شما
رانندگیندارید.باوجوداین،بایدمانندسایرکاربران

مسیر،ازقوانینعبورومرورپیرویکنید.

پیشازراهافتادن،ازسالمبودنچراغهاوترمزخود
مطمئنشوید.

رانندگیباخودرویاموتورسیکلت .10.3
شمابرایرانندگیباخودرویاموتورسیکلتبایدگواهینامهمعتبررانندگیواسنادوسیلهنقلیهرادراختیار
باشدو بیمهشده باید یاموتورسیکلت باشید.خودرو داشته اینمدارکراهمراهخود باید باشید.شما داشته

رانندگیباآنبیخطرباشد.

گواهینامههایرانندگیخارجی .10.4
گواهینامههایرانندگیخارجیتنهاتحتشرایطخاصیمعتبرمحسوبمیشوند.گواهینامههایرانندگیکه
متعلقبهکشورهایخارجازاتحادیهاروپاهستندتاحداکثر6ماهپسازورودتانبهآلمانمعتبرهستند.پس
ازششماه،میتوانیدباگذراندنآزموننظریوعملیگواهینامهخارجیخودراباآلمانیآنتعویضکنید.

آلمان در بدونهیچمحدودیتی اروپاهستند، اتحادیه بهکشورهایعضو متعلق که رانندگی گواهینامههای
معتبرهستند.
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تصمیم گیری در فرآیند رسیدگی به وضعیت پناه جویی  .11

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,(ادارهفدرالمربوطبهامورمهاجرتوپناهجویان
BAMF(تصمیمنهاییدربارهدرخواستپناهندگیشمارااتخاذمیکند.شمااینتصمیمرابهصورتکتبی

دریافتخواهیدکرد.اینتصمیمگیریبهفرآیندرسیدگیبهوضعیتپناهندگیپایانمیدهد.

دونتیجهاحتمالیوجوددارد:

درخواست پناهندگی شما پذیرفته می شود.شمامجوزاقامت)Aufenthaltstitel(دریافتمیکنید.  .1
سریعاًبهادارهمهاجرتمراجعهکنیدوتصمیمدریافتشدهازBAMFرابهآنهانشاندهید.پساز 
حدوداًششهفته،شمانامهایرامشتملبرجزییاتنوبتیبرایگرفتناثرانگشتتاندریافتخواهید 

کرد.قانون،تعیینکنندهاینمدتزماناست. 
تنهاپسازاینکهازشمااثرانگشتگرفتهشد،مجوزالکترونیکیاقامت)کارتتراشهدار(برایشما 

صادرمیشود.صدوراینکارتهمممکناستچندهفتهطولبکشد. 

درخواست پناهندگی شما رد می شود.   .2
تازمانترکآلمانوضعیتشمادرحالت»موقتاًمجاز«باقیمیماند.اینوضعیتمجوزیبرای 

اقامتشمانیست. 
برایکسباطالعاتبیشتردربارهآنچهدرمدتماندنشمادرآلمانقراراستاتفاقبیفتدبااداره 

مهاجرتتماسبگیرید. 

دفتر مهاجرت
در باوتسن در کامنز  

Bahnhofstraße18  Macherstraße55
02625Bautzen  01917Kamenz

ساعات مشاوره:
تلفن:03591525134001  سهشنبههاوپنجشنبهها8:30الی18
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شما اکنون یک پناه جوی پذیرفته شده هستید- چه چیزی تغییر کرده است؟    .12

زندگیبهعنوانیکپناهجویپذیرفتهشده .12.1
بهعنوانیکپناهجویپذیرفتهشده،شمابایداقامتگاهتاندرHeimراترککنید.درنتیجه،بایدسریعاًآپارتمانی

برایخودپیداکنید.

شمامیتوانیدهرمکانیدرایالتواتسنیاایالتآزادووسیعترزاکسنرابرایزندگیخودانتخابکنید.تنها
درموارداستثنایی،بهشمااجازهزندگیدرجاییخارجازایالتآزادزاکسندادهمیشود.درصورتداشتن

هرگونهسؤال،دفترمهاجرت)Ausländeramt(باکمالمیلبهشماکمکخواهدکرد.

اگرازقبلساکنآپارتمانخودبودهاید،ادارهمهاجرتارزیابیخواهدکردکهآیامیتوانیددرآنجابمانیدیاخیر.
اگربهشمااجازهدادند،قرارداداجارهبهشماانتقالمییابد.اگربهشمااجازهندادند،بایددنبالیکآپارتمان

جدیدباشید.

شمامیتوانیداطالعاتیرادربارهامالکموجودبهدستآورید:
درشهریامنطقهخود •

درروزنامهونشریاتتبلیغاتی •
دراینترنتودروبسایتهایمربوطبهامالک •

ازطریقواسطهمعامالتامالک •

اگرهنوزدرآمدیازخودندارید،مرکزکاریابیهزینههایمنزلجدیدتانراپرداختخواهدکرد.باوجوداین،
محدودیتهاییدررابطهباهزینهخانهومیزانبزرگیآنوجوددارد.پیشازامضاکردنقرارداداجاره،باید

ازمرکزکاریابیمجوزداشتهباشید.
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پولبرایپناهجویانپذیرفتهشده .12.2

مراقبتهایبهداشتیبرایپناهجویپذیرفتهشده .12.3

تقاضای دولت از میتوانید خود، روزانه نیازهای هزینه پرداخت جهت ندارید، درآمدی خود از چنانچه
کمکمالیکنید.

برایاینکار،بامرکزکاریابیتماسبگیرید.

شمادیگربرایمراجعهبهپزشک،نیازیبهداشتنگواهیدرمان)Krankenbehandlungsschein(ندارید.

شمابهعنوانیکپناهجویپذیرفتهشده،میتوانیدکارتبیمهسالمتدریافتکنید.برایدریافتاینکارت،با
شرکتبیمهگرموردنظرخودتماسبگیرید.

شمابایدحداکثرتادوهفتهپسازاسبابکشیبهخانهجدید،اطالعاتمربوطبهثبتنامخودرادردفترنام نویسی 
ساکنان)Einwohnermeldeamt,نگاهکنیدبهبخش2.3(اصالحکنید.

 )Jobcenter( مرکز کاریابی
در هیرس وردا  در کامنز    در باوتسن  

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

ساعات مشاوره: 
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

 )Jobcenter( مرکز کاریابی
در هیرس وردا  در کامنز    در باوتسن  

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

ساعات مشاوره: 
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18
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 )Jobcenter( مرکز کاریابی
در هیرس وردا  در کامنز    در باوتسن  

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

ساعات مشاوره: 
سهشنبههاوپنجشنبههاازساعت8:30الی18

کارکردنبهعنوانیکپناهجویپذیرفتهشده .12.4
بهمحضاینکهبهشماوضعیت»پذیرفتهشده«دادهشد،خودتانمسئولیافتنشغلهستید.

مرکزکاریابیمیتواندباارائهاطالعاتیدربارهفرصتهایکاری،کارآموزیوکارورزیموجود،بهشما
کمککند.
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اگربیشازاینتمایلیبهادامهپیگیریتقاضایپناهندگیخوددرآلمانندارید،میتوانیدهرزمانکهخواستید
بهوطنتانبازگردید.

اگرقادربهپرداختبهایبلیتبازگشتبهوطنتاننیستید،میتوانیدکمکهزینهمالیدریافتکنید.

اطالعاتبیشتراز
:BAMF

دفتر مهاجرت: توصیه هایی در خصوص بازگشت داوطلبانه به وطن
در باوتسن در کامنز  

Bahnhofstraße18  Macherstraße55
02625Bautzen  01917Kamenz

03591525134116و03591525134120  تلفن:03591525134121

توصیه هایی در خصوص بازگشت به وطن  .13

بهوطنو بازگشت آلمانو اطالعاتیدربارهترک
کمکبهبازگشتداوطلبانهشمابهوطن:
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برنامه خوش آمد گویی - دانلود رایگان

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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پیوست

نگاهیاجمالیبرخدماتداوطلبانه

نشانی / تلفن ایمیل / وبسایت نام انجمن شهر

Bautzenbleibtbunt
c/oSteinhause.V.
Steinstraße37
02625Bautzen

تلفنهمراه:
01719792101

ساعاتمشاوره:
پنجشنبهها15الی17

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

Bürgerbündnis
Bautzenbleibt
bunt)گروهیکه

فرهنگخوشآمدگویی
رابرایپناهجویاندراین

منطقهترویجمیدهند(

باوتسن

Otto-Nagel-Str.1
02625Bautzen

تلفن:035915969094
leuchtturm-majak@gmx.de

LeuchtturmMajak
e.V.Bautzen)کمک
بهتلفیقشدن،مشاوره

کلی(

باوتسن

Ernst-Thälmann-Str.3
01877Bischofswerda

تلفن:
035947175656

mosaikabiw@gmail.com

Mosaikae.V.
Bischofswerda
)پروژههاییکهروابط

میانفرهنگیراترغیب
میکنند(

بیشوفزوردا

InitiativeBIW
c/oStadtverwaltung
Bischofswerda
Altmarkt1
01877Bischofswerda

Café(ساعاتمشاوره
:)meetups

دوشنبهها16الی18

www.bischofswerda.de
martina.jordan@bischofs-
werda.de

BündnisBIW
)مشاورهبرایپناهجویان( بیشوفزوردا

Bündnis
BunteWestlausitz
Postfach1117
01897Großröhrsdorf

www.buntewestlausitz.word-
press.com
Bunte_Westlausitz@gmx.de

Bündnis
BunteWestlausitz
)گروهیکهروابطمیان

فرهنگیراترغیب
میکنند(

Großröhrs-
dorf,
Pulsnitz,
Ohornand
Lichtenberg

Gemeindeverwaltung
Haselbachtal
z.Hd.Initiative
Haselbachtalhilft
Schulstraße7a
01920Haselbachtal

www.haselbachtalhilft.word-
press.com
haselbachtal.hilft@gmx.de

Initiative
Haselbachtalhilft
)کمکبهپناهجویانجهت

تلفیقشدن(

Hasel-
bachtal
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نشانی / تلفن ایمیل / وبسایت نام انجمن شهر

DillingerStraße1
02977Hoyerswerda

ساعاتمشاوره:
سهشنبهها10الی12

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

Bürgerbündnis
Hoyerswerda

hilftmitHerz)گروهی
کهبهپناهجویانکمک

میکنندومیزانتابآوری
راافزایشمیدهند(

هیرسوردا

BündnisfürHumanität
undToleranz

سخنرانریچاردبوز
تئاترکامنز

PulsnitzerStraße11
01917Kamenz

ساعاتمشاوره:
دوشنبهها15الی16

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

Bündnisfür
Humanität

undToleranz
)گروهیکهانسانیت

وتابآوریراترغیب
میکنند(

کامنز

Valtenbergwichtel
e.V.
Forstweg5
01904Neukirch

www.valtenbergwichtel.de
tilo.moritz@valtenbergwich-
tel.de

Valtenbergwichtel
.e.V)فعالیتهایفرهنگی
برایکودکانوجوانان(

Neukirch/
Lausitz

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

pulsnitz.miteinander.fuerein-
ander@outlook.de

Pulsnitz-Mitein-
ander-Fürein-
ander)گروهیکه

تابآوریوتلفیقشدنرا
ترغیبمیکنند(

Pulsnitz

c/oStadtverwaltung
Radeberg
AmMarkt19
01454Radeberg

www.buendnis-radeberger-
land-hilft.de
info@buendnis-radeberger-
land-hilft.de

RadebergerLand
hilft)کمکوحمایت

برایپناهجویان(
رادبرگ

Gruppe
blickKONTAKT
Katharina&Heino
Groß
DresdenerStr.33
02689Sohland

gross.wehrsdorf@web.de
blickKONTAKT

Wehrsdorf)حمایت
برایپناهجویان(

Wehrsdorf
)ورزدورف(
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نقشه باوتسن

دفترمنطقهای)Landratsamt(باوتسن،Bahnhofstraße9)پیشخوانپولنقد( .1
Bahnhofstraße18،)Ausländeramt(دفترمهاجرتباوتسن .2

NeusalzaerStraße2 ،)Agentur für Arbeit)دایرهکارگماریفدرال .3
Kornmarkt4،مرکزکاریابی .4

InnereLauenstraße1،)Meldeamt Stadtverwaltung(دفترنامنویسیانجمنشهرداری .5
AmStadtwall3،بیمارستانباوتسن .6

Bahnhofstraße21،پلیس .7
Taucherstraße23،باوتسن)Sozialamt(دفتررفاهاجتماعی .8
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نقشه کامنز

Macherstraße55،کامنز)Landratsamt(دفترمنطقهای .1
Garnisonsplatz5،مرکزکاریابی .2

Nordstraße33،)Agentur für Arbeit)دایرهکارگماریفدرال .3
Poststraße4،پلیس .4

Markt1،)Meldeamt Stadtverwaltung(دفترنامنویسیانجمنشهرداریکامنز .5
NebelschützerStraße40،بیمارستانکامنز .6
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نقشه هیرس وردا

دفترمنطقهای)Landratsamt(هیرسوردا،ادارهسالمتعمومی .1
)Gesundheitsamt(،Schloßstraße2 

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

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

Salomon-Gottlob-Frenzel-Straße3 پلیس، .5
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نقشه رادبرگ

Markt17–19،دفترنامنویسیانجمنشهرداریرادبرگ .1
Mühlstraße3،)Agentur für Arbeit(دایرهکارگماریفدرال .2

DresdenerStraße8،پلیس .3
PulsnitzerStraße60،بیمارستانرادبرگ .4



40

نقشه بیشوفزوردا 

Altmarkt1،)Meldeamt Stadtverwaltung) دفترنامنویسیانجمنشهرداریبیشوفزوردا .1
StolpenerStraße15 ،)Agentur für Arbeit)دایرهکارگماریفدرال .2

Bahnhofstraße23،پلیس .3
KamenzerStraße55،بیمارستان .4
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تذکرات
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تذکرات
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یادداشت های کنار نقشه
 انتشار و ویرایش توسط
دفترمنطقهایباوتسن

–دفترسرپرستمنطقه–
Bahnhofstraße9
02625Bautzen

تلفن:004903591525180100
buero-lr@lra-bautzen.de:ایمیل

 طراحی و چاپ توسط:
S-PRINTDigitalerDruckGmbH

Adam-Ries-Straße16
09456Annaberg-Buchholz

 حقوق تصاویر
LRABautzen,Fotolia.com

بهجزجلدوصفحات:40–6,11,36

 پشتیبانی مالی توسط
BürkertWerkeGmbH
SystemhausDresden

Christian-Bürkert-Straße2
01900Großröhrsdorf

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

74653Ingelfingen
تلفن:00490794010-0

نمابر:00490794010-91204
info@burkert.comایمیل

www.burkert.com


