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خوانندگان عزیز، 
 

ــر  ــرای راحــت ت ــد. ب ــا خــوش آمدی ــه شــهر م ــوان شــهردار شــهر دساو-روســاو، ب ــه عن ب

شــدن ورود خــود و مــکان یابــی شــا در دساو-روســاو ، مــا مــی خواهیــم کمــک هــای 

اولیــه خــود را بــا ویلکومــن کمپــاس ارائــه دهیــم. چگونــه مــی توانیــم زبالــه هــای خانــه 

ــه درســتی از بیــن بربیــم؟ چــه اوقــات اســراحتی در شــب بایــد رعایــت  هــای خــود را ب

شــود؟ چگونــه یــک آپارمتــان بــر اســاس قــرارداد بــه صاحبخانــه تحویــل داده مــی شــود؟ 

ــن ســواالت در زندگــی روزمــره  ــرای متــام ای ــا و اطاعــات مهــم را ب ــد جوابه شــا میتوانی

ــها و  ــە آدرس ــه ب ــن دفرچ ــه ای ــد. شــا در ضمیم ــدا کنی ــدی پی خــود را، در صفحــات بع

ــد داشــت.  ــط دسرســی خواهی ســاعات مســئولین زیرب

در عیــن حــال، مــا مــی خواهیــم شــا را بــا حقــوق اساســی و قوانیــن, جامعــه خــود آشــنا 

کنیــم، کــه بایــد مــورد توجــه و احــرام قــرار گیرنــد. مــا بــه قانــون اساســی دموکراتیــک و 

قانــون اساســی جمهــوری فــدرال آملــان اشــاره مــی کنیــم. در اولیــن مقالــه مــی خوانیــم 

»عــزت انســان غیــر قابــل انــکار اســت ». ایــن اصــل اساســی زندگــی اجتاعــی مــا اســت. 
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مــردان و زنــان حقــوق مشــابهی دارنــد، هــر دو مــی تواننــد حــق رأی خــود را اعــال کننــد 

ــن فقــط  ــا ای ــد فرصــت هــای شــغلی شــان را در زندگــی داشــته باشــند. ام و هــر دو بای

بــه مــرد و زن مربــوط منــی شــود. مــاده ســه بیــان مــی دارد کــه هیــچ کــس نبایــد مــورد 

تبعیــض قــرار بگیــرد یــا بــر کســی برتــری داشــته باشــد، رصف نظــر از تبــار، نــژاد، زبــان، 

رسزمیــن، منشــا، دیــن یــا دیــدگاه هــای سیاســی. بردبــاری مذهبــی همچنیــن ســنگ بنــای 

زندگــی مــا بــا هــم اســت. همــه ایــن حقــوق و قوانیــن اساســی منعکــس شــده بایــد مــورد 

احــرام و در تحقــق همزیســتی بــا هــم قــرار گیــرد. ایــن هــا ســازه هــای اساســی زندگــی 

اجتاعــی مــا هســتند. 

ــا مســئولین  ــا ب ــد، ی ــاس بگیری ــا مت ــا م ــد، ب ــام داری ــا ابه ــه ســوالی ی ــی ک ــا در صورت لطف

مســئول متــاس بگیریــد، بنابرایــن مــا مــی توانیــم شــا را راهنایــی و پشــتیبانی مناییــم. مــن 

آرزو مــی کنــم کــه شــا مطالعــه خوبــی داشــته باشــید و مــن خوشــحال خواهــم شــد اگــر 

شــا بــه طــور فعــال در همزیســتی اجتاعــی در شــهر مــا رشکــت کنیــد. 

 

پطر کوراس        
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مقدمه 

 » مهامن بودن خوب است اما وارد شدن بهرت است. )رضب املثل از گابن( 

ــد  ــه شــهر دســاو روســاو خــوش ام ــد ب ــن جدی ــاس ، از همــه مهاجری ــا ویلکومــن کمپ ب

میگوییــم. مــا ســعی می کنیــم کــە بــا اســتفادە از ایــن راهنــا دورمنایــی کلــی از زندگــی 

در شــهرمان را در اختیــار شــا قــرار دهیــم. در اینجــا شــا مــی توانیــد متــام امــور مهــم را 

در یــک نــگاه مشــاهده کنیــد و کلیــه امکانــات موجــود در شــهر را دریافــت کنیــد. 

 

 St. Johannis ــکاری ــا هم ــاو ب ــهر دساو-روس ــام ش ــط اداره ادغ ــاس توس ــن کمپ ویلکوم

GmbH و دانشــگاه آنهالت ســاخته شــده اســت. برای ســواالت و پیشــنهادات بیشــر لطفا 

بــا مــا متــاس بگیریــد. 

مــا خوشــحال هســتیم کــه شــا بــه شــهر  دساو-روســاو آمدیــد و مــا آرزو میکنیــم کــه 

آمــدن شــا رو بــا ایــن دفرچــه راهنــا راحــت کــرده باشــیم. 

کلیاتی دربارە دساو-روسالو 

 دساو-روســاو در قلــب ایالــت زاکســن-آنهالت واقــع شــده اســت و جمعیــت آن حــدود 

83000 نفــر اســت کــه بعــد از هالــه و مگدبــورگ، ســومین شــهر بــزرگ در زاکســن-آنهالت 

اســت. شــهر مــا نهفتــه اســت در میــان چشــم انــداز رودخانــه ای کــه در میانــه رودخانــه 

البــه و مولــد هســت. 

از لحــاظ تاریخــی دســاو پایتخــت و محــل اقامــت شــاهزادگان بــود و بعــدا دوک آنهالــت-

دســائو و آنهالــت بــود. بــه همیــن دلیــل، شــهر دســاو- روســاو نیــز توســط قلعــه هــا و 

پــارک هــای متعــدد احاطــه شــده اســت و یکــی از رسســبزترین شــهرهای آملــان بــه شــار 

مــی آیــد. 

 »GehacktesStippe « ،آشــپزخانه ســنتی نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارد.بــه عنــوان مثــال

ــی و  ــیب زمین ــوره س ــا پ ــت ب ــس گوش ــک س ــت.این از ی ــده اس ــناخته ش ــذای ش ــک غ ی

خیارشــور تشــکیل شــده اســت. 

عــاوه بــر ایــن، مــردم منطقــه دوســت دارنــد بیکــن یــا غــذا را بــا پیــاز بخورند.عــاوه بــر 

ایــن، آنهــا بســیار بــه  ورزش و فرهنــگ عاقــه دارنــد.
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حقــوق عمومــی از آزادی فــرد محافظــت مــی کنــد و برابــری همــه شــهروندان را تضمیــن 

مــی کنــد. آنهــا بخــش مهمــی از قانــون اساســی، قانــون اساســی جمهــوری فــدرال آملــان 

هســتند. اکــر ایــن حقــوق اساســی در آملــان بــرای همــه مــردم، رصف نظــر از ملیــت آنهــا 

اســت. 

اینها به طور خالصه عبارتند از: 

ماده 1: 

 )1( کرامت انسانی از تعرض مصون است. 

ماده 2 : 

)1( هــر کــس حــق دارد تــا در توســعه شــخصیت خــود آزاد باشــد، تــا آنجــا کــه حقــوق 

دیگــران را نقــض نکنــد و ناقــض نظــم قانــون اساســی یــا قانــون اخاقــی نباشــد.  

ــردی از  ــد.آزادی ف ــته باش ــانی داش ــامت جس ــی و س ــه زندگ ــق دارد ک ــس ح ــر ک )2(ه

ــورد  ــون م ــک قان ــاس ی ــر اس ــط ب ــت فق ــن اس ــوق ممک ــن حق ــت. ای ــون اس ــرض مص تع

ــرد.  ــرار گی ــه ق مداخل

ماده 3: 

)1(همه افراد در برابر قانون مساوی هستند. 

)2( زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند. 

)3( هیــچ کــس نبایــد بــه علــت جنســیت، نســب، نــژاد، زبانــش، میهــن و منشــاء، ایــان، 

دیــدگاه هــای مذهبــی و سیاســی اش، مــورد تبعیــض یــا برتــری قــرار گیــرد. هیــچ کــس حــق 

نــدارد بــه دلیــل ناتوانــی اش مــورد تبعــض قــرار گیــرد. 

ماده 4:  

)1( آزادی مذهــب، وجــدان و آزادی اعتقــادات دینــی و عقیدتــی بایــد از تعــرض مصــون 

باشــند. 
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15 ثبت نام در دفرت ثبت نام و اداره مهاجرت 

ــد  ــی بای ــجویان خارج ــن دانش ــوئیس و همچنی ــهروندان س ــا، ش ــه اروپ ــهروندان اتحادی ش

ــه  ــد ) رجــوع ب ــام کنن ــت ن ــت شــهروندان ثب ــس از ورود خــود را در اداره ثب ــه پ بافاصل

ــه گذرنامــه، عکــس  ــاز ب ــام در Bürgeramt، شــا نی ــت ن ــرای ثب صفحــه 90، فصــل 2(. ب

بیومریــک، گواهــی ثبــت نــام و گواهــی نامــه عضویــت در بیمــه درمانــی خودتــان داریــد. 

همــه افــراد از کشــورهای خــارج از اتحادیــه اروپــا، منطقــه اقتصــادی اروپــا و 

ســوئیس بایــد در دفــر مهاجــرت ثبــت نــام کننــد ) رجــوع بــه صفحــه 90، فصــل 2(. 

ــا  ــت. آنه ــرت اس ــور مهاج ــه ام ــؤول هم ــرت مس )Ausländerbehörde( اداره مهاج

ــد.  ــا ســکونت را مــی دهن اجــازه اقامــت ی

اگــر در یــک پرونــده پناهندگــی بــه دساو-روســاو برســید، اداره مهاجــرت متــام اطاعــات 

مربــوط بــه وضعیــت پرونــده شــا را دریافــت مــی کنــد. بــا ایــن وجــود، شــا بایــد شــخصا 

ــک  ــکان، ی ــد. در صــورت ام ــام کنی ــت ن ــر مهاجــرت ثب ــواده در دف ــام اعضــای خان ــا مت ب

مرجــم بــا خــود داشــته باشــید بــرای کمــک بــه شــا ) رجــوع بــه صفحــه 112، فصــل 14(. 

 

اجازه اقامت 

بــرای ورود و اقامــت در آملــان، خارجــی هــا اساســا بــه مجــوز نیــاز دارنــد. مجــوز بــه شــکل 

اجــازه اقامــت اعطــا مــی شــود. تحــت قانــون مهاجــرت دو عنــوان مشــخص مــی شــود، 

 .Niederlassungserlaubnis و Aufenthaltserlaubnis

ــت،  ــازه اقام ــت آوردن اج ــه دس ــرای ب ــت. ب ــی اس Niederlassungserlaubnis دامئ

معمــوال بایــد Aufenthaltserlaubnis بــرای مــدت پنــج ســال داشــته باشــید و رشایــط 

دیگــر مــورد نیــاز اســت. بــرای مثــال، شــا بایســتی معیشــت خــود و اعضــای خانــواده 

خــود را مســتقل کنیــد. شــا بایــد دانــش کافــی بــه زبــان آملــان داشــته باشــید و نبایــد 

ــرای مهاجــران واجــد  ــن اســت ب ــید. اجــازه اســکان ممک ــته باش ــی داش ــابقه جنای س

رشایــط پــس از یــک دوره کوتــاه تــر صــادر شــود. 

Aufenthaltserlaubnis معمــوال بــه مــدت محــدودی اعطــا مــی شــود و بــرای یــک هــدف 

خــاص اعطــا مــی شــود.   



16

در روند پناهندگی به چهار شکل حفاظتی وجود دارد: 

ــت  ــه و)4(  ممنوعی ــت تابع ــدگان، )3( حفاظ ــت از پناهن ــی، )2( حای ــق پناهندگ  )1(ح

ــد.  ــی در تبعی مل

1. بــا بــه رســمیت شــناخته شــدن پناهندگــی در آملــان، فــرد اجــازه اقامــت ســه ســاله 

دریافــت مــی کنــد و یــک ســند جایگزیــن گذرنامــه آملانی)ســند مســافرت(. 

ــی  ــت م ــاله دریاف ــه رســمیت شــناخته شــده اجــازه اقامــت ســه س ــدگان ب 2. پناهن

ــد.  کن

3. افــراد دارای وضعیــت حفاظتــی، اجــازه اقامــت در آملــان را بــرای یــک ســال 

ــد.  ــی کنن ــت م دریاف

4. در صــورت ممنوعیــت مهاجــرت ملــی، یــک ســال اقامــت مجــاز بــه اقامــت دائــم 

بــه دلیــل انساندوســتانه دریافــت خواهیــد کــرد. 

مهاجــرت اداره  از  توانــد  مــی  حفاظــت  هــای  فــرم  مــورد  در  بیشــر  اطاعــات 

ــا در وب ســایت اداره فــدرال  Ausländerbehörde ) رجــوع بــه صفحــه 90، فصــل 2(، ی

مهاجــرت و پناهنــدگان ) رجــوع بــه صفحــه 90، فصــل 2( بدســت آیــد. 

منایندگی حقوقی 

هــر فــردی در آملــان حــق دارد کــه توســط یــک وکیــل منایندگــی شــود. وکا عوامــل مســتقل 

و مشــاوران در زمینــه هــای مختلــف قانــون، بــه عنــوان مثــال در زمینــه اقامــت. در پرونده 

ــل  ــک وکی ــاب ی ــوید. انتخ ــی ش ــل منایندگ ــک وکی ــد توســط ی ــی توانی ــی شــا م پناهندگ

اختیــاری اســت . امــا وکیــل موظــف نیســت کــه شــا را منایندگــی کنــد. شــا مــی توانیــد 

ــه،  ــک مشــاوره اولی ــس از ی ــی کند.پ ــی م ــه چــه کســی شــا را منایندگ ــد ک انتخــاب کنی

قــراردادی بیــن شــا و وکیــل برقــرار مــی شــود.وکیل بایــد محــدوده کاری خــود و هزینــه 

هــای مربــوط را، بــه اطــاع شــا برســاند. در صــورت امــکان، یــک مرجــم بــا خــود داشــته 

باشــید تــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه درک خوبــی داشــته باشــید. اگــر شــا بــه کمــک یــک 

وکیــل احتیــاج داشــتید، لطفــا بــا یــک مشــاور متــاس بگیرید.آنهــا یــک وکیــل را بــه شــا 

معرفــی مــی کننــد. 

 



17 یادداشت
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19 باز کردن حساب 

هــر فــرد حــق دسرســی بــه یــک حســاب بانکــی بــا ویژگــی هــای اساســی ماننــد برداشــت 

ــد  ــاب بای ــک حس ــردن ی ــاز ک ــرای ب ــی دارد. ب ــال بانک ــت کارت و انتق ــد، پرداخ ــول نق پ

شــهروندان اتحادیــه اروپــا و یــا اتبــاع کشــورهای ثالــث با اجــازه اقامــت در کارت شناســائی 

یــا گذرنامــه باشــد. بــرای پناهجویــان و کســانی کــه اســناد گذرنامــه ندارنــد، گواهــی ورود، 

ــا پــر کــردن یــک فــرم درخواســت، یــک  مجــوز اقامــت کافــی اســت. شــا مــی توانیــد ب

حســاب اولیــه در یــک بانــک مــورد عاقــه خــود بــاز کنیــد. بــرای ایــن حســاب اولیــه بایــد 

ــک  ــه ی ــه شود.حســاب پای ــت حســاب هزین ــدازی حســاب و مدیری ــت راه ان ــی باب مبلغ

حســاب اعتبــاری اســت کــه بدیــن معنــی اســت کــه شــا منــی توانیــد بدهــی ایجــاد کنیــد 

بــا اخــذ یــا انتقــال پــول بیشــر از حســاب در حســاب خــود، بدهــی ایجــاد کنیــد.در حالــی 

ــه  ــغ را ب ــا آن مبل ــه شــا مبلغــی بیشــر از اینکــه در حســاب خــود داشــته باشــید و ی ک

حســاب دیگرانتقــال دهیــد ازمبلغــی کــه در حســاب خــود دارید.اگــر مــی خواهیــد یــک 

حســاب جــاری را بــا یــک خــط اعتبــاری بــاز کنیــد، لطفــا بــا یــک بانــک مــورد انتخــاب 

خــود متــاس بگیرید.توجــه داشــته باشــید کــه احتــال بــاال رفــن هزینــه هــا بــا برداشــت 

مقــدار زیــاد پــول از حســاب خــود باشــید. 

 

قراردادها و بدهی ها 

ــد هــر جنســی  ــل از خری ــد ،کــه آن را درک نکــرده اید.قب ــراردادی را امضــاء نکنی ــچ ق هی

ســوال کنیــد آیــا و چگونــه میشــود جنــس را تعویــض کــرد. اغلــب شــا فقــط 14 روز وقــت 

بــرای تعویــض داریــد. قبــل از قــرارداد بســن )بــه عنــوان مثــال قراردادهــای تلفــن همــراه(، 

خــود را مطلــع کنیــد کــه چــه مــدت مــی خواهیــد قــرارداد ببندیــد، هزینــه هــای ماهانــه 

چقــدر اســت و آیــا قــرارداد مناســب بــرای هــدف مــورد نظرشــا هســت. 

ــول  ــرای پ ــا ب ــن بانکه ــد. ای ــب وام مــی دهن ــرای خریدهــای بزرگــر اغل ــک هــا ب بان

ــد. قبــل از وام گرفــن بــه دقــت  ــاد مــی گیرن قــرض گرفتــه شــده بهــره ای بســیار زی

فکــر کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید، ممکــن اســت مجبــور شــوید قــرض را بــرای ســالها 

بازپرداخــت کنید.هنگامــی کــه متوجــه مــی شــوید کــه دیگــر منیتوانیــد وام خــود را 

پرداخــت کنیــد، از یــک خدمــات مشــاوره بدهــی Schuldnerberatung ) رجــوع بــه 

صفحــه 90-91، فصــل 3( کمــک بگیریــد. 

 



20 مزایای اجتامعی 

آملــان دولــت رفــاه و مســئول تامیــن اجتاعــی شــهروندان اســت. در عــوض، در صــورت 

لــزوم، مزایــای اجتاعــی پرداخــت مــی شــود. مزایــای اجتاعــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای 

اطمینــان از حداقــل ســطح کیفیــت زندگــی بــرای همــه شــهروندان اســت.مزایای اجتاعــی 

شــامل مزایــا معیشــت، مســکن و ادغــام اجتاعــی مــی شــود. 

 مزایا با توجه به قانون مزایای پناهجویان 

ــن  ــی اساســی را دریافــت مــی کنند.ای ــراد متعهــد در آملــان حایــت مال ــان و اف پناهجوی

 Amt für Soziales und ــی ــارکت اجتاع ــی و مش ــور اجتاع ــط اداره ام ــت توس حای

ــان  ــای پناهجوی ــون مزای ــاس قان ــر اس ــل 3( ب ــه 91، فص ــه صفح ــوع ب Integration ) رج

ــچ  ــن اســت کــه شــا از هی ــه ای ــزام اولی ــون اجتاعــی XII پرداخــت مــی شــود. ال و قان

آژانــس دیگــری پــول دریافــت نکنیــد و شــا خودتــان پولــی نداشــته باشــید.برای ثبــت نــام 

در اداره امــور اجتاعــی و ادغــام، بــه شناســنامه شــا و گواهینامــه ثبــت نــام نیــاز داریــد. 

ــن  ــرای تامی ــات ب ــن خدم ــال کنید.ای ــت را ارس ــک درخواس ــد ی ــا، بای ــت مزای ــرای دریاف ب

مالــی مســکن و تامیــن معیشــت اســتفاده مــی شــود. 

اداره امــور اجتاعــی و ادغــام نیــز در رشایــط خــاص یــک کمــک را فراهــم مــی کنــد.

ایــن شــامل کمــک بــه تجهیــزات اولیــه خانــه، کمــک بــه تهیــه اولیــه لبــاس و کمــک 

ــن  ــت ای ــی شــود.برای دریاف ــان م ــارداری و زای ــرای ب ــه ب ــایل اولی ــن وس ــرای تامی ب

مزایــا، شــا بایــد نیازمنــدی خــود را نشــان دهیــد و ارســال تقاضانامــه کنیــد. 

ــازه  ــک اج ــا ی ــه ش ــدگان ب ــرت و پناهن ــدرال مهاج ــا از اداره ف ــه ش ــن ک ــض ای ــه مح ب

اقامــت دامئــی داده شــود، بایــد خــود را در مرکــز کاریابــی Jobcenter ) رجــوع بــه صفحــه 

91، فصــل 3( ثبــت نــام کنیــد کــه مســئولیت شــا را بــر عهــده مــی گیــرد. 

 )SGB II( مزایا طبق دومین قانون اجتامعی

ــی  ــد، یــک کمــک مال اگــر شــا اجــازه اقامــت امــن دریافــت کــرده و در آملــان کار نکنی

اولیــه دریافــت خواهیــد کرد.ایــن توســط مرکــز کاریابــی Jobcenter ) رجــوع بــه صفحــه 

ــن  ــد اجتاعــی دوم پرداخــت مــی شــود. الزامــات اساســی ای ــر اســاس ک 91، فصــل 3( ب

ــد.  ــم کنی ــود را فراه ــاز خ ــد نی ــید و نتوانی ــته باش ــی نداش ــان پول ــا خودت ــه ش ــت ک اس

ــد. ــاز داری ــام نی ــت ن ــه ثب ــه شناســنامه و گواهینام ــی، ب ــز کاریاب ــام در مرک ــت ن ــرای ثب ب



21

بــرای دریافــت مزایــا، بایــد یــک درخواســت ارســال کنید.ایــن خدمــات بــرای تامیــن مالــی 

مســکن و تامیــن معیشــت اســتفاده مــی شــود. 

در رشایــط خــاص شــغلی مرکــز کاریابــی مزایایــی فراهــم مــی کند.ایــن شــامل 

ــان  ــارداری و زای ــن در دوران ب ــاس و همچنی ــرای لب ــه، ب ــرای خان ــه ب ــزات اولی تجهی

اســت.عاوه بــر ایــن، خریــد و تعمیــر کفــش ارتوپــدی، تعمیــر تجهیــزات درمانــی و 

تجهیــزات و همچنیــن اجــاره تجهیــزات درمانــی مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بــرای دریافــت ایــن مزایــا، شــا بایــد نیــاز نشــان دهیــد و ارســال تقاضانامــه کنیــم. 

 پول مسکن 

بــه عنــوان یــک مســتاجر، ممکــن اســت واجــد رشایــط دریافــت مزایــای مســکن شــوید. 

مزایــای مســکن یــک یارانــه از دولــت بــرای هزینــه مســکن اســت. کمــک هزینــه مســکن 

بــه عوامــل زیــر بســتگی دارد: 

1. تعداد اعضای خانواده 

2. مقدار درآمد کل 

3. مبلغ اجاره. 

ــه صفحــه 91، فصــل 3(   ــد از) رجــوع ب  اطاعــات بیشــر و فــرم درخواســت را مــی توانی

ــد.  ــت آوری Wohngeldbehörde بدس

 

کمک هزینه کودک و والدین 

شــهروندان کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا)EU(، ایســلند، لیخــن اشــتاین، نــروژ و 

ســوئیس و همچنیــن آملانــی هــا حــق بهــره وری از کمــک هزینــه کــودک و والدیــن مــی 

ــا در آملــان زندگــی  ــد ی ــه اینکــه شــا در آملــان کار مــی کنی ــا در نظــر گرفــن ب باشــند. ب

مــی کنیــد. حتــی افــراد دارای مجــوز اقامــت مــی تواننــد از مزایــای کــودک و کمــک هــای 

ــن برخــوردار شــوند.  والدی

هرکــس کــه دارای مجــوز اقامــت اســت، حــق برخــورداری از حقــوق کــودک و حــق 

الزحمــه والدیــن را دارد، اگــر مجــاز بــه کار در آملــان باشــد یــا در آملان کار کرده باشــد.  

کســانی کــه مجــوز اقامــت در مــوارد ســختی، بــرای حفاظــت موقــت، تعلیــق اخــراج 
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یــا بــه علــت وجــود موانــع بــرای خــروج، تنهــا پــس از ســه ســال اقامــت مــی تواننــد 

از حقــوق والدیــن برخــوردار شــوند. مشــاوره و فــرم هــای درخواســتی بــرای مزایــای 

 Familienkasse derــواده از آژانــس اشــتغال ــد از صنــدوق خان کــودک را مــی توانی

ــد.  ــت آوری ــل 3( بدس ــه 91، فص ــه صفح ــوع ب Bundesagentur für Arbeit ) رج

بــرای دریافــت کمــک هزینــه کــودکان بایــد یــک درخواســتی بــه اداره کمــک هزینــه 

کــودکان Elterngeldstelle ) رجــوع بــه صفحــه 91، فصــل 3( داده شــود. 

خدمات برای تحصیل و مشارکت کودکان و نوجوانان 

ــواده هــای  ــان از خان ــرورش و مشــارکت« از کــودکان و جوان ــای »بســته آمــوزش و پ مزای

کــم درآمــد حایــت مــی کنــد. فرزنــدان شــا زیــر 18 ســاله کــه در مهــد کــودک، هــورت 

یــا مدرســه ای در آملــان حضــور دارنــد، حــق مزایــای بیشــری بــرای تحصیــل و مشــارکت 

دارنــد. خدمــات از بســته آموزشــی و مشــارکت مــی توانــد بــرای مثــال اســتفاده شــود:  

- مشارکت در سفرهای مدرسه 

- استفاده از خدمات ورزشی، اوقات فراغت و موسیقی 

- تدریس خصوصی در مورد مدرسه 

- رشکت در یک ناهار مشرک در مدرسه یا مهد کودک 

- لوازم مدرسه 

پیــش نیــاز ایــن اســت کــه شــا قبــا از مزایــای اجتاعــی دریافــت مــی کنیــد. شــا بایــد از 

مزایــا بســته آمــوزش و پــرورش و مشــارکت در موسســه ای کــه از آن شــا در حــال دریافت 

مزایا(مرکــز شــغلی یــا اداره اجتاعــی و ادغــام )هســتید، درخواســت دهیــد. 

هزینه های مراسم تشیع جنازه برای مرگ یکی از بستگان 

ــوری  ــدام ف ــه اق ــاز ب ــب بســیار یکدفعــه اســت و نی ــواده اغل مــرگ یکــی از اعضــای خان

توســط بســتگان دارد. یــک وظیفــه تدفیــن در آملــان وجــود دارد. دوره تشــییع جنــازه بیــن 

ــازه  ــه نــوع دفن(زمیــن، آتــش، دریاچــه )اســت. مراســم تشــییع جن ــا 14 روز بســته ب 4 ت

بایــد در یــک قربســتان انجــام شــود. در آملــان خاكســپاري بــا تابــوت، قانــون هســت. اگــر 

 Multikulturelle  ــی ــز فرهنگ ــا مرک ــا ب ــد، لطف ــل داری ــلانان می ــییع مس ــه روش تش ب

ــد.  ــه صفحــه 91، فصــل 3( متــاس بگیری Zentrum ) رجــوع ب
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 اگــر مــرگ در کلینیــک رخ دهــد، گواهــی مــرگ بــه طــور مســتقیم در محــل صــادر 

ــرای تشــخیص مــرگ و  ــد ب ــرد، بای ــه مبی ــواده در خان مــی شــود. اگــر یــک عضــو خان

دریافــت گواهــی مــرگ, از پزشــک درخواســت شــود. پــس از آن، شــا بــا یــک اداره 

مراســم تشــییع جنــازه متــاس بگیریــد، کــه ظــرف 36 ســاعت بــدن را بــه یــک رسدخانــه 

بربنــد و متــام مراحــل الزم را آغــاز کننــد. رشکــت مراســم تشــییع جنــازه همــراه بــا شــا 

مراســم تشــییع جنــازه را برگــزار مــی کنــد و ترتیبــات دیگــری را مــی دهــد. 

 دفــر ثبــت Standesamt ) رجــوع بــه صفحــه 92، فصــل 3( احــوال بایــد از مــرگ مطلــع 

شــود تــا گواهــی مــرگ دریافــت شــود. بــرای ایــن منظــور کارت شناســایی، گواهــی تولــد و 

در صــورت لــزوم گواهــی ازدواج مــورد نیــاز اســت. در مــورد دریافــت مزایــا، گواهــی نامــه 

مــرگ نیــز بایــد بــه اداره امــور اجتاعــی Amt für Soziales und Integration ) رجــوع 

بــه صفحــه 92، فصــل 3( و ادغــام یــا مرکــز کاریابــی  Jobcenter ) رجــوع بــه صفحــه 92، 

فصــل 3( ارســال شــود. 

 در صــورت مــرگ یکــی از عزیــزان، مــی توانیــد بــرای کمــک بــه تشــییع جنــازه خــود 

تامیــن مالــی شــوید. هزینــه یــک مراســم تشــییع جنــازه پرداخــت خواهــد شــد اگــر 

ــم  ــای مراس ــه ه ــد هزین ــی توان ــی من ــا متقاض ــد ی ــته باش ــی نداش ــاک کاف ــرده ام م

تشــییع جنــازه خــود را پرداخــت کنــد. کســب هزینــه هــای مراســم تشــییع جنــازه بایــد 

توســط دفــر امــور اجتاعــی و ادغــام درخواســت شــود. 
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25  جستجوی مسکن و اجاره 

اگــر شــا بــه دنبــال یــک آپارمتــان هســتید، مــی توانیــد بــا تعاونــی هــای مســکن   

ــت در  ــا در اینرن ــه صفحــه 92، فصــل 4(  ی Wohnungsgenossenschaften ) رجــوع ب

رشکــت هــا امــاک و مســتغات بررســی کنیــد. بســیاری از روزنامــه هــا, تبلیغــات آپارمتــان 

را منتــر مــی کننــد. قبــل از امضــای اجــاره نامــه، شــا بایــد خودتــان را بــا متــام جزئیــات 

آشــنا کنیــد: در مــورد هزینــه اجــاره، هزینــه هــای اضافی(بــه خصــوص هزینــه گرمایــش)و 

ســپرده، مــدت اجــاره( موقــت یــا دامئــی )و تعهــدات نوســازی. 

اگــر مجــوز اقامــت داریــد، میتوانیــد از دفــر امــور اجتاعــی و ادغــام کمــک دریافــت 

 Amt für کنیــد. ایــن گواهــی مــی توانــد بــرای اداره امــور اجتاعــی و ادغــام

ــود.  ــت ش ــل 4(درخواس ــه 92، فص ــه صفح ــوع ب Soziales und Integration ) رج

هنــگام تحویــل آپارمتــان خــود بایــد یــک پروتــکل انتقــال امضــاء شــود. بــا امضــای خــود، 

وضعیــت آپارمتــان زمــان تحویــل خــود تاییــد مــی شــود. بــرای نقــص هایــی کــه ذکــر نشــده 

ــرای  ــد ب ــه مــی توان ــد. صاحبخان ــد شــا را بعــدا رسزنــش کن ــه مــی توان اســت، صاحبخان

تامیــن امنیــت آپارمتــان یــک ســپرده درخواســت کنــد. ایــن ســپرده بــرای وقتــی هســت کــه 

شــا در حالــت بــد آپارمتــان خــود را تــرک کــرده باشــید یــا اجــاره بــه طــور کامــل پرداخــت 

نکــرده باشــید ، ایــن ســپرده صاحــب خانــه را حفــظ خواهــد کــرد. مرکــز کار یــا اداره امــور 

اجتاعــی و ادغــام ممکــن اســت وام بــرای ســپرده صــادر کنــد. 

عــاوه بــر اجــاره بــرای فضــای زندگــی، شــا بایــد هزینــه هــای اضافــی بــرای گرمایــش 

و آب و همچنیــن هزینــه هــای فاضــاب و زبالــه را کــه یــک بــار در ســال صورتحســاب 

ــن  ــاه مبلغــی معی ــک قاعــده، شــا هــر م ــوان ی ــه عن ــد. ب مــی شــود، پرداخــت کنی

ــاب  ــال صورتحس ــان س ــود و در پای ــی ش ــت م ــی پرداخ ــای اضاف ــه ه ــرای هزین را ب

دریافــت خواهیــد کــرد. 

اگــر شــا بــه خانــه جدیــد نقــل مــکان کنید.بایــد ظــرف مــدت 14 روز آدرس جدیــد خــود 

را بــه اداره دفــر شــهرداری Bürgeramt ) رجــوع بــه صفحــه 92، فصــل 4( اطــاع دهیــد. 

همچنیــن بــه اداره پســت Post ) رجــوع بــه صفحــه 92، فصــل 4( اطــاع دهیــد کــه همــه 

ــه  ــا و بســته هــای شــا ب ــه ه ــد. نام ــال کنی ــد ارس ــه نشــانی جدی ــه هــای شــا را ب نام

صــورت خــودکار بــرای مــدت زمانــی کــه توافــق شــده بــه آدرس جدیــد شــا ارســال مــی 

شــود. ایــن رسویــس هزینــه دارد شــا همچنیــن بایــد از زمانــی کــه ایــن رسویــس در حــال 

اجــرا اســت بــرای اطــاع رســانی بــه بانــک هــا، رشکــت هــای بیمــه، دفاتــر و غیــره در مــورد 

زمــان نقــل مــکان خــود اســتفاده کنیــد. لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه در آملــان بــرای لغــو 

قــرارداد بایــد یــک دوره 3 مــاه رعایــت شــود. 
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بــرای ایــن دوره از رونــد پناهندگــی و یــا از مــدارا، بــه شــا مرکــز نقطــه ارتباطــی بــرای 

ــن شــهر مســکنی را کــه  ــه دســاو اختصــاص داده اســت. ای ــان در هالرباشــتات ب پناهجوی

ــرد،  ــق مــی گی ــه شــا تعل توســط اداره امــور اجتاعــی و ادغــام اجــاره شــده اســت و ب

فراهــم مــی کنــد. مبلــان )تخــت، گنجــه، و غیــره( کــه در فضــای زندگــی ارائــه مــی شــود 

 Amt für Soziales ــی ــور اجتاع ــک آن شــهر اســت. اجــاره توســط وزارت کار و ام مال

und Integration ) رجــوع بــه صفحــه 93، فصــل 4( بــه مالــک پرداخــت میشــود. هزینــه 

هــای اضافــی بــرای بــرق، آب، گرمایــش و زبالــه نیــز بــه خدمــات آبرســانی پرداخــت مــی 

شــود. 

کارکنــان اداره امــور اجتاعــی و ادغــام از افــرادی کــه در ایــن آپارمتــان هــا در محــل 

ــد آپارمتــان هــا  ــی مانن ــد. تجهیزات ــت مــی کنن ــد حای ــرار دارن ــی ق ــده پناهندگ پرون

ــال وســایل  ــه مشــکات در آپارمتــان رخ دهــد شــا در قب ــی ک ــان، در صورت ــا مبل ب

مســئول هســتید. 

اقامت پس از تصمیم پناهنده مثبت 

ــا  ــه ب ــود را در رابط ــم خ ــدگان تصمی ــرت و پناهن ــدرال مهاج ــه اداره ف ــض اینک ــه مح  ب

پرونــده شــا تصمیــم مــی گیــرد، شــا ملــزم هســتید کــه بــه دنبــال آپارمتــان خــود باشــید 

و خودتــان آن را اجــاره کنیــد. اگــر در ایــن زمــان منیتوانیــد معیشــت خــود را فراهــم کنیــد، 

مرکــز Jobcenters  ) رجــوع بــه صفحــه 93، فصــل 4( هزینــه خانــه را پوشــش مــی دهــد. 

فــرم هــا را در زمــان مناســب تهیــه کنیــد و بــا کمــک مراکــز مشــاوره ای دنبــال کنیــد. در 

پیــدا کــردن محــل اقامــت شــا بایــد محدودیــت هــای مرکــز کاریابــی) Jobcenter( از نظــر 

انــدازه و هزینــه اجــاره آپارمتــان مــورد تاییــد قــرار گیــرد. قبــل از امضــای اجــاره نامــه، از 

ــا اجــاره امضــا شــده، شــا مــی توانیــد از  مرکــز کاریابــی) Jobcenter(  تاییــد بگیریــد. ب

مرکــز کاریابــی بــرای پــول پیــش، هزینــه هــای جابجایــی و تجهیــزات اولیــه بــرای آپارمتــان 

کمــک هزینــه درخواســت کنــد. 

ــرق  ــده ب ــن کنن ــد در تامی ــد، بای ــدا کردی ــب پی ــان مناس ــک آپارمت ــه ی ــس از اینک پ

ضایعــات  مدیریــت   ،)4 فصــل   ،93 صفحــه  بــه  رجــوع   (  Stromversorger

تلفــن  رسویــس  و   )4 فصــل   ،93 صفحــه  بــه  رجــوع   (  Abfallwirtschaft

ــد.  ــام کنی ــت ن ــل 4( ثب ــه 93، فص ــه صفح ــوع ب Rundfunkbeitragsservice ) رج

ــا مرکــز کاریابــی )Jobcenter(  موافقــت کنیــد کــه هزینــه شــا  شــا مــی توانیــد ب

ــه دیگــر مــکان هــا منتقــل مــی شــود.  ــه طــور مســتقیم ب ــرای انتقــال محــل اقامــت ب ب
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ــا 6 و همچنیــن یکشــنبه و روزهــای تعطیــل رس  بــر اســاس قانــون نبایــد از ســاعت 22 ت

ــه یــک قانــون خــاص وجــود دارد. ایــن  ــا در هــر خان ــر ایــن تقریب و صــدا کــرد. عــاوه ب

یــک توافــق داوطلبانــه اســت کــه شــا بــا امضــای خــود در اجــاره نامــه موافقــت کــرده 

ایــد. ایــن تعییــن قوانیــن بــرای همزیســتی همــه ســاکنان خانــه اســت. ایــن معمــوال شــامل 

اســراحت روزانــه از 1 تــا 3 اســت بعدازظهــر اســت هنگامــی کــه درگیــری بــا همســایگان 

اتفــاق مــی افتــد، منطقــی اســت کــه بــا آنهــا گفتگــو کنیــد تــا یــک راه حــل مشــرک پیــدا 

کنیــد اگــر ایــن امــکان پذیــر نیســت، مــی توانیــد بــا صاحــب خانــه متــاس بگیریــد.  

حفاظت از محیط زیست و رصفه جویی در هزینه 

زبالــه هــا بــه طــور جداگانــه در آملــان جمــع آوری شــده و دفــع مــی شــوند تــا بازیافــت 

شــوند. ســطل هــای جداگانــه بــرای کاغــذ و مقــوا، مــواد زائــد ارگانیــک (ماننــد میــوه و 

ــاط  ــن، نق ــر ای ــاوه ب ــد موجــود اســت. ع ــواد زائ ــر م ــتیک و دیگ ــای گیاهــی)، پاس بقای

جمــع آوری یــا ســطل هــا بــرای ســایر انــواع زبالــه، بــه عنــوان مثــال بــرای شیشــه و زبالــه 

هــای خطرنــاک (بــه عنــوان مثــال، باتــری، لــوازم الکریکــی و غیره)وجــود دارد. 

ــا  ــارک هــا ی ــد پ ــه موجــود در مــکان هــای عمومــی مانن ــا از ســطل هــای زبال  لطف

خیابــان اســتفاده کنیــد. اگــر هیــچ کــدام از آنهــا در دســرس نیســت، زبالــه را بــا خــود 

بربیــد بــه جایــی کــه بتوانیــد آنهــا را دفــع کنیــد.  

 بــرای رصفــه جویــی در محیــط و رصفــه جویــی در هزینــه، از انــرژی و آب رصفــه جویــی 

ــه  ــاق هــا را تهوی ــد. همــه ات ــه خــود خامــوش کنی ــه خان ــگام تهوی ــور را هن ــد. رادیات کنی

مطبــوع ۲ تــا ۴ بــار در روز کنیــد. پنجــره هــا را بــرای چنــد دقیقــه بــه طــور کامــل بــاز 

ــه ســامت جلوگیــری شــود.  ــا از آســیب هــای کپــک زدگــی و خطــرات مربــوط ب ــد ت کنی

اتــاق را خیلــی گــرم نکنیــد. بــرق مرصفــی دســتگاه هــای الکریکــی را بررســی کنیــد و از 

لــوازم اســتفاده کنیــد کــه انــرژی کــم مــرصف میکننــد.و اجــازه ندهیــد آب بیــش از حــد 

الزم مــرصف شــود. بــرای کاهــش مــرصف انــرژی و هزینــه هــای بــرق و گرمــا، مــی توانیــد 

بــا مرکــز اطاعــات مــرصف کننــده Verbraucherzentrale ) رجــوع بــه صفحــه 93، فصــل 

4( متــاس بگیریــد. اگــر شــا از مرکــز شــغلی مزایــای مالــی دریافــت مــی کنیــد، مشــاوره 

رایــگان بــرای شــا اســت. 
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 Arzt اگــر بیــار هســتید، ابتــدا توســط یــک پزشــک عمومــی مــورد بررســی قــرار بگیریــد

) رجــوع بــه صفحــه 93، فصــل 5( او نســخه داروهــا را صــادر مــی کنــد و مــی توانــد شــا 

را بــه یــک متخصــص یــا بیارســتان راهنایــی کنــد. خیلــی از پزشــکان بــرای ویزیــت کــردن 

بایــد وقــت قبلــی داشــته باشــید بــرای همیــن بهــر اســت شــا قبــل از ویزیــت ، تلفــن 

کنیــد و وقــت قبلــی بگیریــد.  

ــا  ــا مهــارت هــای زبــان خارجــی مراجعــه کنیــد، ی شــا مــی توانیــد بــه یــک دکــر ب

ــا  ــه صفحــه 112، فصــل 14( ی ــک مرجــم Sprachmittler ) رجــوع ب ــد ی مــی توانی

متــاس تلفنــی بــا مرجــم بگیریــد. تحــت عنــوان  Medinetz Halle e.V ) رجــوع بــه 

صفحــه 93، فصــل 5( شــا برگــه پذیــررشا در زبــان هــای مختلــف پیــدا خواهیــد کــرد. 

پزشــکان راز نگهــدار هســتند.  

ــه می شــوید کــه دکــر مســتقر ]در شــهر[ در  ــی معاین ــا در صورت شــا در بیارســتان تنه

دســرس نباشــد. تنهــا در رشایــط اضطــراری بــه بیارســتان رجــوع کنیــد. در یــک وضعیــت 

اورژانســی پزشــکی بــە طــور مســتقیم بــا یکــی از ارائــە دهندەهــای خدمــات اورژانســی،  

ــه 94،  ــه صفح ــوع ب ــکی ärztlichen Notdienst ) رج ــی پزش ــات اورژانس ــی خدم یعن

فصــل 5( یــا بیارســتان Krankenhaus ) رجــوع بــه صفحــه 94، فصــل 5( متــاس بگیریــد. 

 بســیاری از داروهــا فقــط در داروخانــه هــا در آملــان قابــل اســتفاده اســت. بعضــی از 

داروهــا )داروهــای تجویــزی( بــرای شــا در هنــگام تجویــز پزشــک بــه شــا میرســند. 

داروهــای ضدویروســی متعــددی نیــز وجــود دارد کــه نیــازی بــه تجویــز ندارنــد. شــا 

بایــد خودتــان را بپردازیــد. در متــام طــول روز و شــب حداقــل یــک داروســاز در شــهر 

ــرل  ــز کن ــا مرک ــه ه ــات اضطــراری داروخان ــورد خدم ــات اضطــراری دارد. در م خدم

آتــش نشــانی حرفــه ای را بــه شــاره تلفــن 40-50-0340850 اطــاع داده ایــد. 

مراقبت های پزشکی در پرونده پناهندگی 

در صــورت دریافــت مزایــا تحــت قانــون مزایــای پناهجویــان، مراقبــت هــای الزم پزشــکی 

 Amt für Soziales und  بــه طــور مالــی از ســوی اداره امــور اجتاعــی و ادغــام

ــود.   ــی ش ــی م ــت مال ــل 5(  حای ــه 94، فص ــه صفح ــوع ب Integration ) رج

ــاری حــاد، درد و حاملگــی( از  ــه پزشــکی در مــورد بی ــان پزشــکی )معاین ــرای درم ب

اداره امــور اجتاعــی و ادغــام بــرای هــر یــک ماهــه گواهینامــه هــای درمــان بــرای 
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پزشــک عمومــی، دندانپزشــک و در صــورت لــزوم متخصــص زنــان دریافــت مــی کنیــد. 

بــا ایــن گواهینامــه هــا مــی توانیــد توســط پزشــکان در دساو-روســاو درمــان شــوند. 

ــده را  ــک پرون ــد ی ــا بای ــکی، ش ــص و دندانپزش ــط متخص ــر توس ــان بیش ــرای درم ب

بــا اداره امــور اجتاعــی و ادغــام ثبــت کنیــد. شــا بایــد از طریــق پســت بــه دفــر 

ــهروندان   ــر ش ــده در دف ــب ش ــت برچس ــا در پاک ــی و ورود و ی ــور اجتاع اداری ام

ــد.  ــه صفحــه 94، فصــل 5( ارســال کنی Bürgerbüro ) رجــوع ب

مراقبت های پزشکی با وضعیت اقامت امن 

بــه محــض اینکــه شــا دارای وضعیــت اقامــت امــن و دریافــت مزایــای از مرکــز شــغلی، 

مراقبــت هــای پزشــکی نیــز تغییــر خواهــد کــرد. شــا بیمــه بهداشــتی خــود را از رشکــت 

ــد.  ــه صفحــه 94، فصــل 5( دریافــت مــی کنی ــی Krankenkasse ) رجــوع ب بیمــه درمان

بــرای ایــن کار، یــک برنامــه کاربــردی را بــرای یــک رشکــت بیمــه درمانــی بســازید. هزینــه 

آن توســط مرکــز شــغلی Jobcenter ) رجــوع بــه صفحــه 94، فصــل 5( پرداخــت مــی شــود، 

تــا زمانــی کــه بیــکار هســتید. شــا کارت بیمــه درمانــی خــود را دریافــت خواهیــد کــرد و 

مــی توانیــد بــدون گواهینامــه هــای پزشــکی بــه دکــر مراجعــه کنیــد.  

 

متــام درمــان هــای پزشــکی بــه طــور کامــل تحــت پوشــش بیمــه درمانــی نیســت. شــا 

مــی توانیــد یــک هزینــه مشــرک بــرای هزینــه هــا یــا بازپرداخــت را از مرکــز شــغل 

درخواســت کنیــد. پــس از یــک دوره انتظــار ۱۵ مــاه، بــه متــام مزایــای بیمــه درمانــی 

صحــی دریافــت مــی کنیــد. 

افــرادی کــه هیــچ بیمــه درمانــی ندارنــد و در پرونــده پناهندگــی نیســتند، از ســوی 

ــد.  ــی کنن ــت م ــکی دریاف ــک پزش ــل 5( کم ــه 94، فص ــه صفح ــوع ب Medinetzen ) رج

حامیت و مراقبت از بیامران و ساملندان 

هــر عضــو بیمــه قانونــی در آملــان ، عضــو بیمــه خدمــات اجتاعــی اســت. بیمــه مراقبــت 

پرســتاری اجتاعــی بخشــی از هزینــه هــا را پوشــش مــی دهــد اگــر یــک فــرد در آملــان 

وابســته بــه مراقبــت باشــد. افــرادی کــه نیــاز بــه مراقبــت دارنــد، کســانی هســتند کــه بــه 

دالیــل بهداشــتی منــی تواننــد دیگــر بــه طــور مســتقل زندگــی کننــد و بــه کمــک دیگــران 

وابســته باشــند. تصمیــم در مــورد نیــاز بــه مراقبــت بــا صنــدوق رفــاه مســئول مطابقــت 

دارد.  

شــا بایــد از بیمــه مراقبــت طوالنــی مــدت قانونــی بــا بیمــه مراقبــت طوالنــی مــدت 
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ــت از  ــزان مراقب ــت و می ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــد. بســته ب مســئولیت خــود اســتفاده کنی

ــاز بــه مراقبــت دارد، صنــدوق مراقبــت خواهــد شــد:  فــردی کــه نی

- مراقبــت از شــخص مربوطــه در آپارمتــان بــا کمــک و یــا بــدون کمــک خدمــات رسپایــی 

و یــا 

- در یک خانه ساملندان زندگی می کنند. 

اگــر خویشــاوندان یــا افــراد دیگــر در خانــه مراقبــت مــی کننــد، ممکــن اســت بــرای 

ــت  ــای مراقب ــدوق ه ــه صن ــد از هم ــی توانی ــا م ــود. ش ــتفاده ش ــت از آن اس مراقب

ــت«  ــن و معلولی ــکن در س ــی و مس ــزی »زندگ ــات مرک ــر اطاع ــا از دف ــتاری ی پرس

 Zentralen Informationsbüro ،، Leben und Wohnen im Alter und mit

ــد.  ــت کنی ــل 5( دریاف ــه 94، فص ــه صفح ــوع ب Behinderung ) رج

 پشتیبانی از افراد معلول 

 دولــت آملــان مشــارکت مســاوی در زندگــی اجتاعــی افــراد دارای معلولیــت هــای 

جســمی، روحــی یــا عاطفــی را ترویــج مــی دهــد. افــراد معلــول بــه حفاظــت ویــژه در 

ــت  ــا تح ــر ش ــد. اگ ــق دارن ــراج، ح ــورد اخ ــال در م ــوان مث ــه عن ــی کاری و کار، ب زندگ

ــی  ــت از اداره مل ــک کارت معلولی ــد، ی ــرار بگیری ــت شــدید ق ــا معلولی ــت ی ــر معلولی تأثی

امــور مالــی Landesverwaltungsamt ) رجــوع بــه صفحــه 95، فصــل 5( را بــر اســاس 

درخواســت، کــه میــزان معلولیــت شــا را نشــان مــی دهــد، دریافــت خواهیــد کــرد. بــه 

عنــوان مثــال، ایــن ســند بــه شــا اجــازه مــی دهــد تخفیــف در حمــل و نقــل عمومی. شــا 

 Kommunalen  ــت شــهری ــر معلولی ــی را از اف ــت از موضــوع ناتوان مشــاوره و حای

Behindertenbeauftragten ) رجــوع بــه صفحــه 95، فصــل 5( و همچنیــن انجمــن 

هــای معلولیــت Behindertenverbänden ) رجــوع بــه صفحــه 95، فصــل 5( دریافــت 

خواهیــد کــرد. 

مشاوره روانشناسی و درمان 

ــز روانشناســی مهاجــران در زاکســن  ــد، مرک ــج بربی ــر از مشــکات ســامت روحــی رن  اگ

 Psychosozialen Zentrum für Migrantinnen und Migranten in آنهالــت 

Sachsen-Anhalt ) رجــوع بــه صفحــه 95، فصــل 5( مشــاوره روانــی و حایــت از درمــان 

ــکنجه، از  ــونت و ش ــت، خش ــارب آزار و اذی ــت از تج ــرای حای ــا ب ــد. آنه ــی ده ــه م ارائ

ــا  ــواده ه ــان و خان ــودکان، نوجوان ــد. ک ــی کنن ــورگ پشــتیبانی م ــز در هــال و ماگدب مراک

در مرکــز روانشناســی نیــز قابــل پذیــرش هســتند.. همــه پیشــنهادات رایــگان هســتند در 
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ــده شــوند.   ــگان فراخوان ــه صــورت رای ــد ب ــز مــی توانن ــزوم، مرجــان نی صــورت ل

اگــر عضــو یــک صنــدوق بیمــه درمانــی هســتید، مــی توانیــد درمــان روان درمانگــر را از 

روانپزشــکان دنبــال کنیــد. پناهجویــان بــا نیازهــای ویــژە نیــز تحــت درمــان روانشــناختی 

درمانگــران قــرار مــی گیرنــد. ایــن شــامل مــوارد زیــر اســت: افــراد زیــر ســن قانونــی، افــراد 

ــکال  ــرض اش ــه در مع ــانی ک ــی و کس ــاالت روح ــراد دارای اخت ــالخوردگان، اف ــول، س معل

ــن نیازهــای خــاص،  ــرای تعیی ــد. ب شــدید خشــونت ذهنــی، فیزیکــی و جنســی قــرار دارن

ــا دکــر خــود  ــد، ب ــاز داری ــی نی ــه روان درمان ــر ب ــرد. اگ ــرار مــی گی ــک مــورد بررســی ق ی

صحبــت کنیــد و ارجــاع بگیریــد. پــس از آن شــا مــی توانیــد مســتقیا بــا روان درمانگــر 

ــق وب ســایت  ــرد از طری ــد ک ــدا خواهی ــن را پی ــال شــا ای ــوان مث ــه عن ــد. ب متــاس بگیری

ــل  ــه 95، فص ــه صفح ــوع ب Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt ) رج

.)5
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35 مهد کودک 

همــه کــودکان در زاکســن-آنهالت تــا 7 ســال تحصیلــی )14 ســال( در یــک مرکــز مراقبــت 

روزانــه حــق دارنــد. کــودکان تــا 3 ســاله مــی تواننــد در یــک مهــد کــودک رشکــت کننــد 

و یــا توســط یــک کــودک کــودک مراقبــت کننــد. کــودکان از 3 ســال تــا ثبــت نــام مدرســه 

مــی تواننــد در یــک مهــد کــودک رشکــت کننــد. یــک مــرور کلــی از مراکــز مراقبــت روزانــه 

در وب ســایت اداره رفــاه جوانــان Jugendamtes ) رجــوع بــه صفحــه 95، فصــل 6( مــی 

ــت  ــز مراقب ــک مرک ــه ی ــه ب ــه مراجع ــم اســت ک ــودکان، مه ــرای ک ــت شــود.  ب ــد یاف توان

ــان  ــن پیرفــت و مهــارت هــای زب ــا بهری ــر اســت ت ــدا امــکان پذی ــه در هــان ابت روزان

خــود را ببینیــد. در یــک مرکــز مراقبــت روزانــه بچــه هــا بــازی مــی کننــد و بــا هــم مــی 

ــت  ــه رشک ــه صــورت خاقان ــر ب ــوارد دیگ ــدن، نقاشــی، ورزش و م ــا آواز خوان ــد و ب خورن

مــی کننــد.  

گاهــی اوقــات مــکان هــای نگهــداری از کــودکان کــم اســت. کــودک شــا را در ارسع 

وقــت در یــک مرکــز مراقبــت روزانــه ثبــت نــام کنیــد Kindertagesstätte ) رجــوع 

بــه صفحــه 96، فصــل 6(، نــه بعــد از نیــم ســال قبــل از اینکــه فرزنــد شــا حضــور 

داشــته باشــد. اجــازه دهیــد وزارت مراقبــت روزانــه دفــر رفــاه جوانــان شــهر دســاو 

روســاو بــه شــا در مــورد امــکان مراقبــت از شــا کمــک کنــد. هزینــه هــای مراقبــت 

از کــودکان و ناهــار توســط والدیــن پوشــش مــی یابــد. در LittleBird پــدر و مــادر 

)رجــوع بــه صفحــه 96، فصــل 6(، شــا مــی توانیــد فرزنــد خــود را مســتقیا در یــک 

ــام  ــی و ادغ ــور اجتاع ــای اداره ام ــر از مزای ــد. اگ ــت کنی ــه ثب ــت روزان ــز مراقب مرک

یــا مرکــز شــغلی بهــره منــد شــوید، مــی توانیــد درخواســت خــود را بــرای اداره امــور 

ــا تقلــب  ــرای دریافــت و ی ــه هــای مراقبــت از کــودک ب ــرای هزین ــان ب رفاهــی جوان

درنظــر بگیریــد. بــرای پرداخــت بخشــی از هزینــه ناهــار، درخواســت شــا را در اداره 

امــور اجتاعــی و ادغــام یــا Jobcenter ارائــه مــی دهیــد.  

قبــل از اینکــه فرزنــد شــا مجــاز بــه رفــن بــه مرکــز مراقبــت روزانــه شــود، بایــد پزشــک 

متخصــص اطفــال آن را مــورد بررســی قــرار دهــد. دکــر نتیجــه گواهــی گواهینامــه را تاییــد 

مــی کنــد. در ابتــدای مراقبــت از کــودکان در مرکــز مراقبــت روزانــه، دوره تنظیــم معمــوال 

اتفــاق مــی افتــد. در طــول ایــن مــدت، شــا بــه همــراه فرزندتــان بــه مهــد کــودک مــی 

رویــد و حضــور کــودک نیــز بــه تدریــج افزایــش مــی یابــد. 

تعلیم دادن )مدرسه( 

همــه كودكانــی كــه تــا ۳۰ جــون ۶ســاله کامــل هســتند، موظــف بــه مدرســه رفــن میباشــند 

ــا  ــاه اوت ی ــه در م ــن مدرس ــد. ای ــور یابن ــه حض ــی در مدرس ــال تحصیل ــدای س و در ابت
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ســپتامرب در آملــان آغــاز مــی شــود. حــدود یــک و نیــم ســال قبــل از رشوع مدرســه بایــد 

ــان دوره  ــارغ التحصی ــام ف ــت ن ــد. ثب ــام کنی ــت ن ــی ثب ــد خــود را در مدرســه ابتدای فرزن

ــی منطقــه مدرســه مــی باشــد. اطاعــات در مــورد مــدارس و  ــی در مدرســه ابتدای ابتدای

 Amt für ــه ــعه مدرس ــرورش و توس ــوزش و پ ــر آم ــد از دف ــی توان ــه م ــام مدرس ــت ن ثب

ــت  ــخ ثب ــل 6(. تاری ــه 96، فص ــه صفح ــوع ب Bildung und Schulentwicklung ) رج

ــی، در  ــات محل ــی، در مطبوع ــدارس ابتدای ــا و م ــودک ه ــد ک ــه مه ــدارس در هم ــام م ن

نریــه رســمی و در وب ســایت شــهر دســو روســاو منتــر شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، 

ــخ  ــن تاری ــرار خواهــد گرفــت. در ای ــل از رشوع مدرســه مــورد بررســی ق کــودک شــا قب

شــا در مــورد امکانــات کــودکان مطلــع خواهیــد شــد. کــودکان کــه در یــک مرکــز حضــور 

ندارنــد، توســط بخــش بهداشــت شهرســتان دســو روســاو دعــوت شــده انــد. اگــر بــرای 

شــهر جدیــد هســتید، لطفــا بــا اداره آمــوزش و پــرورش و مدرســه بــه طــور مســتقیم بــرای 

ثبــت نــام فرزنــدان خــود متــاس بگیریــد.  

ــام  ــت ن ــی ثب ــه خصوص ــک مدرس ــود را در ی ــد خ ــد فرزن ــی توانی ــن م ــا همچنی ش

کنیــد privaten Schule )رجــوع بــه صفحــه 96، فصــل 6( بــدون توجــه بــه ولســوالی 

مدرســه. مــدارس خصوصــی مبتنــی بــر یــک اثــر خــاص مذهبــی یــا مفهــوم آموزشــی 

جایگزیــن اســت. بــر خــاف مــدارس دولتــی، شــا مجبــور بــه پرداخــت هزینــه هــای 

ــد  ــرای فرزن ــواد کار ب ــه، م ــل از رشوع مدرس ــتید. قب ــدارس آزاد هس ــی در م تحصیل

ــاز  ــورد نی ــواد م ــه م ــی دهــد ک ــه شــا اطــاع م ــد. مدرســه ب ــت کنی خــود را دریاف

ــارکتی »  ــی و مش ــته آموزش ــی « بس ــی و حقوق ــور اجتاع ــر از اداره در اداره ام اگ

 Amt für اجتاعــی و ادغــام یــا مرکــز شــغلی بهــره منــد شــوید، مــی توانیــد از طریــق

Soziales und Integration )رجــوع بــه صفحــه 96، فصــل 6( بــرای حایــت مالــی 

ــان درخواســت دهیــد.   از تجهیــزات مدرســه فرزندت

مهــم اســت کــه شــا در والدیــن و بحــث هــای منظــم بــا معلــان رشکــت کنیــد. در زمــان 

مدرســه در مدرســه باشــید اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فرزنــد شــا تکالیــف خــود را انجــام 

ــد اجتاعــی مدرســه  ــا کارمن ــد ب ــد، مــی توانی ــر مشــکلی در مدرســه داری مــی دهــد. اگ

محلــی متــاس بگیریــد. ایــن فــرد متــاس گرفتــه شــده بــرای مشــکات در مدرســه اســت.  

بــه عنــوان یــک پــدر و مــادر، مســئولیت داریــد کــه فرزندتان هــرروز به مدرســه بــرود. اگر 

فرزنــد شــا بیــار اســت، بایــد بافاصلــه معلــم را مطلع کنیــد و ظــرف مدت ســه روز یک 

گواهــی پزشــکی ارســال کنیــد. اگــر فرزنــد شــا در مدرســه غیرقابــل اجتنــاب اســت، آن را 

نقــض آمــوزش اجبــاری ننامیــد. ایــن یــک تخلــف اداری اســت و مــی توانــد جریمــه شــود، 

بــدان معنــی اســت کــه شــا بایــد از جریمــه انتظــار داشــته باشــید. آمــوزش اجبــاری بــه 

پایــان مــی رســد دوازده ســال پــس از رشوع. بازدیــد مدرســه رایــگان اســت. 
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هورت 

قبــل و بعــد از مدرســه، میشــود کــه از کــودک شــا نگهــداری شــود. یــک مــرور کلــی از 

متــام دارایــی هــا را مــی تــوان در وب ســایت اداره رفــاه جوانــان Jugendamtes )رجــوع 

بــه صفحــه 96، فصــل 6( یافــت. هزینــه هــای مراقبــت از کــودکان و ناهــار توســط والدیــن 

پوشــش مــی شــود. اگــر شــا از اداره امــور اجتاعــی و ادغــام یــا از مرکــز شــغلی بهــره مند 

شــوید، مــی توانیــد بــرای دریافــت هزینــه یــا مراقبــت از مراقبــت از کــودک در اداره رفــاه 

جوانــان درخواســت کنیــد. بــرای پیــش بینــی جزئــی هزینــه هــای ناهــار، شــا درخواســت 

ــد  ــی توانی ــد. شــا م ــی دهی ــرار م ــه ق ــز وظیف ــا در مرک ــام ی را در اداره اجتاعــی و ادغ

 Bildungs- und Teilhabepaket »از طریــق »بســته آمــوزش و پــرورش و مشــارکت

)رجــوع بــه صفحــه 22، فصــل 3( کمــک مالــی کنیــد.  

هــورت بــرای تــک تــک بچــه هــا در کاس هــای 1 تــا 4 ارائــه مــی دهــد. توصیــه مــی 

شــود کــه فرزنــدان شــا در مدرســه نگهــداری شــوند. کمــک اضافــی رایــگان مشــق 

ــه 96،  ــه صفح ــوع ب ــن Helfende Hände e.V  )رج ــت انجم ــرس اس ــب در دس ش

فصــل 6( و خانــه فرانســلی Mehrgenerationenhaus  )رجــوع بــه صفحــه 96، 

فصــل 6(  . 

دوره های یکپارچه سازی و ادغام 

ــان  ــک دوره ی زب ــش )100 درس( و ی دوره یکپارچــه ســازی عمومــی شــامل دوره ی گرای

)600 درس( اســت. در دوره گرایــش شــا حقایــق مهــم در مــورد سیســتم حقوقــی آملــان، 

تاریــخ و فرهنــگ، روش هــای زندگــی مشــرک و ارزش هــا در آملــان را یــاد خواهیــد گرفــت. 

ــودک،  ــت از ک ــل، مراقب ــامل کار، تحصی ــره ش ــی روزم ــی را از زندگ ــان موضوعات دوره زب

اوقــات فراغــت، بهداشــت، مســکن و غیــره مــی دهــد. عــاوه بــر ایــن، یــاد مــی گیریــد 

ــرم هــا،  ــر کــردن ف ــرای پ ــی بنویســید، ب ــان آملان ــه زب ــل هــای خــود را ب نامــه هــا و ایمی

برقــراری متــاس تلفنــی یــا کار اعــال مــی شــود. هــر دو دوره بــا آزمــون تســت مــی شــوند. 

شــا مــی توانیــد در یــک دوره یکپارچــه رشکــت کنیــد، اگــر شــا یــک پناهجــو خــوب 

ــرای  ــد، اجــازه ب ــرب 2017( داری ــا ســومالی از اکت ــران، ســوریه ی ــراق، ای ــره، ع )از اری

مــوارد رضوری بردوســتانه یــا شــخصی یــا منافــع عمومــی یــا اجــازه اقامــت تحــت 

بنــد 25 دارای 5 محــل اقامــت شــا مــی توانیــد بــرای پذیــرش در دوره ادغــام در اداره 
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BAMF  )رجــوع بــه صفحــه 97، فصــل 6( درخواســت کنیــد. اگــر شــا یــک پناهجــو 

هســتید کــه یــک فرصــت شــغلی خــوب دارد، مــی توانیــد از اداره فــدرال نیــز بخواهید 

 BAMF کــه در یــک دوره یکپارچــه رشکــت کنــد. اگــر گواهینامــه مجــوز خــود را از

بــرای دوره یکپارچــه دریافــت کــرده ایــد یــا مجبــور بــه مشــارکت بــوده ایــد، لطفــا 

  Integrationskursträger بــا یــک ارائــه دهنــده دوره ی یکپارچــه ثبــت نــام کنیــد

)رجــوع بــه صفحــه 97، فصــل 6(. اگــر بــه یــک دوره یکپارچــه متعهــد شــده ایــد و 

حضــور نداشــته ایــد، مــی توانیــد مزایــا را کاهــش دهیــد.  

 اگــر شــا بــه یــک دورهادغــام پذیرفتــه شــوید، بــه طــور اتوماتیــک از پرداخــت هزینــه 

 Außenstelle des  ــر شــعبه ــه درخواســت دف ــه هــای ســفر ب ــد شــد. هزین آزاد خواهی

BAMF Halberstadt  )رجــوع بــه صفحــه 97، فصــل 6( پرداخــت مــی شــود. اگــر 

فرزنــدان كوچكــی داریــد كــه بــرای آنهــا محــل نگهــداری كــودك نداریــد، لطفــا بــا ادغــام 

كننــده متــاس بگیریــد. ایــن مــی توانــد مراقبــت از کــودک را کــه توســط BAMF پرداخــت 

مــی شــود ســازماندهی کنــد. 

 ترویج زبان حرفه ای آملانی 

 شــا در حــال حــارض دانــش خوبــی بــرای آملانــی بســیار خــوب داریــد و مایــل بــه ادامــه 

تحصیــل هســتید؟ ســپس میتوانیــد از ارتقــاء زبــان حرفــه ای آملانــی اســتفاده کنیــد. ایــن 

بودجــه شــامل ســه بخــش اصلــی اســت کــه در ســطح C1 ، B2 و C2 تدریــس مــی کننــد. 

مــاژول هــای ویــژه نیــز بــا مترکــز بــر روی: 

)1( پشتیبانی از زبان آملانی مربوط به شغل برای افراد در روش تشخیص، 

)2( محتــوای موضوعــی خــاص، بــه عنــوان مثــال در مــورد مراقبــت، تجــارت یــا تکنولــوژی 

و... 

ــه ســطح B1 رســیده  ــه ب ــدگان از دوره یکپارچــه ک ــرای رشکــت کنن ــژه ب ــای وی )3( مدله

اســت. 

 شــا مجــاز بــه حضــور در دوره هــای تحصیلــی هســتید اگــر شــا ثبــت نــام کــرده ایــد 

ــه  ــوید. ب ــد ش ــره من ــتخدامی به ــس اس ــا آژان ــغلی ی ــز ش ــا از مرک ــغلی و / ی ــر و ش مهاج

ــک  ــال ی ــه دنب ــر ب ــه مشــارکت هســتید اگ ــن مجــاز ب ــک مهاجــر، شــا همچنی ــوان ی عن

ــال  ــا در ح ــتید و ی ــل هس ــال تحصی ــارض در ح ــال ح ــتید، در ح ــی هس ــت آموزش موقعی

حــارض در حــال انجــام مراحــل شــناخت بــرای حرفــه ای یــا آمــوزش حرفــه ای هســتید. اگــر 
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شــا یــک پناهنــده هســتید و از یــک »کشــور ایمــن منشــاء« آمــده ایــد، شــا مجــاز بــه 

حضــور در دوره هــا نیســتید. اطاعــات بیشــر در مــورد پشــتیبانی از زبــان آملانــی مربــوط 

بــه شــغل مــی توانــد از مشــاور شــا بــه Agentur für Arbeit یــا مرکــز خدمــات شــغلی 

ــد  ــه صفحــه 97، فصــل 6( بدســت آی Jobcenters )رجــوع ب

 

دوره های زبان کوتاه 

 Online ــد ــتفاده کنی ــن اس ــات آنای ــواع خدم ــد از ان ــی توانی ــی، م ــری آملان ــرای یادگی  ب

Angeboten )رجــوع بــه صفحــه 97-98، فصــل 6(. بســیاری از پیشــنهادات رایــگان وجــود 

دارد، امــا همچنیــن برخــی از دوره هــای تعاملــی، کــه بــه اتهــام پرداخــت مــی شــود. قبــل 

ــی  ــک پیشــنهاد تعامل ــتفاده از ی ــل از اس ــا قب ــی لطف ــک پیشــنهاد تعامل ــتفاده از ی از اس

خودتــان را مطلــع کنیــد.

 اگــر در حــال حــارض مهــارت هــای زبــان آملانــی کافــی داریــد و مایــل بــه داوطلــب 

شــدن بــرای تدریــس زبــان آملانــی بــرای دیگــران هســتید، ســپس بــا دفــر ادغــام شــهر 

دســئو روســاو متــاس بگیریــد Integrationsbüro )رجــوع بــه صفحــه 98، فصــل 6(. 

 

دوره کارآموزی 

در آملــان سیســتم آموزشــی رشکــت وجــود دارد. کارآمــوزان 3 ســاله در یــک رشکــت و در 

ــه تحصیــل هســتند. شــا در طــول متریــن جــربان خســارت  مدرســه حرفــه ای مشــغول ب

ــد  ــی توان ــد AufenthG 5 م ــراف 16 بن ــا پاراگ ــت ب ــد. اجــازه اقامــت در مطابق ــی کنی م

بــرای دریافــت آمــوزش حرفــه ای مبتنــی بــر مدرســه درخواســت شــود. شــا مــی توانیــد 

درخواســت اجــازه اقامــت را مطابــق بــا پاراگــراف AufenthG 17 بــرای رشکــت در آمــوزش 

ــد  ــدون تایی ــا اشــتغال ب ــد ی ــرای کار تأیی ــس ب ــه آژان ــن اســت ک ــط ای ــد. رشای رشکــت کنی

اســت.  

مجــوز کار بــرای یــک آمــوزش حرفــه ای مبتنــی بــر مدرســه مــورد نیــاز نیســت، مگــر 

در مــواردی کــه تعییــن ثابتــی قابــل تحمــل باشــد. پناهنــدگان بــا اجــازه اقامــت پــس 

از 3 مــاه در آملــان، دسرســی محــدود بــه بــازار آمــوزش دارنــد.  

پناهنــدگان بــا اجــازه اقامــت و همچنیــن پناهنــدگان بــا تحمــل بایــد یــک مجــوز کار 

ــا  ــدگان ب ــند. پناهن ــته باش ــت داش ــوزش در رشک ــرای رشوع آم ــی ب ــات خارج از مقام

اجــازه اقامــت بــه دالیــل بردوســتانه (شــناخت پناهندگــی، حفاظــت پناهجویــان یــا 
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حفاظــت فرعی)مــی تواننــد در هــر زمانــی کارآمــوزی را رشوع کننــد. اگــر درخواســت 

ــام شــده باشــد، مهاجــرت از کشــور ایمــن  ــت ن ــس از 31 اوت2015 ثب ــی پ پناهندگ

منحــرص بــه فــرد از آمــوزش رشکــت حــذف خواهنــد شــد. خارجیانــی کــه قــادر بــه 

انجــام اقدامــات متوقــف اقامــت خــود نیســتند، همچنیــن ممکــن اســت در رشکــت 

هــای آموزشــی رشکــت کننــد.  

 Agentur یــا Jobcenter اطاعــات در مــورد فرصــت هــای آموزشــی را مــی تــوان از

ــز در  ــد. مهاجــران جــوان نی ــه صفحــه 98، فصــل 6( بدســت آوری für Arbeit )رجــوع ب

 KAUSA – ــگاه آموزشــی از مرکــز هاهنگــی آمــوزش و مهاجــرت ــدا کــردن یــک جای پی

Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration )رجــوع بــه صفحــه 98، فصــل 

 MiiDU – Migrant*innen in ــه ــوزش دوگان ــن در آم ــروژه MiiDU - مهاجری 6( و پ

duale Ausbildung )رجــوع بــه صفحــه 98، فصــل 6(  حایــت مــی کنند)تــا 35 ســال(. و 

اتــاق بازرگانــی و صنایــع Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau )رجــوع 

بــه صفحــه 98، فصــل 6( )تــا 25 ســال(. 

 

دانشگاه 

در آملــان مــی توانیــد در یــک دانشــگاه یــا یــک کالــج فنــی تحصیــل کنیــد. بــرای مثــال، 

ــت. در قطــب  ــوان یاف ــی ت ــا را م ــا و دانشــگاه ه ــه ه ــه برنام ــی از هم ــرور کل ــک م ی

ــه صفحــه 98، فصــل 6(.   ــی Hochschulkompass )رجــوع ب ــوزش عال آم

 

در  روســاو  دســئو  در  طراحــی  و  معــاری  موضوعــات  از  توانیــد  مــی  شــا 

بــه صفحــه  )رجــوع   Hochschule Anhalt آنهالــت  انحالــی  دانشــگاه علــوم 

ــای  ــه ه ــام برنام ــه ای از مت ــد خاص ــی توانی ــا م ــد. ش ــه کنی ــل 6( مطالع 98، فص

دوره ای در دانشــگاه را در اینرنــت پیــدا کنیــد. بــرای مشــاوره شــخصی لطفــا 

ــاس  ــت مت ــردی آنهال ــوم کارب ــگاه عل ــا Allgeneine Studienberatung در دانش ب

Allgemeine Studienberatung der Hochschule Anhalt )رجــوع  بگیریــد 

بــه صفحــه 98، فصــل 6(. پیــش نیــاز بــرای یــک مــدرک دیپلــم دبیرســتان اســت. در 

 Prüfstelle für Zeugnisbewertung مــورد درجــه هــای خارجــی، هیئــت بررســی

ــات  ــا الزامــات تحصی ــرد کــه آی ــم مــی گی ــه صفحــه 99، فصــل 6( تصمی )رجــوع ب

ــل در  ــه تحصی ــر ب ــی شــود. اگ ــه م ــرآورده شــده و درخواســت شــا پذیرفت شــا ب

یــک دانشــگاه دولتــی برســید، مــی توانیــد اجــازه اقامــت را بــا توجــه بــه بنــد 16 

ــه  ــط مطالع ــه رشای ــت ک ــن اس ــاز ای ــش نی ــد. پی ــت کنی ــف AufenthG 1 دریاف ال
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ــر گواهــی هــای  ــد. اگ ــی( انجــام دهی ــا اســتفاده از اســناد )اصل ــن را ب ــات ای و اثب

خارجــی تحصیلــی داریــد کــه دسرســی مســتقیم بــه دانشــگاه را ارائــه منــی 

ــی را در Landesstudienkolleg )رجــوع  ــون ارزیاب ــک آزم ــد ی ــی توانی ــد، م دهن

ــژه در  ــه وی ــک معاین ــب ی ــن ترتی ــد و بدی ــام دهی ــل 6( انج ــه 99، فص ــه صفح ب

ــی  ــجویان خارج ــد. egLandesstudienkoll دانش ــت آوری ــگاه را بدس ــورد دانش م

را بــرای تحصیــل در آملــان آمــاده مــی کنــد. آمــاده شــدن بــرای تحصیــل در آملــان 

معمــوال دو تــرم اســت. پــس از موفقیــت آمیــز بــودن مــدرک در فــن آوری، کســب 

و کار یــا جامعــه، مــی توانیــد بــرای مــدرک تحصیلــی در آملــان درخواســت بدهیــد. 

عــاوه بــر ایــن، Landesstudienkolleg دوره هــای آمادگــی یــک و دو تــرم را بــرای 

ــی دهــد.  ــه م ــرای ورود دانشــجویان خارجــی ) DSH( ارائ ــی ب ــان آملان ــون زب آزم

پذیــرش آمــاده شــدن تحصیــات پــس از آزمــون پذیــرش دو ســاالنه در مــاه فوریــه 

ــف از  ــور مختل ــش از 40 کش ــوزان از بی ــش آم ــرد. دان ــی گی ــورت م ــپتامرب ص و س

ــد.  ــی کنن ــتفاده م Studienkolleg اس

 

 ) BAföG ( قانــون ارتقاء آموزش فدرال

)BAföG( در آملــان شــا مــی توانیــد بــرای مــدت تحصیــات خــود، یــک کمــک مالــی

دریافــت کنیــد. نصــف یارانــه کمــک مالــی اســت و بایــد بــدون پرداخــت ســود نیمــه 

ــق  ــع متعل ــا ذینف ــده، ی ــناخته ش ــده ش ــک پناهن ــا ی ــر ش ــود. اگ ــت ش ــر بازپرداخ دیگ

ــد. اگــر بیــار هســتید،  ــرای BAföG درخواســت بدهی ــد ب ــه شــا هســتید، مــی توانی ب

مــی توانیــد بــرای BAföG 15 مــاه پــس از درخواســت پناهندگــی درخواســت بدهیــد. 

اگــر درخواســت پناهندگــی شــا هنــوز تصمیــم نگرفتــه باشــد، معمــوال تحــت حایــت 

ــد.  ــان حایــت مــی کنی ــای پناهجوی مزای

 

ادامه آموزش 

بــرای بســیاری از حرفــه هــا در آملــان الزم اســت کــه بعــد از آمــوزش، مــدارک بیشــری 

کســب کنیــد. دوره هــای مختلــف آموزشــی ماننــد دوره هــا و ســمینارها، برنامــه هــای 

بازآمــوزی، مطالعــه )آمــوزش از راه دور، مطالعــه مجــازی( و آمــوزش الکرونیکــی 

ــل  ــه 99، فص ــه صفح ــوع ب ــتغال  Agentur für Arbeit )رج ــس اش ــود دارد. آژان وج

ــد. اطاعــات  ــا اطاعــات مهــم در مــورد آمــوزش حرفــه ای فراهــم مــی کن 6( شــا را ب
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ــات  ــد از خدم ــی توان ــز م ــر نی ــوزش بیش ــه ای و آم ــام حرف ــورد ادغ ــاوره در م و مش

 Servicestelle IQ - Anerkennungs- und  »مشــاوره تشــخیص و صاحیــت« IQ

ــز  ــد. مرک ــت آی ــل 6( بدس ــه 99، فص ــه صفح ــوع ب Qualifizierungsberatung )رج

ــه  ــز ب ــل 6(  نی ــه 99، فص ــه صفح ــوع ب ــاالن  Volkshochschule )رج ــوزش بزرگس آم

ــر را  ــان و کامپیوت شــا طیــف وســیعی از دوره هــای آمــوزش مــداوم، از دوره هــای زب

ــه مــی دهــد.  ــه خدمــات بهداشــتی ارائ ب
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45 بارداری 

 Schwangerschaftsberatung ــارداری ــاوره در ب ــوزاد، مش ــودن ن ــار ب ــورت انتظ در ص

ــک  ــان کم ــی و زای ــورد حاملگ ــا در م ــه ش ــل 7( ب ــه 99-100، فص ــه صفح ــوع ب )رج

ــه  ــد زبان ــد و چن ــە ناشــناس مبانی ــد ک ــگان اســت و می توانی ــن مشــاوره رای ــرد. ای خواهــد ک

اســت. اگــر شــا خــود را در یــک وضعیــت درگیــری قــرار مــی دهیــد و فکــر مــی کنیــد کــه 

فســخ بــارداری را در نظــر بگیریــد، لطفــا از مشــاوره بــارداری نیــز مشــاوره بگیریــد. اگــر بــاردار 

هســتید و بــه کمــک نیــاز داریــد، مــی توانیــد بــا مرکــز کمــک چنــد زبانــه »بــاردار در نیــاز« 

متــاس بگیریــد. شــا مــی توانیــد بــه شــاره تلفــن رایــگان  08004040020 زنــگ بزنیــد.  

ــه مراقبــت توســط  ــد، شــا ب ــا ســه مــاه پــس از تول ــارداری و معمــوال ت  در دوران ب

مامــا احتیــاج داریــد. مامــا مراقبــت از زنــان بــاردار قبــل و بعــد از تولــد فرزنــد خــود 

ــال، دوره هــای آمادگــی جســانی و گــروه هــای  ــوان مث ــه عن ــه مــی دهــد، ب را ارائ

نگهــداری از نــوزاد بــرای نــوزادان. هزینــه هــای مامــا بــه وســیله بیمــه درمانــی تامیــن 

مــی شــود. بــه محــض اینکــه مــی دانیــد کــه حاملــه هســتید، بایــد هــر چهــار هفتــه 

یــا هــر دو هفتــه از هفتــه 32 بــارداری بــه متخصــص زنــان بپردازیــد.  

هزینــه هــا توســط رشکــت هــای بیمــه درمانــی تامیــن مــی شــود. تــرک زایــان بــرای زنــان 

بــاردار از 6 هفتــه قبــل تــا 8 هفتــه پــس از زایــان اعــال مــی شــود. زنــان بــاردار در ایــن 

ــد.  ــه کار را داری ــت ب ــق بازگش ــان، ح ــان دوره زای ــس از پای ــد. پ ــازه کار ندارن ــان اج زم

عــاوه بــر ایــن، زنــان بــاردار مجــاز بــه کار بیــش از 8.5 ســاعت در روز نیســتند و نبایــد 

کار فیزیکــی ســنگین انجــام دهنــد.  

 اگــر از اداره امــور اجتاعــی و ادغــام اداری یــا مرکــز شــغلی بهــره منــد شــوید، مــی 

توانیــد بــرای هزینــه هــای اولیــه بــارداری و زایــان درخواســت بدهیــد )رجــوع بــه 

صفحــه 20-21، فصــل 3(. اگــر شــا خــود را در وضعیــت زندگــی پــر از اســرس قــرار 

مــی دهیــد، شــا مــی توانیــد بــه دفــر مراتــب Jugendamt )رجــوع بــه صفحــه100، 

فصــل 7( بــرای مامایــی خانــواده کــه شــا را در مراقبــت هــای بهداشــتی فرزندتــان 

بــه مــدت یکســال از تولــد حایــت مــی کنــد، درخواســت کنیــد. 

 

پیشنهادات پشتیبانی برای والدین 

 بــه عنــوان یــک کارگــر، تــا زمــان تولــد 3 ســالگی فرزندتــان، حــق اســتفادە از مرخصــی 

ــد، کار شــا باقــی مــی  ــور نیســتید کار کنی ــن مــدت، مجب ــد. در طــول ای ــن را داری والدی

ــا  ــد ت ــی توانی ــا م ــاص، ش ــط خ ــود. در رشای ــف ش ــا متوق ــط کارفرم ــد توس ــد و نبای مان
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چهــارده مــاه پــس از تولــد فرزندتــان Elterngeld )رجــوع بــه صفحــه91، فصــل 3( و تــا 

ــد.  ــت کنی ــه صفحــه91، فصــل 3( دریاف ســن 18 ســالگی Kindergeld )رجــوع ب

والدیــن و مراقبــت از کــودک در درجــه اول مســئولیت والدیــن اســت. اگــر بــه 

ــد  ــاس بگیری ــان مت ــاه جوان ــا اداره رف ــد ب ــی توانی ــد، م ــاز داری ــان نی ــک فرزندت کم

ــدر  ــواده و پ ــاوره خان ــز مش ــل 7(. مراک ــه100، فص ــه صفح ــوع ب Jugendamt )رج

 Erziehungs- und و مــادر نیــز مشــاوره رایــگان و ناشــناس ارائــه مــی دهنــد

ــه  ــن مشــاغل ب ــه صفحــه100، فصــل 7(. ای Familienberatungsstellen )رجــوع ب

ــواده  ــز خان ــرد. در مرک ــد ک ــک خواه ــارکت کم ــران در مش ــری و بح ــا در درگی ش

ــا  ــن SHIA e.V . ش ــل 7( انجم ــه100، فص ــه صفح ــوع ب Familienzentrum )رج

ــواده  ــد و خان ــی دیدی ــو م ــودک ن ــا ک ــودک ی ــا ک ــا را ب ــودک نوپ ــک ک ــد ی ــی توانی م

هــای دیگــر را مطلــع مــی کنیــد یــا از مســائل آموزشــی مطلــع مــی شــوید. خانــه فــرا 

نســلی Mehrgenerationenhaus )رجــوع بــه صفحــه100، فصــل 7( همچنیــن یــک 

حلقــه والدیــن کــودک ارائــه مــی دهــد. گــروه هــای کــودک و مهــد کــودک نیــز توســط 

ــه مــی شــوند.  کلینیــک هــای مامــا ارائ

 

حامیت از کودکان زیر سن قانونی 

 کــودکان زیــر ســن 18 ســاله بــدون همراهــی کــه پــس از 1 نوامــرب 2015 وارد آملــان شــدند، 

توســط اداره رفــاه جوانــان مســئول نگهــداری مــی شــوند. آنهــا بــا شــخصی مناســب )بــه 

عنــوان مثــال، بســتگان یــا خانــواده هــای پرورشــدهنده( و یــا بــا یــک مرکــز )بــه عنــوان 

ــر ســن  ــودکان زی ــرای ک ــب ب ــا مراق ــان ی ــک نگهب ــد. ی ــی گیرن ــرار م ــزا( ق ــک وی ــال، ی مث

ــا ســن اکریــت وجــود دارد. پــس  قانونــی منصــوب مــی شــود. یــک حاکمیــت معمــوال ت

از یــک رسپرســت تعییــن شــده، وضعیــت اقامــت معلــوم مــی شــود و در صــورت لــزوم 

درخواســت پناهندگــی توســط اداره رفــاه جوانــان یــا رسپرســت یــا تحویــل توســط مقامــات 

خارجــی تعییــن شــده اســت. اگــر فرزنــدان یــا نوجوانــان نیازمنــد پشــتیبانی خاصــی باشــند، 

رسپرســت میتوانــد بــرای کمــک بــه جوانــان در اداره رفــاه جوانــان درخواســت کمــک کنــد. 

 

پیشنهادات پشتیبانی برای زنان 

 بــرای زنــان پیشــنهادات ویــژه ای وجــود دارد کــه بــه شــا کمــک مــی کنــد تــا در آملــان 

مبانیــد و در رشایــط اضطــراری از شــا حایــت کنــد. آنهــا مــی تواننــد در فعالیــت هــای 

 Sozial-Kulturellen تفریحــی و آموزشــی در مرکــز زنــان اجتاعی-فرهنگی رشکــت کننــد
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Frauenzentrum )رجــوع بــه صفحــه100، فصــل 7(، بــا زنــان دیگــر ماقــات و مشــاوره 

مــی کننــد. دربــاره تغییــر دادن پیشــنهادات مخصوصــا بــرای زنــان، مــی توانیــد در مــورد 

مشــاوره مهاجــرت Migrationsberatung )رجــوع بــه صفحــه112، فصــل 4( را بیابیــد.  

 اگــر احســاس کنیــد کــه بــه عنــوان یــک زن مــورد تبعیــض قــرار می گیریــد و نیــاز بــه 

اطاعــات در مــورد گزینــه هــای پشــتیبانی داریــد، مــی توانیــد بــا کمیســاریای فرصــت 

هــای برابــر Gleichstellungsbeauftragte )رجــوع بــه صفحــه100، فصــل 7( شــهر 

دســاو روســاو متــاس بگیریــد.  

 

ــت  ــا حای ــونت هســتید، از ش ــی خش ــد می کنیــد یــا قربان اگــر شــا احســاس تهدی

ــان« مــی توانــد  خواهــد شــد. تلفــن رایــگان، ناشــناس و چنــد زبانــه »خشــونت علیــه زن

ــان را  ــای زن ــان و پناهــگاه ه ــز مشــاوره زن ــز مراک ــن مرک ــد. ای ــی کن ــه شــا توصیەهای ب

فهرســت مــی کنــد )شــاره تلفــن: 08000116016(. بــا یــک مرکــز مشــاوره زنــان متــاس 

بگیریــد Frauenberatungsstelle )رجــوع بــه صفحــه 101، فصــل 14 (. ایــن مراکــز ملــزم 

بــه حفــظ ارسار انــد. در اینجــا شــا اطاعاتــی در مــورد ســایر اقدامــات احتالــی ماننــد 

ــد یافــت.   ــده هــای قانونــی خواهی اتهامــات جنایــی و پرون

 در صــورت تهدیــد حــاد، بــا پلیــس متــاس بگیریــد )شــاره تلفــن: 110(. پلیــس بایــد 

از شــا محافظــت کنــد و حداکــر دو هفتــه فــرد متهــم را از آپارمتــان دور نگــە دارد. 

 Frauenhaus اگــر در آپارمتــان احســاس امنیــت نکنیــد، یــک پناهــگاه زن پیــدا کنیــد

ــه صفحــه 101، فصــل 7(. در آنجــا شــا محافظــت، راهنایــی و مشــاوره  )رجــوع ب

حرفــه ای خواهیــد یافــت. 

اگــر شــا بــە دلیــل خشــونت از کشــور خــود فــرار کــرده و یــا در حــال فــرار هســتید، شــا 

و فرزندانتــان مــی توانیــد در Frauenflüchtlingshaus )رجــوع بــه صفحــه 101، فصــل 

ــن شــارە  ــراه 01525476476، ای ــن هم ــه شــوید. تحــت شــاره تلف ــه پذیرفت 7( در هال

تلفــن همــراه همیشــه در دســرس اســت. 

 پیشنهادات پشتیبانی برای مردان 

 بــرای مثــال، پــران و مردانــی کــە رشایــط درگیــری و بحــران را تجربــه مــی کننــد، مثــا در 

خانــواده، در تیــم، مدرســه یــا محیــط اطــراف، همچنیــن مــی تواننــد مــورد حایــت قــرار 

گیرنــد. Promann )رجــوع بــه صفحــه 101، فصــل 7( در دســاو در مــورد ایــن موضــوع 

مشــاورە فراهــم مــی کنــد و مــردان، بــدون در نظــر گرفــن زندگــی خــود و رابطــه، خدمــات 
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گســرده ای را کــه در آن موضوعــات مختلــف مــی توانــد مــورد بحــث و امتحــان کــرده، 

ــونت بار  ــە خش ــی ک ــردان و پران ــە م ــد ب ــز می توان ــن مرک ــد.  ای ــت کنن ــات دریاف خدم

رفتــار می کننــد نیــز مشــاورە دهــد. بــە آنهــا کمــک می شــود کــە بــا درک بهــر الگوهــای 

رفتــاری، رفتــار خــود را بــدون توســل بــە خشــونت اصــاح کننــد.

ــن  ــد، همچنی ــرار می گیرن ــت ق ــر و مزاحم ــی، تحقی ــونت خانگ ــت خش ــه تح ــی ک مردان

 Interventionsstelle häusliche مــی تواننــد توســط آژانــس مداخلــه خشــونت خانگــی

Gewalt und Stalking )رجــوع بــه صفحــه 101، فصــل 7( مــورد پشــتیبانی قــرار گیرنــد.  

در ایــن مراکــز ایــن فرصــت در اختیــار ایــن افــراد قــرار دادە خواهــد شــد کــە خــود تعییــن 

کننــدە رشایــط زندگــی خــود باشــند.

ازدواج و طالق 

ــد  ــد ازدواج را در دفــر رجیســر ثبــت کنی ــد، بای ــد در آملــان ازدواج کنی  اگــر مــی خواهی

Standesamt )رجــوع بــه صفحــه 101، فصــل 7(. یــک زن و شــوهر خارجــی بایــد یــک 
گواهــی تولــد / اســم تولــد، یــک گذرنامــه بــا هویــت و ملیــت، یــک تاییــد ثبــت نــام یــا 

اقامــت، و یــا یــک گواهــی معتــرب از کشــور خــود ، نیــاز دارنــد. در آملــان، هــر دو همــر 

معمــوال بایــد ســن قانونــی داشــته باشــند، یعنــی حداقــل 18 ســال ســن. هــر دو نفــر بایــد 

بــه طــور داوطلبانــه ازدواج کننــد.  

یکــی از طرفیــن ازدواج مــی توانــد طــاق بگیــرد. طــاق پــس از یــک ســال جدایــی 

بــا رضایــت متقابــل و پــس از ســه ســال جدایــی مناقشــەبرانگیز بــه رســمیت شــناخته 

ــل 7(،  ــه 101، فص ــه صفح ــوع ب ــه ای Amtsgericht )رج ــود. دادگاه منطق ــی ش م

کــه در آن ولســوالی همــران خــود زندگــی مــی کننــد، مســئول رســیدگی بــه طــاق 

اســت. در دادرسای طــاق، همــران بایــد وکیــل داشــتە باشــند. هزینــه هــای قانونــی 

تقاضــای طــاق هــر دو همــر بــه طــور نیمــه اســت و هــر یــک از همــران هزینــه 

هــای قانونــی خــود را پرداخــت مــی کننــد. پــس از درخواســت، ممکــن اســت رشایــط 

ــاق  ــس از ط ــد پ ــر بای ــر هم ــا ه ــود. اساس ــل ش ــان حاص ــول اطمین ــی حص قانون

هزینەهــای زندگــی خــود را پرداخــت کنــد. ادعــای حــق  دریافــت کمــک مالــی مــی 

ــە دلیــل نگهــداری از کــودک  ــال  زمانــی کــه یکــی از طرفیــن ب ــوان مث ــه عن ــد ب توان

قــادر بــە کار کــردن نباشــد، وارد باشــد.

الحاق به خانواده 

ــی  ــق پناهندگ ــه دارای ح ــخصی ک ــا ش ــده ی ــناخته ش ــده ش ــک پناهن ــوان ی ــه عن ــا ب  ش
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اســت، حــق درخواســت تقاضــای مجــدد خانــواده را داریــد. شــا ایــن حــق را داریــد کــه 

همــر یــا بســتگان و فرزنــدان کوچــک خــود را نــزد خــود بیاوریــد. مســئول ایــن کار ادارە 

اتبــاح خارجــە اســت. درخواســت بــرای بــە هــم پیوســن خانــواده بایــد ظــرف ســه مــاه 

پــس از بــه رســمیت شــناخن حــق پناهندگــی یــا اعطــای حفاظــت، بــه ســفارت آملــان در 

ــوق  ــا حق ــزل، ی ــر داشــن من ــچ رشط و رشوطــی نظی ــتاده شــود.  هی ــور فرس کشــور مذب

کافــی ماهانــە از ایــن بــە هــم پیوســن خانــوادە بــە همدیگــر جلوگیــری نخواهــد کــرد. 

شــا می توانیــد بــرای اطــاع یافــن از حــق و حقــوق قانونــی خــود در ایــن زمینــە بــە 

ــل  ــه 101-102، فص ــه صفح ــوع ب gesonderten Beratung und Betreuung )رج

7( مراجعــە کنیــد. پناهجویــان ســوریەای بایــد تقاضــای خــود را از طریــق وبســایت 

 das Webportal des ــد ــام دهن ــی انج ــورت الکرونیک ــه ص ــه و ب ــور خارج اداره ام

Auswärtigen Amtes )رجــوع بــه صفحــه 101، فصــل 7(. 
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ــود  ــا وج ــگاه ه ــی و باش ــات فرهنگ ــی، موسس ــات ورزش ــواع امکان ــاو ان  در دساو-روس

ــد.  ــازماندهی کنی ــود را س ــت آزاد خ ــم وق ــور منظ ــه ط ــد ب ــی توانی ــا م ــه در آنه دارد ک

ــارت  ــد، مه ــی متــاس بگیری ــراد محل ــا اف ــد ب ــی توانی ــت هــا، شــا م در بســیاری از فعالی

ــه  ــد ب ــان بتوانن ــد و فرزندانت ــدا کنی ــان آملانــی خــود را ارتقــا دهیــد، رسگرمــی پی هــای زب

راحتــی یــاد بگیرنــد. اگــر از اداره اجتاعــی و ادغــام یــا مرکــز شــغلی پــول دریافــت مــی 

 Amt کنیــد، مــی توانیــد از کارت امــور اجتاعــی از اداره امــور اجتاعــی و حقوقــی

für Soziales und Integration )رجــوع بــه صفحــه 102، فصــل 8( درخواســت دهیــد. 

ــرای  ــف( ب ــا ۵۰ ٪ تخفی ــم )ت ــرش ک ــه از پذی ــد ک ــی ده ــکان را م ــن ام ــا ای ــه ش ــن ب ای

ــد: در  ــی کنی ــت م ــف دریاف ــا تخفی ــد. ش ــذت بربی ــف ل ــای مختل ــات و رویداده امکان

 Südschwimmhalle ، Strandbad Adria ، ،حــام بهداشــتی ، Gesundheitsbad تئاتــر

Volkshochschule Dessau-Roßlau ، Museum مــوزه تاریــخ طبیعــی و پیــش از تاریــخ 

و غیــره. اگــر از اداره اجتاعــی و ادغــام یــا مرکــز شــغلی بهــره منــد شــوید، مــی توانیــد 

Bildungs- بــرای حایــت مالــی از فرزنــدان خــود از بســته آمــوزش و پــرورش و مشــارکت

und Teilhabepaket )رجــوع بــه صفحــه 22، فصــل 3( بــرای رشکــت در فعالیــت هــای 

تفریحــی ارائــه شــده توســط باشــگاه هــا و امکانــات جوانــان درخواســت دهیــد. اطاعــات 

ــر  ــوان از دف ــی را مــی ت ــات فراغــت و رویدادهــای کنون ــت هــای اوق ــه فعالی ــوط ب مرب

ــز  ــه صفحــه 102، فصــل 8( و نی اطاعــات گردشــگری Tourist-Information )رجــوع ب

در وب ســایت خــود دریافــت کــرد. 

 

ورزش 

 بیــش از 100 باشــگاه ورزشــی در دساو-روســاو،  در میــان دیگران وجــود دارد. برای ورزش 

هــای توپــی ماننــد فوتبــال، بســکتبال و تنیــس، بــرای ورزش، ژیمناســتیک، هرنهــای رزمــی، 

شــنا، رقــص و ورزش هــای فضــای بــاز ماننــد پیــاده روی، دویــدن و دوچرخــه ســواری. شــا 

 Sportbad Dessau مــی توانیــد در دساو-روســاو در اســتخرهای ســامتی و یــا ورزشــی

ــا ســپتامرب در دریاچەهــای  ــن از مــاه مــه ت ــه صفحــه 102، فصــل 8( و همچنی )رجــوع ب

طبیعــی شــنا کنیــد. یــک مــرور کلــی از همــه باشــگاه هــا، امکانــات ورزشــی و اســتخرها 

 Homepage des Referats ــی ــعه ی ورزش ــد توس ــی واح ــه اصل ــا در صفح و دریاچەه

ــت در  ــرای رشک ــند. ب ــل 8( در دسرس ــه 102، فص ــه صفح ــوع ب Sportförderung )رج

پیشــنهادات ورزشــی، بــرای اکــر باشــگاه هــا الزم اســت عضــو شــوید. بــرای ایــن، هزینــه 

عضویــت بایــد پرداخــت شــود، مقــدار آن توســط هــر باشــگاه تعییــن مــی شــود.  
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عــاوه بــر ارائــه باشــگاه هــای ورزشــی و امکانــات ورزشــی عمومــی، ارائــه دهنــدگان 

خصوصــی ماننــد اســتدیوهای تناســب انــدام و یــوگا نیــز فرصــت انجــام ورزش را ارائــه 

مــی دهنــد. رشکــت هــای بیمــه قانونــی مشــمول مقــرری یارانــه ای بــرای دوره هــای 

ارتقــاء ســامتی مــی کننــد. رشکــت بیمــه درمانــی خــود را در مــورد پیشــنهادات خــود 

مطلــع کنیــد. مراکــز اجتاعــی و فرهنگــی و همچنیــن امکانــات کــودکان و نوجوانــان 

نیــز فعالیــت هــای ورزشــی را بــرای بازدیدکننــدگان خــود ارائــه مــی دهنــد )رجــوع 

بــه صفحــه 102، فصــل 8(. 

 

فرهنگ و طبیعت 

 Bauhaus دساو-روســاو خانــه هــای ســاختان معــروف هــرن، طراحــی و مدرســه معــاری

را بــه منایــش مــی گــذارد. بنیــاد Stiftung Bauhaus Dessau )رجــوع بــه صفحــه 102، 

فصــل 8( نشــان مــی دهــد کــه منایشــگاه هــای تغییــر یافتــه در مــورد طراحــی و معــاری. 

ــی  ــه م ــاالن را ارائ ــودکان و بزرگس ــرای ک ــه ب ــای خاقان ــا و کارگاه ه ــخرنانی ه ــن س ای

دهــد. کــودکان و بزرگســاالن در Anhaltischen Landesbücherei Dessau )رجــوع بــه 

صفحــه 102، فصــل 8( مــی تواننــد از بیــش از 60،000 کتــاب، مجلــه، ســی دی، دی وی دی 

و بــازی هــا را انتخــاب و بــرای مــدت 1 تــا 4 هفتــه اجــاره دهنــد )هزینــه ســالیانه 10 € 

یــا 5 €(. ایــن کتابخانــه همچنیــن کاس هــای ســخرنانی و ســخرنانی هــای منظــم را بــرای 

همــه ســنین برگــزار مــی کنــد. 

تئاتــر Anhaltische Theater  )رجــوع بــه صفحــه 102، فصــل 8( ارائــه مــی دهــد 

بزرگســاالن و کــودکان اجــرای در زمینــه هــای تئاتــر موســیقی، کنــرت، درام، بالــه و 

تئاتــر عروســکی. اگــر فرزنــدان شــا یــا فرزندانتــان احســاس آزمــودن مهــارت هــای 

 Theaterpädagogik ــر ــه بخــش آمــوزش تئات ــد ب ــد، مــی توانی بازیگــری را مــی کنن

)رجــوع بــه صفحــه 103، فصــل 8( مراجعــه کنیــد. در مدرســه موســیقی »کــورت ویل« 

Musikschule Kurt Weill  )رجــوع بــه صفحــه 103، فصــل 8( شــا و فرزندانتــان 

 UCI ،مــی تواننــد یــک آلــت موســیقی یــاد بگیریــد و  یــا خوانندگــی کنیــد. دو ســینا

ــه صفحــه 103، فصــل 8( طیــف گســرده ای از  Kinowelt و Kiez Kino )رجــوع ب

رسگرمــی هــای فیلــم را ارائــه مــی دهنــد. 

 Museum für Naturkunde und تاریــخ   از  پیــش  و  طبیعــی  تاریــخ  مــوزه 

Vorgeschichte  )رجــوع بــه صفحــه 103، فصــل 8( منایشــگاه هــا و مجموعــه هایــی را 

ــذارد.  ــش می گ ــط زیســبە منای ــردم و محی ــط زیســت و م ــن شناســی، محی ــه زمی در زمین

در مــوزه تاریــخ شــهری  Museum für Stadtgeschichte Dessau  )رجــوع بــه صفحــه 
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ــد  ــاد خواهی ــخ 800 ســاله شــهر و منطقــه آن ی ــز در مــورد تاری 103، فصــل 8( همــه چی

ــه صفحــه 103، فصــل 8(   ــت. Anhaltische Gemäldegalerie Dessau  )رجــوع ب گرف

نقاشــی و چــاپ را منایــش مــی دهــد. مــوزه هــای بیشــر در دساو-روســاو را مــی تــوان 

ــت.  ــت آدرس یاف در لیس

پــارک حفاظــت شــدەی Dessau-Wörlitz Garden کــه در منطقــه البــە میانــی قــرار 

دارد، بــا پــارک هــا و قلعــه هــای آن، فرصــت هــای بســیار خوبی برای ســفرهای گشــت 

 Kulturstiftung و گــذار، تورهــا و دوچرخــه هــا ارائــه مــی دهــد. اطاعــات بیشــر از

 Tierpark .رجــوع بــه صفحــه 104، فصــل 8(   در دســرس اســت( Dessau-Wörlitz

Dessau )رجــوع بــه صفحــه 104، فصــل 8(   همچنیــن یــک مقصــد تفریحــی مــورد 

عاقــه بــا حــدود 500 حیــوان و مــکان دیدنــی اســت. 

در دساو-روســاو دو مــکان وجــود دارد کــه در آن شــا حتــی مــی توانید میوه و ســبزیجات 

 Urbanen Farm  ــدون بــاغ یــا بالکــن خــود رشــد دهیــد. مزرعــه شــهری خــود را ب

Dessau  )رجــوع بــه صفحــه 104، فصــل 8( بــر موضوعاتــی از نزدیــک و خودکفایــی در 

غــذای ســامل مترکــز دارد. در زمیــن هــای زیرزمینــی، تخــت ایجــاد مــی شــود کــه مــی توانــد 

 Integrationsgarten Garten »ــاغ حــواس ــام »ب ــاغ ادغ کاشــته و برداشــت شــود. در ب

der Sinne  )رجــوع بــه صفحــه 104، فصــل 8( همچنیــن مــی توانیــد باغبانــی کنیــد. شــا 

همچنیــن مــی توانیــد نحــوه عــادت خــود را یــاد بگیریــد. طــرف هــای ذینفــع همچنیــن 

مــی تواننــد تخــت و تبــادل نظــر بــا دیگــران را مدیریــت کننــد. 

پارک شهر و زمین های بازی 

 نقطــه رشوع مرکــزی در دساو-روســاو پــارک شــهر Stadtpark  )رجــوع بــه صفحــه 104، 

 Bauhaus، و مــوزه جدیــد Kavalierstraße فصــل 8( در مرکــز شــهر اســت. در نزدیکــی

Stadtpark ارائــه مــی دهــد انــواع فرصــت هــای تفریحــی. کــودکان مــی تواننــد در زمیــن 

ــی از  ــود دارد. در بعض ــز وج ــکتبال نی ــازی بس ــن ب ــک زمی ــد و ی ــازی کنن ــزرگ ب ــازی ب ب

نقــاط پــارک، تجهیــزات ورزشــی وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه صــورت رایــگان اســتفاده 

شــود. پــارک شــهر یــک منطقــه تفریحــی بــرای متــام نســل هــا اســت. در طــول مــاه هــای 

تابســتان، حــوادث متعــدد، تــا حــدی آزاد، در جریــان اســت.

  Spiel- und Bolzplätze در رسارس شــهر، زمیــن هــای بــازی و زمیــن فوتبــال 

ــدا مــی شــود کــه  ــان پی ــرای کــودکان و نوجوان ــه صفحــه 104، فصــل 8( ب )رجــوع ب

مــی توانــد توســط همــه بازدیدکننــدگان بــه صــورت رایــگان اســتفاده شــود. شــا یــک 

ــد یافــت.  ــال در فهرســت آدرس خواهی ــازی و فوتب ــی ب ــه هــای انتخاب ــی از زمین منــای کل
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مراکز اجتامعی و فرهنگی 

در دساو-روســاو مراکــز مختلــف فرهنگــی وجــود دارد کــه طیــف گســرده ای از فعالیــت 

  Mehrgenerationenhaus .هــای تفریحــی را بــرای متــام ســنین ارائــه مــی دهنــد

Bürger-، Bildungs- und Freizeitzentrum  )رجــوع بــه صفحــه 104، فصــل 8( خانــه 

Volkshochschule، شــاخه ای از مدرســه موســیقی و یــک محــل دیدنــی بــاز اســت. ایــن 

ــات جلســه و  ــان، امکان ــت زب ــز، اولوی پیشــنهاد دوره هــای ورزشــی، جلســات پخــت و پ

ــرد.  ــر می گی ــان را در ب ــرای جوان اردوهــای تابســتانی ب

مرکــز چنــد فرهنگــی Multikulturelle Zentrum  )رجــوع بــه صفحــه 105، فصــل 

8( یــک محــل ماقــات بــرای مــردم در زمینــه هــای مختلــف اســت و انــواع پــروژه 

هــای آمــوزش بیــن فرهنگــی و مبــارزە بــا تبعیــض  ارائــه مــی دهــد. در مرکــز  اوقــات 

فراغــت فرهنگــی جوانــان و ســاملندان  Villa Krötenhof )رجــوع بــه صفحــه 105، 

ــروه  ــا، گ ــتی کاس ه ــع دس ــرن و صنای ــا، ه ــص و ورزش کاس ه ــرای رق ــل 8( ب فص

 Ölmühle Roßlau ــت ــیاب نف ــای. آس ــه ج ــک ب ــوزش ترافی ــیقی و آم ــای موس ه

)رجــوع بــه صفحــه 105، فصــل 8( ارائــه مــی دهــد یــک جلســه بــاز، نقاشــی، ســفال 

ــان و  ــز جوان ــودکان و مرک ــن، ک ــص، مدیتیش ــره رق ــک دای ــتی دوره، ی ــع دس و صنای

همچنیــن خدمــات ویــژه بــرای زنــان، خانــواده هــای تــک والــد و غیــر فعــال اســت. 

ماقات هــای عمومــی زنــان بــه همــراە مراســم های متنــوع ورزشــی، گــروه کــر، گــروه 

ــان اجتاعی-فرهنگــی   ــز زن ــوان در مرک ــان را مــی ت کار دســت، راه رفــن و رقــص زن

Sozial-kulturellen Frauenzentrum )رجــوع بــه صفحــه 105، فصــل 8( یافــت. 

مجلــس ادغــام پــل  Integrationshaus Die Brücke )رجــوع بــه صفحــه 105، 

ــروه هــای پشــتیبانی و مــردم در متــام ســنین  ــرای گ ــات ب ــک محــل ماق فصــل 8( ی

ــکان  ــد م ــد. چن ــاز کنی ــن را ب ــر و جش ــد از ظه ــای بع ــازی ه ــت، ب ــث اس ــرای بح ب

ــه صفحــه 105، فصــل 8(  جلســه ارشــد  Seniorenbegegnungsstätten )رجــوع ب

ارائــه رویدادهــای فرهنگــی، آواز خوانــدن و بعــد از ظهــر قهــوه، گــروه هــای ورزشــی، 

رقــص، مســافرت و پشــتیبانی روزمــره بــه طــور خــاص بــرای ســاملندان. 

 

کار کودکان و نوجوانان 

 عــاوه بــر امکانــات کــودکان و نوجوانــان، پیشــنهادات تلفــن همــراه رایــگان در  دســاو-

روســاو Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen )رجــوع بــه صفحــه 106-105، 

ــک  ــیار ی ــه س ــال، خان ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب ــان وج ــودکان و نوجوان ــرای ک ــل 8(  ب فص

ــن در متــام طــول ســال در جــاده اســت  ــرای کــودکان 6 ســاله اســت. ای ــوس ســیار ب اتوب
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ــد.  ــذت بربن ــازی ل ــادی ب ــا از ش ــد ت ــی ده ــه م ــازی ارائ ــواد ب ــاس م ــر اس ــودکان را ب و ک

ــردی  Spielmobil ایســتاده در مــکان هــای منظــم در منطقــه شهرســتان. مــکان هــای ف

را مــی تــوان در مجلــه رســمی ایــن شــهر پیــدا کــرد. یکــی دیگــر از پیشــنهادات، ســیرک 

کــودکان و نوجوانــان »raxli-faxli« بــرای کــودکان 8 ســاله اســت. در اینجــا کــودکان جــادو، 

ــاد مــی گیرنــد.  جــورج و متریــن هــای مختلــف آکروباتیــک را ی

 اگــر فرزنــدان و نوجوانــان خــود فعــال باشــند و مــی خواهنــد ایــده هــای خــود را تحقــق 

 Jeah Jugendforum »ــان جــاه ــه »انجمــن جوان ــروژه را ب ــده پ ــد ای بخشــند، مــی توانن

)رجــوع بــه صفحــه 106، فصــل 8( ارســال کننــد. انجمــن جوانــان یــک یــا دو بــار در مــاه 

ماقــات مــی کنــد. 

ــه  ــوع ب ــی Streetworker )رج ــران خیابان ــا، کارگ ــه ه ــکات در محل ــورد مش  در م

ــا در  ــد. اینه ــی کنن ــه م ــان توصی ــه نوجوان ــن ب ــهر همچنی ــل 8( ش ــه 106، فص صفح

محلــه هــا هســتند و بــه مشــکات جوانــان در زمیــن گــوش مــی دهنــد یــا مثــا وقتــی 

کــه در محــل هــای دیــدار جوانــان اختــاف نظــر وجــود دارد، مــی بینیــد. 

 انجمن ها

اگــر شــا عاقــه منــد بــه پیوســن بــه یــک باشــگاه هســتید، لطفــا پیــش از آن خودتــان را 

دربــاره رشایــط اعــام کنیــد. در باشــگاه هــا، معمــوال هزینــه پرداخــت ماهانــه را پرداخــت 

مــی کنیــد و قــرارداد را بــا باشــگاه وارد مــی کنیــد. اگــر شــا از اداره اجتاعــی و ادغــام 

ــا تحــت »بســته آموزشــی و  ــرای مزای ــد ب ــی توانی ــد شــوید، م ــره من ــز شــغلی به ــا مرک ی

مشــارکت« نیــز درخواســت دهیــد. 

داوطلب شدن 

 بســیاری از مــردم در آملــان بــه صــورت داوطلبانــه کار مــی کننــد، یعنــی بــه طــور 

داوطلبانــه و بــدون پرداخــت، در انجمــن یــا موسســه دیگــری. شــامل بســیاری از کــودکان 

ــان.  و نوجوان

ــه درک آگاهــی  ــی ک ــد در حال ــر مــی گیرن ــان ســهم مهــم در جامعــه را در ب داوطلب

ــان  ــای زب ــارت ه ــد و مه ــراد جدی ــد اف ــی دانی ــا م ــد کار. ش ــای جدی ــه ه از زمین

آملانــی خــود را بهبــود مــی بخشــید. داوطلبــان بــرای مثــال در یــک موسســه آموزشــی 
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ــک  ــا ی ــانی ی ــش نش ــوزه، اداره آت ــک م ــتگی، ی ــه بازنشس ــان، خان ــودکان و نوجوان ک

باشــگاه ورزشــی کار مــی کننــد. اگــر شــا عاقــه منــد بــه فعالیــت داوطلبانــه 

هســتید، مــی توانیــد بــه Ehrenamtsbörse )رجــوع بــه صفحــه 106، فصــل 8( در 

Mehrgenerationenhaus تبدیــل شــوید. ایــن بــه شــا در یافــن یــک کار مناســب 

کمــک مــی کنــد. اگــر مــی خواهیــد مشــغول کار داوطلبانــه بــرای پناهنــدگان باشــید، 

ــدگان  ــه در کمــک پناهن ــرای کار داوطلبان ــر شــبکه ب ــات را از دف ــد اطاع ــی توانی م

 Netzwerkstelle für ehrenamtliches Engagement in der آوریــد  بدســت 

ــل 8(.  ــه 106، فص ــه صفح ــوع ب Flüchtlingshilfe )رج

 اگــر بخواهیــد داوطلــب شــوید بــرای یــک دوره طوالنــی تــر، خدمــات داوطلبانــه فــدرال 

گزینــه خوبــی اســت. موسســات رشکــت کننــده در Dessau-Roßlau را مــی تــوان در وب 

 Bundesamts für Familie und ــواده و جامعــه مدنــی ســایت دفــر فــدرال امــور خان

zivilgesellschaftliche Aufgaben )رجــوع بــه صفحــه 107، فصــل 8( پیــدا کنیــد. الــزام 

ــه شــا اجــازه کار اشــتغال  ــه شــا اجــازه اقامــت خــود را ب ــن اســت ک ــه مشــارکت ای ب

)رجــوع بــه صفحــه 59-60، فصــل 9(. خدمــات داوطلبانــه فــدرال حداقــل 6 ســال اســت، 

ــان  ــرای داوطلب ــن فعالیــت متــام روزه انجــام مــی شــود. ب امــا معمــوال 12 مــاه اســت. ای

ــز امــکان  ــه نی ــاالی 27 ســال، یــک رسویــس نیمــه وقــت حداقــل 20.5 ســاعت در هفت ب

ــه  ــت هزین ــدون پرداخ ــد ب ــی توانی ــا، م ــه ش ــات داوطلبان ــول خدم ــت. در ط ــر اس پذی

داوطلبانــه در ســمینارها و دریافــت پــول جیبــی رشکــت کنیــد. آژانــس هــای اســتخدامی 

تصمیــم مــی گیرنــد کــه چقــدر پــول جیــب اســت. پــس از امتــام، یــک گواهینامــه واجــد 

رشایــط دریافــت خواهیــد کــرد. 
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59  دسرتسی به بازار کار 

دسرســی بــه بــازار کار بســتگی بــه وضعیــت اقامــت و مــدت اقامــت قبلــی در آملــان دارد. 

ــازار کار  ــه ب ــی ب ــه دسرس ــت، )Aufenthaltstitel( ب ــوز اقام ــر مج ــرت در ه اداره مهاج

اشــاره مــی کنــد.  

بــه عنــوان یــک شــهروند اتحادیــه اروپــا ، منطقــه اقتصــادی اروپــا) EWR( و ســوئیس، 

شــا نیــاز بــه اجــازه کار بــرای اشــتغال در آملــان نداریــد. پناهجویــان شــناخته شــده 

مجــاز بــه کار بــه عنــوان کارمنــدان متــام وقــت و یــا مســتقل بــه کار مشــغول شــوند.  

اگــر مجــوز اقامــت داریــد، شــا میتوانیــد ســه مــاه پــس از گرفــن تاییدیــه مشــغول بــه 

کار شــوید. 

اگــر شــا بــدون داشــن مجــوز اقامــت مــورد نیــازاز یــک کشــور ثالــث هســتید ، مــی 

ــدگان   ــرت و پناهن ــدرال مهاج ــی از اداره ف ــن پناهندگ ــد از گرف ــاه بع ــه م ــد س تواین

ــد.   ــت کنی ــازه کار دریاف )Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (اج

ــد،  ــد کار را رشوع کنن ــم بتوانن ــرد مقی ــا ف ــت ی ــوز اقام ــراد دارای مج ــه اف ــل از اینک  قب

بایــد مجــوز کار از اداره مهاجــرت خــود دریافــت کنــد Ausländerbehörde ) رجــوع بــه 

صفحــه 107، فصــل 9( . اداره مهاجــرت تصویــب آژانــس اســتخدامی )بررســی اولویــت( را 

مــی گیــرد. انهــا بررســی مــی کننــد کــه آیــا اســتخدام یــک نامــزد خارجــی تاثیــر منفــی بــر 

ــک کشــور  ــی، شــهروند ی ــد ترجیحــی )شــهروند آملان ــک کارمن ــا اینکــه ی ــازار کار دارد ی ب

ــرای  ــل ب ــط کار مشــابه اســت مث ــا رشای ــا EWR( در دســرس اســت و ی ــا ی ــه اروپ اتحادی

کارکنــان آملانــی اســت. بــرای کارکنــان بــا کارآیــی بــاال و کارآزمــوده در مشــاغلی کــه کمبــود 

در آن وجــود دارد هیــچ بررســی اولویتــی انجــام منــی شــود. پــس از گذرانــدن ۱۵ مــاه در 

آملــان، فقــط مقایســه رشایــط کار بررســی مــی شــود )آزمــون وضعیــت(. پــس از چهــار ســال 

اقامــت، دیگــر نیــازی بــه موافقــت بــرای گرفــن آژانــس اســتخدامی نیســت. بــرای گرفــن 

کارهــای عملــی و اشــخاص و افــرادی کــه کارت آبــی اتحادیــه اروپــا دارنــد، الزم نیســت از 

آژانــس اســتخدامی اجــازه دریافــت کنیــد. 

ــی  ــرش زندگ ــز پذی ــک مرک ــتند در ی ــف هس ــه موظ ــت, ک ــوز اقام ــراد دارای مج اف

ــی  ــواب پناهندگ ــن ج ــر گرف ــه منتظ ــرادی ک ــد. اف ــردن را ندارن ــازه کار ک ــد اج کنن

ــد. در صــورت مــروط شــدن در صــورت  خــود هســتند اجــازه کار کــردن را ندارن

ــا از  ــر آنه ــد، اگ ــارکت نکنن ــان مش ــای پناهجوی ــون مزای ــت قان ــا تح ــت مزای دریاف

ــن  ــور ایم ــر از کش ــا اگ ــد ی ــری کنن ــت جلوگی ــه اقام ــان دادن ب ــرای پای ــات ب اقدام

آمــده باشــند و پــس از تأییــد پناهندگــی پــس از 31.08.2015  ردی و یــا دولدونــگ 
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ــد.  ــدام کنن ــای اق ــا حرفه ــرای کار و ی ــد ب ــد. منیتوانن دارن

 

به رسمیت شناخنت مدارک تحصیلی 

 اگــر شــا قبــا در کشــور خــود تحصیــل کــرده ایــد ، مــی توانیــد مــدرک تحصیلــی خــود را 

در آملــان مــورد برســی قــرار دهیــد کــه آیــا مــدارک شــا در آملــان مــورد تاییــد قــرار میگیــرد 

یــا نــه. بســیاری از حرفــه هــا نیــز مــی تواننــد بــدون تاییــد مــدارک بــه رســمیت شــناخته 

شــوند. بــا ایــن وجــود، مفیــد اســت کــه شــا مــدارک خــود را ارزیابــی کنیــد تــا کارفرمایــان 

بتواننــد مهــارت و دانــش شــا را بهــر ارزیابــی کننــد.  

 بــرای برخــی از حرفــه هــا، ارزیابــی مــدارک افــراد خارجــی اجبــاری اســت. اینهــا عمدتــا 

ــن در حــوزه  ــال دکــر و پرســتار و همچنی ــوان مث ــه عن حرفــه هــای بهداشــتی هســتند، ب

اجتاعــی یــا آموزشــی. بــرای ســواالت در مــورد ارزیابــی مــدارک ، خــط تلفــن اداره فــدرال 

 Telefon-Hotline des Bundesamtes für Migration und  مهاجــرت و پناهنــدگان

Flüchtlinge ) رجــوع بــه صفحــه 107، فصــل 9( بــه زبــان آملانــی و انگلیســی در دســرس 

اســت.  

Servicestelle IQ ,,Anerkennungs-  »مشــاوره ارزیابــی و صاحیــت« IQ خدمــات

und Qualifizierungsberatung ) رجــوع بــه صفحــه 107، فصــل 9( از شــا در فرآینــد 

ارزیابــی پشــتیبانی مــی کنــد. او توصیــه مــی کنــد کــه در کجــا دفاتــر ارزیابــی مــدارک و 

مســئولین را پیــدا کــرده و کــدام اســناد را بــرای مراحــل بــه رســمیت شــناخن نیــاز داریــد. 

اغلــب شــا نیازداریــد بــه نســخه هــای گواهــی شــده و ترجمــه مــدارک توســط مرجــم 

معتــرب داریــد. 

انتخاب شغل و ورود به کار 

 Berufsinformationszentrum der در مرکــز اطاعــات حرفــه ای آژانــس اشــتغال 

ــورد  ــد در م ــه صفحــه 107، فصــل 9(شــا مــی توانی Agentur für Arbeit   ) رجــوع ب

حرفــه هــای مختلــف در آملــان، فعالیــت هــا و رشایــط الزم را بیابیــد. در آملــان حرفــه هــای 

گوناگونــی وجــود دارد. اگــر بــه یــک حرفــه خــاص عاقمنــد هســتید، بــرای انجــام ایــن کار 

بــه یــک کارآمــوزی احتیــاج داریــد تــا اینکــه شــا یــک پیــش زمینــه دربــاره آن کار پیــدا 

ــا  ــد ت ــوزی در جســتجوی کار اســتفاده کنن ــد از کارآم ــدان شــا بای ــن فرزن ــد. همچنی کنی

بتواننــد یــک پیــش زمینــه دربــاره آن کار پیــدا کننــد و آن را امتحــان کننــد.  
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ــت  ــف کاری در اینرن ــای مختل ــال ه ــغل، از پورت ــردن ش ــدا ک ــرای پی ــال، ب ــرای مث ب

 Jobbörse der Agentur für  ــتخدامی ــس اس ــغلی آژان ــادل ش ــد. تب ــتفاده کنی اس

Arbeit ) رجــوع بــه صفحــه 107، فصــل 9(. مهــم بــرای جســتجو موفــق بــرای شــغل، 

یــک درخواســت کتبــی بــا یــک نامــه انگیــزه، یــک زندگینامــه CV و معمــوال گواهــی 

و مــدارک اشــتغال اســت.  

 کارکنــان آژانــس اشــتغال  Agentur für Arbeit ) رجــوع بــه صفحــه 107، فصــل 9(بــه 

شــا کمــک مــی کنــد تــا شــا یــک کارآمــوزی مناســب یــا شــغل مناســب را پیــدا کنیــد. اگــر 

شــا منفعــت بیــکاری Arbeitslosengeld ) رجــوع بــه صفحــه 71، فصــل 11( دریافــت 

مــی کنیــد، آژانــس کاریابــی مــی توانــد شــا را از طریــق اقدامــات , تقســیم شــغلی ماننــد 

ــر از  ــد.  اگ ــتیبانی کن ــوزی پش ــوزش و بازآم ــری، آم ــغلی، مربیگ ــای ش ــه ه ــوزش برنام آم

مزایــای مرکــز شــغلی Jobcenter  ) رجــوع بــه صفحــه 107، فصــل 9( بهــره منــد هســتید 

، مناینــده شــا در ایــن آژانــس بــه شــا در پیــدا کــردن یــک شــغل کمــک خواهــد کــرد. 

مرکــز کار همچنیــن از اقدامــات بــرای تقســیم شــغل حایــت مــی کنــد. بــه عنــوان یــک 

قاعــده، بــه مهــارت زبــان آملانــی B1 نیــاز داریــد تــا بتوانیــد بــه یــک کار مشــغول شــوید.  

 

 Zentrum für Migration und آنهالــت  ساکســن  کار  بــازار  و  مهاجــرت  مرکــز 

ــی را در  ــه صفحــه 107، فصــل 9( اطاعات Arbeitsmarkt Sachsen-Anhalt ) رجــوع ب

ــد.  ــک میکنن ــئول کم ــراد مس ــه اف ــه آن ب ــه و ارائ ــک حرف ــورد رشوع ی م

پروژه های پشتیبانی  ) رجوع به صفحه 107 -108، فصل 9( برای ورود به حرفه:
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63 رشوع کسب و کار 

 اگــر شــا از یــک کشــور خــارج از اتحادیــه اروپــا هســتید و مــی خواهیــد خــود 

ــرت   ــد، اداره مهاج ــاز کنی ــتوران ب ــک رس ــا ی ــگاه ی ــک فروش ــال ی ــرای مث ــید و ب ــا باش کف

ــد.  ــب کن ــد آن را تصوی ــل 9( بای ــه 108، فص ــه صفح ــوع ب Ausländerbehörde  ) رج

آمادگــی خــوب و امنیــت مالــی کافــی بــرای پایــه گــذاری الزم اســت. اداره توســعه 

ــه صفحــه 108، فصــل 9(  از  اقتصــادی  Amt für Wirtschaftsförderung  ) رجــوع ب

ــد  ــد. شــا مــی توانی طریــق ســمینارهای تحصیلــی قبــل و بعــد از پایــه حایــت مــی کن

ــی از  ــرور کل ــک م ــد. ی ــت کنی ــب و کار درخواس ــرای رشوع کس ــذاری ب ــه گ ــرای رسمای ب

 Förderdatenbank برنامــه هــای بودجــه مــی توانــد در پایــگاه اطاعــات مالــی فــدرال

ــود.   ــت ش ــل 9( یاف ــه 108، فص ــه صفح ــوع ب des Bundes  ) رج

 بــرای خودکفــا شــدن، شــا بایــد یــک طــرح کســب و کار و یــک طــرح تامیــن مالــی 

بنویســید. شــا بایــد کار خــود را بــه دفــر تجــارت  Finanzamt ) رجــوع بــه صفحــه 

109، فصــل 9( گــزارش دهیــد و بایــد کــد مالیاتــی را از اداره مالیــات درخواســت 

کنیــد  Bundes  ) رجــوع بــه صفحــه 108، فصــل 9(. بــرای مــوارد خــاص، مــدارک و 

مجوزهــا بــا اتــاق بازرگانــی Industrie- und Handelskammer ) رجــوع بــه صفحــه 

109، فصــل 9(  یــا صنایــع دســتی Handwerkskammer ) رجــوع بــه صفحــه 109، 

فصــل 9( چــک کنیــد. بیمــه درمانــی خــود را در بــاره اســتقال خــود گــزارش دهیــد. 

 Deutschen ــالخوردگان بــرای مثــال در بــرای ســواالتی درمــورد ارائــه خدمــات س

Rentenversicherung ) رجــوع بــه صفحــه 109، فصــل 9( درج کنیــد. پــس از ایجــاد 

 Beratungsförderung des  یــک کســب و کار، مــی توانیــد از مشــاوره فــدرال

ــد.  ــه صفحــه 109، فصــل 9( اســتفاده کنی Bundes  ) رجــوع ب

 

قانون کار 

 کار کامــل در آملــان حــدود ۴۰ ســاعت در هفتــه را پوشــش مــی دهــد. همچنیــن ممکــن 

اســت در نیمــه وقــت کار کنیــد. معمــوال از دوشــنبه تــا جمعــه کار مــی کنیــد. کار در متــام 

روزهــای کاری هفتــه (دوشــنبه تــا شــنبه) و همچنیــن کار شــبانه مجــاز اســت. در بعضی از 

مشــاغل بــرای مثــال ماننــد رســتوران ، روز یکشــنبه و تعطیــات عمومــی نیــز مجــاز اســت. 

حداقــل دســتمزد قانونــی از ســال ۲۰۱۷ € ۸.۸۴ در هــر ســاعت اســت. اگــر شــا ۵ روز در 

هفتــه کار کنیــد، حــق قانونــی داریــد کــه حداقــل ۲۰ روز تعطیــل در ســال داشــته باشــید.  

 اگــر بیــار هســتید، کارفرمــای شــا ۶ هفتــه بــه طــور کامــل حقــوق شــا را مــی پــردازد. 

اگــر شــا بیمــه  داشــته باشــید و بیشــر از ۶ هفتــه مریــض باشــید ،٪۷۰ حقــوق خــود را از 
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بیمــه درمانــی دریافــت خواهیــد کــرد. اگــر بیــار هســتید، بافاصلــه بــا کارفرمــای خــود 

متــاس بگیریــد و بــه او اطــاع دهیــد. حداکــر بعــد از روز ســوم بیــاری، بایــد گواهــی از 

دکــر خود(گواهــی بهداشــت)را بــه کارفرمــای خــود ارســال کنیــد. هرچقــدر مــدت زمانــی 

طوالنــی تــری بــرای یــک رشکــت کار کنیــد, مــدت لغــو قــرارداد توســط کارفرمــا طوالنــی تــر 

مــی شــود.  در رشکــت هایــی بــا بیــش از ۵ کارمنــد، اغلــب منایندگــی کارمنــد، شــورای کار 

اســت. شــورای کار بــه منافــع کارکنــان متعهــد اســت و بــه مشــکات مربــوط بــه عملیــات 

ــد.  ــری تشــکیل دهن ــه هــای کارگ ــد در اتحادی ــی توانن ــز م ــران نی ــد. کارگ ــی کن کمــک م

اتحادیــه هــای کارگــری انجمنــی هســتند بــرای مراقبــت ازاهــداف اعضــای خــود در مقابــل 

کارفرمایــان، بــه عنــوان مثــال، بــرای حقــوق و دســتمزد باالتــر و رشایــط کار بهــر.  

اگــر در آملــان کار کنیــد، بایــد مالیــات و بیمــه اجتاعــی را پرداخــت کنیــد. همچنیــن، 

کســانی کــه کارکنــان را اســتخدام مــی کننــد، بایــد بــرای آنهــا مالیــات پرداخــت کننــد. 

کســی کــه کار میکنــد یــا میگــذارد کســی بــرای او کار کنــد و مالیــات آن کار را 

پرداخــت نکنــد او بــه طــور غیرقانونــی عمــل کــرده و بایــد جریمــه بپــردازد. 
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67 وسایل حمل و نقل عمومی 

 بــه منظــور مناســب بــودن و آزاد بــودن در ســفر بــه دســاو روســاو ، شــا مــی توانیــد از 

وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کنیــد. وســایل حمــل و نقــل اتوبــوس هــا، مروهــاو 

قطارهــای منطقــه ای هســتند. در ایســتگاهها میتوانیــد بلیطهــای آن را بخریــد. شــا مــی 

ــد. شــا فقــط  ــه، هفتگــی و ســاالنه را انتخــاب کنی ــد بیــن بلیــط تــک، بلیــط روزان توانی

مجــاز بــه ســفر بــا یــک بلیــط معتــرب هســتید.و بایــد آن را هنــگام کنــرول بلیــط هــا نشــان 

دهیــد. و اگــر شــا هنــگام ســفر بلیــط بــه همــراه نداشــته باشــید ،شــا را بــا مبلــغ€  ۶۰ 

ــن  ــا والدی ــودن ب ــراه ب ــالگی در صــورت هم ــا ســن شــش س ــودکان ت ــد. ک ــه میکنن جریم

خــود، مــی تواننــد مجانــی ســفر کنند.اطاعــات بیشــر در ایســتگاه اصلــی و همچنیــن در 

صفحــه اصلــی Dessauer Verkehrs GmbH ) رجــوع بــه صفحــه 109، فصــل 10(  در 

دســرس اســت.  

بــرای ســفر بــه شــهرهای دیگــر، مــی توانیــد از قطارهــای دویچــه بــان و ســایر رشکــت 

هــای راه آهــن یــا اتوبــوس هــای دوردســت اســتفاده کنیــد. همچنیــن بایــد شــا قبــل 

از ســوار شــدن بلیــط خریــداری کنیــد. شــا هنگامــی میتوانیــد از نــوار امنیتــی عبــور 

کنیــد ، کــه قطــار بــه صــورت کامــا متوقــف شــده باشــد. چونکــه ممکــن هســت شــا 

بــا قطــار تصــادف کنیــد. 

دوچرخه 

 دوچرخــه ســواری در آملــان بســیار محبــوب اســت. بــرای اینکــه راحــت در جــاده هــا ســفر 

کنیــد، بایــد  برخــی از قوانیــن را رعایــت کنیــد. کــودکان تــا ســن ۸ ســالگی بایــد در پیــاده 

رو دوچرخــه ســواری کننــد و کــودکان حتــی در ســن ۱۰ ســالگی اجــازه دوچرخــه ســواری 

در پیــاده رو را دارنــد .متــام دوچرخــه ســواران بیــش از ۱۱ ســاله بایــد در جــاده یــا مســیر 

دوچرخــه ســوار دوچرخــه ســواری کننــد. خــط دوچرخــه در جــاده بــا خــط ســفید عامــت 

گــذاری شــده و مســیر دوچرخــه ســواری آبــی رنــگ مشــخص شــده اســت. اتومبیــل هــا 

اجــازه رانندگــی در ایــن جــاده هــا را ندارنــد. 

 یــک دوچرخــه بایــد چــراغ جلــو، عقــب، ترمــز، زنــگ و ۴ رفلکتــور دارا باشــد. فقــط یــک 

ــد. بچــه هــای کوچــک اجــازه  ــر روی دوچرخــه دوچرخــه ســواری کن نفــر مجــاز اســت ب

دارنــد فقــط روی صندلــی هــای مخصــوص و یــا تریلــر ویــژه بچــه ســوار شــوند.. دوچرخــه 

ــد  ــد. شــا بای ــر خــود را بچســبانند و ســواری کنن ــه دیگ ــه وســایل نقلی ــد ب ســواران نبای

هــان قوانیــن اتومبیــل هــا را بــه عنــوان راننــدگان دنبــال کنیــد. در مــورد نقــض قوانیــن، 

دوچرخــه ســواران توســط پلیــس متوقــف شــده و بایــد جریمــه پرداخــت کننــد. اســتفاده از 

تلفــن همــراه در حیــن دوچرخــه ســواری و مســت بــودن هنــگام دوچرخــه ســواری ممنــوع 

اســت. بــرای ایمنــی خــود، هــر دو دســت را روی فرمــان دوچرخــه نگــه داریــد و پشــت 
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ــید.  ــه را بپوش ــی دوچرخ ــکان کاه ایمن ــورت ام ــد. در ص ــواری کنی ــه س ــم دوچرخ رس ه

 Allgemeinen اطاعــات در مــورد دوچرخــه ســواری و تجمــع دوچرخــه ســواران توســط

Deutschen Fahrrad-Clubs ) رجــوع بــه صفحــه 109، فصــل 10(. 

اتومبیل 

 اگــر میخواهیــد یــک ماشــین را در آملــان رانندگــی کنیــد، بایــد یــک گواهینامــه رانندگــی 

معتــرب داشــته باشــید. اگــر مجــوز رانندگــی بیــن املللــی یــا خارجــی داریــد، بپرســید کــه 

چگونــه و در چــه مــدت در آملــان معتــرب خواهــد بــود. ، اگــر از کســی ماشــین بــه 

ــد.  ــده بیمــه داری ــوان یــک رانن ــه عن ــا شــا ب ــد کــه آی ــد بررســی کنی طــور قرضــی گرفتی

 Amt für öffentliche هنــگام خریــد یــک ماشــین، بایــد آن را در اداره امنیــت عمومــی

ــه  ــد. هم ــت کنی ــل 10( ثب ــه 109، فص ــه صفح ــوع ب Sicherheit und Ordnung ) رج

ــی  ــدن همچنیــن رسنشــینان در صندل ــد ایمنــی خــود را ببن ــد کمربن افــراد در ماشــین بای

عقــب. متــام كــودكان زیــر ۱۲ ســال کــه كمــر از ۱۵۰ ســانتیمر دارنــد بایــد در صنــديل هــاي 

مخصــوص كــودكان بنشــینند. اســتفاده از تلفــن همــراه در حیــن رانندگــی ممنــوع اســت. 

ــد.   ــد اجــازه رانندگــی را نداری اگــر شــا رشب خمــر کردی

بــرای انــواع جــاده هــا، حداکــر رسعــت وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. بســته بــه 

وضعیــت جــاده یــا آب و هــوا، بایــد بــا احتیــاط و آهســته رانندگــی کنیــد. قبــل از رانندگــی 

ــان یــک   ــد. اگــر در جری ــن رانندگــی در آملــان مطالعــه کنی ــاره قوانی ــه طــور کامــل درب ب

تصــادف بودیــد ، محــل حادثــه را بــا یــک مثلــث هشــدار ایمــن کنیــد و در صــورت لــزوم 

کمکهــای اولیــه را ارائــه دهیــد. بــا پلیــس متــاس بگیریــد و، در صــورت لــزوم بــا خدمــات 

آمبوالنــس ۱۱۲ متــاس بگیریــد . تــا زمانــی کــه پلیــس نرســیده محــل حادثــه را تــرک نکنیــد. 
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71  بیمه تامین اجتامعی 

ــب آن  ــده و عواق ــی عم ــرات زندگ ــر خط ــی در براب ــان، حفاظــت مال ــی آمل ــه اجتاع بیم

ــه  ــد. بیم ــی ده ــه م ــدت را ارائ ــی م ــت طوالن ــاری و مراقب ــری، بی ــکاری، پی ــد بی مانن

ــت  ــا پرداخ ــط کارفرم ــی توس ــن اجتاع ــاغل تامی ــی از مش ــت نیم ــاری اس ــی اجب اجتاع

مــی شــود. نیــم دیگــر توســط کارمنــد پرداخــت مــی شــود و بــه طــور خــودکار از حقــوق 

و دســتمزد کــر مــی شــود.  

ســهم در تامیــن اجتاعــی بســتگی بــه درآمــد دارد. کارکنــان بــه طــور مالــی تحــت 

ــا ســال ۲۰۲۹ ، ســن  ــی شــوند. از ســال ۲۰۱۲ ت ــری م ــه بازنشســتگی پی پوشــش بیم

ــتگی  ــه بازنشس ــد. بیم ــی یاب ــش م ــال افزای ــا ۶۷ س ــج از ۶۵ ت ــه تدری ــتگی ب بازنشس

نیــز از شــا حایــت مــی کنــد اگــر شــا بــه دلیــل بیــاری یــا معلولیــت دیگــر منــی 

توانیــد یــا فقــط بخشــی از آن کار مــی کنیــد. بیمــه حــوادث قانونــی شــا را در مقابــل 

حــوادث کاری و رفــت و آمــد و همچنیــن بیــاری هــای شــغلی بیمــه مــی کنــد. ایــن 

افــراد کســانی را کــه تحــت تأمیــن هزینــه هــای انتقالــی و بازنشســتگی قــرار دارنــد 

جــربان مــی کنــد و از توانبخشــی پزشــکی و حرفــه ای حایــت مــی کنــد.  

هرکســی کــه در آملــان بــی دلیــل ازکار بیــکار شــود، از دولــت حایــت مالــی مــی کنــد 

 Agentur für Arbeit و بــرای اســتخدام از طریــق آژانــس اســتخدامی کمــک مــی کــند

) رجــوع بــه صفحــه 109، فصــل 11(. اگــر شــا شــغل خــود را از دســت داده و قبــا بــرای 

ــکاری  ــای بی ــید. مزای ــکاری بپرس ــای بی ــرای مزای ــد ب ــی توانی ــد، م ــده ای ــه ش ــاه بیم ۱۲ م

حداکــر ۱۲ مــاه و یــا بیــن ســنین ۵۰ تــا۶۵ ســال بــرای حداکــر ۱۵ تــا ۲۴ مــاه در دســرس 

اســت. هــر کــس بیــکاری دریافــت مــی کنــد کــه مــی توانــد کار کنــد، امــا منــی توانــد در 

بلنــد مــدت کار پیــدا کنــد و نیــاز بــه کمــک دارد. بیــکاری دوم بــه شــا خواهــد پرداخــت 

تــا زمانــی کــه بیــکاری ادامــه یابــد و شــا درآمــد کافــی بــرای حایــت از معیشــت خــود 

نداریــد. اطاعــات بیشــر در مــورد کمــک هزینــه بیــکاری II را مــی توانیــد از مرکــز شــغلی 

Jobcenter ) رجــوع بــه صفحــه 109، فصــل 11( بدســت آوریــد. 

 

بیمه خصوصی 

 عــاوه بــر بیمــه قانونــی، بســیاری از بیمــه خصوصــی وجــود دارد. هــر بیمــه هزینهایــی 

ــاز داریــد  دارد. قبــل از اینکــه بیمــه کنیــد، بایــد بــه دقــت در مــورد آنچــه کــه واقعــا نی

دقــت کنیــد. در آملــان، یــک تعهــد قانونــی بــرای جایگزینــی هــر آســیب وارده وجــود دارد. 

بــه همیــن دلیــل اســت کــه بیمــه مســئولیت شــخصی بســیار مهــم اســت. ایــن بــه شــا 

مــی دهــد اگــر شــا بــه طــور غیــر عمــد بــه شــخص دیگــری آســیب رســانده ایــد. بیمــه 



72

ــال  خانــواده پرداخــت مــی شــود، اگــر آســیب در آپارمتــان شــا رخ دهــد، بــه عنــوان مث

آلودگــی آب، آتــش ســوزی و رسقــت. اگــر شــا دارای یــک وســیله نقلیــه هســتید، بایــد 

بیمــه اتومبیــل را اخــذ کنیــد. دیگــر بیمــه هــای خصوصــی ماننــد بیمــه معلولیــت شــغلی 

و بیمــه زندگــی وجــود دارد. اجــازه دهیــد کــه رشکــت هــای بیمــه ای مختلــف بــرای ارائــه 

مقادیــر غیرمجــاز بــه قیمــت هــا و خســارات تحــت پوشــش قــرار گیرنــد. اگــر خدمــات را از 

مرکــز شــغلی دریافــت مــی کنیــد، مــی توانیــد خــود بیمــه خــود را انتخــاب کنیــد و مبلــغ 

یــک بــار را دریافــت کنیــد. 

 

 

 



73 یادداشت



Do
ku

te
am

 d
es

 F
ac

hb
er

ei
ch

 D
es

ig
n 

De
ss

au
H

oc
hs

ch
ul

e 
A

nh
al

t

12  رسانه ها



75  پیشنهاد رسانه و سهم پخش 

رســانەها در آملــان، در قالــب روزنامــه هــا، ایســتگاه های رادیویــی و تلویزیونــی و همچنین 

پیشــنهادات آنایــن وجــود دارنــد. رســانه هــا در آملــان مســتقل هســتند و روزنامــه نــگاران 

آزاد هســتند کــه در مــورد همــه موضوعــات )آزادی مطبوعــات( گــزارش دهنــد. 

تصویــر(،  ایــن  تابلوئــی  روزنامــه  از  )بعــد  آملانــی  هــای  روزنامــه  بزرگریــن 

Süddeutsche Zeitung، Frankfurter Allgemeine Zeitung و Die Welt اســت. 

آنهــا دربــاره موضوعــات سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی اطاعــات مــی دهنــد. روزنامــه 

هــای منطقــه ای ماننــد »Mitteldeutsche Zeitung« نــه تنهــا در مــورد موضوعــات 

بیــن املللــی و ملــی گــزارش مــی دهنــد، بلکــه در مــورد رویدادهــای محلــی و منطقــه 

ای نیــز گــزارش داده انــد. یــک مــاه، خربنامــه رســمی منتــر شــده توســط شــهر دســئو 

روســاو، حــاوی اطاعــات روزانــه محلــی اســت. مجلــه رویــداد رایــگان لئــو یــک بــار 

ــال مــی توانیــد روزنامــه  ــرای مث ــرای منطقــه آنهالــت منتــر مــی شــود. ب در مــاه ب

رســمی و مجلــه ی لئــو را دریافــت کنیــد. در Bürobüro ) رجــوع بــه صفحــه 110، 

فصــل 12(. 

ایســتگاه هــای رادیــو و تلویزیــون بــه ایســتگاه هــای عمومــی و خصوصــی تقســیم مــی 

شــوند. طبــق قانــون اساســی، پخــش خدمــات عمومــی موجــب تنــوع نظــرات مــی شــود. 

برنامــه هــای تلویزیونــی 3sat، MDR ،Das Erste، ZDF و ایســتگاه هــای رادیویــی 

Deutschlandradio، MD aktuell، MD Sachsen-Anhalt و غیــره اطاعــات و رسگرمــی 

را ارائــه مــی دهنــد. آنهــا توســط هزینــه پخــش، کــه بایــد بــرای هــر آپارمتــان پرداخــت 

مــی شــود، تامیــن مــی شــود. وقتــی کــه ایــن قطــب منــا )اوائــل ســال 2018( منتــر شــد، 

هزینــه ماهانــه 17.5 یــورو بــود. اگــر از مزایــای Jobcenter، اداره امــور اجتاعــی و ادغــام 

یــا BAföG دریافــت مــی کنیــد، مــی توانیــد از پرداخــت خــاص شــوید. بــرای انجــام ایــن 

 ( Beitragsservice ــات کمــک ــت از خدم ــرای معافی ــک درخواســت ب ــد ی کار، شــا بای

ــی  ــه اصل ــوان در صفح ــی ت ــن را م ــد. ای ــل 12(را وارد کنی ــه 110، فص ــه صفح ــوع ب رج

ــا  ــراه ب ــد هم ــت بای ــت. درخواس ــز کار و در Bürgerbüro یاف ــک، در مرک ــات کم خدم

تصمیــم فعلــی شــا در دریافــت مزایــا باشــد. 

ــق  ــا از طری ــات ی ــق تبلیغ ــون خــود را از طری ــو و تلویزی  ایســتگاه هــای خصوصــی رادی

 RAN1 مــدل هــای پرداخــت مــی کننــد. بــرای منطقــه آنهالــت نیــز ایســتگاه منطقــه ای

وجــود دارد. او در مــورد وقایــع و اخبــار از Dessau-Roßlau و مناطــق اطــراف آن گــزارش 

می دهــد. عــاوه بــر ایــن، کانــال بــاز Dessau، برنامــه ای کــه توســط شــهروندان طراحــی 

شــده اســت، تأمیــن مالــی کمــک مالــی و دولتــی اســت. 
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 تلفن، اینرتنت و تلویزیون کابلی 

 بــرای اســتفاده از اینرنــت و یــک تلفــن ثابــت در خانــه خــود، بایــد بــه یــک ارائــه دهنــده 

ارتبــاط از راه دور بــرای یــک ارتبــاط درخواســت دهیــد. قبــل از امضــای قــرارداد، هزینــه 

هــا و منافــع و همچنیــن مــدت قــرارداد را مقایســه کنیــد. هنــگام ثبــت نــام بــرای یــک 

قــرارداد تلفــن همــراه، در مــورد هزینــه هــا، مزایــا و مــدت زمــان در پورتــال مقایســه در 

اینرنــت اطاعــات کســب کنیــد. شــا بایــد بــرای اینرنــت و تلفــن پرداخــت کنیــد، حتــی 

اگــر شــا از اداره امــور اجتاعــی و ادغــام یــا مرکــز وظیفــه بهــره منــد شــوید. 

ــه  ــط صاحبخان ــواره توس ــش ماه ــک دی ــب ی ــتیجاری، نص ــازل اس ــیاری از من در بس

ــن  ــی در ای ــل پرداخت ــال کاب ــک اتص ــق ی ــوال از طری ــون معم ــت. تلویزی ــوع اس ممن

ــه صفحــه  ــای مرکــز شــغلی Jobcenters ) رجــوع ب آپارمتــان هــا اســت. اگــر از مزای

 Amtes für Soziales und 110، فصــل 12( یــا اداره امــور اجتاعــی و ادغــام

Integration ) رجــوع بــه صفحــه 110، فصــل 12( دریافــت کنیــد، مــی توانیــد 

درخواســت بازپرداخــت کنیــد. فــرض هزینــه هــا فقــط در صورتــی امــکان پذیــر اســت 

ــرارداد اجــاره شــا باشــد.  ــل موجــود بخشــی از ق ــه اتصــال کاب ــه هزین ک

 Zerbster Straße دسرســی رایــگان بــه اینرنــت در Dessau-Roßlau در مرکــز شــهر

وجــود دارد. همــه مــردم شــهر مــی تواننــد بــه صــورت رایــگان 2 ســاعت منتظــر مباننــد 

ــا گوشــی  ــه ی ــاپ، رایان ــپ ت ــک ل ــد. در ی ــه شــهر را دریافــت کنن ــوط ب ــا اطاعــات مرب ی

ــرده و  ــاب ک ــبکه Wi-Fi »Dessau-Rosslau_public« را انتخ ــد ش ــط بای ــمند، فق هوش

ــد.   ــده را بپذیری ــه دهن ــات ارائ ــط خدم رشای
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79 جشنواره ها و تعطیالت 

در تعطیــات عمومــی، اکــر کارکنــان آزاد هســتند و مــدارس، مغــازه هــا و دفاتــر بســته 

ــود دارد. در  ــکوالر وج ــیحی و س ــات مس ــادی از تعطی ــداد زی ــان تع ــد. در آمل ــده ان ش

کریســمس تولــد عیســی مســیح جشــن گرفتــه مــی شــود. در عیــد پــاک، در جمعــه خوبــی، 

ــا  ــد آنه ــد. دو روز بع ــی گیرن ــن م ــیح را جش ــی مس ــدن عیس ــوب ش ــم مصل ــردم مراس م

قیــام خــود را جشــن مــی گیرنــد. در ساکســونی-آنهالت و برخــی دیگــر از ایالتهــای فــدرال 

اصاحــات در تاریــخ 31.10 اســت. تعطیــات عمومــی در ایــن روز تجدیــد کلیســا توســط 

مارتیــن لوتــر تصــور مــی شــود. 

ــی  ــات مل ــی شــود. تعطی ــه م ــی، روز کار جشــن گرفت ــاە م ــن روز م درهرســالە اولی

ــای پیوســن دو کشــور  ــه معن ــن ب ــان« اســت. ای ــرب »روز اتحــاد آمل ــان روز 10 اکت آمل

ــان اســت.  ــه آمل جداگان

 Leopoldsfest .دساو-روســاو همچنیــن میزبــان بســیاری از جشــنواره هــای محلــی اســت 

در مرکــز شــهر و همچنیــن  Schifferfest در Roßlau. Leopoldsfest در مرکــز شــهر 

Dessau یــادآور Leopold I، شــاهزاده Anhalt-Dessau اســت. اجــزای آن عبارتنــد از 

ــنواره  ــواری. جش ــیاری از س ــا بس ــگاه ب ــی و منایش ــازار تاریخ ــی، ب اردوگاه نظامی-تاریخ

ــازار  ــک ب ــوف، ی ــک صف ــتیوال  ی ــود. فس ــی ش ــزار م ــی در Roßlau برگ ــه و قایقران خان

قــرون وســطایی و چندیــن شــب رقــص و موســیقی. اطاعــات در مــورد جشــنواره هــای 

ــاو  ــگری دساو-روس ــال گردش ــوان در پورت ــی ت ــه را م ــای منطق ــنواره ه ــا جش ــر و ی دیگ

Tourismusportal der Stadt Dessau-Roßlau ) رجــوع بــه صفحــه 110، فصــل 13( 

یافــت مــی شــود. 

 الگوهای معارشت 

 در آملــان  بــا »ســام« یــا بــه شــکل مــودب »روز خــوش« افــراد بــا هــم رشوع بــە گفتگــو 

ــزی  ــرای درخواســت چی ــن ب ــدار(. همچنی ــد دی ــە امی ــرای خداحافظــی از )ب ــد. و ب می کنن

از کســی بهــر اســت کــە از واژەی لطفــا و پــس از اجابــت آن از متشــکرم اســتفادە شــود.

 اگــر شــا یــک فــرد را ماقــات میکنیــد، بــا هــم دســت می دهیــد. زنــان و مــردان نیــز بــا 

هــم دســت می دهنــد. شــا همچنیــن مــی توانیــد در میــان دوســتان نزدیــک خــود، اگــر 

فــردی را منــی شناســید، نــام خــود را معرفــی مــی کنیــد. 

ــە باشــد،  ــش از 5 دقیق ــر شــا بی ــر تاخی ــان بســیار مهــم اســت. اگ وقــت شناســی در آمل

ــە  ــرام ب ــدم اح ــانە ع ــر نش ــد. تاخی ــاع دهی ــی آن را اط ــاس تلفن ــا مت ــە ب ــت ک ــر اس به

ــد در مکان هــای  ــا صــدای بلن ــک ب ــە موزی ــن گــوش دادن ب ــل اســت. همچنی طــرف مقاب



80

عمومــی نشــانە بی احرامــی اســت. قبــل از وارد شــدن بــه اتــاق، بــه عنــوان مثــال در یــک 

آژانــس عمومــی، صــرب کنیــد تــا فراخوانــدە شــوید. هنگامــی کــه کســی بعــد از شــا وارد 

اتــاق مــی شــود احــرام مــی گــذارد کــه درب را ببندیــد. زبالــه بــر روی زمیــن پرتــاب منــی 

ــی  ــز عمل ــان نی ــه دفــع مــی شــود. ریخــن آب دهــان در خیاب شــود، امــا در مخــازن زبال

ــە  ــا ب ــت، حت ــح نیس ــا واض ــرای ش ــزی ب ــر چی ــرە اگ ــور روزم ــت. در ام ــندیدە نیس پس

ــد. ــە از دیگــران ســوال کنی شــکلی محرمان

 

دین 

 در آملــان هــر کــس مــی توانــد آزادانــه دیــن خــود را انتخــاب کنیــد و یــا انتخــاب کنیــد 

ــون  ــوق اساســی قان ــن حق ــی از مهمری ــن حــق یک ــید. ای ــتە باش ــاوری نداش ــچ ب ــه هی ک

ــک از مذاهــب  ــچ ی ــه هی ــان ب ــردم در آمل ــک ســوم از م ــش از ی ــان اســت. بی اساســی آمل

موجــود تعلــق ندارنــد. تقریبــا بیــش از نصــف مســیحیان هســتند، حــدود نیمــی از آنهــا 

ــد.  ــق دارن ــە پروتســتان تعل ــه کلیســاهای کاتولیــک و نیمــی دیگــر ب ب

ســومین گــروه بــزرگ مذهبــی 4 میلیــون مســلان اســت. حــدود 200000 نفــر مــی گوینــد 

کــه یهــودی هســتند. عــاوه بــر ایــن، تعــداد بیشــری از بودایــی هــا، هندوهــا، یزیــدی هــا، 

ســیک هــا و بهایــی هــا در آملــان زندگــی مــی کننــد. در دساو-روســاو چندیــن کلیســای 

evangelische ) رجــوع بــه صفحــه 110، فصــل 13(، دو کلیســای katholische ) رجــوع بــه 

ــل 13(، دو  ــه 111، فص ــه صفح ــوع ب ــەیهودی ) رج ــک کنیس ــل 13(، ی ــه 111، فص صفح

 freikirchliche مســجد ) رجــوع بــه صفحــه 111، فصــل 13(و چنــد انجمــن کلیســای آزاد

Gemeinden  ) رجــوع بــه صفحــه 111، فصــل 13( وجــود دارنــد. 

 در مــدارس آملانــی، درس هــای مذهبــی یــا اخاقــی در میــان دروس وجــود دارنــد. در ایــن 

دروس، دانــش آمــوزان بــا ارزش هــا، فلســفه و ادیــان مختلــف برخــورد آشــنا می شــوند.
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14خدمات پشتیبانی 



83 مشاوره مهاجرت 

 Migrationsberatungsstellen für بزرگســاالن  بــرای  مهاجــرت  مشــاوره  مراکــز 

Erwachsene ) رجــوع بــه صفحــه 112، فصــل 14( از پناهنــدگان و مهاجرانــی کــه بــرای 

اولیــن بــار در آملــان بــه ســن قانونــی رســیدەاند، حایــت مــی کننــد. مشــاوران بــا چالــش 

هایــی کــه مــی تواننــد هنــگام اســتقرار در آملــان ایجــاد شــوند آشــنا هســتند. پــس از یــک 

ــه شــا  ــا برنامــه ای بســازید کــه ب ــد کــرد ت ــا شــا کار خواهن ــا ب گفتگــوی شــخصی، آنه

ــه  ــت ک ــد گرف ــاد خواهی ــا ی ــد. ش ــدا کنی ــان پی ــود را در آمل ــت خ ــد رسع ــی کن ــک م کم

ــد.  ــاد بگیری ــی را ی ــد آملان خدمــات پشــتیبانی چــه در دســرس هســتند و شــا مــی توانی

آنهــا از شــا حایــت مــی کننــد یــا شــخص متــاس دهنــده را بــرای ســواالت در مــورد محــل 

اقامــت، مســکن، بهداشــت، شــناخت درجــه هــا، جســتجوی شــغلی، تحصیــل و فعالیــت 

هــای اوقــات فراغــت بــه شــا مــی دهنــد. 

 gesonderte Beratung ــه وجــود دارد ــن، مشــاوره و مراقبــت جداگان ــر ای عــاوه ب

ــت  ــدف بازگش ــا ه ــه ب ــل 14(، ک ــه 112، فص ــه صفح ــوع ب und Betreuung ) رج

مهاجــران دیرهنــگام و پناهنــدگان تحــت پوشــش اقامــت اســت. در ایــن مراکــز 

مشــاوره، شــا در مــورد مســائل پناهندگــی، اقامــت و عملکــرد جامــع حایــت مــی 

شــوید. 

ــل  ــه 112، فص ــه صفح ــوع ب ــان Jugendmigrationsdienst ) رج ــرت جوان اداره مهاج

14( بــه جوانــان کمــک مــی کنــد تــا از چالــش هــای موجــود در زندگــی در آملــان عبــور 

کننــد. ایــن مشــاورەها بــرای جوانــان تــا ســن 27 ســالە رایگاننــد. ایــن پیشــنهادها جنبەهای 

مختلفــی را دربرمی گیرنــد: بــرای مثــال، آنهــا در مــورد ســواالت در مــورد آمــوزش، سیســتم 

مدرســه و آمــوزش، برنامــه ریــزی حرفــه ای و فرصــت هــای اوقــات فراغــت بــرای کــودکان 

و نوجوانــان، کمــک مــی کننــد. 

اگــر ســوالی داریــد، مــی توانید بــه دفر شــهروندان دفر فــدرال مهاجــرت و پناهندگان 

Bürgerservice des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ) رجــوع 

بــه صفحــه 112، فصــل 14( مراجعــه کنیــد. آنهــا بــا تلفــن یــا ایمیــل بــە ســواالت در 

مــورد مهاجــرت و ادغــام، حــق اقامــت یــا طبابــت پاســخ خواهنــد داد. 

واسطەهای زبانی 

ــر در درک  ــتند. اگ ــب هس ــان داوطل ــام، مرج ــای ادغ ــا راهناه ــان ی ــای زب ــطه ه  واس

مشــکل داریــد، مــی توانیــد از آن اســتفاده کنیــد تــا شــا را در طــول کارهــای اداری رســمی 

یــا رفــن بــە دکــر یــاری کننــد. آنهــا همچنیــن بــه شــا بــرای تکمیــل برنامــه هــا کمــک 
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مــی کننــد. اگــر بــه پشــتیبانی زبانــی نیــاز داریــد، مــی توانیــد از راهنــای چندرســانه ای 

ــه صفحــه 112، فصــل  اداره راهنــای ادغــام Multikulturellen Zentrums ) رجــوع ب

14( اســتفاده کنیــد.  پــروژە SiSA Sprachmittlung در زاکســن-آنهالت ارائــه مــی دهــد 

آمــوزش زبــان تلفنــی SiSA Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt ) رجــوع بــه صفحــه 

112، فصــل 14(. پــس از اطــاع قبلــی، کارکنــان SiSA همچنیــن مــی تواننــد بــه ماقــات 

ــا رویدادهــا مراجعــه کننــد. اگــر شــا قبــا بــه زبــان آملانــی صحبــت کــرده ایــد و  هــا ی

مایــل بــه کمــک بــه افــراد بــا مهــارت هــای زبــان خــود هســتید، مــی توانیــد در SiSA یــا 

مرکــز چنــد فرهنگــی داوطلــب شــوید. واســطه هــای زبــان مشــاوره قانونــی، اجتاعــی و 

ــا مرجــم حرفــەای متــاس  ــرای ترجمــه هــای رســمی لطفــا ب ــد. ب پزشــکی ارائــه منــی دهن

ــن  ــایت انجم ــد در وب س ــورد تائی ــان م ــان و مرج ــی از مرج ــرور کل ــک م ــد. ی بگیری

 Bundesverbands .ــرس اند ــن-آنهالت در دس ــن Landesverband زاکس ــدرال مرجمی ف

 (  der Dolmetscher und Übersetzer Landesverband Sachsen-Anhalt e. V

رجــوع بــه صفحــه 112، فصــل 14(. 

 

سازمانهای مهاجرتی 

ــرت  ــه ی مهاج ــا زمین ــراد ب ــه در آن اف ــد ک ــود دارن ــادی وج ــای زی ــازمان ه ــان، س  در آمل

ادغــام مــی شــوند. اعضــا عمدتــا تجربــه مهاجــرت و داوطلــب شــدن بــرای ادغــام مهاجــران 

را دارنــد. ســازمان هــای مهاجــر اغلــب پیشــنهاد متنوعــی دارنــد، مثــا مشــاوره، حــوادث، 

ــه.  در دســاو- ــات ترجم ــروه هــای ورزشــی و موســیقی و خدم پیشــنهادات آموزشــی، گ

ــی  ــتگی مذهب ــا وابس ــه ی ــق مبادل ــه از طری ــر ک ــای مهاج ــازمان ه ــتند  س ــاو هس روس

ســازمان یافتــه انــد Migrantenorganisationen ) رجــوع بــه صفحــه 112-113، فصــل 

14(: گــروه کاری »گفتگــو« آملــان و روســیه، مرکــز فرهنگــی اســامی ، انجمــن آملانــی کــردی 

Sachsen-Anhalt e.V، انجمــن فرهنگــی بیــن النهریــن و جامعــه ویتنامــی. پیشــنهاد چنــد 

فرهنگــی توســط مرکــز چنــد فرهنگــی ارائــه شــده اســت. 

 

ســازمان هــای مهاجــر، منافــع اعضــای خــود را نســبت بــه سیاســت، کســب و کار و 

اداره نشــان مــی دهنــد. هــدف ایــن اســت کــه بــه گفــت و گــو و کمــک بــه ادغــام 

مهاجــران کمــک کنیــم. ســازمان هــای مهاجــر در »ســازمان هــای مهاجــرت زمیــن در 

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-„ »زاکســن-آنهالت

Anhalt“ LAMSA ) رجــوع بــه صفحــه 113، فصــل 14( نیروهــا را بــه هــم پیوســته 

اســت. LAMSA پــروژه هــای متعــدد و رویدادهــای مربــوط بــه مهاجــرت و ادغــام 

را ارائــه مــی دهــد. 
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 مشارکت سیاسی 

ــل 14( و  ــه 112، فص ــه صفح ــوع ب ــام Integrationsbeirat ) رج ــاوره ادغ ــورای مش  ش

کمیســیون شــهر خارجــی Ausländerbeauftragte ) رجــوع بــه صفحــه 112، فصــل 

ــه مهاجــر، شــوراهای شــهری  ــس زمین ــا پ ــرادی ب ــن اف 14( پیوندهــای سیاســی مرکــزی بی

و شــوراهای شــهر هســتند. آنهــا بــه عنــوان داوطلبــان مشــغول بــه کار هســتند و رشکای 

فعــال در شــکل دادن همزیســتی در دساو-روســاو هســتند. دو کمیتــه منافــع مهاجــران 

را بــه صــورت عمومــی نشــان مــی دهــد و آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــا هســتند. 

عــاوه بــر ایــن مأمــور مهاجــرت بــه مهاجریــن توصیــه مــی کنــد و آنهــا را بــا مقامــات یــا 

موسســات ارتبــاط برقــرار مــی کنــد. 

در شــهر تعــداد زیــادی کمیتــه وجــود دارد. شــورای شــهر یــا شــوراهای ولســوالی هــای 

ــه طــور  ــی و موضوعــی، ب ــه هــای فن ــن کمیت ــی، و همچنی شــهری و شــوراهای محل

منظــم بــرای بحــث در مــورد اعامیــه هــای عمومــی ماقــات مــی کننــد. شــهروندان 

مــی تواننــد نگرانــی هــای خــود را ابــراز کننــد. تاریــخ هــای مربوطــه را مــی تــوان در 

مطبوعــات محلــی، در روزنامــه رســمی و وب ســایت شــهر دســاو روســاو پیــدا کــرد. 

شــبکه »دموکراســی زندگــی« Netzwerk - Gelebte Demokratie ) رجــوع بــه صفحــه 

ــاز اســت.  ــد هســتند، ب ــه دموکراســی متعه ــه ب ــرای هــر شــهروندی ک 113، فصــل 14( ب

ایــن شــبکه مــی خواهــد همزیســتی را در جامعــه شــکل دهــد و همــه شــهروندان دســاو 

روســاو را بــه طــور فعــال در آن رشکــت منایــد. 

 

مسائل اجتامعی 

در فروشــگاه هــای اجتاعــی شــا مــی توانیــد بــا اســتفاده از قیمــت هــای پاییــن، کاالهــای 

دســت دوم را خریــداری کنیــد. در فروشــگاه لبــاس ASG Dessau e.V ) رجــوع بــه صفحه 

113، فصــل 14(، لبــاس اهــدا شــده بــه خوبــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن انجمــن 

همچنیــن در بخــش مبلــان خــود، مبلــان و لــوازم خانگــی مــورد اســتفاده را بــا قیمــت 

مناســب بــه فــروش مــی رســاند. Dessauer Tafel ) رجــوع بــه صفحــه 114، فصــل 14( از 

نیازمنــدان در خریــد غــذای ارزان پشــتیبانی مــی کنــد. بــرای ایــن کار بایــد از قبــل ثبــت 

نــام و نیــاز بــه کمــک خــود را ثابــت کنیــد. 

اگــر در مــورد الــکل، قــار، نیکوتیــن، اختــاالت خــوردن، داروهــا، مــرصف بیــش از حــد 

مــواد و دیگــر مشــکات اعتیــاد، ســؤال داریــد، مــی توانیــد بــه یــک مرکــز مشــاوره برویــد. 
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آنهــا پیشــنهادات پشــتیبانی بیشــری ارائــه مــی دهنــد. مشــاوره بــا شــا هاهنــگ خواهــد 

شــد و بحــث هــا محرمانــە باقــی خواهنــد مانــد. 

 

مبارزه با تبعیض 

ــاری  ــا ناتوانــی خــود، بدرفت ــه، ملیــت، مذهــب، جنســیت، ســن ی ــه زمین ــا توجــه ب اگــر ب

کنیــد، ایــن موضــوع تبعیــض اســت. تبعیــض در آملــان ممنــوع اســت و شــا مــی توانیــد 

ــی  ــوش م ــا گ ــه ش ــض ب ــد تبعی ــدان ادارات ض ــد. کارمن ــاع کنی ــر آن دف ــود در براب از خ

ــتند  ــل هس ــال راه ح ــه دنب ــم ب ــا ه ــا ب ــد. آنه ــی کنن ــن م ــا را روش ــوق ش ــد و حق دهن

ــگان  ــه، رای ــورت محرمان ــه ص ــاوره ب ــتند. مش ــا هس ــراه ش ــا هم ــازی آنه ــاده س و در پی

و بــا درخواســت ناشــناس و مرجــم نیــز انجــام مــی شــود. اگــر شــا تحــت تاثیــر 

نژادپرســتی یــا تبعیــض قــرار گیریــد، مــی توانیــد بــه Entknoten برویــد - مشــاوره علیــە 

 Entknoten – Beratungsstelle gegen روزمــره  زندگــی  در  تبعیــض  و  نژادپرســتی 

Alltagsrassismus und Diskriminierung ) رجــوع بــه صفحــه 114، فصــل 14(. اگــر 

براســاس پیشــینه شــا تبعیــض آمیــز باشــد، مــی توانیــد از کمیســاریای داوطلــب بیگانــگان 

ــاو  ــاو روس ــهر دس ــل 14( ش ــه 114، فص ــه صفح ــوع ب Ausländerbeauftragten ) رج

درخواســت مشــاوره بگیریــد.  مرکــز مشــاوره بــرای قربانیــان اقدامــات جنایــی و خشــونت 

Beratungsstelle für Opfer rechter Straf- und Gewalttaten ) رجــوع بــه صفحــه 

114، فصــل 14(بــه شــا کمــک مــی کنــد. اگــر شــا از لحــاظ جســمی مــورد حملــه قــرار 

گرفتــه ایــد. اگــر بــه خاطــر جنســيت شــا تبعيــض قائــل شــويد، مــی توانيــد بــا کميســيون 

ــل 14(  ــه 114، فص ــه صفح ــوع ب ــیتی Gleichstellungsbeauftrage ) رج ــری جنس براب

شــهر دســو روســاو متــاس بگیریــد. اختــال معلولیــت توســط مدافــع معلولیــت شــهرداری 

Behindertenbeauftragte ) رجــوع بــه صفحــه 114، فصــل 14( پشــتیبانی مــی شــود. 

مناینــده ارشــد داوطلــب Seniorenbeauftragte ) رجــوع بــه صفحــه 114، فصــل 14( بــه 

شــا توصیــه مــی کنــد اگــر نگرانــی هــای خاصــی داریــد. اگــر دغدغــه شــهروندان بیشــری 

داریــد، مــی توانیــد بــا کمیســاریای مدنــی Beauftragte für Bürgeranliegen ) رجــوع 

بــه صفحــه 114، فصــل 14( یــا مناینــده تعییــن شــده متــاس بگیریــد. 
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مشاوره بازگشت 

 بســیاری از شــهروندان خارجــی کــه در آملــان زندگــی مــی کننــد و در آملــان کار مــی کننــد، 

هنــوز هــم بــا زادگاە خــود در رابطــه هســتند. تصمیــم بــه بازگشــت بــه کشــور مبــدا، یــک 

پروســه تصمیــم گیــری دشــوار اســت. اگــر شــا تصمیــم بــه بازگشــت بــه کشــور خــود را 

ــد. اگــر پولــی  ــه هــای پشــتیبانی مختلــف اســتفاده کنی ــد از گزین ــد، شــا مــی توانی داری

بــرای تأمیــن مالــی شــا نداشــته باشــید، شــا مــی توانیــد از طریــق یــک برنامــه بازگشــتی 

کمــک دریافــت کنیــد. عزیمــت شــا ســازماندهی خواهــد شــد و هزینــه هــای ســفر تحــت 

پوشــش قــرار خواهــد گرفــت. بســته بــه وضعیــت اقامــت و کشــور مبــدا، امــکان حایــت 

مالــی اضافــی وجــود دارد، مثــا کمــک بــه پیــدا کــردن کار و مســکن در کشــور مبــدأ خــود. 

خاصــه ای از گزینــه هــای پشــتیبانی و مراکــز مشــاوره را مــی تــوان در پــورت اطاعــات 

 Informationsportal zu freiwilliger Rückkehr داوطلبانــه  بازگشــت  مــورد  در 

)رجــوع بــه صفحــه 115، فصــل 14( یافــت. فرصــت هــای مختلــف را مــی تــوان در زمینــه 

ــرار داد. مشــاوره بازگشــت در دساو-روســاو  ــرد مــورد بحــث ق ــه ف مشــاوره بازگشــت ب

ــط  ــل 14( توس ــه 115، فص ــه صفح ــوع ب ــرت Ausländerbehörde ) رج در اداره مهاج

 Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche Sachsen-Anhalt eV

) رجــوع بــه صفحــه 115، فصــل 14( و توســط  St. Johannis GmbH ) رجــوع بــه 

صفحــه 115، فصــل 14( و انجمــن مــا بــا شــا Wir mit euch e.V ) رجــوع بــه صفحــه 

ــن در  ــق تلف ــا از طری ــه ش ــدرال ب ــتغال ف ــس اش ــن، آژان ــر ای ــاوه ب ــل 14(. ع 115، فص

 Internationalen Personalservice ــی ــن امللل ــات بی ــدان خدم ــات کارمن ــز اطاع مرک

der ZAV ) رجــوع بــه صفحــه 115، فصــل 14( بــه دنبــال اســتخدام در کشــور مبــدا شــا 

مــی باشــد.
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آدرس ها:

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید : 

لطفــا بــرای اطــاع از آخریــن تغییــرات مربــوط بــە ســاعات اداری و متاس بــا افراد مســئول پرس 

و جــو کنیــد. ازبــرای ایــن منظــور می توانیــد از صفحــات اینرنتی اســتفاده کنید. 

ایــن اطاعــات کامــل نیســتند. اگــر شــا نیــاز بــه اطاعــات بیشــری داریــد، بــه مراکــز مشــاوره 

مراجعــه کنیــد. ایــن اطاعــات و آدرســها در ژانویــه 2018 ایجــاد شــدەاند. لطفــا توجــه داشــته 

باشــید کــه ممکــن اســت تغییراتــی از آن زمــان تــا کنــون رخ داده شــده باشــد. 

آدرس هــا بــر حســب فصــل هــا ذکــر شــده انــد، بنابرایــن بعضــی آدرس هــا چندیــن بــار تکــرار 

شــده انــد. 

 مقدمه 

ادارە ادغام
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042901
E-Mail: integrationsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
integrationskoordinator.html

 2. اقامت در دساو-روسالو
ثبت نام در دفر ثبت نام و اداره مهاجرت 

اداره شهروندی
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
Raum 126 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041733
E-Mail: buergeramt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice.html

Ausländerbehörde  ادارە اتباع بیگانە
شورای شهر دساو-روساو
ادارە امنیت و نظم عمومی
Raum 140 - 143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 oder 0340 2042933
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/

stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

اجازه اقامت 

Ausländerbehörde  ادارە اتباع بیگانە
شورای شهر دساو-روساو
ادارە امنیت و نظم عمومی
Raum 140 - 143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 oder 0340 2042933
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

 Bundesamt  اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان
 für Migration  und Flüchtlinge

www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/
AblaufAsyl/ablauf-des-asylverfahrens-
node.html

 3. پول
قراردادها و بدهی ها

 مشاورەدهی
شورای شهر دساو-روساو
دفر امور اجتاعی و ادغام
Zerbster Straße 4
Raum 102
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041359
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/schuldnerberatung.html
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مزایای مسکن

اداره مزایای مسکن
شورای شهر دساو-روساو
Amt für Soziales und Integration 
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042150
E-Mail: wohngeldbehoerde@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/sozial-
ehilfen/wohngeld.html

Außenstelle Roßlau 
Markt 5
06862 Dessau-Roßlau 

کمک هزینه کودک و والدین

صندوق خانواده ادارە کار
Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen
Besucheranschrift:
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555530
E-Mail: Familienkasse-Sachsen-Anhalt-
Thüringen@arbeitsagentur.de

Postanschrift:
Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen
06073 Halle

اداره کمک هزینه والدین
شورای شهر دساو-روساو
دفر امور اجتاعی و ادغام
Amt für Soziales und Integration 
Raum 215
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041456 oder 0340 2041556
E-Mail: elterngeldstelle@dessau-rosslau.de 
www.verwaltung.dessau-rosslau.de/sozial-
ehilfen/elterngeld.html

هزینه های مراسم تشییع جنازه
برای مرگ یکی از بستگان

صندوق مرکز فرهنگی
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: info@multikulti-dessau.de

www.multikulti-dessau.de

Neue Wege e. V.
Körner Straße 10
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8505454
E-Mail: schuldnerberatung-vfsg@gmx.de

www.gefährdetenhilfe-dessau.de

آژانس های خدمات اجتاعی در  
Diakonisches Werk im Kirchenkreis 
Dessau-Roßlau e. V. 
Georgenstraße 13-15 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2605534
E-Mail: Beratung@diakonie-dessau.de

www.diakonie-dessau.de/rat-hilfe/bera-
tung/schuldner-und-insolvenzberatung

 مزایای تحت قانون متقاضیان مزایای پناهندگی

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html

Außenstelle Roßlau
Markt 5
06862 Dessau-Roßlau 

) SGB II ( مزایا طبق دومین قانون اجتامعی

 Jobcenter  ادارە کار
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 502 1999 
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de



محرض
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041034
E-Mail: standesamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
standesamt.html

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
Raum 117
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041257
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

https://verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/bestattungskosten.html

 Jobcenter  ادارە کار
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

4. مسکن

جستجوی مسکن و اجارە کردن
اتحادیه های مسکن

انجمن مسکن 
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft 
GmbH (DWG)
Ferdinand-von-Schill-Straße 8 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 89990
E-Mail: info@dwg-wohnen.de 

www.dwg-wohnen.de

اتحادیه های مسکن
Wohnungsgenossenschaft Dessau eG
Wolfgangstraße 30
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260220
E-Mail: info@wg-dessau.de 

www.wg-dessau.de

انجمن مسکن 
Wohnungsverein Dessau e.G.
Agnesstraße 11
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 26030-0
E-Mail: info@wohnungsverein-dessau.de

www.wohnungsverein-dessau.de

TAG Wohnen & Service GmbH 
Heinz-Steyer-Ring 60
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 870565 211
E-Mail: vermietung-leipzig@tag-ag.com

www.tag-wohnen.de/standorte/
dessau-rosslau

انجمن مسکن 
Roßlauer Wohnungsgenossenschaft eG
Mitschurinstraße 38
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 832 30
E-Mail: rosslauer-wg@t-online.de

www.rosslauer-wg.de

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
Raum 212
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042564
E-Mail: wohngeldbehoerde@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/wohnhilfen/wohn-
berechtigungsscheine.html

اداره شهروندی
شورای شهر دساو-روساو
Raum 126
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041733
E-Mail: buergeramt@dessau-roßlau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/de/
stadt-buerger/buergerservice/
leistungen-des-buergeramtes.html

اداره پست
دفر مرکزی پست
Friedrichstraße 4
06844 Dessau-Roßlau
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اقامت در طول پروسه
پناهندگی و در صورت موافقت

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
Raum 286
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042359
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/asylbewerberleistungen.html

اقامت پس از یک تصمیم پناهندگی مثبت

ادارە کار
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

رشکت برق

رشکت تامین و حمل و نقل
 Dessauer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft GmbH
DVV - Stadtwerke
Albrechtstraße 48
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8991000
E-Mail: kundenservice@dvv-dessau.de

www.dvv-dessau.de/kundenservice/
kundenzentren

Stadtwerke-Kundenzentrum Dessau:
Zerbster Straße 2a/ b
06844 Dessau-Roßlau

Albrechtstraße 58
06844 Dessau-Roßlau

Stadtwerke-Kundenzentrum Roßlau:
Hauptstraße 140
06862 Dessau-Roßlau

کسب و کار مدیریت مواد زائد
مراقبت از شهر
 رسمایه گذاری شهر دساو-روساو 
Wasserwerkstraße 13 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042072
E-Mail: Stadtpflege.Hellwich@dessau-
rosslau.de

www.stadtpflege.dessau.de

خدمات رسانەای
Rundfunkbeitragsservice
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
50656 Köln

Tel.: 01806 99955510

حفاظت از محیط زیست و رصفه جویی در هزینه

اداره مرصف کننده
Verbraucherzentrale
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt
Beratungsstelle Dessau
Johannisstraße 17
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340/212890

www.verbraucherzentrale-sachsen-anhalt.
de/beratungsstellen/dessau

5. بهداشت

سیستم بهداشت و ارائه دهنده

انجمن پزشکان بیمه درمانی 

Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg

Tel.: 0391 6276000
E-Mail: info@kvsa.de

www.arztsuche.kvsa.de/arztsuche

Medinetz
Medinetz Halle e. V.
Ludwigstraße 37
06110 Halle

Tel.: 0152 15930043
E-Mail: medinetz-halle@riseup.net

www.medinetz-halle.de/materialien



خدمات اورژانس پزشکی
اورژانس
Auenweg 38
06847 Dessau-Roßlau

Tel.:0340 501-1930

www.klinikum-dessau.de/imnotfall.html

بیامرستانها

Städtisches Klinikum Dessau
Auenweg 38
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5010
E-Mail: skd@klinikum-dessau.de

www.klinikum-dessau.de

Diakonissenkrankenhaus Dessau 
gemeinnützige GmbH
Gropiusallee 3
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 65020

www.dkd-dessau.de

St. Joseph-Krankenhaus Dessau
Auenweg 36
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 55690
E-Mail: Joseph.Dessau@alexianer.de

www.alexianer-sachsen-anhalt.de

مراقبت های پزشکی در پرونده پناهندگی

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/asylbewerberleistungen.html

ادارە شهروندی
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041031 oder 0340 2041131

مراقبت های پزشکی با وضعیت اقامت امن

انجمن حق بیمه درمانی
Reinhardtstraße 28
10117 Berlin 

Tel.: 030 2062880 
E-Mail: kontakt@gkv-spitzenverband.de

www.gkv-spitzenverband.de/kranken-
kassenliste.pdf

 Jobcenter  ادارە کار
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

Medinetze

Medinetz Halle e. V.
Ludwigstraße 37
06110 Halle

Tel.: 0152 15930043
E-Mail: medinetz-halle@riseup.net

www.medinetz-halle.de

Medinetz Magdeburg e. V.
einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg

Tel.: 0176 66530854
E-Mail: kontakt@medinetz-magdeburg.de

www.medinetz-magdeburg.de
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حامیت از مراقبت از بیامران و ساملندان
دفرت اطالعات مرکزی زندگی
و زندگی برای افراد مسن و معلول

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
Raum 112
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 204-2559 
E-Mail: infobuero_soziales@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/senio-
ren/zentrales-informationsbuero.html

پشتیبانی از افراد معلول

شورای ایالتی
Referat Versorgungsamt, 
Maxim-Gorki-Straße 7
06114 Halle

Tel.: 0345 5140
E-Mail: Evelyn.Derdulla@lvwa.sachsen-
anhalt.de

www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/
versorgungsverwaltung/schwer-
behindertenrecht

دفرت اطالعات مرکزی زندگی
و زندگی برای افراد مسن و معلول

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
Raum 112
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042559 
E-Mail: infobuero_soziales@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/senio-
ren/zentrales-informationsbuero.html

مأمورین معلولیت شهری
شورای شهر دساو-روساو
Raum 265
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042401 
E-Mail: behindertenbeauftragte@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
integration-menschen-mit-behinderung/
kommunale-behindertenbeauftragte.html

انجمن معلولین
Behindertenverband Dessau e.V.
Radegaster Straße 1
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 877760
E-Mail: info@behindertenverband.de

www.bv-dessau.de

 مشاوره روانشناسی و درمان

مرکز روانشناسی مهاجران در زاکسن آنهالت
PSZ Halle
Charlottenstraße 7
06108 Halle

Tel.: 0345 2125768
E-Mail: kontakt@psz-sachsen-anhalt.de

www.psz-sachsen-anhalt.de

PSZ Magdeburg
Liebknechtstraße 55
39108 Magdeburg

Tel.: 0391 63109807
E-Mail: kontakt@psz-sachsen-anhalt.de

Kassenärztliche Vereinigung S
achsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg 

Tel.: 0391 6276000
E-Mail: info@kvsa.de 

www.arztsuche.kvsa.de/arztsuche 
E-Mail: info@kvsa.de 
 

6. آموزش و پرورش

مهد کودک

دفرت جوانان
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042252 
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt.html



وزارت بهداشت، امور اجتامعی و آموزش و پرورش

شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042105 
E-Mail: sozialdezernat@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
kindereinrichtungen.html

Elternportal Little Bird
www.portal.little-bird.de/Suche/
Dessau-Rosslau

مدرسە

دفرت آموزش و پرورش منطقه
Landesschulamt Sachsen-Anhalt
Postfach 200356
06004 Halle (Saale)

Tel.: 0345 5141841 oder 0345 5141247
E-Mail: Poststelle@lscha.mb.sachsen-
anhalt.de

www.landesschulamt.sachsen-anhalt.de

دفرت آموزش و پرورش و توسعه مدرسه
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042040
E-Mail: schulamt@dessau-rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sport-freizeit/schulen/schulen-in-
dessau-rosslau.html

مدارس خصوصی

مدرسه ابتدایی پروتستان
 Evangelische Grundschule Dessau
Schillerstraße 37
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2208480 
E-Mail: info@evgs-dessau.de 

www.evgs-dessau.de

دبیرستان آزاد دساو
Freie Sekundarschule Dessau-Roßlau 
Wasserwerkstraße 19
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 87054629 
E-Mail: sek-dessau@gmx.de 

www.sek-dessau.institut-braune.de

دبیرستان
Liborius-Gymnasium 
Rabestraße 19
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 212175 
E-Mail: sekretariat@libo.info

www.liboriusdessau.de

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو-روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/asylbewerberleistungen.html

پیش دبستانی

دفرت جوانان
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042252 
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
kindereinrichtungen.html

Helfende Hände e.V.
Kavalierstraße 18
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 54079430

www.helfende-haende-dessau-rosslau.de

خانه فرا نسلی

مرکزی برای اوقات فراغت، آموزش و شهروندان
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau –Roßlau

Tel.: 0340 24005546
E-Mail: mgh-bbfz@vhs.dessau-rosslau.de

www.vhs-dessau-rosslau.de/mehr-
generationenhaus
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دوره های ادغام
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان
(BAMF)
90343 Nürnberg

Tel.: 0911 9430

www.bamf.de/DE/Willkommen/Deutsch-
Lernen/Integrationskurse/Formulare/
formulare-node.html

www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/Web-
GIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html

Außenstelle des BAMF Halberstadt
Friedrich-List-Straße 3
38820 Halberstadt

Tel.: 03941 676-0
E-Mail: HAL-Posteingang@bamf.bund.de

دوره ادغام در دساو-روساو

Wolpert Schulungszentrum 
Inlingua Sprachschule Dessau OHG
Franzstraße 85
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260260
E-Mail: info@inlingua-dessau.de

www.inlingua-dessau.de

Euro-Schulen GmbH
Antionettenstraße 37
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2549260
E-Mail: dessau@eso.de

www.eso.de/dessau

TERTIA Berufsförderung GmbH & Co KG
Schlossplatz 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 53297730

www.tertia.de/dessau

BBI-Bildungs- und 
Beratungsinstitut GmbH
Kühnauer Straße 24
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2168895
E-Mail: dessau@bbi-bildung.de

www.bbi-bildung.de/filialen/dessau/

Grone-Bildungszentrum Dessau 
Heidestraße 20
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 21666 939
E-Mail: dessau@grone.de

www.grone.de/standorte/sachsen-anhalt/
grone-bildungszentrum-dessau

BBI Bildungs- und Beratungsinstitut
Kühnauer Straße 24
06846 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 2168895
E-Mail: dessau@bbi-bildung.de
www.bbi-bildung.de/filialen/dessau

ترویج زبان حرفه ای آملانی

Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel: 0800 4555500

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdsat/dessaurosslau-
wittenberg/Agentur/index.htm

Jobcenter 
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

Kursanbieter für Dessau-Roßlau
Wolpert Schulungszentrum 
Inlingua Sprachschule Dessau OHG
Franzstraße 85
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260260
E-Mail: info@inlingua-dessau.de

www.inlingua-dessau.de

دوره های زبان کم آستانه

Online Sprachkurse für Unternehmen, 
Bildungsinstitutionen und Privatkunden
www.linguatv.com/#framework

آملانی را در اینرتنت یاد بگیرید
www.refugeeswelcomemap.de/infoportal/
deutsch-lernen/angebote-im-internet



آملانی در محل کار
www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html

آملانی برای شام
www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm

دوره زبان آملانی رایگان
www.freegermanlanguagevideos.com

زبان از طریق موسیقی
www.welcomegrooves.de

ادارە ادغام دساو-روسالو
شورای شهر دساو-روساو
Raum 489
Zerbster Straße 5
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 204 2901
E-Mail: integrationsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
integrationskoordinator.html

آموزش و پرورش

ادارە کار
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

آژانس کاریابی
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555500

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdsat/dessaurosslau
wittenberg/Agentur/index.htm

 مرکز هامهنگی آموزش و مهاجرت

 KAUSA

Lange Gasse 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5195511
E-Mail: hpliebold@ihkbiz.de

www.ihkbiz.de/projekte/747-kausa.html

زنان مهاجر در آموزش دوگانه
MiiDU 
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
Junkersstraße 52
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 540490
E-Mail: CarlosEduardo.daSilvaAlmeida@
daa.de

www.daa-dessau.de/unsere-angebote/
projekte/miidu

Industrie-und Handelskammer 
Halle-Dessau
Franckestraße 5
06110 Halle

Tel: 0345 21260
E-Mail: info@halle.ihk.de

www.halle.ihk.de

دانشگاە

Hochschulkompass
Ahrstrasse 39
53175 Bonn

Tel.: 0228 887104
E-Mail: hsk@hrk.de

www.hochschulkompass.de

Hochschule Anhalt
مشاوره دانشجویی
Studierenden-Service-Center
Allgemeine Studienberatung     
Bernburger Straße 55
06366 Köthen

Tel.: 03496 675203
E-Mail: beratung@hs-anhalt.de

www.hs-anhalt.de

Sprechzeiten Allgemeine Studienberatung:
Köthen, Gebäude 03, Zimmer 014
Beratung: Dienstag + Donnerstag 
9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr
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Dessau, Seminarplatz 2, 
Gebäude M, Zimmer 203
jeden 2. Dienstag im Monat von 
9.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 14.30 Uhr 
(Vorlesungszeit)

مرکز تست برای ارزیابی گواهی
Lohmannstraße 23
06366 Köthen

Landesstudienkolleg  کالج
Hardenbergstraße 28
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 03496 67 5925
E-Mail: sibille.hoffmann@hs-anhalt.de

کمک آموزش
Gebäude M, Zimmer 204
Seminarplatz 2
06846 Dessau-Roßlau

Sprechzeiten: Dienstag: 9.30 – 12.30 Uhr 
und 13.30 – 15.30 Uhr

مشاوره روانشناختی
Gebäude M, Zimmer 203
Seminarplatz 2
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5197 5217
E-Mail: psychosoziale-beratung.dessau@
studentenwerk-halle.de

Sprachzeiten: Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung, 

آموزش تکمیلی

اژانس کاریابی
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555500

www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de/
kurs

Servicestelle IQ „Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung“
AWO SPI gGmbH
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 21727047
E-Mail: h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.iq-netzwerk.spi-ost.de

اموزشگاه
VHS Dessau-Roßlau
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 24005540
E-Mail: info@vhs.dessau-rosslau.de

www.vhs-dessau-rosslau.de

7. کودک و خانوادە

بارداری

مشاوره بارداری
Diakonie Schwangerenberatung
Georgenstraße 13-15
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2605534 
E-Mail: beratung@diakonie-dessau.de

www.diakonie-dessau.de/rat-hilfe/
beratung/schwangeren-und-schwanger-
schaftskonfliktberatung

مشاوره آموزشی و خانوادگی
Dessau-Roßlau
Schlossplatz 3
06844 Dessau 

Tel.: 0340 2209855 
E-Mail: ebsb-dessau@paritaet-lsa.de 

www.psw-jugendhilfe.de/25-0-
Erziehungs-und-Familienberatung-
Dessau-Rosslau.html

مشاوره بارداری
Pro familia Schwangerenberatung
Beratungsstelle Roßlau
Hauptstraße 122-123
06862 Dessau-Roßlau 

Tel.: 034901 65030 
E-Mail: rosslau@profamilia.de

www.profamilia.de//angebote-vor-ort/
sachsen-anhalt/rosslau.html



انجمن کاریتاس برای بخش دساوو
مشاوره بارداری
Teichstraße 65
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212820
E-Mail: info@caritas-dessau.de

www.caritas.de/adressen/caritas-
verband-fuer-das-dekanat-dessau/
schwangerschaftsberatung/06844-
dessau-rosslau-ot-dessau/96817

ادارە جوانان
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042051
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt.html

پیشنهادات پشتیبانی برای والدین
ادارە جوانان
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 
Jugendamt
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 / 204 2051
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt.html

مراکز آموزشی و مشاوره خانواده
Erziehungs- und Familienberatung 
Dessau-Roßlau
Schlossplatz 3
06844 Dessau 

Tel.: 0340 2209855 
E-Mail: ebsb-dessau@paritaet-lsa.de 

www.psw-jugendhilfe.de/25-0-
Erziehungs-und-Familienberatung-
Dessau-Rosslau.html

Diakonie Erziehungs- und 
Familienberatung
Georgenstraße 13-15
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2605534
E-Mail: beratung@diakonie-dessau.de

www.diakonie-dessau.de/rat-hilfe/be-
ratung/erziehungs-und-familienberatung

Familienzentrum Dessau
SHIA e.V.
Wörlitzer Str. 69
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8826062 oder 0163 8836111
E-Mail: info@shia-dessau.de

www.shia-dessau.de

AWO Familienwerkstatt
AWO SPI GmbH
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 66125835
E-Mail: familienwerkstatt@spi-ost.de

خانە فرانسلی
Bürger-, Bildungs- und Freizeitzentrum
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau –Roßlau

Tel.: 0340 24005546
E-Mail: mgh-bbfz@vhs.dessau-rosslau.de

https://vhs-dessau-rosslau.de/mehr-
generationenhaus

پیشنهادات پشتیبانی برای زنان

مرکز فرهنگی-اجتامعی زنان

Törtener Straße 44 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8826070
E-Mail: frauenzentrum-dessau@gmx.de

www.frauenzentrum-dessau.de
کمیرس فرصت های برابر
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Raum 490
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041601 
E-Mail: gleichstellungsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/gleich-
stellung.html

مراکز مشاوره زنان

AWO SPI GmbH
مرکز مداخله خشونت خانگی و رسکوب
Johannisstraße 14a
Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 7844072
E-Mail: intervention.dessau@spi-ost.de
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AWO SPI
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 66128539 oder 0177 7844072
E-Mail: intervention.dessau@spi-ost.de
www.dfv-lsa.de/index.php?article_id=97
index.html

ازدواج و طالق

ادارە ثبت
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041034
E-Mail: standesamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
standesamt.html

دادگاه دساو-روسالو
Willy-Lohmann-Straße 33
06844 Dessau-Roßlau

Postanschrift:
Postfach 18 21 
06815 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2020
E-Mail: ag-de@justiz.sachsen-anhalt.de

www.ag-de.sachsen-anhalt.de

بازدهی خانواده
Webportal des Auswärtigen Amtes
https://fap.diplo.de/webportal/

Migrationsberatung für Erwachsene
Caritasverband für das Dekanat Dessau
Teichstraße 65 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212820
E-Mail: info@caritas-dessau.de

www.caritas-magdeburg.de/67370.html

Gesonderte Beratung und Betreuung

St. Johannis GmbH Dessau
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 6612723
E-Mail: gbb-dessau@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/gesonderte-beratung-
und-betreuung
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www.spi-ost.de/projekte/dessau-
rosslau/interventionsstelle-haeusliche-
gewalt-und-stalking

AWO-SPI GmbH
توامنندسازی زنان پناهنده
مشاوره روانشناختی برای زنان پناهنده با کودکان
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 21727045
E-Mail: zentrale@spi-ost.de

www.spi-ost.de/projekte/dessau-rosslau/
empowerment-fuer-fluechtlingsfrauen/
مرکز فرهنگی-اجتامعی زنان
Dessau e.V.
Törtener Straße 44 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8826070
E-Mail: frauenzentrum-dessau@gmx.de

www.frauenzentrum-dessau.de

Wildwasser Dessau e.V. 
مرکز مشاوره روانشناسی
Törtener Straße 44 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2206924 
E-Mail: wildwasser-dessau@t-online.de

www.wildwasser-dessau.de
مشاوره قربانی در خدمات اجتامعی عدلیه
Parkstraße 10 
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2022403
خانه بانوان
Tel.: 0340 512949
خانه زنان پناهنده
Postfach 11 05 08
06019 Halle 

Tel.: 0345 5238115 und 0152 5476476 
E-Mail: aschunke@paritaet-lsa.de

www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/

پیشنهاد مشاوره برای مردان

ProMann Dessau:
Schlossplatz 3
3. Obergeschoss
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0157 88118884
E-Mail: promann.dessau@dfv-lsa.de
www.spi-ost.de/projekte/dessau-ross-
lau/interventionsstelle-haeusliche-ge-
walt-und-stalking/

Interventionsstelle Häusliche Gewalt 
und Stalking



Wir mit Euch e.V
Grenzstraße 5
06849 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 87019739
E-Mail: wirmiteuch@gmx.net

www.wirmiteuch-dessau.de

8. اوقات فراغت

دفرت امور اجتامعی و ادغام
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 
Zimmer 112 und 227
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042559 oder 0340 2041158
E-Mail: wohngeldbehoerde@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/sozial-
ehilfen/sozialpass.html

اطالعات توریست
Zerbster Straße 2c 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041442
E-Mail: touristinfo@dessau-rosslau.de 

www.tourismus.dessau-rosslau.de

ورزش

استخر سالمتی
Askanische Straße 50 a
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5169436

ورزش های ابی
Helmut-Kohl-Straße 30
06842 Dessau-Roßlau

گروه توسعه ورزش
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042042 
E-Mail: sportamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sport-freizeit.html

LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.
Maxim Gorki-Str. 12
06114 Halle

Tel.: 0345 52790
E-Mail: halle@lsb-sachsen-anhalt.de
www.sportatlas-sachsen-anhalt.de

فرهنگ و طبیعت

بنیاد باوهاوس
Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6508250 
E-Mail: service@bauhaus-dessau.de

www.bauhaus-dessau.de

کتابخانه مرکزی انهالت در دساوو
Zerbster Straße 10
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042648 
E-Mail: bibliothek@dessau-rosslau.de

www.bibliothek.dessau-rosslau.de

Ludwig-Lipmann-Bibliothek  کتابخانه
Hauptstraße 11
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 82885
E-Mail: bibliothek-rosslau@dessau-
rosslau.de

Anhaltisches Theater  تئاتر
Großes Haus
Friedensplatz 1a 
06844 Dessau-Roßlau

Altes Theater
Lily-Herking-Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 25110 oder 0340 2511333 
(Kartenvorbestellung)
E-Mail: theaterkasse@anhaltisches-
theater.de

www.anhaltisches-theater.de

آموزش تئاتر
Anhaltisches Theater
Friedensplatz 1a 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2511216
E-Mail: karina.kecsek@anhaltisches-
theater.de

www.anhaltisches-theater.de/
theater_aktiv
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سینام
Wolfgangstraße 14b
06844 Dessau

Tel.: 0340 25530
www.uci-kinowelt.de/kinoprogramm/
dessau/48

مدرسه موسیقی کورت ویل
Hauptstelle
Medicusstraße 10 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 214542 
E-Mail: sekretariat.musica@dessauer-
schulen.de

Nebenstelle 
im Bürger-, Bildungs- und Freizeitzentrum 
Erdmannsdorffstraße 3 
06844 Dessau-Roßlau 

Kiez Kino سینام
Bertolt-Brecht-Straße 29/ 29a
06844 Dessau

Tel.: 0340 8596451 
E-Mail: info@kiez-kino.de

www.kiez-kino.de

موزه تاریخ طبیعی وماقبل تاریخ
Askanische Straße 30-32 
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 214824 
E-Mail: museum@naturkunde.dessau-
rosslau.de

موزه تاریخ شهر دساوو
Johannbau 
Schloßplatz 3a 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2209612 
E-Mail: museum@stadtgeschichte.
dessau.de 

نگار خانه
Schloss Georgium
(bis 2019 wegen Bauarbeiten geschlossen)
Puschkinallee 100
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 61 38 74
E-Mail: gemaeldegalerie@georgium.
dessau.de

www.georgium.de

Übergangsausstellung im 
Museum für Stadtgeschichte Dessau

Schlossplatz 3a 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2209612 

موزه صنعت هوگو یونکرز
Kühnauer Straße 161 a
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 6611982
E-Mail: info@technikmuseum-dessau.de

www.technikmuseum-dessau.de

موزه صنعت کشتی سازی روسالو
Clara-Zetkin-Straße 30c
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 84 824

مرکز موسیقی کورت ویل
Ebertallee 63
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 619595
E-Mail: mitter@kurt-weill.de

www.kurt-weill-zentrum.de

مرکز  موزز مندلسن
Mittelring 38
06849 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8501199
E-Mail: Mendelssohn@datel-dessau.de

www.mendelssohn-dessau.de

موزه تاریخ محلی
Heimatmuseum Dessau-Alten
c/o Förder- und Heimatverein Dessau-
Alten e. V.
Auenweg 38
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5196396
E-Mail: museum@dessau-alten.de

www.dessau-alten.de

موزه کار گروهی
MIMAMU – Das MitMachMuseum
Kollektiv für wildes Denken und Machen
Humperdinckstraße 16
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 744 69 85 oder 0157 321 26 042
E-Mail: kontakt@mimamu.info

www.mimamu.info



Öffnungszeiten:
Dienstag 16:00-18:00 Uhr (offenes Atelier)
Mittwoch 12:30-14:30 Uhr (offenes Atelier)

موزه باوهاوس دساو
(Eröffnung für 2019 geplant)
06844 Dessau-Roßlau

بنیاد فرهنگی دساو-وورلیتس
Schloss Großkühnau 
(bis Ende 2018 wegen Bauarbeiten ge-
schlossen)
Ebenhanstraße 8 
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 646150
E-Mail: ksdw@ksdw.de

www.gartenreich.com

باغ وحش دساو
Querallee 8 
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 614426 
E-Mail: info@tierpark.dessau.de

www.tierpark.dessau.de

مزرعه شهری
Törtener Straße 61
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6508229
E-Mail: kontakt@urbane-farm.de

www.urbane-farm.de

باغ های ادغام - باغ حواس
Lutherstraße
06842 Dessau-Roßlau

پارک شهر و زمین های بازی

Stadtpark Dessau-Roßlau
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 2041541
www.dessau-rosslau.de

زمین بازی و فوتبال

Spielplatz Pollingpark
Am Pollingpark 30
06842 Dessau-Roßlau

Spielplatz am Rondel
Am Rondel 18
06842 Dessau-Roßlau

Spielplatz im Schillerpark
Ringstraße 26

06844 Dessau-Roßlau

Spielplatz Angerstraße
Angerstraße 18-19
06844 Dessau-Roßlau

Spielplatz Alexandrastraße
Alexandrastraße 13
06844 Dessau-Roßlau

Spiel- und Bolzplatz Friederickenplatz
Friederickenplatz 40
06844 Dessau-Roßlau

Spielplatz Stadtpark
Willy-Lohmann-Straße 40
06844 Dessau-Roßlau

Bolzplatz in Nord
Am Friedrichsgarten
06844 Dessau-Roßlau

Bolzplatz „Affer“
Peusstraße 43
06846 Dessau-Roßlau

Bolzplatz am Freizeitzentrum 
„Jugendclub Zoberberg“
Köthener Straße 63A
06847 Dessau-Roßlau

Walderlebnispfad Spitzberg
Neue Schlossallee
06861 Dessau-Roßlau

Bolzplatz Rodleben
Heidestraße
06861 Dessau-Roßlau

Bolzplatz Roßlau
Karl-Liebknecht-Straße 
06862 Dessau-Roßlau

مراکز اجتامعی و فرهنگی
Mehrgenerationenhaus – Bürger-, 
Bildungs- und Freizeitzentrum
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau –Roßlau

Tel.: 0340 24005546 
E-Mail: mgh-bbfz@vhs.dessau-rosslau.de

www.vhs-dessau-rosslau.de/mehr-
generationenhaus/das-bbfz/
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مرکز چند فرهنگی
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: multikultizentrum@datel-
dessau.de

www.multikulti-dessau.de

Villa Krötenhof
Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte 
Wasserstadt 50
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212506
E-Mail: jks-kroetenhof@dessauweb.de

www.jks-dessau.de

Ölmühle Roßlau
Hauptstraße 108a
06862 Dessau-Roßlau 

Tel.: 034901 54397
E-Mail: post@mgh-rosslau.de

www.oelmuehle-rosslau.de

مرکز اجتامعی فرهنگی بانوان
Törtener Straße 44
06842 Dessau

Tel.: 0340 8826070
E-Mail: frauenzentrum-dessau@gmx.de

www.frauenzentrum-dessau.de

مرکز ادغام
Integrationshaus Die Brücke
Schillerstraße 39
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 213143
E-Mail: kontakt@asg-dessau.com

www.asg-dessau.com/nebenstellen/
integrationshaus-die-bruecke

مکان های ارشد جلسه

URANIA Dessau e. V. im Schwabe-Haus
Johannisstraße 18
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 515281

VolksSolidarität 92 Dessau / Roßlau e.V.
Heidestraße 3
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 214592
E-Mail: info@vs92.de

www.volkssolidaritaet92.de

محل نشست در شهرداری
Begegnungsstätte im Gemeinde- und 
Diakoniezentrum der evang. Kirchen-
gemeinde "St. Georg" 
Georgenstraße 13-15 
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212679
E-Mail: georg-dessau@kircheanhalt.de

www.georgenkirche-dessau.de

انجمن منطقه رفاه کارگران
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Dessau e. V.
Parkstraße 5
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 619572

کار کودکان و جوانان

مرکز تفریحی کودکان

منطقه کودکان و نوجوانان
Kinder- und Jugendbereich Ölmühle
Ölmühle e. V.
Hauptstraße 108a
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 54397
E-Mail: kinjug-oelmuehle@web.de

www.oelmuehle-rosslau.de

“Baustein„  مرکز تفریحی کودکان

کارهای آموزشی شهری
Schochplan 74/75
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2203050
E-Mail: UBWev@t-online.de

www.freizeitimbaustein.de

Nordklub
Friederikenplatz 1d
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5167550
E-Mail: nordklub@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/offene-arbeit/
jugendfreizeittreff-nordclub

مرکز اوقات و فراغت باشگاه جوانان
Zoberberg
Köthener Straße 63a
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5210434
E-Mail: jugendclub-zoberberg@web.de



“Thomas Müntze„باشگاه جوانان
Thomas-Müntzer-Straße 34
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5166930
E-Mail: muentzerclub@web.de

www.stejh.de/arbeitsfelder/offene-arbeit/
jugendclub-thomas-muentzer

Platte 15
Waldstraße 15
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 975080
E-Mail: jc-platte15@dessauweb.de

www.dekita.de/index.php/einrichtungen/
jugendklub/platte-15

مالقات صمیامنە کودکان
Ferdinand-von-Schill-Straße 7
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 54079430
E-Mail: kindertreff1@gmail.com

قایق کوچک
Törtener Straße 14
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 87019077
E-Mail: kleine.arche.dessau@johanniter.de

www.si-club-dessau-woerlitz.de/
Kleine-Arche/projekt.html

مالقات در اوقات فراغت
„Ruine“ Mildensee
Oranienbaumer Straße 27

Tel.: 0340 2160381
E-Mail: jftruine@stejh.de

مالقات کودکان و نوجوانان
Kochstedt
Winklerstraße 8 
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5196135
E-Mail: jugendclub-kochstedt@gmx.de

توصیه های سیار

Spielmobil
Urbanistisches Bildungswerk e. V.
Schochplan 74/75
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 220 3050
E-Mail: ubwev@t-online.de

www.freizeitimbaustein.de/Spielmobil

سیرک کودکان و نوجوانان
 raxli-faxli
Kiez e.V. Dessau
Bertolt-Brecht-Straße 29/29a
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0178 3027080
E-Mail: buero@kiez-ev.de

www.kiez-ev.de/zirkus

Jeah انجمن جوانان
Telefon: 0340 516 75 50
E-Mail: post@jeah-jugendforum.de

www.jeah-jugendforum.de

آموزش و پرورش جوانان سیاسی و تاریخی
Alternatives Jugendzentrum
Schlachthofstraße 25
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 52098027

کارگران اجتامعی خیابان
Streetworkbüro Dessau-Roßlau
Friedrich – Naumann – Straße 12 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8822102 
E-Mail: streetwork-de@sanktjohannis.org 
oder streetworker@dessauweb.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt/jugendfoerderung/
strassensozialarbeitstreetwork.html

فعالیت های داوطلبانە

دفرت شبکه برای کمک داوطلبانه در امور پناهندگان
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 24005530
E-Mail: s.netz@vhs.dessau-roßlau.de
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Jobbörse  ) اژانس تبادل کار (
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

) اژانس کاریابی (
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555500

ادارە کار
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999 
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de 

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

مرکز مهاجرت و بازار کار زاکسن انهالت
(ZEMIGRA)
RKW Sachsen Anhalt GmbH
Werner-Heisenberg Str. 1
39106 Magdeburg

Tel.: 0800 9364472  
E-Mail: welcome@zemigra.de

www.zemigra.sachsen-anhalt.de

پروژ ورود به بازار کار

دفر امور اجتاعی و ادغام
شورای شهر دساو - روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042050 
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html

Außenstelle Roßlau 
Markt 5
06862 Dessau-Roßlau 
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دفرت فدرال برای خانواده و وظایف جامعه مدنی
Sibille-Hartmann-Straße 2-8
50969 Köln

Tel.: 0221 36730
E-Mail: service@bafza.bund.de

www.bundesfreiwilligendienst.de

9. کار

دسرتسی به بازار کار

) اداره اتباع بیگانه (
شورای شهر دساو - روساو
اداره امنیت و نظم عمومی
Raum 140-143
Zerbster Straße 4
06844 Desau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

ارزشیابی مدارک خارجی

تلفن اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان
Tel.: 030 1815 1111

مرکز خدمات  مشاوره ازرش گذاری و کیفت سنجی
 Servicestelle IQ „Anerkennungs- und
“Qualifizierungsberatung
AWO SPI gGmbH
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 21727047
E-Mail: h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.iq-netzwerk.spi-ost.de

جهت گیری شغلی و ورود به بازار کار

Berufsinformationszentrum 
der Agentur für Arbeit
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0800 4555500
E-Mail: Dessau-Rosslau-Wittenberg.BIZ@
arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/bildung/
berufsinformationszentrum-biz



مترکز روی نیروی متخصص کار
Willkommensbegleitung
Albrechtstraße 127
06844 Dessau 

Tel.: 0152 34099094
E-Mail: stoye@fachkraft-im-fokus.de

www.fachkraft-im-fokus.de

مترکز روی نیروی متخصص کار
Fachkräfteberatung
Albrechtstraße 127
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0172 7681902
E-Mail: wohlgemuth@fachkraft-
im-fokus.de

www.fachkraft-im-fokus.de

اتاق تجارت و صنایع هاله-دساوو
Lange Gasse 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2601115
E-Mail: nkuehnl@halle.ihk.de

www.halle.ihk.de

اتاق تجارت هاله
Gräfestraße 24
06110 Halle

Tel.: 0172 3633513
E-Mail: phoffrichter@hwkhalle.de

www.hwkhalle.de

 پل شغلی-مدارس اروپا
بیرفیلد-ولفن
Bismarkstraße 16
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 03493 512734
E-Mail: girev.marina@eso.de oder hinze.
peter@eso.de

www.eso.de/bitterfeld-wolfen/projekte/
jobbruecke-plus

دفرت امور اجتامعی و ادغام
شورای شهر دساو - روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050 
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html
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DAA Dessau-Roßlau
Junkersstraße 52
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 540490 
E-Mail: info.dessau@daa.de

www.daa-dessau.de

Existenzgründung

اداره اتباع بیگانه
شورای شهر دساو - روساو
اداره امنیت و نظم عمومی
Raum 140-143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

دفرت توسعه اقتصادی
شورای شهر دساو - روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042280 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@dessau-
rosslau.de

www.dessau-rosslau-wirtschaft.de/wirt-
schaftsstandort/gruendungskultur.html

پایگاه اطالعات مالی فدرال
www.foerderdatenbank.de

دفرت تجاری
شورای شهر دساو - روساو
اداره امنیت و نظم عمومی
August-Bebel-Platz 16
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2040
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/ordnung-und-verkehr/
allgemeine-ordnung-und-gewerbe.html



109

ادارە مالیات
Besucheradresse
Kühnauer Straße 166
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Finanzamt Dessau-Roßlau
PF 18 25
06815 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 25480
E-Mail: poststelle@fa-des.ofd.mf.
sachsen-anhalt.de

اتاق تجارت و صنایع هاله-دساوو
Franckestraße 5
06110 Halle (Saale)

Tel.: 0345 21 260
E-Mail: info@halle.ihk.de

www.halle.ihk.de

اتاق تجارت هاله 
Gräfestraße 24
06110 Halle (Saale)

Tel.: 0345 2999221
E-Mail: astelzer@hwkhalle.de

www.hwkhalle.de

)بیمه بازنشستگی(
Antoinettenstraße 37
06844 Dessau

Tel.: 0391 73990

مشاوره دولت فدرال
اداره فدرال اقتصاد و کنرل صادرات
Referat 413 – Beratungsförderung 
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn 

Tel.: 06196 9081570 

www.bafa.de

10. رفت و آمد

وسایل نقلیه عمومی

Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof
Dessau Hauptbahnhof
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8992550
E-Mail: dvg-info@dvv-dessau.de

www.dvg-dessau.de

دوچرخه

باشگاه دوچرخه عمومی آملانی

ADFC Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Dresdner Straße 123
06886 Lutherstadt Wittenberg
E-Mail: dessau@adfc-lsa.de 

www.adfc-sachsenanhalt.de/adfc-
sachsen-anhalt/dessau-wittenberg

دوچرخه

اداره امنیت و نظم عمومی
شورای شهر دساو - روساو
August-Bebel-Platz 16
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2040
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/ordnung-und-verkehr

11. بیمەها

بیمه اجتاعی

آژانس کاریابی
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4 555500

www.arbeitsagentur.de

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

ادارە کار
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de



12. رسانەها

پیشنهادهای رسانه ای و کمک های رادیو و تلویزیون 

دفر انجمن
شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2040
E-Mail: info@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice.html

مجله رسمی شهر دساوو-روساو
www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/amtsblatt-bekannt-
machungen

LEO Das Anhalt Magazin
www.leo-magazin.com

Beitragsservice
ARD ZDF Deutschlandradio (GEZ)
50656 Köln

Tel.: 0221 50610

www.rundfunkbeitrag.de

تلفن ، اینرتنت و تلویزیون کابلی

ادارە کار
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

اداره امور اجتاعی و ادغام
شورای شهر دساو - روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html

13. زندگی با هم و دین

جشن ها و روزهای تعطیل

پورتال گردشگری شهر دساوو-روساو
www.tourismus.dessau-rosslau.de/start-
seite.html

دین

جوامع پروتستان

کلیسای پروتستان انهالت
Friedrichstraße 22/24
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 25260
E-Mail: landeskirchenamt@kirche-
anhalt.de

www.landeskirche-anhalts.de/gemeinden/
dessau

کشیش بخش
Dessau-Alten
Lindenstraße 1
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 517406 
E-Mail: pfarramt-alten@kircheanhalt.de

www.melanchthon-kirche-dessau.de

کشیش بخش
Dessau Großkühnau-Ziebigk
Kirchstraße 2
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 615443 
E-Mail: christus-ziebigk@kircheanhalt.de

www.kirchen-elbe-dessau.de

کشیش بخش
Dessau Jakobus-Paulus
Radegaster Straße 10
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8822164
E-Mail: pfarramt-jakobus-paulus@
kircheanhalt.de

www.Jakobus-Paulus-Dessau.org

کشیش بخش
Dessau-Mildensee
Pötnitz 22
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2160276 
E-Mail: pfarramt-mildensee@kirche-
anhalt.de
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کشیش بخش
Dessau-Mosigkau
Anhalter Straße 9
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 521131
E-Mail: mosigkau@kircheanhalt.de

کشیش بخش
Dessau-Nord Petrus 
Wilhelm-Müller-Straße 1
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212039 
E-Mail: petrus-dessau@kircheanhalt.de
www.petruskirche-dessau.de

کشیش بخش
Dessau Auferstehung 
Siedlung-Kleinkühnau 
Ziebigker Straße 29
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 65019136 
E-Mail: auferstehung-dessau@kirche-
anhalt.de
www.kirchen-elbe-dessau.de

جامعه کلیساها
 St. Georg Dessau
Georgenstraße 15
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212679 
E-Mail: georg-dessau@kircheanhalt.de
www.georgenkirche-dessau.de

کشیش بخش
Dessau St. Johannis 
und St. Marien 
Johannisstraße 11
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 214975 
E-Mail: johannis-marien-dessau@kirche-
anhalt.de
www.johanniskirche-dessau.de

کشیش بخش
Dessau St. Peter und Kreuz
Möster Straße 53
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8546321 
E-Mail: peter-kreuz-dessau@kirche-
anhalt.de

www.stpeter-kreuz.de

کشیش بخش
Ev. Regionalpfarramt Roßlau
Große Marktstraße 9

06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 949330
E-Mail: pfarramt-rosslau@kircheanhalt.de
www.kirche-rosslau.de

جوامع کاتولیک
Pfarrei St. Peter und Paul
Propsteikirche St. Peter und Paul
Zerbster Straße 48
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260760
E-Mail: matthias.hamann@bistum-
magdeburg.de

www.gemeinde-leben.com

قصبه خانواده مقدس
Schillerplatz 9
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 82589
E-Mail: rosslau.heilige-familie@bistum-
magdeburg.de

www.rcz-katholisch.de

جوامع یهودی
Kantor Straße 3
06842 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 2215107
E-Mail: gemdessau@gmx.de

www.lv-sachsen-anhalt.de/gemeiden/
juedische-gemeinde-dessau

جوامع مسلامن
مسجد محمد
مرکز فرهنگی اسامی ساکسونی آنهالت
Askanische Straße 22
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 6504550

منازخانه انجمن فرهنگی بین النهرین
Askanische Straße 42
06842 Dessau-Roßlau

جوامع کلیسای آزاد

کلیسای آزاد انجیلی
(Baptisten)
Albrechtstraße 100
06844 Dessau-Roßlau 

E-Mail: info@efg-dessau.de

www.efg-dessau.de
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جامعه آزاد انجیلی دساو
Marienstraße 34
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 214998
E-Mail: jp-gast@gmx.de

www.dessau.feg.de

کلیسای جدید رسول
Georgenstraße 15
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0179 4737576
E-Mail: dessau@nak-nordost.de

www.dessau.nak-nordost.de

انجمن کوم-دساو
Straßburger Straße 25
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2616921
E-Mail: hofmueller@mac.com

www.korngemeinde.de.

14. خدمات پشتیبانی

مشاوره مهاجرت

مشاوره مهاجرتی برای بزرگساالن
انجمن کاریتاس برای بخش دساوو
Teichstraße 65 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212820
E-Mail: info@caritas-dessau.de

www.caritas-magdeburg.de/67370.html

مشاوره و پشتیبانی جداگانه
St. Johannis GmbH Dessau
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 6612723
E-Mail: gbb-dessau@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/gesonderte-beratung-
und-betreuung

Wir mit Euch e.V
Grenzstraße 5
06849 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 87019739
E-Mail: wirmiteuch@gmx.net

www.wirmiteuch-dessau.de

خدمات جوانان مهاجر
St. Johannis GmbH Dessau

Albrechtsplatz 6
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6612710
E-Mail: jmd-dessau@stejh.de

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/jugendmigrationsdienst-in-
dessau-rosslau

خدمات شهروندی
اداره فدرال برای مهاجرین و پناهندگان

Tel.: 0911 943 0 (Deutsch und Englisch)
E-Mail: service@bamf.bund.de

تحصیل زبان

مرکزچند فرهنگی
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: info@multikulti-dessau.de

www.integrationslotsen-dessau.de

تحصیل زبان در زاکسن آنهالت
SiSA 
Waisenhausring 1b
06108 Halle

Tel.: 0345 21389399
E-Mail: sprachmittler@lamsa.de 

www.lamsa.de/themen-und-projekte/
sisa-sprachmittlung-in-sachsen-anhalt/
projektbeschreibung

انجمن فدرال مرتجم

سازمان های مهاجرین ملی ساکسونی آنهالت
Am Stadtpark 1a
06217 Merseburg

Tel.: 03461 823290
E-Mail: gaudig@bdue.de

www.st-suche.bdue.de

Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank
www.justiz-dolmetscher.de

سازمان های مهاجرین

ابتکار آملانی آفریقایی در دساو
c/o Kiez e.V. Dessau
Bertolt-Brecht-Straße 29/29a
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2304680
E-Mail: buero@kiez-ev.de
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گروه کاری آملانی و روسی -گفتگو
"Dialog" 
Gustav-Jeuthe-Str. 1
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8501657

مرکز فرهنگی اسامی
Askanische Straße 22
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 6504550

انجمن کردی-املانی در زاکسن انهالت
Kabelweg 32 
06842 Dessau-Rosslau 

Tel.: 0340 75899407
kdvsa@t-online.de

www.kurdisch-deutscher-verein.de

انجمن فرهنگی بین النهرین
Askanische Str. 42
06842 Dessau-Roßlau

جامعه افغان ، جامعه ایرانی و جامعه وییتنامی

راه ارتباطی از طریق شورای شهر دساو-روساو
اداره ادغام
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042901
E-Mail: integrationsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
inte-grationskoordinator.html

مرکز چند فرهنگی
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: info@multikulti-dessau.de

www.multikulti-dessau.de

شبکه ملی سازمان های
مهاجرین در ایلت ساکسن انهالت
(LAMSA)
Schlossplatz 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 87058832
E-Mail: info@lamsa.de

www.lamsa.de

مشارکت سیاسی

شورای ادغام شهر دساو-روساو

 شورای شهر دساو-روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

E-Mail: integrationsbeirat@dessau-
rosslau.de

افر اتباع بیگانه

شورای شهر دساو-روساو
Raum 269
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042301 oder 0163 2042502 
E-Mail: auslaenderbeauftragter@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
beauftragter.html

شبکه )دموکراسی زندگی( 
c/o Alternatives Jugendzentrum e. V.
Schlachthofstraße 25
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 52095027
E-Mail: steffen.andersch@gelebte-
demokratie.de
www.gelebtedemokratie.de

مسائل اجتاعی

ASG Dessau e.V. 
Kleiderkammer
Schlachthofstraße 11
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 253817
www.asg-dessau.com/hauptsitz/
kleiderkammer

بازار وسایل خانه در دساو :
Raguhnerstraße 20
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8501440

www.asg-dessau.com/hauptsitz/
moebelboerse

بازار وسایل خانه در روساو :
Waldesruh 7b
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 83000

www.asg-dessau.com/hauptsitz/
moebelboerse
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Roßlauer Sozial Stübchen
Magdeburger Straße 54
06862 Dessau-Roßlau

www.rosslauer-sozial-stuebchen.de.tl

Dessauer Tafeln e.V.
Wasserstadt 16/17
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2106649
E-Mail: dessauer-tafel@t-online.de

www.dessauer-tafel.de

Ausgabestellen:
Wasserstadt 16/17
06844 Dessau-Roßlau

Dessauer Straße 87
06862 Dessau-Roßlau

Jugendclub Zoberberg, 
Köthener Str. 63A
06847 Dessau-Roßlau

نهادهای ضد تبعیض و نگرانی شهروندان

مرکز مشاوره در برابر نژادپرستی و تبعیض روزمره
Tel.: 0391 99078887
Whatsapp: 01525 6034747
E-Mail: entknoten@lamsa.de

www.alltagsrassismus-entknoten.de

Büro Halle
Große Ulrichstraße 25 
06108 Halle

Büro Magdeburg
Raum 1.02
Brandenburger Str. 9
39104 Magdeburg

مسئول اتباع بیگانه
شورای شهر دساو-روساو
Raum 247
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042301 oder 0163 2042502 
E-Mail: auslaenderbeauftragter@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
beauftragter.html

مرکز مشاوره برای قربانیان جرایم حقوقی

جنایتکارانه و خشونتبار
Parkstrasse 7
c/o Multikulturelles Zentrum Dessau
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6612395
E-Mail: opferberatung@datel-dessau.de

www.opferberatung-dessau.de

مسئول  فرصتهای برابر
شورای شهر دساو-روساو
Raum 490
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041601 
E-Mail: gleichstellungsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/gleich-
stellung.html

مسئول معلولین
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Raum 265
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042401 
E-Mail: behindertenbeauftragte@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
integration-menschen-mit-behinderung/
kommunale-behindertenbeauftragte.html

مسئول ارشد
شورای شهر دساو-روساو
Raum 265
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

E-Mail: seniorenbeauftragter@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
senioren.html

کمیساریای امور شهروندان
شورای شهر دساو-روساو
Raum 268
Zerbster Straße 4
06844 Dessau

Tel.: 0340 2041401
E-Mail: buergeranliegen@dessau-
rosslau.de
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مشاوره بازگشت

پورتال اطاعاتی در مورد بازگشت داوطلبانه
www.returningfromgermany.de

ادارە اتباع خارجە

شورای شهر دساو-روساو 
اداره امنیت و نظم عمومی
Raum 140-143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

Diakonisches Werk der Ev. Landeskirche 
Sachsen-Anhalts e.V.
مرکز مشاوره برای پشتیبانی عودت
Johannisstraße 12 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 155460
E-Mail: info@diakonie-anhalt.de

St. Johannis GmbH 
مشاوره بازگشت
 Albrechtsplatz 6 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6612723
E-Mail: gbb-dessau@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/gesonderte-beratung-
und-betreuung

Wir mit euch e.V.
Grenzstraße 5
06848 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5198455
E-Mail: wirmiteuch@t-online.de

www.wirmiteuch-dessau.de

Internationaler Personalservice der ZAV
مرکز خوش آمدید مجازی
Villemombler Straße 76 
53123 Bonn 

Tel.: 0228 7131313
E-Mail: zav@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/WeitereDienststellen/
ZentraleAuslandsundFachvermittlung/
index.htm
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