به آلمان خوش آمدید
در اینجا اطلاعاتی در خصوص پناهندگی در آلمان و حقوق شما در آلمان خبدمتتان ارایبه مبی گببردد.ببا
مجمواعه اطلاعاتی که از اینترنت کتب و تجاربمببان جمببع آوری نمببوده ایببم میخواسببتیم نظببری کلببی از
شرایط قانونی و امکانات پناهجویان در المان در اختیارتان قرار دهیم .مضافا اینکه شما به موضببواعات
و تماس هایی دسترسی خواهید داشت که برای وضعیتتان و زنببدگیتان میتوانبد مفیبد واقبع شببود .البتببه
همه موارد در حال تغییببر هسببتند و متفباوت میباشببند و گباهی دسببتور العملهببای اداری جهببت فهمیببدن
سخت میباشند .هیچ شخصی غیر قانونی نیست .
چگونه تقاضای پناهندگی نمایم؟
تقاضای پناهندگی دارای سه مرحله میباشد .ابتدا شما میبایست در یک ایالت کببه در آن زنببدگی میکنیببد
پذیرش اولیه بشوید .اگر برای پذیرش اولیه نمیدانید کجا بروید بهترین جا مرکز پلیس میباشد .به شببما
مدرکی میدهند که تایید مینماید شما تقاضای پناهندگی کرده اید .به این مببدرک ) BUMAدری افت پی ام
بعنببوان جوینببده پناهنببدگی( ولببی بببا تببوجه ببباینکه قببانون دایمببا در حببال تغییببر میباشببد خیلببی زود آنببرا
) Ankunftsnachweisتایید رسیدن( خواهند نامید .احتمال دارد که شما را به ه ر نقط ه ای از آلم ان
بفرستند .سعی کنید در صورتی که قوم وخویشی در آلمان دارید آنهارا مطلع سازید .شما حق دارید بببا
شوهرتان /زنتان یا بچه هایتان یا اگر کم سن و سال هستید )زیر  (18با پدر ومادرتان زندگی کنید .دوم
اینکه لزم است در ) BAMFاداره مهاجرت و پناهندگی( تقاضای پناهندگی نمایید.در این وحله برگ ه ای
به نام  Aufenthaltsgestattungدریافت میکنید که بشما اجازه خواهد داد به شکل قانونی بمانی د ت ا
جواب تقاضببای پناهنببدگیتان بیایببد .از شببما سببوالتی شخصببی پرسببیده خواهببد شببد .اعکسببتان خواهنببد
گرفت .سوالتی در باره تان خواهند پرسید و اینکه چگونه به آلمان رسیدید .احتمال از این اطلاعات در
دوبلین استفاده خواهد شد )بعدا توضیح میدهیم( .مرحله آخر به مصاحبه بزرگ مربببوط میشببود .نبباتمه
ای را به شما ارسال خواهمد نمود که در آن وقت قرار تعیین گردیده است.
چه مدت میبایست منتظر برگه ها بمانم؟
مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا جواب نهایی بدست آید گاهی بیش از یک تا دو سال  .در طببول
دوره سه ماهه از گذشت تقاضای پناهندگی شما میتوانید فقط در ناحیه ای که در آن ثبت نام شده ایببد
تردد نمایید .اگر درخواست شما برای پناهندگی رد شد میتوانید درخواست کنید .بمحض دریافت جببواب
منفی ابتدا به صفحه آخر مراجعه نمایید .در آنجا به راهکارهایی کببه روی شببما ببباز اسببت اطلاعبباتی را
خواهید یافت .در آنجا به شما ااعلم میگردد چقدر زمان دارید که اعلیه جواب منفببی ااعلم شببده اقببدام
فرمایید.توجه داشته باشید که گاهی اوقات فقط یک هفته وقت داریببد پببس سببعی کنیببد اعجلببه نماییببد.
تصمیم نهایی را بوسیله یک پاکت نامه زرد رنگ به شما ااعلم میکنند و در آن تاریببخ دریببافت نببامه قیببد
شده است .لطفا پاکت را نگه دارید و اگر شما را رد نموده اند به یک نفر وکیل مراجعه فرمایید.
چهار تصمیم مختلف مثبت وجود دارد:
.1
.2
.3
.4

بر اساس  Art. 16 a GGپناهندگی بشما ااعطا خواهد شد
بر طبق § AsylG 3شما بعنوان پناهنده در نظر گزفته خواهید شد.
شما حالت محافظت فراعی را بدست می آورید(AsylG 4 §) .
موانع دیگری نیز هستند که مانع اخراج خواهد شد.

همه موارد فوق شما را قادر خواهند ساخت که رسما در آلمان ماندگار شوید ولببی بعضببی چیببزا فببرق
دارد .خوب است از یک نفر وکیل یا مشاور کمک بگیرید و مطمین نباشید کببه حتمببا تصببمیم نهببایی کببه
بدستتان داده شده را کامل میدانید.
از ماه مارس  2016دستور العمل های سریع السیر هببم ایجبباد شببده انببد کببه درآن انتظببار میببرود یببک
تصمیم ظرف مدت یک هفته گرفته شود .این در خصوص افرادی است که میگویند از کشببورهای امببن
آمده اند) در حال حاضر آلبانی  ،بوسنی هرزگوین  ،غنا  ،کوزووو ،مقببدونیه ،مببونته نگببرو و صربسببتان(
درخواست های آن افرادی که اوراق هویت خود را نابود کرده اند یا اطلاعات غلطی راجع به هببویت یببا
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کشورشان داده اند و همچنین افرادی که برای بار دوم تقاضای پناهندگی بببه آلمببان را تسببلیم مینماینببد
بطور قطع رد خواهد شد .اگر آنها دستورالعمل سریع السیری را برای شما در نظر بگیرند شما ممکببن
است به یک کمپ خاص برده شوید و آن در صورتیست  BAMFدر طی یک هفته تصمیم نگیرد و در آن
موقع شما حق برخورداری از دستورالعمل نرمال پناهندگی را خواهید داشت.
آیا میتوانم خانه ای داشته باشم؟
پس از تقاضای پناهندگی شما به کمپ بزرگ پناهندگان منتقل خواهید شد کببه Erstaufnahmelager
نامیده میشود .شما میبایست به هرج ا در آلم ان کبه گفتنبد برویبد  .در ه ر کمبپی کبه باشبید ب ه شبما
تختخواب غذا و مقداری پول خواهند داد .منزل باید تمیز و امن باشد ولبی همیشبه هبم ضبمانتی وجبود
ندارد .اگر شرایط اسکان بد باشد و یا از طرف پرسنل و حراست برخورد خوبی با شما نشببود در ایببن
صورت میتوانید شکایت کنید .اعکس بگیرید تجارب خود را ثبببت کنیببد و یببا در ببباره آن بببا یببک سببازمان
صحبت نمایید و یا آنرا به همه بگویید.در این منزل شما از بین چند روز تببا شببش مبباه میتوانیببد اقببامت
داشته یاشید .به شما اجازه داده نمیشود که محل زندگیتان را ترک نمایید .بعببدا کببه شببما را بببه مرکببز
دیگری فرستادند که بآن ) Gemeinschaftsunterkunftامکانات مشترک(  .متاسفانه شما نمیتوانی د
محل زندگیتان را خودتان انتخاب نمایید ولی حق اینببرا داریببد کببه در محببل اسببکان خببانواده درجببه یببک
خودتان )بچه ها  ،زن  /شوهر ،والدین ( زندگی کنید.به شما پول و محل خواب ااعطا خواهد شببد .پببس
از در یافت یک جواب مثبت از  BAMFبه شما اطاق داده خواهد شد و میتوانید شهر را انتخاب نمایید.
گاهی اوقات در طول دوره پناهندگی میتوان آپارتمانی را اجبباره کببرد کببه کرایببه آن توسببط اداره رفبباه
اجتمااعی پرداخت خواهد شد بویژه افراد و خانواده های آسیب پذیر).بدلیل روانی و پزشکی(.
آیا میتوانم به مدرسه زبان آلمانی بروم؟
بمحض دریافت جواب مثبت از  BAMFش ما بای د ب رای رف اه اجتمااعی از  job centerاق دام نمایی د و
درخواست بدهید .میتوانید فرم مربوطه را از روی اینترنت تهیه نمایید .پس از بررسی درخواست شببما
مرکز اشتغال به شما تاییدیه را خواتهد داد .با در دست داشتن ایببن برگببه میتوانیببد بببه بعضببی مببدارس
زبان المانی بروید و آلمانی بیاموزید .مرکز اشتغال هزینه کلس زبان را پرداخت خواهد کببرد .میتوانیببد
کلس جامع آلمانی بروید .افراد اهل سوریه اعراق اریتره و ایران میتوانند در طول دوره پناهندگی خببود
به کلس المانی بروند اگر مشمول قانون  Dublin IIIنشوند.
اگر با توجه به اعدم دریافت جواب تقاضای پناهندگی یا رد شدن نمیتوانید در این کلسها شرکت نمایید،
دنبال کلسهای آزاد توسط داوطلبان در ناحیه باشید.
ایا میتوانم در آلمان کار کنم؟
سه ماه پس از پروسه پناهندگی میتوانید با ارایه  Ausländerbehördeتقاضای شغلی را بنمایید که قبل
داشته اید .برای آن شغل میتوانند مجوز کار صادر نمایند ولی در صورتی به شما مجوز کار دادهمیشببود
که آلمانی دیگر ،اروپایی دیگر یا مهاجر دیگری مجوز کار برای آن پست را نداشته باشد .بعد از گذشت
 15سال در آلمان میتوانید برای هر شغلی مجوز کار بگیرید .اگر جواب مثبتی به تقاضای پناهنببدگی در
یافت نمایید فورا مجوز هر شغلی را بدست خواهد آورد .بهمراه مدارک ماهانه  € 404به شما خواهنببد
داد اکر مجرد هستید .و تا زمانی که کار ندارید.
آیا امکان ویزیت دکتر دارم؟

در طول  15ماه پناهندگی شما به مرکز بهداشت جهت مداوا و یا حتی دیببدن دکببتر جهببت مراقبببت از
خود دسترسی خواهید شد .در بعضی مناطق به شببما کببارت بهداشببتی داده خواهببد شببد و بدینوسببیله
دسترسی بهتری به مراقبت های پزشکی خواهید داشت .اگببر بببار دار باشببید در طببول بببارداری کسببی
شما را همراهی خواهد کرد .اگر قصد دارید که دیگر باردار نباشید حق سقط جنین هم دارید.
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اگر بدون خانواده ام باشم و زیر  18سن داشته باشم جه وضعیتی خواهم داشت؟
شما را با دیگر بچه های زیر  18در یک منزل نگه خواهند داشت .کارگران اجتمااعی در این امر شما را
پشتیبانی خواهند کرد.پول و غذا هم دریافت خواهید کرد .میتوانید مدرسه برویببد و آلمببانی یبباد بگیریببد.
شما میبایست موقعیتی را داشته باشببید تببا شببغلی را یبباد بگیریببد)مثل مکببانیکی( و پببس از پایببان دوره
شغل به شما داده خواهببد شبد ..اگبر جبواب تقاضبای پناهنببدگی شبما مثبببت امبد خانوادهتبان میتواننببد
تقاضای ویزای المان از سفهارت آلمان در کشورتان نمایند و به المان بیایند.
خانواده ام جطور میشود؟
بمحض دریافت حق پناهندگی شوهر یا زن تان یا بچه های کم سن و سالتان میتواننببد بببه آلمببان بیاینببد.
این را  .Familienzusammenführungمینامند.از انجایی که این دس تورالعمل س خت میباش د به تر
است با یک وکیل یا سازمان تماس بگیرید که با این دستورالعمل آشنا باشببد .افببرادی کببه پناهنببده گببی
آنها تایید شده میتوانند برای پیوستن خانوادهایشان به آنها اقدام نمایند..اقدام یرای چنین کبباری ظببرف
کمتر از  3ماه میبایست صورت پذیرد.اگر دیرتر اقدام کنید میبایست ثابت نمایید کببه بببه انببدازه تببامین
مالی خانواده تان هم پول داریببد .بببه اداره  Ausländerbehördeبروی د و ااعلم نمایی د دنب ال ملح ق
شدن خانواده تان به شما در آلمان میباشید .خانواده میبایست به سفارت آلمان در کشور مطبوع خببود
بروند و تقاضای ویزای ملحق شدن نمایند .افراد با وضعیت ضعیف مالی بهتر است  2سال صبر نماینبد
و بعدا تقاضای خانوتدگی دهند.
مصاحبه چطور؟
خیلی با اهمیت است که برای مصاحبه آماده باشید .قبببل از مصبباحبه بببا یببک خببدمات مشبباوره تمبباس
بگیرید و مشورت کنید .مطمین باشید که داستان خود را خوب میدانید.تاریخها و جزییات را از قبل تهیه
نمایید زیرا دنبال این هستند که از شما تناقض گویی بیابند .لزم است دلیل محکمببی بببرای اینکببه چببرا
کشور خود را ترک کرده اید در ذهن داشته باشید .هرچه بیشتر میتوانید از تهدیدهایی کببه در کشببورتان
برای زندگیتان وجود داشت را مطرح کنید مثل تنبیهات بدنی یا زندانی شدن نبباجوانمردانه.مثل گببزارش
های پزشکی و یا قانونی و مقالت روزنامه ای و مستنداتی که بتواند نشان دهد شما در خطر هستید یا
نامه ای که اعضویت شما در یک گروه سیاسی مذهبی و اجتمااعی را اثبات نماید .شما باید تلش نمایید
نشان دهیدکه آینده پر مخبباطره ای در وطببن خودتببان و در هببر نقطببه ای از کشببورتان زنببدگیتان را بببا
مشکل روبرو ساخته است.
شما شاید مجبور باشید بگویید چرا آلمان مسئول محببافظت از شماسببت .در مصبباحبه وقببت بگیریببد و
استراحت تقاضا نمایید و اگر احیانا سوالی را نفهمیدید دوباره بپرسببید .راحببت باشببید و بببدون شببرم و
خجالت هر چه میخواهید بگویید .اگر با مترجم مشکل دارید میتوانید آنرا مطرح نمایید .خانمها میتوانند
اگر میخواهند مصاحبه گرشان زن باشد و از مترجمی خانم برخوردار شوند .در آخر اگر از این مصاحبه
رضایت دارید آنرا امضا نموده و مطمئن باشید که اشتباهی نکرده اید.
میتوانید تقاضای یک کپی از آنرا بکنید .اگر از مصاحبه و یا نحوه اجرای آن راضی نباشید میتوانید وکیببل
بگیرید.
جزییات دیگری در باره پناهندگی
از درخواست پناهندگی شما برای بررسی اینکه قبل تحت تعقیب بوده اید یا بالخره اینکه حراسببی از
تحت تعقیب بودن در آینده دارید استفاده خواهد شد و مشخص خواهد شببد کببه آیببا بببه کشببور خودتببان
برگشته اید یا نه .تهدید زندگی ،جراحت های بدنی ،و زندانی شده اشتباهی
اولین اعناصر تعقیب را تشکیل میدهند .دیگر تهدید ها نیز مانند تهدیببد زنببدگی  ،آزادی و تهدیببد ببدنی در
نظر گرفته شده اند .یا مثل اذیت و آزار هایی همچون جرائم جنگی مشکلت سلمتی دلیببل سیاسببی و
اجتمااعی در بر میگیرد .ولی پناهندگی را فقببط تضببمین میشببوند .در مجمببوع در وطببن چببه ببر سببرتان
آمده؟ چرا اینچنین شد؟
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تعریف رسمی پناهنده :شخصی با یک ترس عمیق از تحننت تعقیننب بننودن بخنناطر نننژاد،
مذهب ،ملیت ،عقیده سیاسی یا عضویت ویژه در یک گروه اجنماعی.
توافقنامه دوبلین 3
توافق دوبلین  3میتواند جهت تصمیم گیری از اینکه دستور العمل پناهندگی در کشور دیگری اجرا شود
مورد استفاده قرار میگیرد.یعنی مثل اگرشما قبل در یک کشور اروپایی دیگر تقاضای پناهندگی داده اید
را معلوم مینماید.یا مثل با ویزای کشور دیگری آمده اید یا شواهدی وجود دارد که اندکی از زمان را در
کشور دیگر اروپایی انجام داده اید .شما را بهمان کشور برمیگردانند .اگر ثابت شود در یونان بوده ایببد
شما به یونان نمیفرستند بلکه دستور العمل شما طولنی تر خواهد شد و شما میتوانید تقاضببای داعببوی
نمایید که دارند شما را به کشور اروپایی دیگر میفرستند ولی باید ظرف مدت یک هفته اقدامات انجببام
شود .ولی بیشتر افرادی که نامه دریافت میکنند که توافق دوبلین باز شببده در واقبع از آلمبان دپببورت
نمیشوند .باز هم اگر جنین وضعیتی پیدا کردید میبایست مشبباور داشببته باشببید .از تبباریخی کببه دسببتور
العمل دوبلین شما باز است انها شش ماه زمان برای دپورت شما خواهند داشت.در غیببر ایببن صببورت
مورد دوبلین شما مختومه ااعلم میشود .اگر بمبدت  18مباه ببه زیرزمیبن برویبد در آن صبورت مبورد
دوبلین شما تمام خواهد شد .ولی بخاطر داشته باشید که زیر زمینی رفتن اثری منفببی روی شانسببتان
برای گرفتن مجوزها خواهد گذاشت.
اگر من قربانی شکنجه یا تعقیب سیاسی باشم چه میشود؟
باید این موضوع را در مصاحبه تان روشن و شفاف سازید .کار سختیه که آدم در باره شببکنجه صببحبت
نماید ولی لزم است هر چه سریع تر آنرا ااعلم نمایید .قربانیان شکنجه باید بعنوان افببراد آسببیب پببذیر
در پناهندگی اروپا منظور گردند و طرز برخورد با آنها به نسبت دیگران میبایست تفاوت داشته باشد.
آگر خانم باشم ؟
در مورد تجاوز و کتک و کالی بردنی زمان درگیری در باره خانم ها صحبت کرده و انها را نیببز مسببتحق
داشتن پناهندگی میداند

اگر هم جنس باز باشم چطور؟
شرایط همجنس باز بودن و تمایلت این چنینی صحبت کرده و گفته این گببروه نیبز در بخببش پناهنببدگی
جایگاه مهمی دارند .و باید بگویند دوست دارند کجای کشور خود چه افرادی را ملقات نماید.
اگر حمایت پناهندگی بگیرم چه میشود؟
هنگامی که حمایت پناهندگی گرفتید مجوز اقامت دریببافت مببی نماییببد کببه مببدت آن  3سبباله اسببت.بببا
داشتن اقامت میتوانید در کلسهای زبان شرکت کنیدو شانس خببود را بببرای تصبباحب یببک شببغل بببالتر
ببرید .از مرکز رفاه اجتمااعی ساپورت میشوید تا زمانی که بتوانید روی پای خودتان بایستید.میتوانید به
کشورهای دیگر اروپا سفر کنید ولی اقامت نه .توجه داشته باشید اگر به وطن خودتان مسببافرت کنیببد
پناهندگیتان ابطال میگردد.
آیا امکان زندگی در آلمان برای همیشه وجود دارد؟
این امر به وضعیت و موقعیببتی بسببتگی دارد کببه شبما در کشبور خبود کسببب کببردهایبد .اگبر ببه شبما
پناهندگی ااعطا شده باشد )مطابق با ماده  (a GG 16یا بببه اعنببوان پناهنببده تشببخیص داده شببوید )3
 (AszlGشما به مجوز اقامت سه ساله با تمامی حقوق دست مییابید .پس از گذشببت ایببن سببه سببال،
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شما اقامت دائم دریافت خواهید در صورتی که کماکان دلیل تببرک کشببور خببود را داشببته باشببید و بببه
کشور خود مسافرت نکرده باشید.
این حالت برای همیشه دوام دارد و پس از کسب مجوز دائم اقامت میتوانید بببه کشببور خببود برگردیببد.
تنها در صورتی می تواند این امر حذف شود که جرائم شدیدی مرتکب شوید یا اینکه بیش از شببش مبباه
کشور را بدون توافقنامه  Ausländerbehördeترک نمائید .اگر شما به حافظت فراع ی دس ت یابی د،
یک مجوز اقامت  1و سپس  2ساله را دریافت میکنید .میتوانید این مجوز اقامت را چند بببار تببا زمببانی
که دلیل حفاظت از شما کماکان پابرجبا باشبد تمدیبد نماییببد .اگببر  BAMFب ه ش ما پ ایین تری ن س طح
حفاظت را ااعطا نمود ،یعنی موانع دیپورت شدن ،در این صورت آنها معمول ل به شما یک مجببوز اقببامت
را در صورتی ااعطا میکنند که این موانع برای مدتی طولنیتر وجود داشته باشد .پس از  5سال اقببامت
در آلمان با یک مجوز اقامت و دریافت  60بار حق وق ماهبانه در یبک پانیسبون بازنشسبتگی ،شبما یبک
مجوز اقامت دائم کسب خواهید کرد.
پس از شش یا  8سال زندگی در آلمان با مجوز دائم میتوانید برای بببومی شببدن درخواسببت نمائتیببد و
یک پاسپورت آلمانی دریافت کنید ،اما شما باید مهارتهای آلمببانی ،دانببش در مببورد سیسببتم سیاسببی و
درآمد مالی را اثبات نمایید.
اگر از من محافظت نگردد چه اتفاقی میافتد؟
اگر رد شوید ،دفتر فدرال نتیجه را به صورت مکتببوب بببه شببما اعلم میکنبد .امکبان درخواسببت داعببوی
برای یک رد شدن وجود دارد  ،اما باید ظرف مدت یک هفته انجام شببود و بایببد بببه دادگبباه برویببد و بببه
صورت شفاهی داعوی خود را ااعلم نمایید .جزئیات این دستورالعمل در صفحه آخر نامه تصمیم منفببی
خواهید یافت .رفتن به دادگاه هزینه ای در بر ندارد .اگر شما وکیل میخواهیبد ،بای د خودتبان پیبدا کنیبد.
وکیل انتخاب شما می تواند درخواست یک مسااعده مالی کند .در صورت مدارا ،ایبن بببدان معناسببت کببه
شما رد شده اید اما قادر به مسافرت نیسبتید ی ا اینکبه پاسبپورتی ب رای دیپبورت شبدن یبا وضببعیت در
کشور شما به گونه ای است که نمیتوانید برگردید .این توافقنامه ای کوتاه بببرای چنببد هفتببه اسببت امببا
میتوان برای مدت چند سال آن را تمدید کرد .شما قانونا اجازه کار کردن را دارید ولبی در اعمبل ب رای
 4سال اول خیلی سخت است .امکان آموزش برای شغل نیز وجود دارد.
اگر اشتباه شما نیست که نمیتوانید برای  18ماه دیپورت شوید مجببوز اقبامت مبیتوانببد ببه شبما ااعطبا
شود.
اگر شانس گرفتن پناهندگی خیلی پایین اسببت ،ازدواج بببا یببک طببرف اروپببایی میتوانببد بببه شببما مجببوز
اقامت را دهد .شما باید یک پاسپورت معتبر ،گواهینامه تولد ،و گواهینامه ای داشته باشید که نشان دهد
مجرد هستید و در یک محضر به طور رسمی ازدواج نمایید .این روند مدت طولنی طول میکشببد .بعببد
از ازدواج ممکن است کشور را ترک کرده و از سفارت آلمان در کشور خود تقاضای ویزا کنیببد .خیلببی
مهم است که روند ازدواج هر چند سریعتر شروع نمایید ،قبل از اینکه رد شوید و با یک وکیل یا مشاور
گفتگو کنید و یک یک گروه پشتیبان داشته باشید.
اگر کودکی با شهروندی آلمان دارید یا شخصی با اقامت دائم که حدقل  8سال در آلمان زندگی کببرده
است میتوانید یک مجوز اقامت کسب کنید .برای کسی که میتوانببد بببه اعنببوان پببدر رسببمی یببک کببودک
پذیرفته شود ،باید به یک محضر بروید و پروسه پدرخواندگی را انجام دهید .هر دوی شما باید این برگببه
را امضا نموده و پول اندکی میپردازید .اما شما نیازی به اثبات بیولوژیکی پدری ندارید .اگر شببما خببانم
هستید و در آلمان فرزند به دنیا می آورید ،میتوانید همین پروسه را با زوج خود به اعنوان پدر بگذرانیببد.
مجدد نیازی به اثبات بیولوژیکی وجود ندارد.

پناهندگی کلیسا چیست؟
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یک گزینه سخت و نادر اخذ پناهندگی کلیسا است .بببدین معنببا کببه بببه یببک کلیسببا میرویبد وکشببیش را
متقااعد میکنید که به پشتیبانی انسان دوستانه نیاز دارید .سببپس کشببیش بایببد شببورای کلیسببا را بببرای
پشتیبانی از شما راضی کند.

اگر هویت من کنترل شود چه اتفاقی روی میدهد؟
در آلمان پلیس این حق را دارد که شما را متوقف کرده و از شما هویتتان را بپرسبد .اگببر شبما هببویت
نداشته باشید ،میتواند شما را به ایستگاه پلیس برده تا بداند شما که هستید .میتوانببد شببما را تببا پایببان
آن روز در حبس نگه دارد یعنی کمتر از  48سااعت.

اگر دستگیر شوم چه اتفاقی روی میدهد؟
شما باید از حقوق در زمان دستگیری مطلع باشید .اگر آلم انی صبحبت نمیکنیبد مبترجمی بای د توضبیح
دهد که شما از چه حقوقی برخوردارید .حتما این را بخواهید .سپس از شما خواسته میشود یک سند را
امضا کند که تایید میکند شما از حقوق خود مطلع هستید .شما حق این را دارید که از مببترجم بخواهیببد
به صورت رایگان این کارها را انجام دهد .دکتر و وکیل خود را ببنید و سفارت را مطلع سازد اگر شببما
دنبال پناهندگی نیستند.
چگونه میتوانم بدون مدرک در اینجا زندگی کنم؟

برخی افراد بدون مجوز اقامت در آلمان زندگی میکنننند .برخننی مخفیننانه بننرای
کار به المان می آیند .بعضیها به مجوز اقامت دسترسی یافته اند ولی آن را گم
کرده اند .ولی افننرادی هننم هسننتند کننه پننس از رد شنندن درخواسننت پناهننندگی
پنهان می شوند .پنهان شدن به معنای بزرگتر نشان دادن خود نیست .افرادی که
که کام ل ل وایسته به جامعه هسننتند .شننرایط زننندگی بننرای افننراد غیرقننانونی در
اینجا حضور دارند خیلی سخت است زیرا از هیچ حقوق اجتماعی مانند پزشننکی
برخوردار نیستند.
اطلاعات بیشتر در

www.w2eu.info

تماس های تلفنی مفید در برلین
وضعیت شما بسیار دشوار است اما لطفا ل مبارزه برای رسیدن به حقوقتان را ادامه دهید ،افراد زیادی
هستند که می خواهند از شما حمایت کنند .داشتن ارتباط با سازمان ها و تعامل با گروه ها و افراد
دیگر به منظور تبادل اطلاعات هم می توانند بسیار مفید باشند.
.................................................................................................................................

مشاوره و اطلعات
KUBمرکزاطلعات  ،مشاوره در زبان های مختلف ،ملقات  ،کمک حقوقیTelephone. 030 -614 94 00, 030 - 614 94 04
سااعات کاری :دوشنبه ،پنجشنبه ،جمعه 13 -10
آلبانی ،اعربی ،انگلیسی فارسی ،ترکی ،صربستانی و کرواتی ،کردی
آدرس ) Oranienstr. 159, 10969 Berlin :نزدیک ترین ایستگاه مترو  “u-bahn „ Mortizplatzاست(
وبسایت با اطلاعات گوناگون در زبان های مختلف:
kontakt@kub-berlin http://www.kub-berlin.org
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 برای افراد مناطق عرب زبان-Al Muntada
Telephone. 030 - 68 24 77 19
17 -14  و پنجشنبه13 -10  سه شنبه:سااعات کاری
Morusstr. 18 A, 12053 Berlin
:آدرس
almuntada@diakoniewerk-simeon.de :ایمیل
 مشاوره حقوقی پناهندگی کلیسا-Asyle in der Kirche Berlin
Telephone: 030 - 691 41 83 http://www.kirchenasyl-berlin.de
 مشاوره-Beratungstelle für Migrantinnen und Migranten von Arbeit und Leben
 اجتماعی و حقوقی برای مهاجران،کاری
Telephone: 030 - 40 39 92 56
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin :آدرس
http://www.berlin.arbeitundleben.de/kontakt.html
 مشاوره برای پناه جویان ایرانی و افغانی-Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin
Telephone: 030 - 62 98 15 30 http://iprberlin.com/fa
 ترک ی و، مشاوره حقوقی و اجتماعی برای پناهنده ها به زبان ه ای ک ردی-Nevenda Kurdi
عربی
Tel. 030 - 615 90 92
Dresdenerstr. 8, 10999 Berlin http://www.kurdisches-zentrum.de/kontakt.html
 شورای پناهندگان برلین-. Flüchtlingsrat Berlin
Georgenkirchstr. 69-70 ,10249 Berlin :آدرس
Telephone.: 030 2 43 44 57 62
buero@fluechtlingsrat-berlin.de :ایمیل
www.fluechtlingsrat-berlin.de
 اطلعات در مورد حقوق مهاجران-Migrationsrat Berlin-Brandenburg
Oranienstr. 34, 10999 :آدرس
M29 (. Adalbertstr./Oranienstr)  اتوبوس-U8 (U Kottbusser Tor)  وU1 مترو
Office: 030 – 61658755 Advice:030 – 60031139
info@mrbb.de :ایمیل
 سازمان مستقل حقوق بشردر امور پناهندگی-PRO ASYL
Telephone: 069230688
proasyl@proasyl.de :ایمیل
www.proasyl.de :وبسایت به زبان آلمانی و انگلیسی
.............................................................................................................................................

 سال18 پناهنده های تنهای زیر
 پشتیبانی و همراهی برای پناهندگان بدون همراه-AKINDA
Telephone: 030 32 70 93 40
http://xenion.org/angebote/akinda
Paulsenstr. 55-56, 12163 :آدرس
akinda@xenion.org :ایمیل
 – حمایت از کودکان پناهندهAlafia
Telelphone: 030 45 60 64 16 http://www.alafia-kinderrechte.de/deutschland
 مشاوره حقوقی و اجتماعی و مرکز مراقبت از پناهند گان جوان-BBZ
Telephone: 030 666 407 20, 030 666 407 23 http://www.bbzberlin.de

7

Turmstr. 72, Floor 4, 10551 Berlin

..............................................................................................................................................

زنان
 روحی و اجتماعی، حمایت درمانی-S.U.S.I. Interkulturelles Frauenzentrum
 انگلیسببی و، ایتالیببایی، پرتغببالی، اسببپانیایی، فارسببی، لهسببتانی، روسببی،حمایت از زنببان در زبانهببای فرانسببوی
ویتنامی
Telephone: 030 78 95 93 94
Innsbrucker Straße 58 :آدرس
http://www.susi-frauen-zentrum.com/ and on facebook
 همبستگی با زنان در اضطرار-SOLWODI
 خشونت و ازدواج اجباری،مشاوره برای قربانیان قاچاق انسان
Telephone: 030 81 00 11 70
Kranoldstr. 24 :آدرس
berlin@solwodi.de :ایمیل
 کمک برای زنان قربانی خشونت-BIG Hotline
Telephone: 030 61 10 30 0
 مشاوره و کلس برای زنان عرب، جلسه-Al Nadi
Telephone: 030 85 20 60 2
 بعد از ظهر4  تا9  – دوشنبه تا چهارشنبهRheinstrasse 53-54 :آدرس
 آلمانی، اعربی:زبان
 بهره کشی یا قاچاق انسان، کمک به زنان پناهنده با تجربه خشونت-. Ban Ying
Anklamer Str. 38, 10115
Telephone: 030 440 63 73, or 030 440 63 74
info@ban-ying.de
www.ban-ying.de
 مشاوره برای زنان آفریقایی-BAIP
Karl-Marx-Str. 42, 12043. Telephone: 030 62 72 93 30
 آموزش، اطلعات، جلسه-TIO
Köpenicker Str. 9 B, 10997 Berlin
Telephone: 030 612 20 50 / 030 624 10 11
Tio-ev@gmx.de
www.tio-berlin.de
..............................................................................................................................................

LGBTQI /همجنسگرا
 توانمندسازی، حمایت، مشاوره-LesMigraS
Kulmer Strasse 20a, 10783 info@lesmigras.de http://www.lesmigras.de 030 21 91 50 90
 کمک و مشاوره حقوقی برای افراد و خانواده ها-MILES des LSVD Berlin
Kleiststraße 35, 10787 Berlin
Telephone: 030 22 50 22 15
/email: miles@blsb.de
https://berlin.lsvd.de/projekte/miles
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 محل جلسه ب رای پناهجوی ان دارای ه ویت جنس ی، مشاوره،پشتیبانی- Schwulenberatung
متفاوت
 بعد از ظهر4  تا2  سه شنبه و جمعهCafe Kuchus, Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin-Kreuzberg
https://www.schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/queere-fluchtlinge/
..............................................................................................................................................

بهداشت و درمان
 خدمات پزشکی برای افراد بدون بیمه درمانی-Malteser Migranten Medizin
Aachener Str. 12, 10713 Berlin-Wilmersdorf
Telefon: 030 82 72 26 00
email: MMMedizin@malteser-berlin.de
Tue, Wed, Fri 9-15 o‘clock
U- & S-Bahn: Heidelberger Platz, Bus 101: Paretzer Straße, Bus 249: Brabanter Platz
 کمک پزشکی برای افراد بدون مدارک قانونی-Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe
Telephone: 030. 69 46 746
Monday and Thursday 16.30 to 18.30 Uhr
Address: Mehringhof, Gneisenaustr. 2A, Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock, Berlin-Kreuzberg
U-Bahnhof Mehringdamm U6/U7
www.medibuero.de info@medibuero.de
 کمک برای افرادی با تجربه شکنجه-BzFO
http://www.bzfo.de/homeen.html
Tel: (030) 30 39 06 -0 Email: mail@bzfo.de
 حمایت های روانی اجتماعی برای افرادی که اذیت و آزار سیاسی را تجربه کرده اند-Xenion
http://xenion.org Paulsenstr. 55-56
Telephone: 030 3232933 info@xenion.org
.............................................................................................................................................

متفرقه
 )کلس رایگان زبان آلمانی و یافتنFree german courses and tandem partners KUB
: (شخصی برای صحبت کردن به منظور تقویت زبان
Address: Oranienstr. 159, 10969. Telephone: 030 614 94 00
http://www.kub-berlin.org/index.php/en/german-classes/164-german-courses
:( ) با یک دوست شروع کنیدStart with a friend
این وبسایت پناهنده ها را به افرادی در برلین معرفی میکند که میخواهند به پناهنده ها درموارد اداری و شروع
http://www.start-with-a-friend.de/refugees .یک زندگی جدید کمک کنند
( )کلس زبان انگلیسی برای پناهنده هاEnglish class for refugees
Tuesdays at the cafe engels, Herrfurthstraße 21 Ubahn 8 Boddinstr. 6pm-8pm
( )جستجو برای افراد گمشده خانوادهSearch for missing family members
https://www.facebook.com/searchandfindrefugees
http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx
 ) کتاب برای پناهنده ه ا ب اRefugee phrasebook with useful words and phrases
http://www.refugeephrasebook.de :(کلمات و عبارات مفید
www.facebook.com/watchthemed.alarmphone +33486517161 WATCH THE MED – ALARM PHONE
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اگر دوستان یا خانواده تان قصد رفتن به اروپا را دارند ،لطفا ل شماره های اضطراری ما را به آنها بدهید .ما تلفن 24
سااعته اضطراری برای افراد در حال اضطرار در دریا ارائه میدهیم.
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