Refugee Law Clinic – Links und Informationen zum Asylverfahren
ی
حقوق پناهجویان– بدیل برای برنامه های مشاوره
کلینیک

خوش آمدید
 در صفحات ذیل شما یم توانید معلومات مفید در ارتباط به مراحل پناهندگ در یافت. خوشحالیم اینکه شمارا با خود داریم
استمعای و یا
 مثال ی برای آمادگ جلسه. این معلومات میتواند شما را در مراحل مختلف تقاضای پناهندگ کمک شود. کنید
ی
ی
.انتوی کالن و همچنان معلومات ارزشمند دیگر
:اگر سوال دارید میتوانید برای ما ایمیل بفرستید و یا هم به شماره تیلفون ما به ما به تماس شوید

لینک های مفید در روند پناهندگ
جلسه استمعا و یا ر
:انت یوی بزرگ
/https://www.asyl.net/view/information-zur-anhoerung-im-asylverfahren/
در اینجا بروشوریا برگه و اطالعات مهم در مورد برنامه استمیع ( ی
 همچنی به طور کیل اطالعات. انتوی کالن) خواهید یافت
.مختصی در مورد روند مراحل پناهندگ نت وجود دارد

:البانوی
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_20
16_alb.pdf

:عری
ی
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_20
16_arab.pdf

:یوسنیای
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_20
16_bosn.pdf

:آلمای
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_dt_
2016_fin.pdf

:انگلییس
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_20
16_en.pdf

:فاریس
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_far
si.pdf
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:فرانسوی
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoblattAsyl_201
6_frz.pdf

:کردی
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_20
16_kurd.pdf

:رویس
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_20
16_russ.pdf

:تگرینیا
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoblattAsyl_201
6_tigr.pdf

:ترگ
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_t%
C3%BCrk.pdf
:اوکراین
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_ukr
.pdf

:اردو
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_ur
du.pdf
.  متاسفانه آپدیت نیست:مهارش
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_2015_a
mh_fin.pdf
-

ی
. وی کالت در یافت کنید
در کانال یوتیوب ذیل یم توانید معلومات مفید در ار تباط انت ی
Youtube-Kanal „AsylinDeutschland“

https://www.youtube.com/channel/UC4dH0dm0TBIZjqiJbxnSp4A/videos
:این فلم به زبان های
 سومایل و آلبانوی نت وجود,  و فاریس, مهارش,  اوکراین,  پشتو,  تگرینیا,  رویس,  کردی,  فرانسوی,  فاریس,  نگلییس,  آلمای, عری
ی
.دارد
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اطالعات در مورد مراحل پناهندگ (عمویم):

فی لم توضییح ( -آ وی او ) درباره روند پناهندگ
http://www.einfachmeinrecht.awo.org/de/schutz

فی لم توضییح از "شهر بدون مرز" درباره قانون دوبلی -:
انگلییس- :
https://www.youtube.com/watch?v=DnRhqzCtmjo
تگرینیا:
https://www.youtube.com/watch?v=sg09v3kGccQ
عری:
ی
https://www.youtube.com/watch?v=dbIKx7AmU20
آلمای:
https://www.youtube.com/watch?v=FOrXenhjy-A

ی
بیشت- :
اطالعات عمویم
ی
اطالعای ذیل در مورد پناهندگ و دوبلی  ،بلکه در مورد مسائل جنسی ین و خانوادگ  ،اسکان  ،مراقبت های
در ا صفحه
:
عری و فاریس؛
،
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ی
https://w2eu.info/.
کمک های جهت گتی برای زندگ در آلمان "راهنمای پناهندگان" :اطالعات مربوط به زندگ عمویم  /آزادی های
ی
شخیص  /همزی ی
سن اجتمایع  /برابری /
دوسن محیط زیست  /خوردن  ،آشامیدن و سیگار کشیدن  /تشیفات  /در
موارد اضطراری
http://www.refugeeguide.de/
عری  ،ترگ
به زبانهای زیر موجود است :آلمای  ،آلمای (آسان به زبان)  ،انگلییس  ،فرانسوی  ،کردی  ،ترگ  ،ی
آلبانیای  ،مقدوی و تگرینیا
رصی ،
 ،پاسچو  ،دری  ،فاریس  ،اردو  ، ،رویس ،
ی
ی
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.  این شامل فرصت توسعه فردی است.  حق شکت در زندگ در آلمان را دارند، همه افرادی که به طور قانوی در آلمان هستند
 خدمات اسایس و ی، این بدان معناست که شما حق تحصیل
 یک فیلم توضییح با موضوع مشارکت و. دستیس به فرهنگ را دارید
:نحوه پشتیبای شما را یم توانید در اینجا بیابید:
http://www.einfachmeinrecht.awo.org/de/teilhaben
ی
رصی
،  آلبانیا یی،  رویس،  فرانسوی،  انگلییس،  آلمای،  دری، عری
ی
 ی:این ویدیو به زبانهای زیر قابل دستیس است
ی
کروای و تگرینیای.

ی
 ی،  حقوق کودکان،  قوانی، (مقامات. حقوق که مباحث مختلف را توضیح یم دهد
کنتل های پلیس
فرهنگ لغت
)...

:عری – آلمای
ی
http://translationforall.blogsport.eu/files/2018/09/ara-deu-.pdf
:انگلییس آلمای
http://translationforall.blogsport.eu/files/2018/09/legal-dictionary-eng-ger.pdf
:ایتالیا یی – آلمای
http://translationforall.blogsport.eu/files/2018/09/dizionario-legale-it-ted.pdf
:پرتغایل – آلمای
http://translationforall.blogsport.eu/files/2018/09/glosario-juridico-por-ale.pdf
:آلمای اسپانیا یی
http://translationforall.blogsport.eu/files/2018/09/glosario-de-terminos-juridicosesp-ale.pdf
:رویس – آلمای
http://translationforall.blogsport.eu/files/2018/09/slovar-prava-rus-deu.pdf
:آلمای

کمک آنالین برای یادگتی

„Mein Weg nach Deutschland“
 زبان27  اطالعات عمیل در مورد زندگ و کار در آلمان و آدرس مراکز مشاوره به، فی لم ها و تمرین های زبان:
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/index.html

Sprachführer „Willkommen“ Arabisch – Deutsch:
https://www.goethe.de/de/spr/flu/spw.html
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App „Ankommen“
 کار) و پیشنهادات آنالین رایگان برای یادگتی آلمای،  آموزش،  پناهندگ، با اطالعات زیادی (زندگ در آلمان
عری و فاریس
 ی،  فرانسوی،  انگلییس، موجود به زبانهای آلمای
http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html

App „Einstieg Deutsch
انجمن آموزش بزرگساالن آلمای به ده زبان
( اردو و تگرین،  ترگ،  پشتو، کرمانیح
ی
،  فرانسوی،  فاریس،  انگلییس،  دری، عری
ترجمه شده است ) ی.

-> iOS: https://apps.apple.com/de/app/einstieg-deutsch/id1067746671
-> Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kodehaus.iwdl&hl=de
)مقاومت در برابر اخراج (اطالعات و کمک
http://nodeportation.antira.info/abschiebungen-verhindern/flyer/
رصی
، اسپانیای
،  اردو،  فرانسوی،  آلمای،  فاریس،  انگلییس، عری
ی
ی
 ی:موجود در

معاومات در باره کرونا
- دستورالعمل ها یی برای محدود کردن مخاطبی و اطالعات اجتمایع در مورد ویروس کرونا
:مهارش
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Amhar
isch.pdf
:عری
ی
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2
0_05_12_Arabisch.pdf
:بلغاری
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2
0_05_12_Bulgarisch.pdf
:انگلییس
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Englisc
h.pdf
:فاریس
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https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Dari.p
df

:فرانسوی
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Franz
%C3%B6sisch.pdf
:ایتالیای
ی
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Italieni
sch.pdf
: كاز یای
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05
_12_Kasachisch.pdf
: كرمانیح
ی
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20
_05_12_Kurmandschi.pdf

:پشتو
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Pascht
o.pdf

:لهستای
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Polnisc
h.pdf
: رومانیای
ی
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Rum%
C3%A4nisch.pdf

:رویس
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Russis
ch.pdf

:سومایل
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_So
mali.pdf

:سورای
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20
_05_12_Sorani.pdf
:تگرینیا
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Tig
rinya.pdf

Refugee Law Clinic – Links und Informationen zum Asylverfahren
ی
حقوق پناهجویان– بدیل برای برنامه های مشاوره
کلینیک
:ترگ
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_T%C3
%BCrkisch.pdf
:اردو
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12
_Urdu.pdf
- بروشور در مورد کرونا با اطالعات و منابع گردآوری شده به زبان های مختلف:
https://jlubox.uni-giessen.de/dl/fi24PdkvzEsnRD2PFXGzEcmS/Mehrsprachige_Corona-Infos.pdf

