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KoordFM: گفتگوی کارشناسی با زنان پناهنده 2018

KoordFM: گفتگوی کارشناسی با پناهندگان 2019

KoordFM: گفتگوی کارشناسی با مدیر KoordFM سیبیل شولتس 2019

پیشگفتار

سیبیل شولتس 

مدیر مرکز هماهنگی مدیریت 

پناهندگان، اداره سنای یکپارچگی، کار 

و امور اجتماعی

 SenIAS نشریه

به عنوان اداره سنای یکپارچگی، کار و امور اجتماعی )SenIAS( ما 

مخالفت خود را با هر شکل از تبعیض همراه با دولت قرمز-قرمز-

سبز اعالم کرده ایم و به یک سیاست ارزیابی و تایید گوناگونی 

متعهد هستیم - صرف نظر از زادگاه قومی، دین، رنگ پوست، 

گرایش یا هویت جنسی یا جنسیت و سن. با این هدف گذاری، 

یک کار اساسی نیز تعیین شد که عبارت بود از بهبود شرایط 

زندگی و درآمد برلینی های جدید با سابقه پناهندگی. به عنوان 

مرکز هماهنگی مدیریت پناهندگان )KoordFM(، ما توانستیم این 

فرایند مدیریت کیفیت و شکایات را از سال 2017 همراهی کنیم 

و بر توانمندسازی و مشارکت تمرکز کنیم. 

تحت مشارکت فعال پناهندگان، راهنمایان یکپارچگی و مشارکت 

جامعه مدنی، مراکز مشاوره و پروژه ها، سازمان های اقامتگاه های 

عمومی همراه با اداره ناحیه برای امور پناهندگان )LAF(، ادارات 

تخصصی و هماهنگ کنندگان ناحیه ای پناهندگان، موانع روزانه و 

کمبودهای ساختاری مشخص شدند و ملزومات کیفی مربوطه، با 

نیازهای سکونت در اقامتگاه های عمومی تطبیق داده شدند.

پس از بحث های زیاد، توانستیم مشکالت جاری را در نظر گرفته و 

نتایج اساسی را هدف گذاری کنیم، تا به عنوان مثال یک مجموعه 

 )LAF( قوانین داخلی را برای اقامتگاه های اداره پناهندگان ایالت

به صورت چندزبانه و به زبان ساده در اختیار همه ساکنین قرار 

دهیم. همزمان، یک واقعه برجسته برپایی یک محل پاسخگویی 

مستقل با پیش نیازهای کم برای پناهندگان و کمک کنندگان 

)BuBS( در آغاز سال بود که درباره آن در این بروشور اطالعات 
دقیق دریافت خواهید کرد. 

زندگی و اسکان مستقل، هدف مشترک ما است. اقامت 

پناهندگان آتی در ساختمان های مسکونی مدرن با ساختار 

بسته آپارتمانی، اقامتگاه های معروف به مدوالر )MUF 2.0(، و 

دسترسی بهتر به واحدهای مسکونی پولی، بخشی از تعریف کلی 

برلین برای مشارکت و یکپارچگی پناهندگان است. 

به عنوان مرکز هماهنگی و مدیریت یکپارچگی، برای ما بسیار مهم 

است که با شما نه به عنوان اهالی جدید برلین، بلکه در سطحی 

برابر گفتگو کنیم و از دورنماها و نیازهای انفرادی شما آگاه شویم. 

در گفتگوهای کارشناسی ما، شما بیوگرافی خود، انتقادها و 

توصیه هایتان را با ما در میان گذاشته اید. به همین دلیل، از 

اعتماد و جسارت شما برای مشارکت بیشتر در تبادل نظر در 

حوزه سیاست و مدیریت، صمیمانه سپاسگزاریم. 

همچنین از همه فعاالن برلین که در زمینه پناهندگان فعالیت 

می کنند و به ویژه گروه  کارگاه های شورای پناهندگان برلین، شبکه 

برلین برای پناهندگان دارای نیازهای ویژه محافظت، و نیز سازمان ها، 

شبکه ها و پروژه های محلی پناهندگان و نمایندگان نواحی، که در این 

بروشور فعاالنه همکاری کردند سپاسگزاریم.

هدف آن است که این بروشور جدید از این پس به شما به عنوان 

ساکنین، در آگاهی از حقوق خود در پیوند با اقامت تان در مرکز 

پذیرش یا اقامتگاه عمومی، و تحقق آنها کمک کند. 

سنای برلین از مشکالت ناشی از اقامت در این نوع اقامتگاه آگاه 

است و به همین دلیل تالش می کند مدت اسکان را در چارچوب 

امکانات واقعی و قانونی کوتاه کند و شما را قادر سازد به یک 

محل اسکان متعلق به خود نقل مکان کنید. با وجود این تالش ها، 

در حال حاضر هنوز نمی توان از اسکان در یک اقامتگاه عمومی 

چشم پوشی کرد. بنابراین، محافظت از شما به عنوان ساکن 

این نوع اقامتگاه، برای اداره سنا که مسئول یکپارچگی و امور 

اجتماعی است، یک موضوع مهم است. هدف از این بروشور 

اطالع رسانی، ارائه یک کمک مفید در این زمینه است.

ستاره جنسیت* برای یک زبان برابر از نظر جنسیت استفاده می شود و هدف آن 

است که همه جنسیت ها و هویت های جنسیتی را در میان مردان و زنان و نیز 

جنسیت های متفاوت دربرگیرد.
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در هر صورت این به معنی آن نیست که دولت مجاز نیست 

درباره زندگی گروهی افراد و نیز بر زندگی در اقامتگاه ها نفوذ 

داشته باشد. در این زمینه، قانون اقامت، قانون پناهندگان و 

قانون کمک های پناهندگان دارای اهمیت ویژه هستند. 

قوانین و وظایفی که زندگی گروهی در اقامتگاه شما را آسان 

می سازند، در قوانین داخلی LAF آمده اند: 

www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_dez2020/ 
همه ساکنین و نیز همه کارکنان باید قوانین داخلی را رعایت کنند. 

مقدمه
خوانندگان گرامی،

زندگی در یک اقامتگاه پناهندگان اداره 

 ،)LAF( ناحیه برلین برای امور پناهندگان

چالش های بزرگی را پیش روی شما و 

ساکنین دیگر قرار می دهد. در این حالت، 

مهم است که شما با حقوق خود و قوانین 

اقامتگاه آشنا باشید. افزون بر آن، باید 

بدانید که کدام قوانین برای اداره کننده 

اقامتگاه معتبر هستند و چه چیزهایی جزء 

اختیارات کارکنان و نگهبانی هستند و چه 

چیزهایی نیستند. این مقررات اصوال در 

قرارداد امضاء شده با LAF شامل شرح 

خدمات و کیفیت )که به صورت مستمر 

به روز می شود( و نیز قوانین داخلی آمده 

است. 

 LAF این بروشور، درباره حقوق شما به عنوان ساکن اقامتگاه

به شما اطالعات می دهد. در پایان بروشور، یک راهنمایی 

درباره ادارات رسمی، مراکز مشاوره و پروژه هایی وجود دارد که 

در صورتی که معتقد باشید حقوق تان نقض شده یا می شود 

می توانید به آنها مراجعه کنید. 

جمهوری فدرال آلمان یک کشور آزاد و دمکراتیک بر اساس حقوق 

اجتماعی است. یعنی دولت و ارگان های آن )مثال ادارات رسمی 

یا پلیس، و البته LAF(، نمی توانند خودسرانه نسبت به شهروندان 

رفتار کنند، بلکه باید قوانین را رعایت کنند. 

در این خصوص، 19 ماده نخست قانون اساسی آلمان، معروف 

به حقوق اساسی، اهمیت ویژه دارند. حقوق اساسی، برای همه 

افرادی که در آلمان زندگی می کنند - صرف نظر از کشور زادگاه، 

جنسیت، تابعیت یا دین - محافظت در برابر مداخله غیرمجاز 

دولت یا ارگان های آن را در حقوق آنها تضمین می کنند و در 

اقامتگاه ها نیز باید رعایت شوند. همه نهادهای رسمی در همه 

اقدامات خود، به صورت بالواسطه متعهد به رعایت حقوق 

 .LAF اساسی هستند و نمی توانند آنها را نقض کنند - همچنین

بر اساس قانون اساسی، در پیوند با ماده 11 »پیمان بین المللی 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« و نیز ماده 28 قانون 

اساسی ایالت برلین، هر فرد حق داشتن فضای مسکونی 

مناسب را دارد. این قانون اساسی مربوط به حقوق بشر، همیشه 

و هر لحظه باید رعایت شود. 

LAF با شرکای مناسب قراردادهایی را درباره اداره مراکز پذیرش 
و اقامتگاه های عمومی و نیز درباره خدمات امنیتی در اقامتگاه ها 

امضاء می کند. در این زمینه، بدیهی است که قانون اساسی، 

حقوق اساسی و سایر قوانین معتبر باید رعایت شوند. برای شما 

به عنوان ساکن یکی از این اقامتگاه ها، مهم است بدانید که این 

قراردادها خدمات و حقوق اساسی ساکنین را مشخص می کنند. 

ملزومات حداقلی، از جمله برای تجهیز اقامتگاه و درباره وظایف 

 LAF کارکنان اقامتگاه و آنچه باید از سوی طرف  های قرارداد

رعایت شوند، در این بروشور توضیح داده می شوند. 

بروشور توضیح می  دهد که حقوق اساسی، قوانین و مقرراتی 

مانند قوانین داخلی و شرح خدمات و کیفیت چه پیامدهایی بر 

زندگی شما در اقامتگاه دارند و شما چه حقوقی دارید.

بسته خوش آمدگویی برای پناهندگان اشتگلیتس-تسلندورف: گروه دویدن 

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_dez2020/
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KoordFM: گفتگوی کارشناسی با افراد پناهنده 2018 

KoordFM: نمایشگاهی با پناهندگان جوان 2020

اینمواردرانیزبایدبدانید:

هنگامی که در این بروشور به »حقوق« اشاره می شود که 

شما به عنوان ساکن یک اقامتگاه پناهندگان LAF دارید، در 

این صورت منظور از اغلب آنها مطالباتی است که شما 

می توانید نزد یک دادگاه در آلمان مطالبه کنید )فهرستی از 

مقررات حقوقی مهم را می توانید در فصل 7 ببینید(. برخی از 

 LAF حقوق معرفی شده، بر اساس خدماتی هستند که میان

سازمان اداره کننده اقامتگاه به صورت قراردادی هماهنگ 

شده اند. اگر این خدمات به شما ارائه نشوند، بنابراین نخست 

باید با اطمینان کامل به مدیریت اقامتگاه خود مراجعه 

کنید. با این کار هیچ زیانی متوجه شما نمی شود )مثال 

انتقال به یک اتاق دیگر یا موارد شبیه آن(. اگر نمی خواهید 

این کار را انجام دهید یا حل مسئله با مدیریت اقامتگاه 

ممکن نبود، می توانید به LAF، مرکز مستقل شکایات برلین 

 )GU( و اقامتگاه های عمومی )AE( در کنار مراکز پذیرش  —
برای پناهندگان، اقامتگاه های دیگری برای افراد بی خانمان 

در برلین وجود دارند )مراکز معروف به اقامتگاه های 

غیرقراردادی(. برای ساکنین این اقامتگاه ها، LAF مسئول 

نیست، بلکه ادارات نواحی )کمک  های مسکن اجتماعی/

مراکز تخصصی موارد اضطراری مسکن( مسئول هستند. 

نکات عمومی درباره قانون اساسی و درباره حقوق 

اساسی، برای این اقامتگاه ها نیز معتبرند. درباره مقررات 

بهداشتی قانونی و استانداردهای حداقل ساختمان، 

ملزومات حداقلی تعریف شده از سوی اداره سالمت 

و امور اجتماعی ناحیه )LaGeSo( برای اقامتگاه های 

غیرقراردادی بی خانمان ها )خوابگاه ها، پانسیون ها، 

آپارتمان ها( معتبر هستند. LAF نمی تواند در اینها نفوذی 

داشته باشد. درباره پرسش ها و شکایات مربوط به تحقق 

حقوق در این اقامتگاه ها، لطفا به اداره ناحیه مسئول 

شما یا به یک مرکز پاسخگویی مستقل مراجعه کنید.

)BuBS( یا مراکز مشاوره مستقل مراجعه کنید. پناهندگانی 
که کمک هایی را از مرکز کار یا یک اداره ناحیه ای می گیرند، 

می توانند به بخش کمک  مسکن اجتماعی اداره ناحیه خود نیز 

مراجعه کنند.

شرایط در اقامتگاه های پناهندگان LAF در سال های   —
گذشته از سوی اداره مسئول مربوطه به صورت مرتب 

توسعه یافته اند. اطالعات موجود در بروشور حاضر، با 

نسخه جاری معتبر از تابستان 2021 مطابقت می کنند. 

بسته به این که چه زمان یک اقامتگاه آغاز به کار کرده 

است، تفاوت هایی ممکن است در موارد خاص وجود 

داشته باشد. انواع مختلف اقامتگاه های عمومی وجود 

دارد - نوع 1 تا 3، که مثال از نظر ساختمان و/یا برنامه های 

مراقبت در اقامتگاه باهم متفاوت هستند.

ክክፍፍለለ-ሃሃገገራራዊዊ ቤቤትትጽጽሕሕፈፈትት ጉጉዳዳያያትት 

ስስደደተተኛኛታታትት
፣፣ 

በበርርሊሊንን (LAF) 

ስስርርዓዓተተ ገገዛዛ 
ንንመመቐቐበበሊሊ ትትካካላላትት ከከምምኡኡ'ውውንን  
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ዊ ዝንባለ፣ ዕድ
መ ወይ ብሰንኪ ዓሌታውያን 

ምኽንያታት
 ምፍልላይ ወይ ኣድልዎ ብፍጹም 

ክግበረሉ የብሉን ማለት
 እዩ። ሰባት ጥራይ ብሰንኪ ግዳማዊ መለለያቶም፣

 ከም ንኣብነት ሕብሪ ቆርበቶ
ም፣ ኣድልዎ/ምፍልላይ ዝምኮሩ 

እንተኾይኖ
ም፣ ዓሌታው

ያን ምኽንያታ
ት ኣለው። ማን

ም ሰብ ብምኽንያት መግዳዕትኡ ወይ ስንክልናኡ ምፍልላይ ክግበረሉ የብሉን። 

 
ብሕልፊ እቲ ሕጋዊ ማዕርነት ኣብ መንጎ ሰብኡ

ትን ኣንስትን 
ኣብ ጀርመን ሓደ

 ካብቶም መሰረታውያ
ን መሰላት ቅዋም መንግስቲ እዩ። 

ሰብኡትን ኣን
ስትን ኣብ ዝኾነ መዳይ

 ህይወት ማዕረ መሰላ
ትን ግዴታታ

ትን ከምዘለው
ዎም ማለት እዩ። ማንም

 ሰብ ጥራይ ሰብኣይ 

ብምዃኑ ወይ
 ጥራይ ሰበይቲ ብምዃና ዝኾ

ነ ምፍልላይ ወይ ኣድልዎ ክግበረሉ/ላ የብሉን/የ
ብላን።  

 
ንጾትኦም ወይ ንክልተኦም ጾታታት ዝፈትዉ ሰባት (ግብረ-ሰዶመ

ኛታት ወይ ድርብ ዝጾታኦም) ከምኡ'ውን ንኣብ ነብሶም ንዝኾነ 

ይኹን ጾታ ክውስኑ ዘይ
ክእሉ ሰባት ወይ ተፈጥሮኣዊ ጾትኦም ምስቲ ዝተሰምዖም

 ጾትኦም ዘይሰማምዓ
ሎም ሰባት (ናይ ኣብ መንጎ 

ጾተኛታት ወይ ስግረ-ጾተኛ
ታት) ከም ኩሎም ካልኦት ሰባት ማዕረ መሰ

ላት ብመንግስቲ
 ጀርመን ተረ

ጋጊጹሎም።
 ብምኽንያት

 

ወሰባዊ/ጾታዊ ዝንባለኦም ወይ ብሰንኪ ጾታዊ መንነቶም ብዝኾነ ይኹ
ን መዳይ ምፍልላይ ክግበረሎም የብሉን። ስለ

ዚ ካብዚኦም 

ጉጅለታት ዝኾኑ ተቐመ
ጥቲ ክኽበሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ብማንም

 ኣብቲ መቐመጢ ዘሎ ክጉዳኡ የብሎምን ወ
ይ ብካልእ መዳ

ይ 

ምፍልላይ ክግበረሎም የብሉን። 

 
ዝኾነ ብቀጻሊ

 እዋን ወይ ጥራይ ንግዚኡ ኣብቲ መቐመጢ ዝጸንሕ ሰብ ነዚ ስርዓተ ገዛ'ዚ ከምዝኽተሎ
 ዕማምን ምቍ

ጽጻርን ኣመሓ
ዳሪ 

እዩ። 
 
 
§ 1 ሕሕጊጊ ገገዛዛ 

 
1. ትርጉም መሰል ገዛ ብዝስዕብ

 ተገሊጹ፦ እቲ መቐመጢ ከምኡ ድማ እቲ ቀጽሪ መን 
ክረግጾን ክበጽ

ሖን ዝፍቐደሉ
 ከምኡ'ውን 

እቶም ተቐመጥቲ፣
 መሳርሕትታ

ት ኣመሓዳርን
 መራሒ ኣገልግሎት ውሕስነትን

፣ ኣጋይሽ፣ ወ
ለንታውያን

 ሓገዝትን ዝ
ተሓባበሩ 

ሽርካታትን
 እንታይ ጠባይ ክህልዎም ከምዘለዎም ዝውስን መሰ

ል እዩ።  

 
እቲ ኣመሓዳሪ ብ

ትእዛዝ ክፍለ-ሃገር በ
ርሊን ነዚ መሰል ገዛ'ዚ የስተውዕል ከምኡ'ውን ነዚ ስርዓተ ገዛ ኣብ ተግባር ከው

ዕል እዩ። ሽዑ 

ብመራሒ ኣገልግሎት ውሕስነት ተደጊፉ። 

 
2. እቲ ብሑትነት ናይ ተቐመጥቲ ኣብ መንጎ'ቶም ተቐመጥቲ ከምኡ'ውን ብሰራሕ

ተኛታት ኣመሓዳርን 
ውሕስነትን

 ክኽበር ኣለዎ
።  

ንምዕራይን
 ተደጋጋሚ ምብጻሕን ዝ

ኾኑ ቆጸራታት
 ምስቲ ኣመሓዳሪ ቅ

ድም ክሕበሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ምስቶም
 ተቐመጥቲ ድሕሪ 

ምዝርራብ ክምደቡ ኣለዎም። ም
ኽንያት ዘለዎ ምርኽኻብ ቅድም እንድሕር ተ

ሓቢሩ ብፍቓድ ከምኡ'ውን ብህላወ
ን ኣኽብሮትን

 

ብሑትነት ተቐመጥቲ እንተሃልዩ ክ
ፍጸም ይኽእል። 

ቅድሚ ምእታው ኣብ ክፍልታት ማዕጾኦም ምስ ተኳሕኪ
ሖም መእተዊ ድቓድ ክሳብ ተዋሂቡ ክጽበ ኣለዎ።

  

 
እቶም ሰራሕተኛታ

ት ውሕስነትን 
ምሕደርን ከም

ኡ'ውን እቶም ዝምልከቱ ቤትጽሕፈታ
ት ኣብ ክፍልታት ተቐመጥቲ ብዘይ ፍቓዶም 

ክኣትዉ ኣይፍቐደሎም
ን። ጥራይ ኣብ ናይ ድንገት ኩነታት ይፍቐደሎም

። ብሕልፊ ሰብ ወይ ንብረት ክጉዳእ ተኽ
እሎ እንድሕር ኣሎ

፣ 

ድንገት ኣሎ። ከም ንገዛታት/ኣፓርታማታ
ት ዋላ ንክፍልታ

ት ኣብ መቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን ኣብ ሓባር መቐመ
ጢታት ንስደተኛታት

፣ 

ሓለዋ ከባብያዊ ብሑትነት ብሕጊ ኣርት. 13 ናይቲ መሰረታዊ ሕግታት (ቅዋም) ውን ብቑዕ 
እዩ። እዚ ሓለዋ ጥራይ ብሕጋዊ መሰረት 

ክድረት ይፍቐድ። ከም
ዚ ዚኣመሰለ ሕ

ጋዊ መሰረት ኣብ ሕጊ ጽንሓት ይርከብ። ም
ፍታሽ ሽዑ ግና ጥራይ ፍርዳዊ ውሳነ እንተሎ

 ይከኣል 

እዩ።  
 

 ،نیئجاللا نوؤشل ّينطولا بتكملا
 )LAF( نیلرب

  لابقتسالا قفارمل نكسلا ماظن ةحئال
 نیلرب ةیالو يف ةیعامجلا نكاسملاو

 :رادصإ 7 نم 1 ةحفص
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1 

. 
 

 .نیلرب ةیالول عباتلا ءوجللا يبلاطو نیئجاللا نكسم يف كب اًبحرم

 
 

 نیلماعلاو نینطاقلا صاخشألا ةفاك ىلع قبطنت يتلاو ،نكسملا يف كرتشملا شیاعتلا ةغایصل دعاوق ىلع هذھ نكسلا ماظن ةحئال لمتشت

  .فنعلا نم ٍلاخو لدابتملا مارتحالا ىلع مئاق ٍشیاعت ُنیكمت فدھلاو .اًضیأ راوزلا لمشی امبو ،ءاوس ٍدح ىلع كانھ

 
 وأ ،ھبسن وأ ،ھسنج ىلإ ًادانتسا ھلیضفت وأ ٍدحأُ داھطضا ُزوجی ال ھنأ اًضیأ ينعی اذھو .ایناملأ يف نوناقلا مامأٌ ةیساوس صاخشألا ُلك

 بابسألا رفوتت .ةیرصنع ٍبابسأل وأ ،ھنس وأ ،ّيسنجلا ھھّجوت وأ ،ةیسایسلا وأ ةینیدلا ھتارّوصت وأ ،هدقتعم وأ ،ھلصأو ھنطوم وأ ،ھتغل

 ٍدحأ ُضیرعت ُزوجی الو .ةرشبلا نول لثم ،طقف ةیجراخ صئاصخ ببسب داھطضالل صاخشألا ضرعتی امدنع ،اًضیأ ةیرصنعلا

 .ھتقاعإ ببسب داھطضالل
 

 ُقوقحلا تادیسلاو لاجرلل نأ ينعی اذھو .اًیمسر ةلوفكملا ةیساسألا قوقحلا نیب ایناملأ يف تادیسلاو لاجرلا نیب ةینوناقلاُ ةاواسملا جردنت

  .ىثنأ وأ ٌلجر ھنأل طقف ٍدحأُ داھطضا ُزوجی الو .ةیتایحلا تالاجملا ةفاك يف اھنیع تابجاولا مھیلعو اھسفن

 
 وجودزم وأ تایلثملاو نویلثملا( نیسنجلا الك ىلإ وأ ھسفن سنجلا ىلإ اًیسنج باذجنالاب نورعشی نیذلا ،صاخشألل ةیناملألاُ ةلودلا لفكت

 ّيسنجلا ھُّجوتلا عم مھیدل ّيجولویبلا ّيسنجلا نیوكتلا قفاوتی ال وأ ام ٍسنج نمض مھفینصت نكمی ال نیذلا ،صاخشألل كلذكو ،)سنجلا

 مھھُّجوت ببسب مھداھطضاب حمُسی الو ،نیرخآلا صاخشألا ةفاك لثم اھسفن َقوقحلا ،)اًیسنج نولُّوحتملا وأ نویوثنخلا( سوسحملا

 ،صاخشألا نم تاعومجملا هذھ ىلإ نومتنی نیذلا ،ناكسلا ةلماعم بجت كلذلو .قرطلا نم ٍةقیرط ّيأب ةیسنجلا مھتیوھ وأ ّيسنجلا

 .تناك ٍةقیرط ّيأب مھداھطضاب وأ مھتاداعمب نكسملا يف ٍدحأل حمُسی الو مارتحاب

 
ّغشُملا قتاع ىلع عقتو  وأ ةرمتسم ٍةروصب نكسملا يف نومیقی نیذلا صاخشألا ةفاك نم نكسلا ماظن ةحئالب مازتلالا ةعباتم ةمھم لِ

  .ةتقؤم
 
  ّيلزنملا ُقحلا 1 §

 ناكسلا ىلع بجی فیكو ،كانھ ةماقإلاو ،ھمرحو نكسملا لوخدب ھل حمُسی نم نأشب رارقلا ذاختا يف ُقحلا وھ ّيلزنملا ُقحلا .1

ّغشُملا ةھجلا يفظومو ّدقُملاو ةلِ   .فُّرصتلا نواعتلا ءاكرشو نیعوطتملاو راوزلاو ةینمألا تامدخلل ةمِ

 
ّغشُملا ةھجلا ىظحت  ةھجلا نم معدلاب كلذ ءانثأ ىظحتو .نكسلا ماظن ةحئال ُقیبطت اھل ُقحیو نیلرب ةیالو نم ٍفیلكتب ّيلزنملا قحلاب ةلِ

ّدقُملا  .ةینمألا تامدخلل ةمِ
 
ّغشُملا ةھجلا مقاط بناج نمو ضعب نیب مھضعب ناكسلا ةیصوصخ ةاعارم مزلت .2   .نمألا دارفأو ةلِ

ّغشُملا ةھجلا لالخ نم ةمظتنملا دُّقفتلاو حالصإلا تایلمع دیعاوم نع نالعإلا بجیو  نأ نكمیو .ناكسلا عم اھیلع قفاوتلاو ًاقبسم ةلِ

 .مھروضحو ناكسلا ةقفاومب قبسم ٍنالعإ دعبو ٍتقو ّيأ يف ةنَّیعم ةبسانمب ةطبترملا دُّقفتلا ُتایلمع متت

  .لوخدلل ةوعدلا راظتناو فرغلا لوخد لبق بابلا ىلع قرطلا مزلیو

 
ّغشُملا ةھجلا مقاطل حمُسی الو  نوكی نأ الإ مھنم ٍنذإ نود ناكسلا فرغ ىلإ لوخدلاب ةصتخملا ةیماظنلا تاطلسلا كلذكو نمألا دارفأو ةلِ

 تادحولا عم لاحلا وھ امكو .ضارغألا وأ صاخشألاب ررض قاحلإب دیدھت دوجو دنع صاخ لكشب رطخلا أشنیو .مھاد ٌرطخ كانھ

 نم 13 ةداملل ًاقفو ،نیئجالل ةیعامجلا نكاسملاو لابقتسالا قفارم يف فرغلا ىلع ةیناكملا ةیصوصخلا ةیامح اًضیأ قبطنت ،ةینكسلا

 تایلمع .ةماقإلا نوناق يف ةدوجوم ةینوناقلا تاساسألا هذھو .ينوناق ساسأ ىلع ًءانب الإ ةیامحلا هذھ دییقتب حمُسی الو .يساسألا نوناقلا

  .يئاضق رمأ دوجو ةلاح يف الإ ةنكمم ریغ نكسلا شیتفت
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Добро пожаловать в общежитие для беженцев и просителей убежища земли Бер-

лин. 
 
 
В этих правилах внутреннего распорядка содержатся правила организации совместного 

проживания в общежитии, которые в равной степени распространяются на всех здесь 

работающих или проживающих, в том числе и на посетителей. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить уважительное и свободное от принуждения совместное проживание.  

 
В Германии все люди равны перед законом. Это также означает, что никто не может 

находиться в ущемленном или привилегированном положении по половому признаку, 

социальному происхождению, языку, месту рождения, из-за своих убеждений, религиоз-

ных или политических воззрений, сексуальной ориентации, возраста или по расовым 

признакам. Расистскими причинами также считаются случаи, когда люди ущемляются 

исключительно из-за внешности, например из-за цвета кожи. Никто не может быть в 

ущемленном положении из-за своей инвалидности. 

 
В частности, одним из гарантированных государством основных прав в Германии явля-

ется правовое равенство между женщинами и мужчинами. Это означает, что женщины 

и мужчины имеют одинаковые права и обязанности во всех сферах жизни. Никто не дол-

жен быть в ущемленном положении только потому, что является женщиной или мужчи-

ной.  
 
Людям, которые испытывают сексуальное влечение к своему полу или одновременно к 

обоим полам (геи, лесбиянки, бисексуалы), а также людям, которые не могут отнести 

себя к какому-либо полу или чей биологический пол не соответствует ощущаемому полу 

(интерсексуалы или транссексуалы), государство Германия гарантирует такие же права, 

как и всем остальным людям, и их нельзя подвергать какой-либо дискриминации по при-

чине их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Поэтому следует отно-

ситься с уважением к жильцам, принадлежащим к этим группам людей, и никто не дол-

жен проявлять по отношению к кому-либо в общежитии враждебность или подвергать 

какой-либо дискриминации. 

 
За соблюдение этих правил внутреннего распорядка всеми людьми, которые постоянно 

или временно проживают в общежитии, отвечает администратор. 

 
 
§ 1 Право реализации правил внутреннего распорядка 

 
1. Право реализации правил внутреннего распорядка – это право решать, кто может вхо-

дить и пребывать в общежитии и на территории, и как должны вести себя жильцы, со-

трудники администратора и службы охраны, посетители, волонтеры и партнеры по со-

трудничеству.  

 
Администратор осуществляет право на реализацию правил внутреннего распорядка на 

жилье от имени земли Берлин и применяет правила внутреннего распорядка. При этом 

ему помогает служба охраны. 

 
2. Между самими жильцами и со стороны персонала администратора и персонала 

службы охраны должно соблюдаться право на личную жизнь.  

Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten, 

Berlin (LAF) 

Hausordnung 

für Aufnahmeeinrichtungen und  

Gemeinschaftsunterkünfte im Land Berlin 
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Herzlich Willkommen in der Unterkunft fü
r Geflüchtete und Asylbegehrende des Landes 

Berlin. 

 
 
Diese Hausordnung enthält R

egeln für die Ausgestaltung des gemeinsamen Lebens in der 

Unterkunft, d
ie für alle dort le

benden oder arbeitenden Menschen einschließlich Besucherin-

nen und Besucher gleichermaßen gelten. Ziel ist es, ein respektvolles und gewaltfre
ies Zu-

sammenleben zu ermöglichen.  

 
In Deutschland sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet auch, dass niemand 

wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 

seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen Orientie-

rung, seines Alters oder aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. 

Rassistische Gründe liegen auch dann vor, w
enn Menschen allein wegen äußerlicher Merk-

male, etwa ihrer Hautfarbe, benachteiligt werden. Niemand darf w
egen seiner Behinderung 

benachteiligt werden. 

 
Insbesondere die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern gehört in

 Deutschland zu 

den staatlich garantierten Grundrechten. Dies bedeutet, dass Frauen und Männer in allen Le-

bensbereichen die gleichen Rechte und Pflichten haben. Niemand darf nur deshalb benach-

teiligt werden, weil es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.  

 
Menschen, die sich sexuell zum gleichen Geschlecht oder zu beiden Geschlechtern hingezo-

gen fühlen (Schwule, Lesben, Bisexuelle) sowie Menschen, die sich keinem Geschlecht zu-

ordnen können oder bei denen das biologische Geschlecht nicht dem gefühlten Geschlecht 

entspricht (In
ter- bzw. Transsexuelle), garantiert der deutsche Staat die gleichen Rechte wie 

allen anderen Menschen und sie dürfen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlecht-

lichen Identität in keiner Weise benachteiligt werden. Bewohnenden, die zu diesen Personen-

gruppen gehören, ist daher mit Respekt zu begegnen und sie dürfen von niemandem in der 

Unterkunft angefeindet oder in sonstiger Weise diskriminiert w
erden. 

 
Es ist Aufgabe des Betreibenden darauf zu achten, dass diese Hausordnung von allen Men-

schen, die sich dauerhaft oder nur vorübergehend in der Unterkunft aufhalten, eingehalten 

wird. 

 
 
§ 1 Hausrecht 

 
1. Das Hausrecht ist das Recht zu entscheiden, wer die Unterkunft und das Grundstück betre-

ten und sich dort aufhalten darf und wie sich die Bewohnenden, Mitarbeitenden des Betreibers 

und des Sicherheitsdienstleisters, Besucher*innen, ehrenamtliche Helfer*innen und Koopera-

tionspartner*innen verhalten müssen.  

 
Der Betreiber nimmt im

 Auftrag des Landes Berlin das Hausrecht wahr und setzt die Hausord-

nung durch. Dabei wird er durch den Sicherheitsdienstleister unterstützt. 

 
2. Die Privatsphäre der Bewohnenden ist zwischen den Bewohnenden untereinander und sei-

tens des Betreiber- und Sicherheitspersonals zu achten.  

Termine für Reparaturen und regelmäßige Begehungen durch den Betreiber sind vorher an-

zukündigen und mit den Bewohnenden abzustimmen. Anlassbezogene Begehungen können 

nach vorheriger Ankündigung mit Zustimmung, bei Anwesenheit und unter Achtung der Pri-

vatsphäre der Bewohnenden erfolgen. 

   Merkblatt zur Hausordnung 
Der Betreiber ist dazu da, um das Zusammenleben in der Unterkunft zu organisieren und Ihnen 
zu helfen. 
Er muss dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten, die in der Hausordnung aufgeführt 
sind. Viele Maßnahmen dienen zum Schutz der Bewohnenden und regeln das gemeinsame 
Leben in der Unterkunft. 
Der Sicherheitsdienst unterstützt den Betreiber dabei, die Beachtung der Hausordnung 
sicherzustellen. 
Der Betreiber und der Sicherheitsdienst haben keinen Einfluss 

• 
• 
• 
• 

auf Ihren Asylantrag, 
wie viel Geld Sie vom Staat bekommen, 
ob Sie arbeiten dürfen, 
ob Sie eine Wohnung bekommen. 

Die nachfolgende Übersicht informiert Sie über Ihre wesentlichen Rechte und Pflichten in   
der Unterkunft. Bitte lesen Sie zusätzlich die Hausordnung, die es in 15 Sprachen gibt, 
sorgfältig durch. Bei Fragen dazu können Sie sich jederzeit an das in der Unterkunft tätige 
Personal wenden. 

Rechte 
Alle respektieren und achten sich 
gegenseitig, egal wo sie herkommen, wie sie 
leben und woran sie glauben. Dies gilt für 
alle Menschen, die in der Unterkunft leben, 
arbeiten oder sie besuchen. 
Die Privatsphäre soll geachtet werden. 

1 
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دورنمایهدفاسکان

1.هدفکلی:اسکانمستقلباکمکبراساسنیازازطریقسیستممنظم
.WfF در این زمینه می تواند کمک کند، مثال در چارچوب قرارداد همکاری LAF .نیست LAF ارائه خانه شخصی، مسئولیت

2. هدف:اسکانبراساسنیازوتضمینکیفیت

ن
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ست
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همدقم حقوق، وظایف و مطالبات شما به عنوان ساکن اقامتگاه عمومی پناهندگان برلین

شکل زیر، خالصهایازانواعمختلفاقامتگاههایعمومی )GU( را بر اساس ویژگی های فضاهای موجود در آنها ارائه می کند: در نمودار زیر، به صورت شماتیک روش های LAF در اعطای یک اقامتگاه بر اساس نیاز شرح داده می شود: 

اقامتگاه های GU 1 یک ساختار کالسیک برای محل اسکان دارند. اقامتگاه های GU 2 و GU 3 ساختارهای مسکونی و تعداد کمتری 

فضاهای مشاوره و فضاهای مشترک دارند. 

تفاوت دیگر میان اقامتگاه های مختلف از نظر تجهیزات اتاق ها و تعداد کارکنان است. در این زمینه، به خالصه پیوست 1 مراجعه 

کنید. اگر می  خواهید بدانید اقامتگاهی که شما در آن زندگی می کند از کدام نوع است، می توانید از مدیریت اقامتگاه یا از LAF بپرسید. 

ساختارمسکن ساختاراقامتگاهعمومی

 اسکان دوبل )ترجیحا(
 آشپزخانه اختصاصی

 سرویس بهداشتی اختصاصی
 به صورت متناسب دارای دسترسی آزاد 

 فضای کم برای استفاده
 نسبت مراقبت کم

 اسکان دوبل )ترجیحا( 
 آشپزخانه اختصاصی

 سرویس بهداشتی اختصاصی
 به صورت متناسب دارای دسترسی آزاد 

 فضای متوسط برای استفاده
 نسبت مراقبت متوسط

GU 2GU 3

 اسکان دوبل )ترجیحا( 
 آشپزخانه های مشترک

 حمام های مشترک
 به صورت متناسب دارای دسترسی آزاد

 فضای بیشتر برای استفاده
 نسبت مراقبت بیشتر 

GU 1

EUMFLSBTI

تغییر نیاز

ارزیابی نیازها 

خدمات اجتماعی

مدل نشانگر

AkuZAE

GU 2 GU 3GU 1 GU 2 GU 3GU 1

تعریفاستفاده فهرستخدماتساختمان

نیازهای شخصی

ترجیحات

استقالل

فهرستخدماتاقامتگاه

مراقبت

نیازهایویژه

بیماری های فیزیکی 

و بیماری  های روانی
زنان

 اسکان بر

اساس نیاز
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معتبرند و ممکن است برای مثال درباره افراد دارای نیاز ویژه 

محافظت وجود داشته باشند )تعلق به گروه های اشخاص مذکور 

 RL 33/2013/( »در ماده 21 »دستورالعلمل پذیرش اتحادیه اروپا

EU(: افراد زیر سن قانونی، معلوالن، سالمندان، افراد باردار، پدر 
یا مادر تنها با کودکان نابالغ، قربانیان تجارت انسان، افراد دارای 

بیماری های جسمی سخت، افراد دارای اختالالت روانی و افرادی 

که قربانی شکنجه، تجاوز یا سایر اشکال شدید خشونت فیزیکی، 

روانی یا جنسی شده اند، مثال پناهندگان قربانی قطع عضو جنسی 

زنانه، و نیز اقلیت های دینی و همجنسگرایان زن، همجنسگرایان 

مرد، ترانس و اینترسکسوال ها، که برای آنها ماندن در یک مرکز 

پذیرش اولیه به شکل قابل توجه سخت خواهد بود. ولی شرایط 

سخت خاص یا تهدیدات در اقامتگاه نیز می تواند باعث ترخیص 

فرد از مرکز پذیرش اولیه شود.

چرانخستبایددریکمرکزپذیرشاولیهزندگی

کنمونمیتوانممستقیمابهیکخانهنقلمکان

کنم؟

مقررات پذیرش افراد پناهنده در آلمان، از سوی قانون تعیین 

شده است. مهمترین قانون، قانون پناهجویی است. این قانون 

تعیین می کند که افرادی که در آلمان در جستجوی پناهندگی 

هستند، نخست باید در یک مرکز پذیرش اولیه مرکزی اقامت 

کنند. در آنجا آنها وعده های غذایی را به عنوان کمک غیرنقدی 

دریافت می کنند، یعنی همه وعده های غذایی از سوی اقامتگاه 

یا شرکت تهیه غذا، تهیه می شود. در برلین، شما نخست در یک 

مرکز پذیرش اولیه مرکزی، مرکز ورود )AkuZ( اسکان می یابید و 

پس از چند روز یک موقعیت در یک مرکز پذیرش اولیه مرکزی به 

شما اختصاص داده می شود. 

چهمدتبایددریکمرکزپذیرشاولیهزندگی

کنم؟

زمانی که می توانید از یک مرکز پذیرش اولیه با کمک های 

غیرنقدی و کمک های نقدی محدود، به یک اقامتگاه  عمومی 

منتقل شوید، به شرایط مختلف بستگی دارد، مثال طول مدت 

فرایند پناهجویی، این که شما تنها هستید یا فرزندان نابالغ 

دارید یا نه. ولی حداکثر تا پایان فرایند پناهجویی، یعنی به طور 

معمول حداکثر 18 ماه، با کودکان شش ماه، باید در یک مرکز 

پذیرش اولیه زندگی کنید. اقامت بیش از 18 ماه، فقط در مواد 

استثناء قانونی ممکن است. درباره این موضوع، LAF، مرکز 

خوش آمدگویی مسئوالن یکپارچگی برلین و نیز BuBS می توانند 

اطالعات بدهند. 

همچنین دالیلی وجود دارد که می توانند به ترخیص سریع تر از 

مرکز پذیرش اولیه منجر شوند. این دالیل در ماده های 48-50 

از قانون پناهجویی )AsylG( قید شده اند، برای همه پناهجویان 

.1

LAF: AKUZ

پرسشهاو

پاسخهایمربوط

LAFبهاقامتگاههای

برایپناهندگان
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1.پرسشهاوپاسخهایمربوطبهاقامتگاههایLAFبرایپناهندگانحقوق، وظایف و مطالبات شما به عنوان ساکن اقامتگاه عمومی پناهندگان برلین

ِکیمیتوانمبهیکخانهنقلمکانکنم؟

اگر بر اساس قانون پناهجویی دیگر موظف نیستید در یک 

مرکز پذیرش اولیه سکونت کنید، درباره آن از سوی LAF به 

صورت کتبی آگاه خواهید شد. در این صورت می توانید به یک 

خانه شخصی نقل مکان کنید. اگر درآمد شخصی ندارید، بلکه 

کمک های LAF یا یک اداره ناحیه ای برلین را دریافت می کنید، 

فقط می توانید خانه هایی را اجاره کنید که اجاره هایشان از سقف 

اجاره بهاء باالتر نباشد. تا زمانی که یک خانه مناسب پیدا نکنید، از 

سوی LAF در یک اقامتگاه عمومی اسکان خواهید یافت. در آنجا 

این امکان را دارید که غذاهایتان را خودتان درست کنید. 

در اداره های نواحی برلین، مراکز مشاوره برای افراد جویای خانه 

وجود دارد که اگر دیگر ملزم به ماندن در یک مرکز پذیرش اولیه 

نباشید، می توانند در جستجوی یک خانه مناسب به شما کمک 

همچنین برای پناهندگانی که بر اساس استثناهای قانونی  کنند.

موظف هستند بیش از 18 ماه در مرکز پذیرش اولیه سکونت 

کنند، مقررات ماده های 50-48 قانون پناهجویی )AsylG( شامل 

می شوند. یعنی: اگر بر اساس این مقررات، دلیلی برای یک 

ترخیص زودتر از مرکز پذیرش وجود داشته باشد، در این صورت 

فرق نمی کند که شما مشمول تمدید اقامت بیش از 18 ماه 

باشید یا نه. 

LAF به طور مرتب کنترل می کند که آیا پیش نیازهای لغوتعهد
سکونتدرمرکزپذیرشوجود دارد یا نه. یک بروشور حاوی 

اطالعات در این زمینه باید در مراکز پذیرش نصب شده یا توزیع 

شده باشد. اطالعات بیشتر در این زمینه را می توانید همچنین از 

بخش خدمات اجتماعی LAF یا در مرکز خوش آمدگویی مسئوالن 

یکپارچگی برلین دریافت کنید. افزون بر آن، LAF توصیه هایی در 

 وبسایت

 www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge 

منتشر کرده است. همچنین خودتان می توانید درخواستی برای 

معاف شدن از تعهد سکونت ارائه کنید. بهترین کار آن است که 

از یک مرکز مشاوره یا وکیل حقوقی مشاوره 

منقبالبهعنوانپناهندهتاییدشدهامیا

محافظتجانبیدریافتکردهام.باوجوداینچرا

بایددریکاقامتگاهعمومیزندگیکنم؟

متاسفانه در حال حاضر در برلین تعداد خانه های مناسب کم 

است و تامین سریع یک خانه برای همه افراد جویای مسکن 

ممکن نیست. بنابراین، بسیاری از پناهندگان پس از پایان فرایند 

پناهجویی شان، در ابتدا خانه مناسب پیدا نمی کنند. بنابراین 

اداره ناحیه ای که کمک های نقدی خود را از آن دریافت می کنید، 

می تواند از LAF کمک بخواهد تا شما را در یک اقامتگاه ها عمومی 

اسکان دهد تا بدون خانه نمانید. با این حال دیگر موظف نیستید 

در یک اقامتگاه عمومی ساکن باشید. جلوگیری از بی خانمانی، یک 

وظیفه دولتی است که LAF و ناحیه با اسکان در اقامتگاه عمومی 

هنگامیکهدریکمرکزپذیرشیااقامتگاهآن را انجام می دهند. 

عمومیزندگیمیکنم،بهچهچیزهاییبایدتوجه

کنم؟

در یک اقامتگاه عمومی LAF افراد زیادی از کشورها و فرهنگ های 

مختلف در فضایی محدود باهم زندگی می کنند و باید از یک 

بخش اقامتگاه، مثال سرویس های بهداشتی به صورت مشترک 

استفاده کنند. برای این که این زندگی گروهی بدون درگیری و 

مشکل جریان داشته باشد، همه افرادی که در اقامتگاه زندگی یا 

کار می کنند، باید مقررات مشخصی را رعایت کنند. این مقررات 

در قوانین داخلی که به شما تحویل داده شده  است توضیح داده 

می شوند. مهم است که این قوانینداخلی را در آرامش بخوانید، 

چون در آن نه تنها چیزهایی که در طول اقامت تان در اقامتگاه 

باید توجه کنید، بلکه همچنین اطالعاتمهمدربارهحقوقو

امکاناتموجودبرایشما را پیدا می کنید. 

اگر پرسش هایی درباره قوانین داخلی داشته باشید، هر لحظه 

می توانید به کارکنان اقامتگاه، بخش خدمات اجتماعی LAF و نیز 

BuBS مراجعه کنید.

KoordFM: تبادل نظر درباره مدیریت کیفیت با الکه برایتنباخ، سناتور یکپارچگی، 
کار و امور اجتماعی و راهنمای یکپارچگی 2019 

 LAF اقامتگاه :LfG-B )MUF( اقامتگاه مدوالر برای پناهندگان :LAF

KoordFM: کنفرانس ویژه مدیریت کیفیت و شکایات 2019 

http://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/
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کاراجتماعیومشاورهکودکان

وظیفه تیماموراجتماعی آن است که در مسائل و مشکالت 

اجتماعی به شما کمک کند. استفاده از برنامه های مشاوره و 

مراقبت همیشهاختیاریورایگاناست. این موضوع درباره 

هر شکل از کمک از طریق مدیریت اقامتگاه نیز صادق است. 

با این حال محدوده مشاوره ارائه شده در اقامتگاه ها ممکن است 

متفاوت باشد، چون این مشاوره بر اساس میزان نیاز افراد ساکن 

در اقامتگاه مربوطه به مشاوره، برنامه ریزی می شود. بنابراین، 

اقامتگاه های عمومی بسته به میزان مشاوره، به انواع مختلف 

دسته بندی می شوند )اقامتگاه های نوع 1، 2 یا 3(. 

صرف نظر از آن، اگر به کمک نیاز داشته باشید، هر لحظه 

می توانید به یک مرکز مشاوره بیرونی نیز مراجعه کنید. فهرستی 

از مراکز مشاوره که بر اساس نواحی دسته بندی شده اند، در 

/www.berlin.de وبسایت اینترنتی 

/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen 
موجود است. 

در اقامتگاه ها افرادی با وظایف مختلف کار می کنند، مثال مدیر اقامتگاه، معاون مدیر 

اقامتگاه، کارکنان مدیریت، خانه داری، خدمات اجتماعی، هماهنگی داوطلبان، نگهبانی و 

در صورت امکان مراقبت کودکان. گماشتن کارکنان، به نوع اقامتگاه و وضعیت قرارداد 

میان LAF و اداره کننده اقامتگاه بستگی دارد. راهنمایی های دقیق تر در این زمینه را 

می توانید در پیوست 1 پیدا کنید.

مدیراقامتگاه

مدیراقامتگاه مسئول آن است که قراردادهای بسته شده با 

LAF اجرا شوند. او زندگی گروهی و روند کارها در اقامتگاه را 
سازمان دهی می کند و برای مثال به این موضوع رسیدگی می کند 

که قوانین داخلی رعایت شوند و نامه ها حتما تحویل داده شوند. 

در صورت تخطی از قوانین داخلی، مدیر اقامتگاه می تواند تذکر 

بدهد - یا اگر تذکر کارساز نبود - ممنوعیت ورود به اقامتگاه را 

وضع کند. این کارها به فرونشاندن درگیری ها کمک می کنند. یکی 

از وظایف مهم اداره کننده اقامتگاه آن است که دقت کند حقوق

همهساکنینتامین و محافظتازخشونت،محافظتاز

زنانومحافظتازکودکان در اقامتگاه تضمین شود.

.2
وظایفکارکنان

اقامتگاهوحقوق

ساکنین

چهچیزهاییوظایفمدیریتاقامتگاه،مددکاراناجتماعی2.1.
ونگهباناندراقامتگاههستندوچهچیزهایینیستند؟

http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
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 حقوق، وظایف و مطالبات شما به عنوان ساکن اقامتگاه عمومی پناهندگان برلین

مدیریت

کارکنان مدیریت، به مدیر اقامتگاه در انجام کارهای اداری در 

اقامتگاه کمک می کنند. آنها همچنین وظیفه دارند در نامنویسی

محلسکونتشمادرادارهثبتشهروندانناحیهایکهدر

آنزندگیمیکنید به شما کمک کنند.

هشدار:تغییرنشانیرابهBAMFاطالعدهید! 

اگر فرایند پناهجویی شما هنوز به پایان نرسیده است، در 

هر صورت باید عالوهبرگزارشبهادارهثبتساکنین 

هر تغییر را خودتان به صورت کتبی به اداره فدرال مهاجرت 

و پناهندگان )BAMF( – یعنی نهاد رسمی که درخواست 

پناهندگی شما را دریافت، بررسی و تصمیم گیری می کند - و 

در صورت نیاز به دادگاه و وکیل حقوقی خود اطالعدهید! 

بخش خدمات اجتماعی یا کارکنان مدیریت می توانند در این 

کار به شما کمک کنند. ولی خودتان باید درباره این موضوع به 

صورت فعال اقدام کنید! اگر تغییر نشانی تان را به موقع به 

BAMF اطالع ندهید، BAMF ممکن است نامه های مربوط به 
تاریخ مصاحبه پناهجویی یا رد درخواست پناهندگی شما را به 

نشانی  قبلی شما بفرستد. در این صورت، بعضا مهلت های 

مهم را از دست می دهید و در نتیجه آن دیگر امکان ندارید که 

در دادگاه از آن دفاع کنید. 

یک نامه نمونه برای گزارش کردن تغییر نشانی به BAMF را 

می توانید از طریق اینترنت در راهنمای پناهندگان در برلین 

 در فصل 5.6 پیدا کنید: 

www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

در بسیاری از اقامتگاه های LAF در صورت امکان 

هماهنگکنندههایداوطلب نیز می توانند در ارائه کمک به شما 

یاری کنند، مثال در جستجوی خانه یا برای قرارهای مالقات در 

ادارات رسمی. 

بر اساس مقررات کنونی قراردادی، اصوال در اقامتگاه های 

LAF )غیر از اقامتگاه های عمومی نوع GU 3(، مراقبت رایگان 
از کودکان ارائه می شود. غیر از آن، هر کودک در برلین، پس از 

پایان سال نخست زندگی، به صورت قانونی حق استفاده از یک 

موقعیت در مرکز نگهداری روزانه کودکان )کیتا( را دارد. 

www.berlin.de/familie/de/informationen/anmeldung-fuer-
 die-kindertagesbetreuung-139

برای این که یک کودک بتواند از یک موقعیت در مرکز نگهداری 

کودکان استفاده کند، والدین باید از اداره جوانان یک کوپن 

معروف به کوپن مراقبت )گواهی کیتا( را درخواست کنند. این 

کوپن در سراسر برلین در یک مهد کودک )کیتا( یا در یک مرکز 

نگهداری کودکان قابل استفاده است.

کمک در جستجوی خانه، مثال درخواست گواهی حق    —
 Schufa مسکن، درخواست اطالعات

کمک در جستجوی اینترنتی، در نوشتن شکایت   —
کمک در درخواست پذیرش هزینه های تحصیلی - کمک    —

در مقابله با ادعاهای پولی طرف سوم )مشاوره بدهکاری، 

مثال قراردادهای تلفن( 

میانجی گری در اختالف ها با هم خانه  ای ها و همسایه ها    —

کمک در زمینه حوادث خشونت بار و تبعیض    —

ایجاد شبکه های همسایه ها، همکاری با داوطلبان و    —
پروژه ها

وظایفبخشخدماتاجتماعی)صرفنظراز
نوعاقامتگاه(برایمثالعبارتنداز:

کمک در درک نامه های ادارات رسمی   —

کمک در توضیح نیازهای جانبی به کمک های اجتماعی،   —
مثال در زمینه بارداری، بیماری یا معلولیت، برای کودکان 

و جوانان و غیره.

فراهم کردن کمک های ترجمه زبان   —

کمک در دسترسی به مراقبت پزشکی، در جستجوی   —
پزشک مناسب و هماهنگی وقت معاینه نزد پزشک و در 

بیمارستان ها

کمک در ارائه درخواست )پر کردن فرم ها، در صورت    —
امکان شکایت و غیره( برای کمک های اجتماعی و 

اقامتگاه در مرکز کار، LAF، اداره امور اجتماعی، کمک 

مسکن اجتماعی، صندوق خانواده )کمک هزینه فرزندان(، 

آژانس کار، صندوق درمان، اداره جوانان )کوپن مهد 

کودک( و غیره.

کمک در جستجو و نام نویسی برای یک مهدکودک و    —
مدرسه مناسب

کمک در جستجوی یک کالس آلمانی مناسب )رایگان(،   —
یک تعیین صالحیت شغلی، موقعیت آموزشی یا شغلی

کمک در رعایت مهلت ها در فرایند های پناهجویی و    —
قوانین اتباع خارجی، در جستجوی یک مرکز مشاوره 

پناهجویی یا مهاجرت و جستجوی وکیل حقوقی مناسب

در اینجا چند نمونه را مالحظه می کنید. وظایف کار اجتماعی 

همچنین به نوع اقامتگاه و البته به ملزومات اقامتگاه بستگی 

دارند.

Hayatuna: خدمات اجتماعی 

Hayatuna: کارمند بخش امنیت 

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین

https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
http://www.berlin.de/familie/de/informationen/anmeldung-fuer-die-kindertagesbetreuung-139
http://www.berlin.de/familie/de/informationen/anmeldung-fuer-die-kindertagesbetreuung-139
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محافظتازخشونت،زنانوکودکان،

LSBTIمحافظتاز

اگر شما در اقامتگاه خشونت از سوی ساکنین دیگر، کارکنان 

یا از سوی ماموران Security را تجربه کرده اید، باید در اقامتگاه 

کمک به شما ارائه شود. این امر همچنین زمانی که مورد توهین 

نژادپرستانه قرار گرفته یا به دلیل هویت جنسیتی یا گرایش 

جنسی تان مورد تبعیض یا توهین قرار گرفته اید یا زمانی که 

قربانی زورگویی گروهی قرار شده اید صدق می کند. البته همچنین 

می توانید به LAF، یک مرکز مشاوره بیرون از اقامتگاه، به اداره 

جوانان )اگر به کودکان مربوط است( یا در حوادث خشونت بار 

یا تهدید جدی، به پلیس مراجعه کنید. با این حال اگر هیچگونه 

وضعیت تهدید یا خطر فوری وجود ندارد، بهترین کار آن است 

که پیش از مراجعه به پلیس، با مرکز مشاوره تماس بگیرید )لینک 

صفحه 51 را ببینید(. 

در اقامتگاه های LAF این قانون وجود دارد که اداره کننده اقامتگاه 

باید یک تعریفمحافظتازخشونت،محافظتاززنانو

کودکان به صورت کتبی داشته باشد. همچنین اداره کننده باید به 

صورت مرتب برنامه های مشاوره و مراسم هایی را برای محافظت 

از خشونت سازماندهی کند. یک مسئولپاسخگوییبرای

محافظتازکودکان باید وجود داشته باشد که در همه موارد 

خطرات مربوط به آسایش کودکان بتوانید به آنها مراجعه کنید. 

همچنین یک مسئولپاسخگوییبرایمحافظتاززنانو

محافظتازLSBTI )همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، 

دوجنسه ها، ترانس جندرها، ترنس سکسوال ها و اینترسکسوال ها( 

باید وجود داشته باشد. 

در موارد خشونت یا سایر تجارب تبعیض در اقامتگاه، مدیریت 

موظف است این حوادث را فورا بررسی و برطرف کند. افزون بر 

آن، شما باید از تمایل خود برای یک مشاوره بیرونی به مدیریت 

اقامتگاه اطالع دهید. ولی حتی بدون تجارب بد هم هر لحظه 

می توانید درباره برنامه ها اطالعات به دست آورید. اداره کننده باید 

اطالعات مربوطه را تهیه کند و آزادانه در دسترس همه ساکنین 

:SECURITYمحدودهاختیارات

کارکنان Security اقامتگاه اختیاراتی دارند که در یک قرارداد 

با LAF یا اداره کننده اقامتگاه تعیین شده اند. آنها نمی توانند 

از این اختیارات فراتر روند. آنها بخشی از پلیس نیستند و به 

این ترتیب اختیارات پلیس را ندارند. 

آنها مجاز نیستند اسلحه حمل کنند، یعنی مجاز به حمل 

سالح پرتابی، باتون، گاز فلفل، شوکر برقی، هیچگونه چراغ 

جیبی مناسب به عنوان سالح )باتون یا وسیله ممانعت از 

دید با نور( یا موارد مشابه نیستند. آنها نمی توانند سگ به 

همراه داشته باشند. 

کارکنان Security نمی توانند تحتهیچشرایطبازرسی

بدنی انجام دهند. این ممنوعیت، هیچ مورد استثناء  ندارد. 

آنها نمی توانند نهکیفدستیشماونهاتاقشمارا

بازرسیکنند. در این مورد نیز استثناء  وجود ندارد )اطالعات 

بیشتر درباره بازرسی ها را می توانید در فصل 2.2، صفحه 27 

ببینید(. 

آنها نمی توانند )غیر از موارد اضطراری/کمک اضطراری( 

هیچکدامازاشیاءشمارابگیرند و نه به صورت موقت 

ضبط کنند. 

هیچکدام از کارکنان Security نمی توانند از این مقررات 

تخطی کنند یا شما را تهدید کنند، مجبور کنند یا مورد 

تبعیض قرار دهند. با این حال اگر این حالت رخ دهد، فورا 

به مدیریت اقامتگاه یا مدیریت شکایات LAF مراجعه کنید. 

شکایت خود را به BuBS نیز می توانید ارائه کنید. در آنجا و نیز 

در LAF ارائه شکایت به صورت بی نام ممکن است.

برابر حمالت غیرمجاز. دراینکارآنهافقطبهاقداماتیمجاز

هستندکهبهصورتکتبیازسویLAFاعالمشدهاست.

همچنینآنهابیشازهرفرددیگرنیزاختیاراتندارند.به 

این ترتیب در ماده 127 از قانون فرایند کیفری )StPO( معین 

شده است که هر کس مجاز است یک شخص را حتی بدون حکم 

دادگاه به صورت موقت بازداشت کند که در هنگام ارتکاب عمل 

مجرمانه دیده شود یا تحت پیگرد قانونی باشد، اگر این شخص 

مظنون به فرار باشد و یا هویت او فورا قابل تعیین نباشد. 

کارکنان Security در مواقع دفاع از خود نیز می توانند اقدام کنند: 

 )StGB( دفاع از خود، بر اساس ماده 32 از کتاب قانون کیفری

دفاعی است که الزم است تا شخص در برابر یک حمله غیرقانونی 

نسبت به خود از سوی یک شخص دیگر انجام دهد. 

در وضعیت های اضطراری، مامور Security باید پلیس یا پزشک 

اورژانس را خبر کند و کمک های اولیه را ارائه کند. او همچنین 

وظیفه دارد از آسیب  به اموال جلوگیری کند. مامور Security باید 

رویدادهایی را که امنیت ساکنین را به خطر می اندازند ثبت کند و 

به مدیر اقامتگاه گزارش کند. 

Security می تواند کارت شناسایی ساکنین را کنترل کند و 
بخواهد کارت شناسایی نشان داده شود )یک مدرک عکس دار 

کافی است، مثال کارت بیمه درمان، گواهینامه  رانندگی، کارت 

شناسایی دانش آموز و غیره(. ولی آنها نمی توانند اطالعات 

شخصی ساکنین را ذخیره کنند و مدارک شناسایی را نگه دارند - 

حتی به صورت موقت.

ممنوعیت ورود به اقامتگاه را رئیس شیف Security فقط 

در موارد استثناء و اگر مدیر اقامتگاه در دسترس نباشد وضع 

می کند. در اقامتگاه های LAF همیشه حداقل یک مامور

زنSecurity باید در اقامتگاه حضور داشته باشد. در همه 

اقامتگاه ها، کارکنان Security هر لحظه باید یک برچسبحامل 

نام خود یا یک شماره شناسایی را با خود داشته باشند، همچنین 

نام شرکت Security تا به طور واضح قابل شناسایی باشند

ارائهکنندهخدماتامنیت

)»SECURITY«(

 )Security :کارکنانارائهکنندهخدماتامنیت)درادامه

وظیفه دارند امنیتساکنین را تضمین کنند – به ویژه در شب 

و در روزهای آخر هفته. از جمله این وظایف عبارتند از جلوگیری 

از این که افراد غیرمجاز به اقامتگاه وارد شوند و ساکنین را تهدید 

کنند، به خطر بیندازند، آزار دهند یا به شکل دیگر زندگی آنها را 

مختل کنند. آنها باید در درگیری ها، با تالش برای کم کردن تنش بر 

طرف ها تاثیر بگذارند و با رفتار خود نمونه ای برای دیگران باشند. 

در موارد خطر جانی، کارکنان Security باید مداخله کنند – با این 

حال آنها این کار را تنها در وضعیت های مشخص معین شده در 

قانون می توانند انجام دهند، مثال برای محافظت از اشخاص در 

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین

Hayatuna: تماس  اضطراری 
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اطالعات بیشتر در این زمینه را می توانید در بروشور های رفتاری 

 محافظت از کودکان پیدا کنید که در وبسایت 

/www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de 
kooperation-schule-jugendhilfe-k 

به صورت فایل پی دی اف قابل دریافت هستند.

کارکنان

اقامتگاهدربارهفرایندپناهجوییشمایا

اقامتشماتصمیمگیرینمیکنند

مدیریت اقامتگاه، کارکنان و Security در هیچ برهه زمانی نفوذی 

در تصمیم گیری BAMF، یک دادگاه یا اداره امور مهاجرت ناحیه، 

درباره فرایند پناهجویی شما یا ادامه وضعیت اقامت شما ندارند. 

قرار دهد )مثال از طریق یک تابلو در فضاهای مشترک یا جاهای 

مشابه(. در گزارش های مربوط به تهدیدآسایشکودکان 

کارکنان اقامتگاه فورا باید فعال شوند، یعنی تالش کنند با والدین 

صحبت کنند و در صورت امکان به LAF و اداره جوانان خبر دهند. 

گزارش های مربوط به تهدید آسایش کودکان، برای مثال زمانی 

وجود دارند که والدین از وظیفه نظارت خود به شدت تخطی 

می کنند، کودکان در معرض خشونت فیزیکی یا روانی قرار دارند 

یا باید در کنار این موارد زندگی کنند، کودکان مورد بی توجهی 

قرار می گیرند یا رفتار آنها قابل توجه است. صرف نظر از این نوع 

موارد استثناء، کارکناناقامتگاهنمیتواننددرتربیتکودکان

دخالتکنند. این موضوع فقط وظیفه والدین است! اگر شما 

نیز به عنوان والدین شرایطدراقامتگاهرابهعنوانخطربرای

فرزندتانتشخیصدهید، باید با مسئول پاسخگویی محافظت 

از کودکان صحبت کنید و با یک مرکز مشاوره یا اداره جوانان 

ناحیه تماس بگیرید. 

اطالعات بیشتر در این زمینه، در راهنمای پناهندگان برلین، فصل 

 10 و 11 در اینترنت موجود است: 
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

 

کارکنان

اقامتگاهتصمیمنمیگیرندکهشما

یکمسکندریافتمیکنیدیانه

نه کارکنان اقامتگاه، بلکه اجاره دهنده تصمیم می گیرد که شما 

یک مسکن دریافت می کنید یا نه. اداره امور اجتماعی یا مرکز 

کار تصمیم می گیرد که آیا هزینه های اجاره تقبل می شوند یا نه و 

تقبل آنها در چارچوب کمک های اجتماعی ممکن است یا نه. از 

خدمات اجتماعی اقامتگاه بخواهید در جستجوی خانه و نیز در 

درخواست های مربوط به تقبل هزینه های خانه به شما کمک کنند. 

همچنین مراکز مشاوره محلی و نیز پروژه های کمک رسانی مانند 

انجمن های خوش آمدگویی ناحیه می توانند در جستجوی خانه به 

شما کمک کنند.

برای اشخاص دارای نیاز ویژه محافظت، این امکان وجود دارد 

که در لیست انتظار LAF برای مسکن اختصاص یافته برای پروژه 

 »خانه های ویژه پناهندگان« قرار گیرند. در اینترنت ببینید: 

www.berlin.de/laf/wohnen 
 /informationen-fuer-fluechtlinge/wohnungen/

اطالعات بیشتر در این زمینه، در راهنمای پناهندگان برلین، فصل 

 9 در اینترنت موجود است: 
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

درباره درخواست های پناهندگی، فقط BAMF تصمیم می گیرد؛ 

درباره مجوز اقامت، حکم های تحمل و اخراج، اداره امور مهاجرت 

ناحیه )LEA( و اداره امور اتباع خارجی تصمیم  می گیرد. 

آنچه کارکنان و ماموران Security اقامتگاه درباره شما می دانند 

و فکر می کنند، هیچ نقشی در فرایند پناهجویی شما و حق 

اقامت شما در آلمان ایفا نمی کند. ولی البته اگر می خواهید علیه 

رد درخواست پناهندگی اعتراض کنید، می توانید به مددکاران 

اجتماعی اقامتگاه یا یک مرکز مشاوره مراجعه کنید تا کمک 

دریافت کنید. 

اطالعات بیشتر در این زمینه، در راهنمای پناهندگان برلین، فصل 

 5 در اینترنت موجود است: 
 www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

کارکنان

اقامتگاهتصمیمنمیگیرندکهشما

چقدرپولدریافتمیکنید

این که شما حق استفاده از کمک ها )نقدی( را دارید یا نه و میزان 

آن، بر اساس کتاب های قانون اجتماعی AsylbLG و SGB II یا 

SGB XII تعیین می شود و از سوی LAF، اداره ناحیه ای مسئول 
)اداره امور اجتماعی( یا مرکز کار کنترل و تصمیم گیری می شود. 

کارکنان اقامتگاه، هیچ نفوذی در این تصمیم  گیری ها ندارند. 

این کمک ها به طور معمول باید درخواست شوند. خدمات 

اجتماعی، مراکز مشاوره، وکالی حقوقی در این مسائل به شما 

کمک می کنند. مراکز مشاوره و وکالی حقوقی درباره تصمیم گیری 

LAF، مرکز کار یا اداره ناحیه )اداره امور اجتماعی( به شما توضیح 
می دهند و این که آیا می توانید علیه این تصمیم اقدام کنید یا نه 

و چگونه، مثال اگر میزان کمک ها کم شده باشد، اگر درخواست رد 

شده باشد و غیره. 

KoordFM: کارگاه ها در اقامتگاه LfG-B در پانکو با کارگروه پذیرش گوناگونی 

www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
kooperation-schule-jugendhilfe-k
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کارکناناقامتگاهتصمیمنمیگیرندکهشما

میتوانیدکارکنیدیانه،یامیتوانیدیکموقعیت

شغلیدریافتکنیدیانه

 این که می توانید کار کنید یا نه، به وضعیت کنونی اقامت شما

 بستگی دارد. اگر یک حکم تحمل یا مجوز اقامت موقت دارید،

 یک LEA پیش از آن که کار یا آموزش شغلی را آغاز کنید، باید نزد

 مجوز درخواست کنید. از خدمات اجتماعی یا یک مرکز مشاوره

 بخواهید درباره درخواست به شما کمک کند. اگر یک ممنوعیت

 کار کردن دارید، می توانید علیه آن اعتراض کنید. نشانی های مراکز

 .مشاوره را می توانید به پیوست ببینید

در بعضی اقامتگاه ها امکان معروف به »فرصت های شغلی« 

وجود دارد )ماده 5 از قانون پناهندگان )AsylbLG((. برای کار، شما 

در حال حاضر 80 سنت در ساعت دستمزد دریافت می کنید. 

این فرصت های شغلی باید به صورت برابر در میان همه ساکنین 

توزیع شوند. هیچ کس نباید ترجیح داده شود یا محروم شود. 

کارهای ضروری، برای مثال تمیز کردن یا نوسازی در اقامتگاه 

نباید از طریق فرصت شغلی انجام شوند. 

اطالعات بیشتر در این زمینه، در راهنمای پناهندگان برلین، فصل 

 14 در اینترنت موجود است: 
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

کارکناناقامتگاهنمیتوانندازشماپول

درخواستکنند

اداره کننده و همچنین کارکنان اقامتگاه نمی توانند پولی از شما 

درخواست کنند. 

استفاده از ماشین لباسشویی، خشک کن، دوش و آشپزخانه در 

اقامتگاه، مشاوره از سوی خدمات اجتماعی و در صورت امکان 

مواد غذایی و بهداشتی تحویل داده شده در اقامتگاه )فقط در 

مراکز پذیرش( برای شما رایگان است. همچنین برای تحویل 

اثاثیه، کلید یا بلیت آسانسور نیازی به پرداخت ودیعه نیست. 

هزینه های اداره کننده توسط LAF پرداخت می شود. بنابراین هرگز

بهادارهکنندهپولیپرداختنکنید. اگر به دلیل درآمد هایتان 

باید در هزینه های اقامتگاه سهیم شوید )نگاه کنید همچنین به 

فصل 5(، از LAF یک درخواست پرداخت دریافت می کنید. 

با این حال، اگر اداره کننده یا کارکنان یک درخواست پرداخت را به 

شما ارائه کنند، در این صورت دلیل آن باید به صورت کتبی به 

شما ارائه شود و همراه با آن به LAF یا یک مرکز مشاوره مراجعه 

کنید تا درخواست پرداخت بررسی شود.

آیاکسیمیتواندبستهپستیشمارابازکند

یابهجایشماآنرادریافتکند؟

بر اساس قوانین معتبر در آلمان، بدون اجازه شما، هیچ شخص 

دیگری نمی تواند بسته پستی فرستاده شده برای شما، مثال 

نامه ها، را باز کند. این موضوع همچنین زمانی که برای خود 

صندوق پستی ندارید صادق است. در این صورت مدیریت 

اقامتگاه می تواند بسته پستی را برای شما دریافت کند )استثنا ها 

را در قسمت زیر ببینید(، ولی نمی تواند بدون موافقت کتبی شما 

آن را باز کند و یا به یک شخص دیگر تحویل دهد. یعنی بسته 

پستی باید همیشهبهصورتبازنشده تحویل داده شود یا در 

صندوق پستی شما گذاشته شود. اگر بسته پستی بدون اجازه 

شما باز شود، این کار تخطی از قانون است که برای همه در 

اقامتگاه معتبر است. در این صورت شما می توانید نزد پلیس 

بابت تخلف علیه حریمخصوصینامهها شکایت کنید. اگر 

برای این منظور به کمک نیاز داشته باشید، به BuBS یا یک مرکز 

مشاوره معرفی شده در پیوست این بروشور مراجعه کنید. 

اگر در یک مرکزپذیرش زندگی می کنید، هنگامی که یک بسته 

پستی برای شما می رسد، کارکنان مرکز باید به شما اطالع 

دهند. هر روز بپرسید بسته پستی برای شما آمده است یا نه. 

مدیریت اقامتگاه موظف است حقوق )اساسی( شما را در اقامتگاه تضمین کند و برای 

این منظور تالش کند که آنها از سوی همه کارکنان اقامتگاه رعایت شوند. این امر درباره 

محافظتازحریمخصوصیوحقوقشخصیشما نیز صادق است!

در اقامتگاه، روی تابلوی اعالنات باید اعالم شود که چه زمان 

می توانید بسته پستی خود را دریافت کنید. 

در اقامتگاههایعمومی کارکنان اقامتگاه موظف نیستند به 

شما اطالع دهند بسته پستی برای شما دریافت شده است. 

برخالف مراکز پذیرش اولیه، در اقامتگاه های عمومی ممکن است 

صندوق های پستی برای ساکنین وجود داشته باشد. هر روز 

صندق پستی را کنترل کنید یا مطمئن شوید که اگر بسته پستی 

برایتان بیاید یک نفر به شما اطالع می دهد. اگر صندوق پستی 

وجود ندارد، باید از سوی کارکنان اداره کننده اطمینان داده شود که 

شما بسته های پستی تان را دریافت می کنید. روند دقیق تحویل 

بسته پستی، از سوی اقامتگاه مربوطه تعیین می شود. 

اگر زمان های بسیار محدودی برای تحویل بسته های پستی در 

اقامتگاه وجود داشته باشند و شما بسته پستی خود را به موقع 

 BuBS یا LAF تحویل نگیرید، به مدیریت اقامتگاه یا مرکز شکایت

مراجعه کنید.

LAF تالش می کند روند تحویل بسته های پستی را در آینده بهتر 
کند، ولی در این کار پیش نیازهای نسبتا متفاوت در حدود 80 

اقامتگاه فعال از طرف LAF، باید در نظر گرفته شوند.

شمادراقامتگاهچهحقوقیدارید؟2.2.

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین

KoordFM: ارزیابی نظرسنجی ساکنین در اقامتگاه  AWO Refugium بوخ 2018 
KoordFM: اطالعیه در اقامتگاه 

AWO Refugium بوخ 
KoordFM: اطالعیه در اقامتگاه 

AWO Refugium بوخ 

https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
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تفاوتنسبتبهتحویلرسمیبستههای
پستی:

نامه های مهم از BAMF یا از دادگاه ها، در آینده در یک پاکت

نامهزرد فرستاده می شوند. پاکتنامهزردرنگرادر

هرصورتتحویلبگیرید. روی پاکت نامه، تاریخ تحویل 

نوشته شده است. این تاریخ مهم است، چون در روز پس 

از این تاریخ، مهلت مربوطه آغاز می شود، مثال برای ارائه 

 !BAMF یک شکایت علیه رد درخواست پناهندگی از سوی

در اقامتگاههایعمومی: نامه زرد یا مدارک پستی، اصوال 

باید از سوی خدمات پست به شما شخصاتحویلداده

شود. اگر حضور نداشته باشید یا مامور پست شما را نبیند، 
می تواند نامه را به یکی از اعضاء خانواده شما، یک هم اتاقی 

دائمی شما یابهمدیریتاقامتگاه تحویل دهد. به این 

حالت، »تحویل جایگزین« می گویند. بنابراین هر روز کنترل 

کنید یا بپرسید که آیا بسته پستی دارید یا نه، چون مهلت ها 

با تحویل بسته پستی آغاز می شوند! خدمات پست همچنین 

می تواند در صندوق پستی شما، در درب اتاق شما یا نزد 

مدیریت اقامتگاه یک برگهاطالعرسانی بگذارد و نامه را از 

طریق یکی از شعبه های پستی به شما تحویل دهد. شما باید 

نامه را هرچهسریعترازدفترپستیتحویلبگیرید، چون 

تحویل نامه قبال ثبت شده است! 

در یک مرکزپذیرش خدمات پست نامه های زرد را شخصا 

به شما تحویل نمی دهد، بلکه به مدیریت اقامتگاه یا به یکی 

از کارکنان جانشین مدیر تحویل می دهد. آنها سپس باید 

نامه را به شما تحویل دهند و تاریخ تحویل روی پاکت نامه را 

یادآوری کنند. بر اساس مقررات قانونی، نامهدرروزسوم

تحویلبهکارکنان به عنوان تحویل داده شده در نظر گرفته 

می شود، یعنی در واقع زمانی که نامه بعدا از سوی شخصی 

که نامه را برای شما تحویل گرفته است، به شما تحویل 

داده می شود. هنگامی که خدمات اجتماعی یا سایر کارکنان 

اقامتگاه یک نامه زرد را به شما تحویل می دهند، همیشه به 

تاریخی که خدمات پست روی نامه نوشته است دقت کنید. 

اگر تاریخ روی پاکت نامه، به چند روز پیش مربوط است 

در حالی که شما هر روز نامه های دریافتی را پرسیده اید، به 

صورت کتبی تایید کنید که نامه در این روز دریافت شده 

است. نامه را بدون این تایید تحویل نگیرید. 

هنگام تحویل نامه ممکن است اشتباهاتی رخ دهد، مثال 

اگر خدمات پست )تحویل دهنده نامه، نامه رسان( نامه را به 

جای مدیریت اقامتگاه یا کارکنان جانشین او، به یک کارمند 

غیرمسئول یا افراد Security تحویل دهد یا اگر مدیریت 

اقامتگاه نامه را به موقع به شما تحویل ندهد. اگر به دلیل 

مشکالت تحویل، مهلت های مهم را از دست بدهید، حتما 

با کمک یک مرکز مشاوره یا وکیل حقوقی، بررسی کنید که 

ایا تحویل به درستی انجام شده است یا نه! اگر اشتباهات 

مربوط به تحویل اثبات شوند، پیامدها متوجه شما نخواهند 

شد.

آیاکارکنانمیتوانند

بدوناجازهوارداتاقشما

شوند؟

کارکنان اقامتگاه ها موظف هستند قوانین داخلی را رعایت کنند و 

به مسائل بهداشتی توجه کنند و اقامتگاه را در وضعیت مناسب 

نگه دارند. بنابراین ممکن است الزم باشد کارکنان، برای مثال به 

دلیل حمله حشرات یا تعمیرات ضروری اتاق شما را بررسی کنند. 

ولی این به معنی آن نیست که کارکنان اقامتگاه می توانند در 

غیاب شما و بدون اجازه شما وارد اتاق تان شوند! 

مدیریت اقامتگاه، کارکنان، ماموران Security و نیز ساکنین دیگر 

اقامتگاه باید از حقاساسیعدماخاللمحلسکونت )ماده 

13 از قانون اساسی( و محافظتازحریمخصوصی )ماده 2 
بخش 1 در پیوند با ماده 1 بخش 1 از قانون اساسی( محافظت 

کنند. شما نسبت به محل اتاق خود حق صاحبخانه دارید. یعنی، 

می توانید تصمیم بگیرید چه کسی می تواند به اتاق شما وارد شود 

و در آنجا بماند و چه کسی نمی تواند.

تنها اگر یک وضعیتاضطراریجدی مثال آتشسوزی، حادثه 

بزرگ یا یک خطر جدی برای سالمت یا زندگی یک فرد وجود 

داشته باشد، هر کس بدون اطالع قبلی می تواند به اتاق شما 

وارد شود. نام این »خطرپیشرو« است. هنگامی که کارکنان 

اقامتگاه در غیاب شما به اتاق شما وارد می شوند، باید یک دلیل 

کتبی در اتاق شما و نزد مدیریت اقامتگاه به جا بگذارند. 

در غیر این صورت، کارکنان اقامتگاه بدون اجازه شما یا در غیاب 

شما نمیتوانندوارداتاقشماشوند. اگر در اتاق باشید، باید 

در بزنند و منتظر بمانند تا شما اعالم کنید که فردی که در زده 

است می تواند وارد اتاق شود. زمان های تعمیرات برنامه ریزی 

شده، مقابله با آسیب ها، بازرسی ها یا موارد مشابه، باید به 

موقع قبال اعالم شوند و با شما )یا همه ساکنین اتاق دارای چند 

تختخواب( هماهنگ شوند.

اگر کسی بر خالف میل شما وارد اتاق شما شود، بدون این که 

خطر قابل مالحظه ای وجود داشته باشد، می توانید به دلیل اخالل 

آرامش محل سکونت شکایت کنید. این شکایت باید به صورت 

کتبی نزد دادستان عمومی، پلیس یا یک دادگاه ارائه شود و یا نزد 

دادستان عمومی یا یک دادگاه ثبت شود. اگر مطمئن نیستید که 

ورود به اتاق از سوی کارکنان اقامتگاه مجاز است یا نه، دالیل 

 BuBS ،ورود را بپرسید. رخداد را ثبت کنید و به مدیریت اقامتگاه

)برای اطالعات بیشتر فصل 6 را بخوانید( یا یک مرکز مشاوره 
مراجعه کنید. 

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین

Hayatuna: ورود به اتاق ها

Hayatuna: تحویل بسته پستی 
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بخواهید. فهرستی که بر اساس نواحی دسته بندی شده  است، در 

www.berlin.de وبسایت اینترنتی 

 /fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen
موجود است. 

آیامیتوانیدمهمانداشتهباشید؟

شما حق دارید در محوطه هایی که از سوی مدیریت اقامتگاه 

برای شما اختصاص داده شده است، و نیز در فضاهای 

مشترک اقامتگاه، مالقات کننده داشته باشید. جزئیات مقررات 

مالقات کننده، در قوانین داخلی تعیین شده اند. شماحداقلاز

ساعت6تا22میتوانیدمالقاتکنندهداشتهباشید. 

اگر در ساعات شب می خواهید مالقات کننده داشته باشید، به 

 LAF مدیریت اقامتگاه مراجعه کنید. مدیریت سپس با هماهنگی

بررسی می کند که آیا پیش نیازهای مربوط به آن )مثال اتاق خالی( 

در اقامتگاه وجود دارد یا نه. در وضعیت های جدی، مثال اگر فرزند 

شما بیمار باشد یا نیاز به مراقبت داشته باشد، مالقات کننده به 

صورت اضطراری نیز می تواند در اقامتگاه بماند. ولی به مدیریت 

اقامتگاه اطالع دهید. البته فرزندان شما می توانند دوستان خود را 

به عنوان مهمان قبول کنند، بدون این که والدین آنها قبال خود را 

به مدیریت اقامتگاه معرفی کنند. 

LAF با همه اداره کنندگان اقامتگاه های موجود و مناسب برای این 
منظور، درباره این امکان مذاکره خواهد کرد تا مالقات کنندگان 

بتوانند به طور موقت شب را در آنجا بمانند. عالو بر آن، بررسی 

می شود که آیا این نوع گزینه می تواند به صورت اجباری در قرارداد 

فعالیت اقامتگاه های آینده، اگر برای این منظور مناسب باشند، 

شامل شود یا نه و به چه روش.

مدیریت اقامتگاه موظف است به شیوه مناسب )مثال از طریق 

تابلوهای اعالنات، بروشورها و غیره( شما را از مقررات معتبر برای 

مالقات کنندگان اقامتگاه آگاه سازد. این اطالعات همچنین باید 

یک آمبوالنس زمانی باید بیاید که وضعیت اضطراری فرض شود 

و رفتن به بیمارستان مثال با تاکسی ممکن نباشد. 

در یک وضعیت اضطراری جدی، اگر خودتان نتوانید به موقع به 

بیمارستان بروید، خودتان نیز حق دارید یک آمبوالنس آتشنشانی 

را خبر کنید )شماره تلفن: 112(. اگر ماموران Security یا کارکنان 

اقامتگاه، برخالف خواست شما آمبوالنس خبر نکنند، این موضوع 

را حتما فورا به مدیریت اقامتگاه و BuBS گزارش کنید. 

اگر وضعیت کمتر اضطراری است، ولی تا معاینه از سوی یک 

پزشک مستقر در بیمارستان نمی توانید صبر کنید، شما یا 

کارکنان اقامتگاه یا ماموران Security هر ساعت روز و شب 

می توانید با خدمات اضطراری پزشکی )شماره تلفن 116 یا 117( 

تماس بگیرید. در تلفن می توانید یک راهنمایی پزشکی دریافت 

کنید و درخواست کنید از سوی یک پزشک بخش اورژانس معاینه 

شوید. پس از آن، پزشک در ساعات بعد با اتومبیل نزد شما در 

اقامتگاه می آید. 

اگردراقامتگاهخشونتراتجربهکردهباشید،چه

کاربایدانجامدهید؟

اگر خشونت جنسی یا سایر خشونت ها را تجربه کنید، میتوانید

بهپلیسزنگبزنید. کارکنان اقامتگاه یا کارکنان خدمات  امنیت 

نیز باید در صورت درخواست شما به پلیس زنگ بزنند. مهم 

نیست چه کسی خشونت را مرتکب شده باشد. شما همیشه 

حق دارید با پلیس صحبت کنید و یک شکایت را مطرح کنید، 

حتی اگر چیز دیگری به شما گفته شده باشد. با این حال توصیه 

می شود در صورت امکان قبال با یک مرکز مشاوره صحبت 

کنید. نشانی های مراکز مشاوره تخصصی را از خدمات اجتماعی 

بپرسید.

پروژه ها و سازمان های زیادی در برلین وجود دارند که می توانید 

به آنها مراجعه کنید و از آنها کمک، توصیه های عملی یا راهنمایی 

حتیدربارهاخراجهاهمپلیسیکحکمبازرسیبایدداشته

باشد،مثالاگربخواهندبدوناجازهشماکمدهارابازرسی

کنندیامثالزیرتختخوابرابگردند.

بدونحکمبازرسیوبرایاجرایتشریفاتاخراج،پلیس

فقطمیتواندوارداتاقشمابشود.»ورود«یعنیاینکه

پلیسمیتوانداتاقشماراببیند،ولیهیچاقدامبازرسی

دیگر)یعنیمثالبازکردنکمدها(رانمیتواندانجامدهد.

هنگامی که پلیس اتاق شما را بازرسی می کند، همیشه حکم 

بازرسی را بخواهید! در هر صورت یک صورت جلسه بازرسی را 

بخواهید. در آن، دالیل بازرسی نیز باید نوشته شوند. این امر، 

به ویژه زمانی که پلیس ادعا می کند موضوع تهدید در میان است، 

مهم است. هنگامی که اشیاء را با خود می برند، همیشه یک 

پروتکل یا یک شماره پرونده را بخواهید. 

اگر تردید دارید که آیا پلیس مجاز بود به اتاق شما وارد شود یا 

بازرسی کند یا نه، می توانید به LAF یا BuBS یا یک مشاور حقوقی 

حرفه ای )وکیل حقوقی( یا یک مرکز مشاوره دیگر برای پناهندگان 

مراجعه کنید. 

وضعیتپزشکیاضطراریمشمولچهمقرراتی

است؟

اگر به دلیل یک وضعیتاضطراری جدی یک آمبوالنس 

 Security آتشنشانی یا یک پزشک اورژانس نیاز دارید، کارکنان

یا سایر کارکنان اقامتگاه در هر صورت باید کمک کنند یک 

آمبوالنس یا یک پزشک اورژانس خبر کنید. دربارهاضطراری

بودنوضعیتپزشکی،مامورانSecurityیاکارکنان

اقامتگاهنمیتوانندتصمیمگیریکنند!

نه کارکنان اقامتگاه و نه ماموران Security دانش  پزشکی الزم را 

ندارند تا تشخیص دهند یک آمبوالنس باید فراخوانده شود یا نه. 

آیاکارکناناقامتگاه

میتواننداتاقشما،

کمدشما،اشیاءشما

رابازرسیکنند؟

 ،Security کارکنان اقامتگاه و

نه اتاق و کمد شما و نه اشیاء  

شخصی شما را نمی توانند 

بازرسی کنند. در این زمینه 

استثنا ء وجود ندارد.

پلیسچهاختیاراتیدارد؟

اخراجهاچهمقرراتیدارند؟

پلیس تنها زمانی می تواند اتاق شما را بازرسی کند که یک حکم

بازرسیازیکقاضی داشته باشد. بازرسی بدون حکم بازرسی 

قاضی، فقط در موارد استثناء و وجود تهدید پیش رو ممکن 

است. تهدیدپیشرو مثال زمانی ممکن است وجود داشته باشد 

که پلیس یک مجرم را بالفاصله پس از عمل مجرمانه تعقیب کند 

و سو ء ظن قابل توجیه وجود داشته باشد که او در اتاق است، 

یا زمانی که یک خطر بالواسطه از سوی مجرم نسبت به جان 

طرف های سوم وجود داشته باشد. اگرپلیسیکحکمبازرسی

رابرایکمدهایساکنیندیگرنشاندهد،آنهامیتوانند

فقطاموالساکنیندیگررابازرسیکنند،نهاموالشمارا.

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین

Hayatuna: بازرسی 

https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
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ویدیویی فقطدرقسمتهایورودیقابلدسترسعمومی

درجلویاقامتگاه مجاز است. این کار فقط برای تضمین حق 

صاحب خانگی یا برای تعقیب رفتارهای مجرمانه انجام می شود. 

فیلم های ضبط شده، زمانی که مشخص شد دیگر مورد نیاز 

نیستند، فورا باید حذف شوند. این کار به طور معمول حداکثر 

در 24-48 ساعت پس از وقوع مورد مربوطه انجام می شود. 

اداره کننده اقامتگاه باید در هر صورت درباره نظارت ویدیویی به 

شما توضیح دهد - مثال از طریق نصب اعالمیه - و اعالم کند که 

چه کسی با کدام هدف نظارت ویدیویی را انجام می دهد، چه زمان 

داده های ویدیویی ضبط شده پاک می شوند و کدام گزینه های 

شکایت موجود است. شما هر لحظه حق دارید، اطالع رسانی 

درباره این مسائل را دریافت کنید. 

درصورتوجودیکممنوعیتورود،

چهکارمیتوانیدانجامدهید؟

در صورتی که از قوانین داخلی تخطی کنید، مدیریت اقامتگاه 

می تواند به شما اخطار دهد. اخطارها باید به شما بهصورت

کتبیتحویلدادهشوندودلیلمربوطهراتوضیح دهند. 

پس از اخطار سوم، ممکن است یک ممنوعیت ورود به اقامتگاه 

صادر شود. دستور ممنوعیت ورود به اقامتگاه نیز باید به صورت 

کتبی و با دالیل باشد. ممنوعیت، محدودبهسهماهاست و 

فقط برای این اقامتگاه معتبر است. ممنوعیت ورود به اقامتگاه 

اصوال فقط از سوی مدیریت اقامتگاه قابل صدور است.

سپری شدن مدت ممنوعیت محدود ورود به اقامتگاه، لزوما 

به معنی این نیست که موقعیت خود را در اقامتگاه بازپس 

می گیرید. ولی دوباره می توانید وارد اقامتگاه شوید. 

فقط در موارد استثناء و در صورت تخلف های شدید، مثال 

خشونت علیه ساکنین دیگر، یک ممنوعیت ورود )فوری(، در 

صورت امکان حتی از سوی مدیریت Security صادر می شود. 

مدیریت بخش امنیت را می توانید در ورودی اقامتگاه بیابید. 

برای افرادی که کمک های اداره امور اجتماعی یا مرکز کار را 

دریافت می کنند، مشخص نیست که غیبت طوالنی مدت 

مجاز است یا نه. در بهترین حالت، پیش از غیبت طوالنی، از 

ارائه دهنده مسئول خدمات خود سوال کنید تا موارد قانونی را 

توضیح دهد و در صورت امکان یک درخواست برای غیبت از 

محل ارائه کنید. 

اگردیگردراقامتگاهساکننباشید،

چهاتفاقیبرای

اموالشمامیافتد؟

در هنگام خروج از اقامتگاه، همه اشیاء موجود در اتاق - یعنی 

غیر از آنهایی که خود شما آورده اید، باید به طور کامل تحویل داده 

شوند. اگر ساکنین لوازم مزبور را باقی بگذارند، فرض بر آن خواهد 

بود که آنها را می توان دور ریخت. این کار ممکن است با هزینه 

فرد ساکن انجام شود. 

اگر مجبور باشید اقامتگاه را به دلیل یک ممنوعیت ورود ترک 

کنید، در این صورت تضمین می شود که این امکان را خواهید 

داشت که اشیاء باقیمانده در اقامتگاه را که به شما تعلق دارند 

بازپس بگیرید، یعنیحقمالکیتشمانسبتبهایناشیاء 

در هر صورت تضمین می شود. 

اگر اشیاء قیمتی یا مدارک باقی بمانند و مالک آنها در دسترس 

نباشد، آنها از سوی اداره کننده اقامتگاه نگهداری می شوند. 

مقررات قانونی درباره اشیاء گم شده )ماده  965 و ادامه از 

BGB( دست نخورده می مانند. اشیاء به مدت شش ماه از سوی 
اداره کننده نگهداری می شوند.

آیانظارتویدیوییدراقامتگاهمجازاست؟

نظارت ویدیویی اتاق های شما و فضاهای عمومی، آشپزخانه ها، 

حمام ها، راه پله ها، آسانسورها، راه روها ممنوع است. نظارت 

اگر بخواهید بیشترازسهروز غایب باشید، باید به مدیریت 

اقامتگاه خود اطالع دهید. برای افرادی که کمکهایLAF را 

دریافت می کنند، یک غیبت تا 20روزدرسالبدونازدست

دادنموقعیتآنهادراقامتگاهقبلی،باموافقتLAFبه

عنواننهادرسمیارائهکنندهخدمات ممکن است. در موارد 

استثناء، مثال به دلیل بستری شدن در بیمارستان نیز ممکن 

است )مقررات داخلی LAF ماده 3.8 و ماده 3.9 را ببینید(. 

زمانی موافقت صورت می گیرد که از نظر قانونی مشکلی وجود 

نداشته باشد و غیبت طوالنی مدت، به دالیل اجباری یا مهم 

ضروری باشد )مثال بستری شدن در بیمارستان، جلسات در 

نهادهای رسمی بیرونی، فعالیت  درآمدزای مجاز بیرونی، شرکت 

در رویدادهای خانوادگی ویژه مانند عروسی، خاکسپاری و غیره(. 

در موارد استثناء ویژه )مثال بستری شدن طوالنی در کلینیک(، 

اجازه غیبت بیش از 20 روز نیز می تواند داده شود. 

هشدار:مواردزیرتنهازمانیمعتبرهستندکه
شماهمچنانازLAFکمکدریافتکنید:

هنگامی که می خواهید درخواستی برای غیبت بیش از سه 

روز مداوم از اقامتگاه با حفظ موقعیت خود ارائه کنید، 

لطفا آن را به مدیریت اقامتگاه خود اطالع دهید. LAF به 

همه اقامتگاه ها یک فرم داده است )پیوست 2 را ببینید( 

 LAF که با آن می توانید درخواست خود را از طریق ایمیل به

بفرستید. لطفااینفرمراخودتانبهLAFنفرستید،بلکه

ازمدیریتاقامتگاهبخواهیدبااینفرمخواستشمارا

برایغیبتطوالنیمدت،بهLAFاطالعدهد.

)توجه: اگر بدونتاییدLAF به صورت طوالنی مدت بیرون از 
اقامتگاه حضور داشته باشید، در هنگام بازگشت تان تضمین 

نمی شود که دوباره بتوانید اتاق سابق تان را در اقامتگاه قبلی 

تصاحب کنید. در این صورت ممکن است یک موقعیت در 

یک اقامتگاه دیگر به شما اختصاص داده شود.(

شامل توصیه ای در این باره باشد که آیا بازدیدها فقط در ساعات 

خارج از ساعات آرامش شبانه مجاز هستند یا مالقات کنندگان - 

عالوه بر وضعیت های اضطراری که قبال ذکر شد - می توانند شب 

نیز در اقامتگاه بمانند. مالقات کننده شما باید در هنگام ورود 

نام نویسی شود. نگهبان ها می توانند کارت شناسایی را کنترل 

کنند، ولی نمی توانند در مدت مالقات کارت شناسایی را نگه 

دارند یا نام و سایر اطالعات مالقات کننده را ثبت کنند. مدیریت 

اقامتگاه، خدمات اجتماعی و Security به هیچ وجه حق ندارند در 

طول مالقات در آنجا باشند یا نسبت شما و فرد مالقات کننده را 

بپرسند. 

تصمیم خود شما است که چه کسی را بخواهید به اقامتگاه 

دعوت کنید. با این حال توجه داشته باشید که در این کار نباید 

حقوق شخصی سایر ساکنین را مختل کنید. همچنین وکیل

حقوقی،مشاوروهمکارانسازمانهایغیردولتیمیتوانند

شمارادراقامتگاهمالقاتکنند، تا به شما مشاوره یا کمک 

ارائه کنند. ممانعت از دسترسی این افراد به اقامتگاه ممکن 

نیست. 

ولی به دالیل محافظت از عفونت، محدودیت های گزینه های 

مالقات ممکن است و به مقررات ایالت بستگی دارد که رعایت 

آنها برای اداره کنندگان اقامتگاه های پناهندگان نیز اجباری است. 

اگر مدیریت اقامتگاه کال مالقات را ممنوع کند یا بسیار 

سختگیرانه برخورد کند، می توانید به LAF، یک مرکز مشاوره یا 

BuBS مراجعه کنید. 

اگرچندروزدراقامتگاهنباشیدیابخواهیدسفر

کنید،چهاتفاقیمیافتد؟

شما در شب نیز می توانید اقامتگاه را ترک کنید. با این حال، اگر 

بیش از 24 ساعت غایب باشید باید به کارکنان اقامتگاه اطالع 

دهید، در غیر این صورت ممکن است جای شما پس از روز سوم 

به یک فرد دیگر داده شود.

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین
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 حقوق، وظایف و مطالبات شما به عنوان ساکن اقامتگاه عمومی پناهندگان برلین

در قوانین داخلی نگاه کنید ببینید در کدام موارد ممنوعیت 

ورود ممکن است صادر شود )مقایسه کنید با ماده 11 برای 

.)LAF اقامتگاه های

اگر معتقدید یک اخطار یا یک ممنوعیت ورود به اقامتگاه به 

صورت نادرست صادر شده است، باید علیه حکم ممنوعیت 

ورود، در صورت امکان به صورت کتبی، اعتراض کنید. مدیریت 

اقامتگاه باید نسبت به اعتراض شما اقدام کند. شما همچنین 

می توانید یک شاهد معرفی کنید. 

درباره حکم ممنوعیت ورود، از طریق ایمیل، می توانید به LAF نیز 

 Unterkunft-QS-Beschwerde@LAF.Berlin.de :مراجعه کنید

به BuBS نیز می توانید مراجعه کنید )فصل 6 را ببینید(. 

اگر یک حکم ممنوعیت ورود فوری علیه شما صادر شود، در هر 

صورت برای شما باید یک اقامتگاهاضطراری فوری از سوی 

اداره کننده اقامتگاه یا نهاد رسمی مسئول تامین شود، حتی اگر 

ممنوعیت ورود در پایان هفته یا خارج از ساعات کار اداره امور 

اجتماعی/ارائه کننده کمک های شما صادر شود. هیچکسنباید

دراثرحکمممنوعیتورود،بیخانمانشود،حتیبراییک

شب!

محافظتدربرابرتبعیض

هیچکس نباید به دلیل دین یا باور سیاسی، به دلیل کشور

زادگاهیاملیت، به دلیل جنسیت یا به دلیل گرایش

جنسیاش مورد تبعیض واقع شود، محروم شود یا ترجیح داده 

شود. هیچکس نباید به دلیل یک بیماری یا معلولیت یا به 

دلیل سن محروم شود. شما حق دارید آزادانه به دین خود عمل 

کنید، تا جایی که در اثر آن قوانین را مختل نکنید. ولی نمی توانید 

ساکنین دیگر را اجبار کنید بر اساس مقررات دین شما زندگی 

کنند.

این امر برای همه افرادی که در اقامتگاه کار می کنند و برای همه 

افرادی که در اقامتگاه زندگی می کنند صادق است. در صورت 

وقوع یک تبعیض، می توانید به بخش خدمات اجتماعی در 

اقامتگاه یا یک مرکز مشاوره مراجعه کنید. 

مرکزایالتیبرابری –علیهتبعیض شما را به مراکز مشاوره 

 مناسب معرفی می کند: این وبسایت را ببینید

www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskriminierung 

اگر کارکنان اقامتگاه )از جمله Security( در انجام وظایفشان، 

با تبعیض با شما رفتار کنند، می توانید همچنین به بازرس کل 

 LADG ایالت برلین نیز مراجعه کنید:
 این وبسایت را ببینید

www.berlin.de/sen/lads/recht/ladg/ombudsstelle 

دسترسیبهاینترنت

اداره کنندگان اقامتگاه بر اساس قرارداد موظفند حداقل در 

فضاهای مشترک اقامتگاه، اینترنتبیسیمرایگان را فراهم 

کنند. LAF تالش می کند دسترسی به اینترنت بی سیم رایگان را در 

همه اتاق ها ممکن سازد. اگر در اقامتگاه دسترسی کافی و پایدار 

به اینترنت ندارید، می توانید به BuBS یا یک مرکز مشاوره مراجعه 

کنید. همچنین اتاق های کار کامیپوتر برای ساکنین اقامتگاه های 

عمومی باید در اقامتگاه ها )غیر از نوع GU 3( ایجاد شوند. 

مشارکتدرتصمیمگیریها

مقررات زیر در LAF معتبرند: ساکنین حق دارند در برنامه ریزی 

زندگی گروهی در اقامتگاه در نظر گرفته شوند )مشارکت در 

تصمیم گیری(. اداره کننده یا مدیریت اقامتگاه موظفند شما را در 

تشکیلیکشورایساکنین یا یک کانون مشابه حمایت کنند 

و به آن اجازه دهند. برای این منظور باید برای مثال فضاهایی در 

اختیار گذاشته شوند.

خودتانمیتوانیدببینید:

کارکناناقامتگاه،نفوذی…

در فرایند پناهجویی یا مجوز اقامت/حکم تحمل   — 

در میزان کمک های اجتماعی   —

در این که مسکن دریافت می کنید یا نه   —

در این که مجوز کار دریافت می کنید یا نه، ندارند.  —

اگر شما بخواهید، کارکنان می توانند کمک کنند که حقوق 

شما در این زمینه ها رعایت شوند. 

کارکناندراقامتگاهنمیتوانند... 

— فضاهای مسکونی خصوصی ساکنین را بازرسی کنند — 
بدون اجازه قبلی یا خطر پیش رو، وارد فضاهای خصوصی 

ساکنین شده یا آنها را کنترل کنند

— بسته های پستی ساکنین را باز کنند یا بخوانند 

— کیف های مالقات کنندگان را کنترل کنند، ممنوعیت 
کلی مالقات اعالم کنند، بدون خطر عینی یا اخالل قابل 

مالحظه، ممنوعیت ورود به اقامتگاه صادر کنند

— نظارت ویدیویی در راه پله ها، آسانسورها، فضاهای اقامت 
یا محوطه های مسکونی نصب کنند 

— غیبت شما از اقامتگاه را به پلیس یا LEA گزارش دهند و 
در صورت خروج غیردائم تان، نام شما را از فهرست اداره 

ثبت شهروندان یا فهرست تحویل بسته پستی حذف 

کنند

— غیبت و حضور شما را به صورت مرتب کنترل کنند 
)اگر این نوع کنترل بر اساس الزامات قرارداد اداره کننده 

اقامتگاه با LAF با هدف محاسبه هزینه های اسکان، وجود 

نداشته باشد(

— دریافت روزنامه ها را ممنوع کنند. 

مدیریتاقامتگاهوکارکنانباید... 

— اشیاء قیمتی به جا مانده شما را در یک محدوده زمانی 
شش ماهه نگهداری کنند

— به این امر توجه کنند که حقوق شما در اقامتگاه تضمین 
شوند

— در وضعیت اضطراری پزشکی، یک پزشک یا آمبوالنس 
خبر کنند

— از شما در برابر خشونت و تبعیض در اقامتگاه محافظت 
کنند

— امکان مدیریت خود و مشارکت در تصمیم گیری ها را به 
ساکنین بدهند.

پلیسفقطبایکحکمبازرسیقاضییادرصورت

وجودیکتهدیدمشترکواقعییاخطرجانی،

میتوانداتاقیااموالشمارابازرسیکند.لقة

2.وظایفکارکناناقامتگاهوحقوقساکنین
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سینک های ظرفشویی و نیز یخچال  باید وجود داشته باشد 

)20 تا 30 لیتر ظرفیت برای هر فرد ساکن( )برنامه چارچوب 
بهداشتی، صفحه 6 را ببینید(.

اتاق ها باید قابل قفل کردن باشند و شما باید یک کلیداتاق   —
دریافت کنید. 

در اتاق های دارای چند تختخواب، باید کمدهایقفلدار برای   —
ساکنین وجود داشته باشد )برنامه چارچوب بهداشتی، صفحه 

5 را ببینید(.

مساحتاسکانبراساسقرارداد برای هر فرد بزرگسال   —
حداقل: 

اندازه  یک اتاق یک تخته: 9 مترمربع   —
اندازه  یک اتاق دو تخته: 15 مترمربع   —
اندازه یک اتاق سه تخته: 21 مترمربع  —

اندازه  یک اتاق چهار تخته: 27 مترمربع  —

متراژبهمترمربع باید در هر اتاق یا در آپارتمان نصب شود.  —

در یک اتاق نباید بیشازچهارنفر زندگی کنند )استثناها   —
برای خانواده ها ممکن است( )به بخش »فضای سکونت 

شخصی« در شرح خدمات و کیفیت برای مراکز پذیرش، برای 

اقامتگاه های نوع GU 1 و GU 2 نگاه کنید(.

پریزهای برق در اتاق های قابل دسترس برای کودکان، باید   —
برایکودکانمحافظت شوند.

اداره کنندگان اقامتگاههایLAF باید »شرحخدماتوکیفیت«توافقشدهباLAFبر

اساسقراردادرابرایاقامتگاهبهجاآورند. سایر شرایط حداقلی در اقامتگاه، از جمله 
بر اساس برنامه چارچوب بهداشتی و نیز قانون نظارت بر ساخت وساز و مسکن برلین 

است )فصل 7 را ببینید(.

 GU 2 یا GU 1 ،بسته به نوع اقامتگاه )مرکز ورود، مرکز پذیرش

یا GU 3( برای اقامتگاههایLAF شرایط مختلفی معتبرند که در 

طول زمان احتماال تغییر می کنند. ولی موارد زیر در هر صورت 

معتبرند: 

ادارهکنندهاقامتگاه،فضاهایداخلیراتمیزمیکند    —
)شامل فضای خصوصی شما نمی شود( بر اساس برنامه 

چارچوب بهداشتی یا شرح خدمات و کیفیت، به طور معمول 

یک بار در روز )در اقامتگاه های نوع GU 3 دو بار در روز(. 

ساعات دقیق و دفعات تمیز کردن را می توانید در برنامه 

بهداشتی مرکز خود ببینید.

برای هر 5 فرد ساکن، حدقل باید یک سینکدستشویی    —
وجود داشته باشد )برنامه چارچوب بهداشتی، صفحه 5 را 

ببینید(. 

برای هر 10 فرد ساکن، حدقل باید یک دوش وجود داشته    —
باشد )برنامه چارچوب بهداشتی، صفحه 5 را ببینید(.

برای هر 10 ساکن زن و هر 15 ساکن مرد، برای هر کدام حداقل    —
باید یک توالت وجود داشته باشد )برنامه چارچوب بهداشتی، 

صفحه 5 را ببینید(.

سرویس های بهداشتی باید قابلقفلکردن باشند و    —
حمام های مشترک بر اساس جنسیت نام گذاری شوند. 

برای هر 8 فرد ساکن، حداقل باید 4 اجاق آشپزی در    —
آشپزخانه های مشترک وجود داشته باشد. همچنین 

.3
شرایطحداقلیدر
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دوشها،حمامهاوتوالتهابایدبهچهچیزهایی

مجهزباشند؟

دوش ها و توالت ها باید قفل دار باشند و بر اساس جنسیت 

جدا شوند. آب گرم باید به صورت 24 ساعته فراهم باشد. 

سرویس های بهداشتی و دوش های جداگانه باید به شکل مناسب 

از دیده شدن محافظت شوند. قالب ها و فضاهای کافی برای 

لباس ها و حوله ها باید وجود داشته باشد. توالت ها باید به اندازه 

کافی با کاغذتوالتوظرفصابون مجهز باشند. همچنین 

سطلزبالهمخصوصلوازمبهداشتیخانمها به صورت 

دربسته باید وجود داشته باشد. 

مواد مصرفی برای فضاهای مشترک، از طریق اداره کننده تامین 

می شوند. از جمله آنها عبارتند از کاغذهای توالت و صابون مایع، 

در صورت موجود بودن ظرف پخش کننده صابون مایع. 

آیاشمامیتوانیداثاثیهو

وسایلبرقیخودرااستفادهکنید؟

با هماهنگی مدیریت اقامتگاه، می توانید در اتاق تان لوازم قابل 

نصب خودتان را اضافه کنید. مثال اثاثیه و فرش جزء آنها هستند. 

لطفا برای این منظور به توصیه های ماده 5 قوانین داخلی توجه 

کنید. به دالیل محافظت از آتشسوزی، وسایل گرمایش یا آشپزی 

خود ساکنین، نباید در داخل اتاق ها استفاده شوند. استفاده از 

تجهیزات الکتریکی دیگر، با هماهنگی با اداره  کننده مجاز است. 

اگر استفاده از اثاثیه و وسایل برقی خودتان به طور کلی ممنوع 

شود، می توانید به بخش مدیریت شکایات LAF یا BuBS مراجعه 

کنید. 

آیاشمایککلیدبرای

اتاقتاندریافت

میکنید؟

هر فرد ساکن، و نیز کودکان 

باالی 12 سال، یک کلید یا 

ترانسپاندر برای اتاق خود 

دریافت می کند. هنگامی که 

با چند نفر در یک اتاق باهم 

زندگی می کنید، حق دارید یک 

کمد قفل دار داشته باشید. 

اداره کننده مجاز نیست برای 

تحویل یک کلید/ترانسپاندر 

وثیقه بخواهد. ولی در صورت 

گم کردن مکرر کلید اقامتگاه یا 

ترنسپاندر، هزینه های مربوطه 

ممکن است از ساکنین 

دریافت شوند.

راه روها و مسیرهای دسترسی به فضاهای عمومی باید به    —
اندازه کافی روشن باشند. 

تعدادکارکنان )مدیریت اقامتگاه، کار اجتماعی، مراقبت    —
کودکان و غیره( که بر اساس قرارداد با خدمات دهنده اقامت 

دقیقا تعیین شده است، باید وجود داشته باشند.

مدیریت اقامتگاه می تواند تصمیم بگیرد که شما در کدام اتاق 

و با چه کسی می توانید ساکن شوید. زوج ها، شرکای زندگی و 

خانواده ها باید باهماسکانیابند. اسکان بیش از یک خانواده 

در یک اتاق مجاز نیست. حق استفاده از اتاق یک نفره برای افراِد 

تنها وجود ندارد. ولی اگر دالیل خاص بهداشتی وجود داشته 

باشد، ممکن است حق استفاده از اتاق یک نفره را داشته باشند 

)فصل 4 را ببینید(. در هنگام اسکان دادن، مدیریت اقامتگاه باید 
نیازشمابهامنیت را در نظر بگیرد. 

همچنین در اتاق چندتخته شما باید قادر باشید یک حریم 

خصوصی مشخص داشته باشید. در صورت داشتن مشکالت 

با هم اتاقی ها، در صورت امکان بخواهید اتاق تان عوض شود. 

در صورت اضافه شدن یک ساکن جدید به اتاق شما، مدیریت 

اقامتگاه باید قبال به موقع به شما اطالع دهد. 

اتاقهابهچهچیزهاییباید

مجهزباشند؟

در هر اتاق برای هر فرد ساکن - همچنین برای هر کودک - یک 

تختخواب با تشک، بالش و پتو وجود دارد. تختخواب های 

چندطبقه به طور معمول ممنوع هستند. ساکنین از مدیریت 

اقامتگاه، روتختی، حوله و وسایل تمیزکاری دریافت می کنند. 

در اتاق ها، یک کمد لباس قفل دار، یک میز، یک صندلی برای 

هر ساکن، یک سطل زباله و نیز یک یخچال )اگر از قبل در 

فضاهای دیگر موجود نباشد( وجود دارد. لوازم اقامتگاه در صورت 

استهالک، جایگزین می شوند.

Hayatuna: تجهیزات در هنگام ورود 

Hayatuna: تجهیزات در هنگام ورود

Hayatuna: تجهیزات در هنگام ورود )باال(، توالت های مشترک )پایین( 
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حال ممکن است فضاهای مشترک در برخی ساعات مشخص 

برای اهداف خاص رزرو شوند، مثال برای کالس های آلمانی. 

اگر می خواهید از فضاهای مشترک استفاده کنید، از مدیریت 

اقامتگاه بپرسید. در کنار یک فضای اسکان و پناهگاه، یک محل 

مراقبت کودکان و نیز یک اتاق انجام تکالیف خانگی برای کودکان 

مدرسه ای باید موجود باشد.

ولی به دالیل محافظت از عفونت، محدودیت های فضاهای 

مشترک ممکن است و به مقررات ایالت بستگی دارد که رعایت 

آنها برای اداره کنندگان اقامتگاه های پناهندگان نیز اجباری است.

لوازمآشپزخانهبرایآشپزیراازچهکسی

دریافتمیکنید؟

ساکنین از مدیریت اقامتگاه، لوازم آشپزخانه دریافت می کنند تا 

آشپزی کنند و غذای خود را آماده کنند. حداقل تجهیزات الزامی 

عبارتند از ظروف، قاشق و چنگال، قابلمه و ماهی تابه. 

چهکسیمیتواندازفضاهایمشترکاستفاده

کند؟

در همه اقامتگاه ها، فضاهای مشترک باید وجود داشته باشد. این 

فضاها در اختیار همه ساکنین هستند، برای مثال برای جشن های 

کودک، دیدارهای ساکنین با یکدیگر، برای ورزش و غیره. با این 

مقرراتدریافتاینترنتبیسیمچیست؟

بخش »دسترسی به اینترنت« در فصل 2 صفحه 32 را ببینید. 

چهمقرراتیدربارهشستشویلباسها،

تمیزکاری،بهداشتوحشراتوجوددارد؟

در همه اقامتگاه ها، باید فضاهایی برای شستشو، خشک  کردن 

و اتو کردن لباس ها با تجهیزات مناسب وجود داشته باشد. 

ماشین های لباسشویی و خشک کن ها باید برای شما هر لحظه در 

دسترس و قابل استفاده باشند )غیر از ساعات آرامش شبانه(. 

شما حق دارید از ماشینهایلباسشوییوخشککنها

بهصورترایگان استفاده کنید. باید به شما اجازه داده شود 

لباس های خود را هر چند بار که الزم می دانید بشویید و در این 

کار از برنامه  شستشوی دلخواه خود و یک ماده شوینده مناسب 

استفاده کنید. ولی لطفا به میزان مصرف توصیه شده توجه کنید 

تا به نتایج بهینه شستشو دست پیدا کنید و حجم فاضالب دارای 

رسوبات مواد شوینده را کاهش دهید. 

بر اساس قوانین داخلی، شما خودتان مسئول تمیزکاری اتاق های 

خود و نیز آلودگی ها در فضاهای مشترک )مثال آشپزخانه ها( 

هستید که خودتان به وجود آورده اید. با این حال، تمیزکاری 

مرتب فضاهای مشترک، از جمله سرویس های بهداشتی و 

آشپزخانه های مشترک خارج از آپارتمان ها و اتاق ها، اگر در 

اقامتگاه موجود باشند، وظیفه شرکتتمیزکننده است. 

تمیزکاری باید یک بار در روز انجام شود. اداره کننده نمی تواند از 

شما بخواهند توالت های مشترک و دوش های مشترک خارج از 

آپارتمان محل سکونت خود یا خارج از اتاق محل سکونت خود را 

تمیز کنید. 

بر اساس مقررات برنامه چارچوب بهداشتی، وسایل تمیزکاری 

اتاق ها تامین می شوند.

Hayatuna: آشپزخانه های مشترک 

Hayatuna: اتاق ماشین لباسشویی Hayatuna: فضای مشترک اقامتگاه 
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اگر در اتاق خودتان متوجه وجود حشرات شدید )مثال ساس 

تشک یا سوسک(، در هر صورت آن را به مدیریت اقامتگاه 

گزارش کنید، چون حمله حشرات در صورت نیاز باید به اداره 

سالمت گزارش شود. می توانید به BuBS یا یک مرکز مشاوره 

دیگر نیز مراجعه کنید. مدیریت اقامتگاه موظف است یک اقدام 

موثر را برای برطرف کردن حشرات مضر ترتیب دهد. هزینه های 

برطرف کردن حشرات مضر را اصوال اداره کننده تقبل می کند. 

آیاشماهرلحظهمیتوانیدسیستمگرمایشرا

روشنکنید؟

از دوره گرمایش از 1 اکتبر تا 30 آوریل، هر لحظه می توانید 

سیستم گرمایش را روشن کنید. اگر در بقیه سال نیز دمای بیرون 

در سه روز پی در پی در ساعت 21 به 15 درجه سانتیگراد برسد، 

مدیریت اقامتگاه باید سیستم های گرمایشی را روشن کند. در 

فضاهای مسکونی حداقل دمای 20–23 باید تامین شود، در 

خوابگاه ها شب ها حداقل 18 درجه.

اگرچیزیخرابشودچهکاربایدکرد؟

مثال اگر یک اجاق خراب شود، یک توالت گرفته شود، آب گرم 

یا گرمایش کار نکند، مدیریت اقامتگاه رسیدگی می کند تا تعمیر 

یا جایگزینی به موقع انجام شود. ولی در اینجا به دالیل مختلف 

اتالف وقت نیز ممکن است پیش بیاید. درباره پرسش ها، لطفا 

نخست به مدیریت اقامتگاه مراجعه کنید. اگر تعمیر هماهنگ 

نشود، می توانید به مدیریت شکایات LAF و BuBS مراجعه کنید. 

اگر نیاز به تعمیر تقصیر شما نباشد - یعنی خسارت عمدی 

)آگاهانه( یا خراب کردن وسایل یا اشیاء اقامتگاه - در اینجا 
هزینه ای از بابت تعمیر یا جایگزینی متوجه شما نمی شود.

JUH: تیم مرکز مشاوره BuBS، نوی کلن 

تهیهغذادرمراکزپذیرش،چهشرایطیباید

داشتهباشد؟

هنگامی که شما به صورت اسکان اجباری در مراکز پذیرش 

سکونت دارید و غذای کامل دریافت می کنید، حق دریافت غذای 

کافی )2600 کالری در روز(، متعادل، متنوع و پر از ویتامین را 

دارید. نیازهایدینیوسالمتی باید در نظر گرفته شوند. حداقل 

یک وعده غذایی در روز باید گرم باشد. شما همچنین دو لیتر 

نوشیدنی برای هر نفر در روز دریافت می کنید. اگر در طول روز به 

دلیل وقت پزشک یا جلسه در ادارات رسمی یا به دلیل کالس 

آلمانی غایب باشید، باید بستهنهار دریافت کنید که محتوای 

آن باید به همان شکل متعادل و متنوع باشد. بنابراین اگر صبح 

زود باید اقامتگاه را ترک کنید، صبحانه باید به موقع به شما داده 

شود. این امر درباره کودکانمدرسهای نیز صادق است. 

اگر غذا کافی نباشد، متناسب با نیازهای شما نباشد و یا کم 

باشد، با مدیریت اقامتگاه صحبت کنید و یا به BuBS مراجعه 

کنید.

3.حداقلشرایطدراقامتگاه

بروشور اطالع رسانی و پوستر مرکز 

 )BuBS( مستقل شکایات برلین

  Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBs)
 Donaustraße 78  
 12043 Berlin

  +49 30 816901- 2570
  beschwerde@bubs.berlin

Weitere Informationen: 
 www.bubs.berlin

Anfahrt: 
  U-Bhf Karl-Marx-Straße oder 

 Bus Geygerstraße (M41 vom Hermannplatz)

Unser Ziel ist es, die Lebensbedingungen  
von Geflüchteten zu verbessern. Wir helfen 
Geflüchteten in Berlin dabei, ihre Wünsche 
und Kritik zu äußern.

Wir sind vor allem für die Bewohnerinnen  
und Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften da. 

Sie können uns online oder telefonisch  
kontaktieren. Oder Sie kommen in die Be-
schwer destelle in der Donaustraße zu  
unserer Sprechstunde. Wir werden auch  

Die Berliner unabhängige  
Beschwerdestelle (BuBs)

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen nehmen Ihre Beschwer de 
in Ihrer Sprache auf. 

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen leiten Ihr Anliegen an  
das LAF oder eine andere Behörde weiter, sofern Sie dies wünschen.  
Alle Gespräche sind vertraulich und wir geben nur Informationen 
weiter, wenn Sie das möchten.

Kontakt

Dies kann persönlich, telefonisch, über die Webseite oder per E-Mail 
geschehen. Alle Gespräche sind vertraulich.

in den Unterkünften des Landesamtes für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) unter-
wegs sein. 

Wir sprechen Arabisch, Farsi, Dari, Englisch, 
Tigrinya, Kurdisch und Deutsch. Gebärden-
dolmetschen und andere Sprachen können 
organisiert werden. Alle unsere Räume sind 
barrierefrei.

Alle Gespräche sind vertraulich und können 
anonym bleiben. 

Die Hilfe ist kostenlos.

Kritik
Beschwerde

Wünsche
Lob 

Träger: 
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Kontakt

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBs)

 Donaustraße 78  

 12043 Berlin

  +49 30 816901- 2570

 www.bubs.berlin

Allgemeiner Kontakt: 

  info@bubs.berlin 

Kontakt für Beschwerden: 

  beschwerde@bubs.berlin

Anfahrt: 

  U-Bhf Karl-Marx-Straße oder 

 Bus Geygerstraße (M41 vom Hermannplatz)

Unser Ziel ist es, die 

Lebensbedingungen von 

Geflüchteten in Berlin 

zu verbessern. 

Kritik Beschwerde

Wünsche
Lob 

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen nehmen Ihre Beschwer de in  

Ihrer Sprache auf. Dies kann persönlich, telefonisch, über die Webseite 

oder per E-Mail geschehen. Alle Gespräche sind vertraulich.

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen leiten Ihr Anliegen an das 

LAF oder eine andere Behörde weiter, sofern Sie dies wünschen. Alle 

Gespräche sind vertraulich und wir geben nur Informationen weiter, 

wenn Sie das möchten.
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   (U8) Karl-Marx-Straße             

     Geygerstraße 
M41

Hermannplatz

 

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBs)

 Donaustraße 78  

 12043 Berlin

   +49 30 816901- 2570

 www.bubs.berlin

  
  info@bubs.berlin 

  
  beschwerde@bubs.berlin

+49 173 6170827
+49 173 6170890

+49 173 6170136 +49 173 6170929

+49 173 6170865
+49 173 6170275

+49 173 6170143
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Pour qui sommes-nous là?

Nous assistons les résidents des structures d‘accueil 
et des logements partagés. 

Nous recevons aussi les plaintes du personnel à  
temps plein et des volontaires qui travaillent dans les 
logements du LAF. Nous recevons également les  
plaintes des résidents, dans la mesure où la plainte  
est spécifiquement liée à un logement.

Il est également possible de soumettre des constats 
positifs. 

Pour toutes questions, prière de nous contacter.

Nous sommes joignables par téléphone de 9h00 à 
17h00. Nous sommes là pour vous aider!

Français 
  +49 173 1521746, Femme
  +49 1520 1377210, Femme (Lun.–Jeu.)

Anglais 
  +49 173 6170136, Femme
  +49 173 6170929, Homme

Arabe 
  +49 173 6170827, Femme
  +49 173 6170890, Homme
  +49 1520 1377210, Maghreb, Femme (Lun.–Jeu.)

Allemand
Tous agents chargés de recevoir les plaintes 

Contact

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)
 Donaustraße 78  
 12043 Berlin

   +49 30 816901- 2570
 www.bubs.berlin
 www.facebook.com/bubs.berlin

Contact général: 
  info@bubs.berlin 

Contact pour les plaintes: 
  beschwerde@bubs.berlin

Accès: 
  U-Bhf Karl-Marx-Straße où

 Bus Geygerstraße (M41 depuis Hermannplatz)

Notre objectif est  
d’améliorer les  
conditions de vie des  
réfugiés vivant à Berlin.

Critique
Plainte

Souhaits
Éloge
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  +49 173 6170275,   +49 173 6170136, 

  +49 173 6170827,   +49 173 6170890,   +49 173 6170929,  ( 
)

  +49 173 1521814,                 
 ( 

, 09:00 – 13:30)   +49 1520 1377210, , 
 

 ( 
)

 

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 Donaustraße 78   12043 Berlin

   +49 30 816901-2570 www.bubs.berlin www.facebook.com/bubs.berlin 
  info@bubs.berlin 

 
  beschwerde@bubs.berlin

 
  U-Bhf Karl-Marx-Straße                   Geygerstraße (M41  Hermannplatz)

LAF

9:00 – 17:00!
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Для кого мы?Мы помогаем жителям пунктов приема и  

совместного проживания. 
Мы также принимаем жалобы от сотрудников 

и волонтеров, работающих в LAF. То же самое 

относится и к жильцам, в той мере, в какой жалоба 

касается конкретно размещения. Также могут быть 

представлены положительные отчеты.  

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с 

нами.

Часы работы нашего телефонного офиса с 9:00 утра 

до 17:00 вечера. Мы поможем Вам!

Pусский  +49 173 6170143, женщина

Английский  +49 173 6170136, женщина

  +49 173 6170929, мужчина (ПО – ЧТ)

Французский  +49 173 1521746, женщина

  +49 1520 1377210, женщина (ПО – ЧТ)

Курдский   +49 173 6170890, мужчина

  +49 173 1521814, мужчина (ВТ – ПТ, 09:00 – 13:30)

НемецкийВсе наши коллеги, которые рассматривают ваши 

жалобы

Контактная информация

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 Donaustraße 78  

 12043 Berlin   +49 30 816901-2570

 www.bubs.berlin
 www.facebook.com/bubs.berlin

Общий контакт: 
  info@bubs.berlin Контакт для подачи жалоб: 

  beschwerde@bubs.berlin
Направления: 

  U-Bhf Karl-Marx-Straße или автобус 

 Bus Geygerstraße (M41 от Hermannplatz)

Наша цель - улучшить  

условия жизни  
беженцев в Берлине.

Критика

Жалоба

Пожелания

Хвалить
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   (U8) Karl-Marx-Straße             

  Geygerstraße 
(Hermannplatz      M41)

 

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin   +49 30 816901-2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com/bubs.berlin

  info@bubs.berlin   beschwerde@bubs.berlin

+49 173 6170890

LAF

+49 173 6170827

+49 173 6170865

+49 173 6170143

+49 1520 1387488+49 1520 1387488

+49 173 6170890

+49 173 1521814

(13:30 – 09:00

)

(

)

(

)
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Chúng tôi ở đây vì ai?

Chúng tôi giúp đỡ những người đang sống tại cơ sở tị 

nạn và trại tập trung. 

Chúng tôi cũng nhận phàn nàn từ những người làm 

việc trong các trại tập trung dưới sự điều hành của 

LAF. Giống như những nhân viên, các phàn nàn của 

cư dân sống xung quanh trại cũng sẽ được tiếp nhận, 

miễn là những khiếu nại liên quan cụ thể đến trại.

Những phản hồi tích cực sẽ được chúng tôi chuyển 

tiếp đến các cơ quan.

Nếu các bạn có bất kì câu hỏi gì, hãy liên lạc với chúng 

tôi.

Từ 9 giờ đến 17 giờ là giờ tư vấn qua điện thoại của 

chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp!

Tiếng Việt 
  +49 173 6170513, nữ (09:00-15:00)

Tiếng Anh 
  +49 173 6170136, nữ

  +49 173 6170929, nam

Tiếng Nga 
  +49 173 6170143, nữ

Tiếng Đức
Những nhân viên thu thập khiếu nại 

Liên hệ

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin

   +49 30 816901 -2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com/bubs.berlin

Liên lạc chung: 

  info@bubs.berlin 

Liên lạc để khiếu nại: 

  beschwerde@bubs.berlin

Đường đến: 

  U-Bhf Karl-Marx-Straße hoặc

 Bus Geygerstraße (M41 từ Hermannplatz)

Mục đích của  

chúng tôi là cải thiện  

điều kiện sống của những  

người dân tị nạn ở Béc lin.

Chỉ trích

Khiếu nạiMong muốn

Tán thưởng
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Em ji bo kî dixebitin?

Em Alîkariya Niştecihên Kampên Pêşwaziyê û Kampên 

tevlîhev dikin. 

Em di heman Demê de Giliyan ji Karmendên Xwebexş 

yên ku di Kampên LAF de dixebitin jî qebûl dikin.  

Heman tişt li ser niştecihên derdora Kampan jî, tenê 

wextê ku gilî bi taybetî li ser Kampan bin. Raporên 

erênî jî dikarin werin şandin. 

Ger pirsên we hene, ji kerema xwe bi me re Têkiliyan 

bikin.Demjimêra şêwirmendiya Ttêlefonê ya me ji 9:00 heta 

17:00 ye. Emê bihtir Alîkariya we bikin.

Kurdi  +49 173 6170890, mêr

  +49 173 6170929, mêr (Du – Pê)

  +49 173 1521814, mêr (Sê – În, 09:00 – 13:30)

Erebi  +49 173 6170827, jin

  +49 173 6170890, mêr

  +49 1520 1377210, Mexrbî, jin (Du – Pê)

Farisî û Darî 

  +49 173 6170865, jin

  +49 1520 1387488, mêr (Du – Pê)

Almanî

Hemî kargêrên giliyên me 

Têkilî

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin

   +49 30 816901 -2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com/bubs.berlin

Têkiliya giştî: 

  info@bubs.berlin 

Têkilî ji bo Giliyan: 

  beschwerde@bubs.berlin

Çûyîn: 

 
 U-Bhf Karl-Marx-Straße yan bi

 Busa Geygerstraße (M41 ji Hermannplatz)

Armanca me  

baştirkirina rewşa  

jiyana penaberan  

li Berlînê ye.

Rexne
Gilî Xwezî

Pesn 
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Contact

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin

 
 +49 30 816901 -2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com
/bubs.berlin

General contact: 

  info@
bubs.berlin 

Contact for com
plaints: 

  beschwerde@
bubs.berlin

Directions: 

 
 U-Bhf Karl-M

arx-Straße or 

 Bus Geygerstraße (M
41 from

 Herm
annplatz)

Our employees will document your complaint in your language.  

This can be done personally, by telephone, via the website or by e-mail.  

All conversations are confidential.

Our employees will forward your complaint to the LAF or another 

authority, if you wish. All conversations are confidential and we only 

pass on information if you want us to.

Our goal is to  

im
prove the  

living conditions of  

refugees in Berlin.

Criticism
Complaints

Wishes
Praise 
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حق اسکان»گروههایاشخاصداراینیازهایویژه

محافظت«براساسنیازها برای پناهجویان، از ماده 

21 دستورالعمل های اتحادیه اروپا درباره پذیرش پناهجویی 
)دستورالعمل شماره EU /2013/33( و برای پناهندگان تایید شده، 

از ماده 20 بخش 3 از دستورالعمل های کیفیت اتحادیه اروپا 

)دستورالعمل شماره EU/2011/95( استخراج می شود. افزون بر 
آنها، دالیل دیگری برای وضعیت های نیاز ویژه ممکن است وجود 

داشته باشد. 

بررسی یک نیاز ویژه، می تواند مثال به این نتیجه برسد که به دالیل 

مربوط به سالمت، در صورت امکان اسکان در یک اتاق یک 

نفره یا در یک واحد مسکونی با آشپزخانهوحماماختصاصی 

)آپارتمان( باید انجام شود. جنبه های دیگر در بررسی نیاز ویژه، 
برای مثال ممکن است اینها باشند: اسکان مشترک با یک 

شخص که در صورت بیماری/معلولیت، می تواند کمک های 

ضروری را ارائه کند؛ امکان مراقبتازخودبهجایمراقبت

کامل؛یکاقامتگاهبالمانع و حمام؛  یک اقامتگاه که محافظت 

برخی از پناهندگان نیازهای دیگری دارند که 

در هنگام اسکان باید در نظر گرفته شوند، 

برای مثال 

افراد باردار   —

افراد دارای معلولیت   —

افراد دارای بیماری های جسمی یا روحی شدید   —

افرادی که دچار شکنجه، تجاوز یا سایر اشکال خشونت   —
فیزیکی، روانی یا جنسی شده اند

قربانیان تجارت انسان   —

زنان تنها   —

پدر یا مادر تنها   —

خانواده های دارای فرزندان خردسال   —

همجنسگراها، دوجنسه ها، ترنس جندرها و بیناجنسی ها   —
 )LSBTI(

افراد مسن   —

افراد متعلق به اقلیت های دینی در کشور زادگاه.  —

.4
حقوقشمادرزمینه

نیازهایویژه

 2013/33/EU

 2011/95/EU

KoordFM: کمپین اطالع رسانی واکسیناسیون در اقامتگاه تمپلهوف 2021 
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 حقوق، وظایف و مطالبات شما به عنوان ساکن اقامتگاه عمومی پناهندگان برلین

در برابر تبعیض و حمالت را تضمین می کند )مثال برای زنان تنها 

و LSBTI(، و غیره. این امکان نیز وجود دارد که در صورت وجود 
موقعیت خالی، از مرکز پذیرش ترخیص شده و به اقامتگاه 

عمومی منتقل شوید که در آنجا می توانید غذای خود را خودتان 

آماده کنید. 

درباره نیازهای ویژه خود با کارکنان اقامتگاه صحبت کنید یا یک 

درخواست متناسب را به خدمات دهنده مسئول خود )LAF، مرکز 

کار یا اداره امور اجتماعی( ارائه کنید. در این کار بخش خدمات 

اجتماعی اقامتگاه یا مراکز مشاوره می توانند به شما کمک کنند، 

مثال مراکز مشاوره شبکهبرلینبرایپناهندگانداراینیازهای

.)BNS(ویژه

استفاده از آسانسور در اقامتگاه، باید حداقل برای افرادی که 

استفاده از پله ها برایشان غیرقابل تحمل است، ممکن باشد. از 

جمله آنها عبارتند از افراد مسن، افراد دارای بیماری حاد یا مزمن، 

افراد دارای معلولیت، و نیز افراد باردار و افراد دارای کودکانی که 

خردسال هستند و باید حمل شوند. اگر از استفاده از آسانسور 

منع شدید، به مدیریت اقامتگاه یا BuBS مراجعه کنید و یا اگر در 

اقامتگاه شما آسانسور وجود ندارد و استفاده از پله ها برای شما 

غیرقابل تحمل است درخواستی را برای انتقال به یک اقامتگاه 

دیگر ارائه کنید.

در اقامتگاه، تمرینهایمحافظت

ازآتشسوزی به صورت مرتب برگزار 

می شوند. اگر به دالیل مربوط به سالمت، 

نمی توانید در تمرین شرکت کنید، مجبور 

به شرکت کردن نیستید. از طریق بخش 

خدمات اجتماعی، از رفتارهای مربوط به 

یک حادثه آتشسوزی آگاه شوید.

4.حقوقشمادرزمینهنیازهایویژه

KoordFM: کمپین اطالع رسانی واکسیناسیون در اقامتگاه راینیکن دورف 2021  LAF کمپین اطالعرسانی واکسیناسیون در اقامتگاههای :KoordFM
2021

KoordFM: نظرسنجی ساکنین درباره واکسیناسیون 
 2021

 :Hayatuna
آتش خاموش کن 
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اگر شما یا اعضاء خانواده تان درآمدهایی دارید و بنابراین از شما 

خواسته می شود در هزینه های اسکان مشارکت کنید )حداکثر 

 LAF مبالغ را در باال ببینید(، یک صورتحساب متناسب را از

دریافت می کنید. البته بررسی درستی این صورتحساب ممکن 

است. 

راهنمایی های دیگر را می توانید از بروشور اطالع رسانی در پیوست 

3 ببینید. 

فرایند معتبر در حال حاضر یک راهکار موقت است تا این که یک 

قانون شهریه وضع شود که این موضوع هم اکنون میان نهادهای 

مربوطه در حال تصمیم گیری است. 

چهکاربایدانجامشود؟

 BuBS درباره مطالبات مالی، می توانید به یک مرکز مشاوره یا

مراجعه کنید. درباره این موضوع هم که آیا این مطالبه غیرقانونی 

است یا نه، می توانید از آنجا بپرسید.

برای اسکان در یک اقامتگاه، یک هزینه استفاده )اجاره( از مجری 

اقامتگاه یا LAF دریافت می شود. تا زمانی که این هزینه ها را شما 

خودتان نمی توانید پرداخت کنید )درآمد ندارید/درآمد کم دارید؛ 

دارایی ندارید/دارایی کم دارید(، می توانید درخواستی به مرکز کار، 

اداره امور اجتماعی یا LAF برای تقبل هزینه ها ارائه کنید. اگر حق 

استفاده داشته باشید، هزینه های مربوطه اسکان به صورت کامل 

یا نسبی تقبل می شوند. اگر پرسش هایی دارید درباره این که آیا 

احتماال باید سهم خود را بپردازید و به چه میزان، در این صورت 

خدمات اجتماعی اقامتگاه تان یا مراکز مشاوره به شما کمک 

می کنند. 

اگر در یک اقامتگاه LAF سکونت دارید، برای مشارکت در 

هزینه های اسکان بر اساس مقررات اداره سنا برای یکپارچگی، کار 

و امور اجتماعی، محدوده های هزینه به شرح زیر معتبر هستند: 

برای 1 نفر 344 یورو در ماه   —

برای 2 نفر 590 یورو در ماه   —

برای 3 نفر 738 یورو در ماه   —

برای خانواده 4 نفره و بیشتر 984 یورو در ماه   —

برای دانشجویان و افراد تحت آموزش، که کمک هزینه آموزش   —
)BAB( یا کمک هزینه تحصیل )BAföG( دریافت می کنند، 

210 یورو در ماه. اگر شما کمک هزینه بیکاری II )Hartz IV( یا 
کمک هزینه اجتماعی یا کمک های مربوط به قانون خدمات 

پناهجویان را دریافت می کنید، این قانون معتبر است.

اطالعات بیشتر را در پیوست 3 ببینید. 

 این مقررات در حال حاضر )معتبر از: اوت 2021( زیر نظر قانون

.قضایی جاری دادگاه اجتماعی برلین بررسی می شود
KoordFM: تبادل نظر تخصصی در اقامتگاه زنان ناحیه شونه برگ 2021 

.5
اجارهبهاءدر

اقامتگاه؟

 )Hartz IV( 2
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شمامیتوانیدباشکایاتخودبهاینمحلها

مراجعهکنید:

BuBS– مرکزمستقلشکایاتبرلین

 Donaustraße 78, 12043 Berlin-Neukölln:نشانی

تلفن:2570 - 816901 /030 

 info@bubs.berlin:تماسعمومی

 beschwerde@bubs.berlin :تماسبرایشکایات

 Karl-Marx-Straße مترو U وسایلنقلیهعمومی: خط

)Hermannplatz از M41( Geygerstraße یا اتوبوس

 www.bubs.berlin :وبسایت

BuBS یک مرکز مشاوره مستقل است که شکایات شما را در 
سراسر برلین دریافت می کند و به مرکز مسئول می فرستد. 

راهنماهای شکایات به زبان مادری، نزد شما می آیند؛ ساعات 

مشاوره را لطفا در تابلوهای اعالنات اقامتگاه خود ببینید. 

در اقامتگاه، همه باید به حقوق شما احترام بگذارند. علیه نقض 

حقوق تان می توانید به صورت قانونی اقدام کنید. این موضوع 

همچنین در مورد توهین ها، تهدیدها، خشونت فیزیکی، تبعیض، 

آزار جنسی، حمالت و نیز در رفتارهای موهن، زورگویی و اذیت و 

آزار صادق است. 

همچنین اگر ساکنین دیگر در معرض خشونت باشند، ممکن 

است منطقی باشد که باهم درباره اش صحبت کنید که چگونه 

می توانید حقوق خود را به بهترین شکل به دست آورید. 

نقض حقوق تان را باید ثبتکنید )کتبی یا به صورت ضبط 

صدا(. 

چهچیز،ِکیوکجااتفاقافتادهاست؟آیاشاهدوجود

داشت؟درصورتامکانعکسیافیلمتهیهکنید.

در بهترین حالت، نقض حقوق را که متوجه شده اید به صورت 

کتبی به مدیریت اقامتگاه اطالع دهید. در تهیه یک شکایت 

 BuBS کتبی، احتماال مراکز مشاوره، کمک کنندگان داوطلب و نیز

می توانند به شما کمک کنند. اگر متوجه شدید که حقوق سایر 

ساکنین ممکن است نقض شده باشد بدون این که شما متضرر 

شده باشید، درباره آن نیز در صورت موافقت فرد مربوطه، باید 

به مدیریت اقامتگاه اطالع دهید. برای گفتگو با مدیریت اقامتگاه 

می توانید با خود شاهد ببرید. قول ها/واکنش های مدیریت 

اقامتگاه را یادداشت کنید. 

در حالت عادی مدیریتاقامتگاهبایدبرایکمککردنتالش

کند. هنگامی که مدیریت اقامتگاه به یک شکایت رسیدگی 
نمی کند یا خود مدیریت اقامتگاه برخالف قوانین رفتار می کند، در 

صورت امکان به صورت گروهی باید شکایت خود را در یک مرکز 

مشاوره ثبت کنید و به مرکز مسئول بفرستید. 

فهرستی از مراکزمشاورهبرایپناهندگان در برلین را می توانید 

 در اینجا ببینید:

www.fluechtlingsrat-berlin.de/asylberatunginfoblatt

KoordFM: جلسات رسیدگی به شکایت با راهنماهای یکپارچگی 2019 

.6
گزینههایشکایت

mailto:info%40bubs.berlin?subject=
mailto:%20beschwerde%40bubs.berlin?subject=
mailto:%20beschwerde%40bubs.berlin?subject=
https://www.bubs.berlin/
https://www.bubs.berlin/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/asylberatunginfoblatt.pdf
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 حقوق، وظایف و مطالبات شما به عنوان ساکن اقامتگاه عمومی پناهندگان برلین

درباره مشکالت ساختمانی یا اسکان نفرات بیش از حد در 

اتاق و نیز درباره مشکالت بهداشتی و کمبودهای تامین غذا، 

باید شکایات خود را همچنین به ادارهناحیه مربوطه، بخش 

ساختوساز و/یا بخش سالمت بفرستید. 

در صورت وجود خطر جدی، باید با شماره اضطراری 110 با 

پلیس تماس بگیرید. در صورت بروز رفتارهای مجرمانه، باید 

پس از مشورت با یک مرکز مشاوره، یک شکایت را نزد پلیس 

ارائه کنید. 

در وضعیتهایاضطراریپزشکی با یک پزشک اورژانس یا 

آمبوالنس آتشنشانی با شماره 112 یا بخش اورژانس پزشکی با 

شماره 116 یا 117 تماس بگیرید. 

مشکالترامطرحکنید

جمهوری فدرال آلمان یک کشور آزاد و دمکراتیک بر اساس حقوق 

است. قانون اساسی برای هر کس این حق را تضمین می کند که 

نظر خود را آزادانه بیان کند و این کار را به صورت عمومی انجام 

دهد، تا جایی که با این کار حقوق دیگران را نقض نکند. هنگامی 

که یک شکایت نزد مدیریت اقامتگاه یا نزد مراکز مذکور در باال، 

به یک نتیجه رضایت بخش منجر نشود، میتوانیدبهاداره

سنایمسئولیانمایندگانیمراجعهکنیدکهحوزهانتخابی

اقامتگاهشمارادرپارلمانبرلین)مجلسنمایندگان(

نمایندگیمیکنند.همچنینمیتوانیدعلیهایراداتدر

اقامتگاهخودآشکارااعتراضکنید. همچنین با ارائه یک 

اعتراض،  می توانید به کمیته دادخواست های مجلس نمایندگان 

مراجعه کنید. 

شما آزاد هستید در این کار از یکی از سازمان ها یا پروژه های 

پناهندگان در برلین کمک بخواهید. 

همچنین می توانید به دفتر مرکزی BuBS در نوی کلن مراجعه 

کنید یا به صورت تلفنی یا ایمیلی مسائل خود را مطرح کنید. 

ساعات مشاوره و اطالعات دیگر را می توانید در وبسایت یا در 

بروشورهای مربوطه به زبان مادری ببینید که در اقامتگاه شما 

موجودند. سپس مشاوران BuBS، شما را در فرایند شکایت 

همراهی می کنند. شکایت خود را به صورت ناشناس نیز می تواند 

ارائه کنید. همه گفتگوها محرمانه هستند. 

شکایات درباره ایرادات اقامتگاه های LAF را می توانید مستقیما 

 به بخش »تضمین کیفیت« LAF با ایمیل

Unterkunft-QS-Beschwerde@LAF.Berlin.de و کپی آن را به 
 buero@fluechtlingsrat-berlin.de شورای پناهندگان برلین

بفرستید. 

اطالعات بیشتر را می توانید در وبسایت LAF پیدا کنید: 

www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-
 von-unterkuenften/qualitaetssicherung

مسئول دیگر پاسخگویی برای مشکالت مربوط به اقامتگاه، 

هماهنگ کننده پناهندگان ناحیه است. به فهرست LAF نگاه کنید: 

www.berlin.de/laf/engagement/dateiablage/bezirkliche-

fluechtlingskoordinatoren012020.pdf

نظارت تخصصی بر LAF در حال حاضر از سوی اداره سنا برای 

یکپارچگی، کار و امور اجتماعی انجام می شود. این وبسایت را 

ببینید www.berlin.de/sen/ias. در چارچوب نظارت تخصصی، 

اداره سنا به ویژه مسئول آن است که LAF وظایف خود را بر 

اساس حقوق و قانون انجام دهد. این مسئولیت ممکن است 

پس از انتخابات مجلس نمایندگان در سپتامبر 2021 تغییر کند. 

همچنین می توانید از سخنگویان سیاست های پناهندگان در 

فراکسیون های مجلس نمایندگان برلین بپرسید. مثال از شورای 

پناهندگان برلین بپرسید که بهتر است نامه شکایت خود را به چه 

کسی بنویسید.

همچنین می توانید با نمایندگانرسانهها درباره مشکالت در 

اقامتگاه صحبت کنید. در این کار نام شما نباید مشخص شود. 

یک گزینه دیگر تشکیلگردهمآییوتظاهراتاست. 

پروژه ها و سازمان های زیادی در برلین وجود دارند که می توانید 

به آنها مراجعه کنید و از آنها کمک، توصیه های عملی یا راهنمایی 

بخواهید. فهرستی که بر اساس نواحی دسته بندی شده  است، در 

www.berlin.de وبسایت اینترنتی

 /fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
قابل دریافت است. KoordFM: جلسه رسیدگی به شکایت با راهنمای یکپارچگی 2019 

KoordFM: شورای مشورتی پروژه راهنمای مدیریت مستقل شکایات 2018

6.گزینههایشکایت

mailto:Unterkunft-QS-Beschwerde%40LAF.Berlin.de?subject=
mailto:buero%40fluechtlingsrat-berlin.de?subject=
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-von-unterkuenften/qualitaetssicherung/
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-von-unterkuenften/qualitaetssicherung/
https://www.berlin.de/laf/engagement/dateiablage/bezirkliche-fluechtlingskoordinatoren012020.pdf
https://www.berlin.de/laf/engagement/dateiablage/bezirkliche-fluechtlingskoordinatoren012020.pdf
https://www.berlin.de/sen/ias/
https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
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قانوناساسیجمهوریفدرالآلمان

www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html 

قانوناساسیبرلین

www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/ 

verfassung/ 

دستورالعملپذیرش

اتحادیهاروپا

www.eur-lex.europa.eu 

قانوناقامت

www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/ 

قانونپناهجویی

www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/ 

قانونکمکهایپناهجویان

www.gesetze-im-internet.de/asylblg/

قانونمحافظتازعفونت

www.gesetze-im-internet.de/ifsg/

برنامهچارچوببهداشتیبراساسماده36از

قانونمحافظتازعفونت)معتبراز21.12.2021(

www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_ 

aug2020  

قانونفراینداداری

www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/ 

)AGG(قانونعمومیرفتاربرابر

www.gesetze-im-internet.de/agg/ 

قانوننظارتبرمسکنبرلین

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-
WoAufGBEV4P2

.7
اصولحقوقیمهم

KoordFM: زنان پناهنده در تعیین صالحیت برای مراقبت کودکان در مرکز 
نگهداری روزانه 2021 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_aug2020
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_aug2020
http://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoAufGBEV4P2
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoAufGBEV4P2
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.8
پیوستها

پیوست1:

LAFخالصهتعریففعالیت/شرحخدماتوکیفیت

توجه: قراردادهای قدیمی مستثنی هستند، با این حال آنها به طور معمول شبیه اقامتگاه نوع GU 1 هستند 

GU 1GU 2GU 3مرکزپذیرشپارامتر

تعدادایدهآلکارکنان

ادارهکننده

مدیریتمرکز:

‒ 1,0 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر اقامتگاه تا ظرفیت 130 

نفر ساکن

‒ 1,5 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر اقامتگاه با ظرفیت 

131–500 نفر ساکن
‒ 2,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت 

501–1000 نفر ساکن 
‒ 3,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت باالی 

1001 نفر ساکن

مددکاراجتماعی:

0,010 موقعیت شغلی تمام وقت 
بسته به ظرفیت )حداقل 1 موقعیت 

شغلی تمام وقت برای هر اقامتگاه( 

روانشناس:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
بسته به ظرفیت. با هماهنگی ایالت 

برلین، موقعیت شغلی روانشناس 

ممکن است به صورت خدمات 

بیرونی از سوی طرف سوم ارائه شود. 

پرستاراجتماعیوپرستارکودک:

0,015 موقعیت شغلی تمام وقت 
بسته به ظرفیت )حداقل 1 موقعیت 

شغلی تمام وقت برای هر اقامتگاه( 

هماهنگیکارهایداوطلبانه:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
بسته به ظرفیت )با این حال حداقل 

0,25 موقعیت شغلی برای هر 
اقامتگاه( 

کارکناناداری:

0,010 موقعیت شغلی تمام وقت 
بسته به ظرفیت )حداقل 0,25 

موقعیت شغلی تمام وقت برای هر 

اقامتگاه( 

کارکنانتدارکات:

0,010 موقعیت شغلی تمام وقت 
بسته به ظرفیت )حداقل 0,5 

موقعیت شغلی تمام وقت برای هر 

اقامتگاه(

مدیریتمرکز:

‒ 1,5 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

500 فرد ساکن 
‒ 2,0 تا 1000 فرد ساکن 

مددکاراجتماعی:

0,010 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

روانشناس:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

پرستاراجتماعیوپرستارکودک:

0,009 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

هماهنگیکارهایداوطلبانه:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

کارکناناداری:

0,004 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

کارکنانتدارکات:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

سرایدار:
‒ 0,5 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

300 نفر ساکن 
‒ 1,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

500 نفر ساکن 
‒ 2,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

1200 فرد ساکن

مدیریتمرکز:

‒ 1,5 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر اقامتگاه تا ظرفیت 500 

نفر ساکن 

‒ 2,0 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر اقامتگاه تا ظرفیت 1000 

نفر ساکن

مددکاراجتماعی:

0,004 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

پرستاراجتماعیوپرستارکودک:

0,006 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

هماهنگیکارهایداوطلبانه:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر وقت ساکن 

کارکناناداری:

 0,004 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر فرد ساکن 

کارکنانتدارکات:

0,002 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر فرد ساکن 

سرایدار:
‒ 0,5 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

300 نفر ساکن 
‒ 1,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

500 فرد ساکن ‒ 2,0 موقعیت 
شغلی تمام وقت برای هر اقامتگاه 

با ظرفیت حداکثر 1200 فرد ساکن

مدیریتمرکز:

1 موقعیت شغلی تمام وقت برای 
هر اقامتگاه 

مددکاراجتماعی:

‒ 1,0 موقعیت شغلی تمام وقت تا 
حداکثر 200 فرد ساکن 

‒ 0,5 موقعیت شغلی تمام وقت 
برای ظرفیت بیشتر تا حداکثر 

100 نفر

سرایدار:
‒ 0,5 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

300 نفر ساکن 
‒ 1,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

600 نفر ساکن
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تعدادایدهآلکارکنان

ادارهکننده

سرایدار:

‒0,5موقعیت شغلی تمام وقت 
برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

300 فرد ساکن 
‒ 1,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه با ظرفیت حداکثر 

500 نفر ساکن
‒ 2,0 موقعیت شغلی تمام وقت 

برای هر اقامتگاه تا ظرفیت 1200 

نفر ساکن

خیر24/7 موجود24/7 موجود24/7 موجودنگهبانی

تامین توسط خود فردتامین توسط خود فردتامین توسط خود فرد3 وعده در روزتامینغذا

انجام از سوی ساکنین.انجام از سوی ساکنین.انجام از سوی ساکنین.انجام از سوی ساکنین.تمیزکردناتاق

تمیزکاری روزانه اقامتگاه های عمومی تمیزکاریاقامتگاه

بر اساس برنامه چارچوب بهداشتی. 

کنترل مرتب حشرات با رعایت 

قوانین داخلی همراه با ثبت.

تمیزکاری روزانه اقامتگاه های عمومی 

بر اساس برنامه چارچوب بهداشتی. 

کنترل مرتب حشرات با رعایت 

قوانین داخلی همراه با ثبت.

تمیزکاری روزانه اقامتگاه های عمومی 

بر اساس برنامه چارچوب بهداشتی. 

کنترل مرتب حشرات با رعایت 

قوانین داخلی همراه با ثبت.

تمیزکاری فضاهای مشترک دو بار 

در هفته.

تجهیزات

سرویسهای

بهداشتی

لوازم مصرفی برای فضاهای مشترک، 

از سوی اداره کننده تامین می شود.

لوازم مصرفی برای فضاهای مشترک، 

از سوی خدمات دهنده تامین 

می شود.

تهیه از سوی خود افراد، چون محیط 

آپارتمانی است.

تهیه از سوی خود افراد، چون محیط 

آپارتمانی است.

لوازم مصرفی برای فضاهای مشترک، تجهیزاتآشپزی

از سوی اداره کننده تامین می شود.

لوازم مصرفی برای فضاهای مشترک، 

از سوی اداره کننده تامین می شود.

تهیه از سوی خود افراد، چون محیط 

آپارتمانی است.

تهیه از سوی خود افراد، چون محیط 

آپارتمانی است.

اصوال تجهیزات اولیه فضاها از سوی تجهیزاتاتاق

ایالت برلین در اختیار افراد قرار داده 

می شوند. اتاق ها با تختخواب، کمد، 

میز و صندلی تجهیز می شوند.

اصوال تجهیزات اولیه فضاها از سوی 

ایالت برلین در اختیار افراد قرار داده 

می شوند. اتاق ها با تختخواب، کمد، 

میز، صندلی و نیز یخچال تجهیز 

می شوند.

اصوال تجهیزات اولیه فضاها از سوی 

ایالت برلین در اختیار افراد قرار داده 

می شوند. اتاق ها با تختخواب، کمد، 

میز، صندلی و نیز یخچال تجهیز 

می شوند.

اصوال تجهیزات اولیه فضاها از سوی 

ایالت برلین در اختیار افراد قرار داده 

می شوند. اتاق ها با تختخواب، کمد، 

میز، صندلی و نیز یخچال تجهیز 

می شوند.
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اداره کننده باید توجه کند که افرادی که وسایلضروری

تازه اسکان یافته اند، ملحفه های نو یا 

شسته شده دریافت کنند.

اداره کننده باید توجه کند که افرادی که 

تازه اسکان یافته اند، ملحفه های نو یا 

شسته شده دریافت کنند.

اداره کننده باید توجه کند که افرادی که 

تازه اسکان یافته اند، ملحفه های نو یا 

شسته شده دریافت کنند.

اداره کننده باید توجه کند که افرادی 

که تازه اسکان یافته اند، ملحفه های نو 

یا شسته شده دریافت کنند. ساکنین 

خود مسئول شستشو هستند.

خود ساکنین تهیه می کنند.خود ساکنین تهیه می کنند.خود ساکنین تهیه می کنند.از سوی اداره کننده داده می شود.موادبهداشتی

افراد می توانند اثاثیه )کوچک( خود را خیراستفادهازیکاثاثیه

پس از هماهنگی با مدیریت اقامتگاه، 

به اتاق اضافه کنند، با این حال باید 

در هنگام ترک اقامتگاه دوباره آنها را 

با خود ببرند.

افراد می توانند اثاثیه )کوچک( خود را 

پس از هماهنگی با مدیریت اقامتگاه، 

به اتاق اضافه کنند، با این حال باید 

در هنگام ترک اقامتگاه دوباره آنها را 

با خود ببرند.

افراد می توانند اثاثیه )کوچک( خود را 

پس از هماهنگی با مدیریت اقامتگاه، 

به اتاق اضافه کنند، با این حال باید 

در هنگام ترک اقامتگاه دوباره آنها را 

با خود ببرند.

استفادهازوسایل

برقیشخصی

ساکنین می توانند بر اساس قوانین 

داخلی وسایل خود را با خود بیاورند. 

استفاده از آنها مشمول مقررات 

محافظت از آتشسوزی است.

ساکنین می توانند بر اساس قوانین 

داخلی وسایل خود را با خود بیاورند. 

استفاده از آنها مشمول مقررات 

محافظت از آتشسوزی است.

ساکنین می توانند بر اساس قوانین 

داخلی وسایل خود را با خود بیاورند. 

استفاده از آنها مشمول مقررات 

محافظت از آتشسوزی است.

ساکنین می توانند بر اساس قوانین 

داخلی وسایل خود را با خود بیاورند. 

استفاده از آنها مشمول مقررات 

محافظت از آتشسوزی است.

استفادهازفضاهای

مشترک

فضاهای مشترک باید برای انجام 

فعالیت های عمومی در اختیار 

ساکنین قرار گیرند. 

فضاهای مشترک باید برای اهداف 

استفاده زیر در اختیار ساکنین قرار 

گیرند: اتاق بازی، اتاق تکالیف خانگی 

مدرسه، اتاق استراحت، اتاق امن و 

اتاق های مشاوره نیز باید تهیه شوند.

فضاهای مشترک باید برای انجام 

فعالیت های عمومی در اختیار 

ساکنین قرار گیرند. 

فضاهای مشترک باید برای اهداف 

استفاده زیر در اختیار ساکنین قرار 

گیرند: اتاق بازی، اتاق تکالیف خانگی 

مدرسه، اتاق استراحت، اتاق امن و 

اتاق های مشاوره نیز باید تهیه شوند.

فضاهای مشترک باید برای انجام 

فعالیت های عمومی در اختیار 

ساکنین قرار گیرند. 

فضاهای مشترک باید برای اهداف 

استفاده زیر در اختیار ساکنین قرار 

گیرند: اتاق بازی، اتاق تکالیف خانگی 

مدرسه، اتاق استراحت، اتاق امن و 

اتاق های مشاوره نیز باید تهیه شوند.

فضاهای مشترک وجود ندارند. 

اتاق های مشاوره وجود دارند.

امکانات شستن و خشک کردن شستنلباسها

لباس ها باید ارائه شود. به طور 

معمول تقریبا یک ماشین لباسشویی 

برای هر 25 ساکن باید وجود داشته 

باشد.

امکانات شستن و خشک کردن 

لباس ها باید ارائه شود. به طور 

معمول تقریبا یک ماشین لباسشویی 

برای هر 25 ساکن باید وجود داشته 

باشد.

امکانات شستن و خشک کردن 

لباس ها باید ارائه شود. به طور 

معمول تقریبا یک ماشین لباسشویی 

برای هر 25 ساکن باید وجود داشته 

باشد.

امکانات شستن و خشک کردن 

لباس ها باید ارائه شود. به طور 

معمول تقریبا یک ماشین لباسشویی 

برای هر 25 ساکن باید وجود داشته 

باشد.

8.پیوستها
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اقامتگاه عمومی  ،  برلین 

 Abwesenheiten@laf.berlin.de :به

موضوع: آقا/خانم  متولد  .

خانم ها و آقایان گرامی، 

آقا/خانم  یک غیبت مجاز را

از تاریخ  تا  درخواست می کند، چون 

 درخواست زودتر ممکن نبود، چون 

از شما خواهش می کنم تایید کنید که در طول غیبت، موقعیت کنونی در اقامتگاه 

حفظ شود. 

با احترام

پیوست2:

درخواستبرایحفظموقعیتدراقامتگاهدرصورتغیبتطوالنی)درخواستغیبت(
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در اتاق کار و/یا اتاق تکالیف خانگی کامپیوتر

مدرسه، کامپیوتر رومیزی برای 

ساکنین با دسترسی رایگان به 

اینترنت باید موجود باشد )برای هر 

100 فرد ساکن حداقل 2 دستگاه(. 
هزینه های تهیه دستگاه ها را ایالت 

برلین تقبل می کند.

در اتاق کار و/یا اتاق تکالیف خانگی 

مدرسه، کامپیوتر رومیزی برای 

ساکنین با دسترسی رایگان به 

اینترنت باید موجود باشد )برای هر 

100 فرد ساکن حداقل 2 دستگاه(. 
هزینه های تهیه دستگاه ها را ایالت 

برلین تقبل می کند.

در اتاق کار و/یا اتاق تکالیف خانگی 

مدرسه، کامپیوتر رومیزی برای 

ساکنین با دسترسی رایگان به 

اینترنت باید موجود باشد )برای هر 

100 فرد ساکن حداقل 2 دستگاه(. 
هزینه های تهیه دستگاه ها را ایالت 

برلین تقبل می کند.

امکانات شستن و خشک کردن 

لباس ها باید ارائه شود. به طور 

معمول تقریبا یک ماشین لباسشویی 

برای هر 25 ساکن باید وجود داشته 

باشد.

در دوره گرمایش از گرمایش

1 اکتبر تا 30 آوریل و نیز اگر دمای 
بیرون در سه روز پی در پی در ساعت 

21 به 15 درجه سانتیگراد برسد، باید 
گرمایش کافی اقامتگاه تامین شود. 

هزینه های گرمایش از سوی ایالت 

برلین تقبل می شوند.

در دوره گرمایش از 

1 اکتبر تا 30 آوریل و نیز اگر دمای 
بیرون در سه روز پی در پی در ساعت 

21 به 15 درجه سانتیگراد برسد، باید 
گرمایش کافی اقامتگاه تامین شود. 

هزینه های گرمایش از سوی ایالت 

برلین تقبل می شوند.

در دوره گرمایش از 

1 اکتبر تا 30 آوریل و نیز اگر دمای 
بیرون در سه روز پی در پی در ساعت 

21 به 15 درجه سانتیگراد برسد، باید 
گرمایش کافی اقامتگاه تامین شود. 

هزینه های گرمایش از سوی ایالت 

برلین تقبل می شوند.

در دوره گرمایش از 

1 اکتبر تا 30 آوریل و نیز اگر دمای 
بیرون در سه روز پی در پی در ساعت 

21 به 15 درجه سانتیگراد برسد، باید 
گرمایش کافی اقامتگاه تامین شود. 

هزینه های گرمایش از سوی ایالت 

برلین تقبل می شوند.

به طور معمول از ساعت 8–22، مالقاتکننده

استثناها فقط با هماهنگی مدیریت 

.LAF اقامتگاه و

به طور معمول از ساعت 8–22، 

استثناها فقط با هماهنگی مدیریت 

.LAF اقامتگاه و

به طور معمول از ساعت 8–22، 

استثناها فقط با هماهنگی مدیریت 

.LAF اقامتگاه و

بله

در فضاهای مشترک و در دسترسیبهاینترنت

قسمت های مسکونی شخصی، 

دسترسی به اینترنت بی سیم از سوی 

اداره کننده باید تضمین شود.

در فضاهای مشترک دسترسی به 

اینترنت بی سیم از سوی اداره کننده 

باید تضمین شود. در بسیاری از 

اقامتگاه ها اینترنت بی سیم در اتاق ها 

نیز موجود است.

در فضاهای مشترک دسترسی به 

اینترنت بی سیم از سوی اداره کننده 

باید تضمین شود. در بسیاری از 

اقامتگاه ها اینترنت بی سیم در 

آپارتمان  ها نیز موجود است.

دسترسی به اینترنت در همه 

آپارتمان ها وجود دارد.

8.پیوستها
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تحصیلمیکنیدیایکدورهآموزشحرفهایراسپریمیکنید

 )BAföG( یا کمک هزینه تحصیل )BAB( دانشجویان و افراد تحت آموزش، که کمک هزینه آموزش

دریافت می کنند، یک سهم ثابت به میزان 210,00 یورو را در ماه می پردازند. اگر شما کمک هزینه 

بیکاری II )Hartz IV( یا کمک هزینه اجتماعی یا کمک های مربوط به قانون خدمات پناهجویان را 

دریافت می کنید، این قانون معتبر است. اگر شما این خدمات را دریافت می کنید، قوانین مربوط به 

بخش زیر با عنوان »شما حق دریافت کمک های محدود مربوط به مخارج زندگی را دارید« معتبرند. 

شماحقدریافتکمکهایمحدودمربوطبهمخارجزندگیرادارید

شما دارای درآمد پایین هستید و حق دریافت کمک هزینه محدود بیکاری II ،)Hartz IV( کمک هزینه 

های محدود اجتماعی یا خدمات محدود قانون خدمات پناهجویان را دارید. در این حالت، درآمد شما بر 

اساس کمک های دریافتی شما در زمینه مخارج زندگی محاسبه می شود و به این ترتیب سهم پرداختی 

شما تعیین می شود. 

کمک های مربوط به مخارج زندگی شامل این موارد هستند: 

کمک هزینه نیازهای روزانه مانند غذا، لباس، رفت و آمد، شرکت در برنامه های فرهنگی و موارد   .1
مشابه )در نامه های مرکز کار، اداره امور اجتماعی یا LAF، عبارت های نیازاستاندارد یا خدمات

اساسی را می بینید(.

کمک هزینه اجاره خانه و گرمایش )در نامه های مرکز کار، اداره امور اجتماعی یا »اداره ناحیه برای   .2
امور پناهندگان«، عبارت هزینههایمسکن را می بینید(.

در محاسبه سهم پرداختی شما، درآمد شما - پس از کسر معافیت ها - نخست برای هزینه های 

معروف به نیاز استاندارد/خدمات اساسی در نظر گرفته می شود. 

فقط اگر درآمد شما آنقدر باال باشد که از نیاز استاندارد/خدمات اساسی فراتر رود، در هزینه های 

مسکن نیز در نظر گرفته می شود. در این حالت، باید بخشی از هزینه های مسکن )سهم خود( را 

خودتان بپردازید. هزینه های حقوقی را مرکز خدمات شما، یعنی مرکز کار، اداره امور اجتماعی یا »اداره 

ناحیه برای امور پناهندگان« تقبل می کند.

پیوست3:

LAFسهمخودفرددرهزینههایسکونتدراقامتگاه

خوانندهگرامی،

آیا شما در یکی از اقامتگاه های »اداره ناحیه برای امور پناهندگان« اقامت دارید؟ آیا برای خود درآمد 

دارید؟ بسته به میزان درآمدتان، باید برای سکونت در اقامتگاه هزینه ای را بپردازید، همانطور که 

برای اجاره یک خانه هم باید هزینه پرداخت می کردید. شما باید هزینه های اقامتگاه را بپردازید ولی 

نه همه آنها را: سهم شما، با میزان درآمدتان متناسب است و دارای یک میزان حداکثر است. با این 

برگه اطالعاتی، ما به پرسش های متداول درباره سهم خود فرد پاسخ می دهیم. درباره پرسش های 

دیگر درباره وضعیت خود، لطفا به مرکز کار مسئول خود، اداره امور اجتماعی یا »اداره ناحیه برای امور 

پناهندگان« و یا به مراکز ویژه مشاوره مراجعه کنید. 

حداکثرمقدارسهمخودفردچقدراست؟
از آنجا که خانه ها در برلین بسیار گران هستند، ایالت برلین تصمیم گرفته است تا سهم خود فرد را با 

یک مقدار حداکثر محدود کند. یعنی: شما تحت هیچ شرایطی بیشتر از مبالغی که در زیر تعیین شده 

اند پرداخت نمی کنید: 

برای 1 نفر 344 یورو در ماه   —
برای 2 نفر 590 یورو در ماه   —
برای 3 نفر 738 یورو در ماه   —

برای خانواده 4 نفره و بیشتر 984 یورو در ماه   —
برای دانشجویان و افراد تحت آموزش، که کمک هزینه آموزش )BAB( یا کمک هزینه تحصیل   —

)BAföG( دریافت می کنند، 210 یورو در ماه. اگر شما کمک هزینه بیکاری II )Hartz IV( یا کمک 
هزینه اجتماعی یا کمک های مربوط به قانون خدمات پناهجویان را دریافت می کنید، این قانون 

معتبر است.

آیامنبایدسهمخودمرابپردازمومقدارآنچگونهتعیینمیشود؟

شماحقدریافتکمکهایمربوطبهمخارجزندگیراندارید

اگر درآمدتان آنقدر باال باشد که حق دریافت کمک های مربوط به مخارج زندگی، مانند کمک های 

مربوط به Hartz IV، کمک هزینه اجتماعی یا کمک های مربوط به قانون خدمات پناهجویان را نداشته 

باشید، باید سهم خود را به صورت کامل بپردازید )به بخش »حداکثر مقدار سهم خود فرد چقدر 

است؟« مراجعه کنید(.

8.پیوستها

 )Hartz IV( 2

 )Hartz IV( 2

 )Hartz IV( 2
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چگونهمطلعمیشومکهسهممنچقدراست؟
چگونهبایدآنرابپردازم؟

در مرکز کار، اداره امور اجتماعی یا LAF شما یک بیانیهتقبلهزینهها را دریافت می کنید. با این 

بیانیه، مرکز خدمات تعهد می دهد که بخشی از هزینه های مسکن را تقبل کند. بیانیه تقبل هزینه ها 

همیشه به یک محدوده زمانی مشخص محدود می شود. در بیانیه تقبل هزینه ها میزان سهم خود شما 

هم موجود است. ولی تنها زمانی باید آن را بپردازید که یک صورتحساب را از »اداره ناحیه برای امور 

پناهندگان« دریافت کنید. 

عالوه بر بیانیه تقبل هزینه ها، یک بیانیه دیگر نیز برای شما صادر خواهد شد. این بیانیه بیانیهتقبل

 LAF بدهی نامیده می شود. در این بیانیه، شما تعهد می دهید که سهم خود را از هزینه های مسکن، به

واریز کنید. لطفا بیانیه تقبل بدهی را امضاء کنید. 

اگر فرزندانی دارید و کودک شما باید سهم خود را پرداخت کند، یک بیانیه دیگر نیز وجود دارد. این بیانیه 

بیانیهواگذاری نامیده می شود. لطفا این بیانیه را امضاء کنید. به این ترتیب، شما موافقت می کنید 

که سهم پرداختی فرزند شما از کمک هزینه های شما کسر شود و به »اداره ناحیه برای امور پناهندگان« 

واریز شود. به این ترتیب الزم نیست کار دیگری انجام دهید. 

در صورتحسابی که LAF به شما می فرستد، مورد کاربرد، سهم پرداختی شما و ماهی که در آن در 

اقامتگاه LAF سکونت کرده اید قید می شود. لطفا سهم پرداختی خود را حداکثر تا 14 روز پس از اینکه 

این صورتحساب را دریافت کردید بپردازید. لطفا مورد کاربرد را در آن تعیین کنید.

اگر سهم خود را پرداخت نکنید، یک خالف اتفاق می افتد. این امر، در بدترین حالت، می   هشدار: 

تواند به این ختم شود که محل اقامت خود را از دست بدهید.  

اگر پس از صدور تقبل هزینه ها، درآمد شما تغییر کرده باشد، سهم پرداختی شما هم ممکن   هشدار: 

است تغییر کند. شما وظیفه دارید، هر تغییر در درآمد خود را به مرکز کار خود یا اداره امور    

اجتماعی یا »اداره ناحیه برای امور پناهندگان« اطالع دهید.  

میزانسهمپرداختیخودفردبهچهچیزبستگیدارد؟

در محاسبه سهم پرداختی شما، موارد زیر نقشی ایفا می کنند: 

میزان درآمد شما.   —
حق شما برای دریافت کمک: نیاز استاندارد در Hartz IV، کمک های اجتماعی و نیز خدماتی مانند   —

کمک های اجتماعی بر اساس قانون خدمات پناهجویان، باالتر از خدمات پایه بر اساس قانون 

خدمات پناهجویان است.

 ،Hartz IV معافیت شما: میزان معافیت، بسته به اینکه شما کدام کمک را دریافت می کنید )مثال  —
خدمات قانون خدمات پناهجویان( متفاوت است.

هزینه های مسکن شما، یعنی هزینه هایی که در رابطه با اداره اقامتگاه شما به وجود می آیند. آنها   —
به صورت روزانه داده می شوند؛ در نامه های مرکز کار، اداره امور اجتماعی یا LAF شما اصطالح 

نرخ هزینه ها را می بینید.

تعداد افرادی که برای آنها سهم پرداختی محاسبه می شود )اگر با خانواده خود در اینجا هستید(.  —

از طریق معافیت و محدود شدن سهم پرداختی، شما تحت هیچ شرایطی نباید تمام درآمد   توصیه: 

خود را برای پرداخت هزینه های مسکن خود استفاده کنید. اگر درآمدتان پایین است، ممکن    

است اصال الزم نباشد که سهم خود را بپردازید.  

درباره پرسش های مربوط به محاسبه سهم پرداختی خود فرد، لطفا به مرکز کار مسئول خود، اداره امور 

اجتماعی یا »اداره ناحیه برای امور پناهندگان« و یا به مراکز ویژه مشاوره مراجعه کنید.

8.پیوستها
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