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KoordFM د ښځینه مهاجرینو سره د پوهښ خبرې اترې، 2018

KoordFM کارپوهاخبري سره دکډوالو، 2019

 )Sybill Schulz( مشر سیبیل شولز KoordFM په 2019 کې د KoordFM
سره د مـُـتـَـخـَـصـّـِـص خبرې

هرکلی

 سیبیل شولز

 )Sybill Schulz(
د کډوالو د مدیریت د همغږۍ د 

ادارې مشر، د مشرانو جرګې د ادغام، 

مزدورکارو او ټولنیزو چارو ریاست مشر

SenIAS چاپ

د انسجام، مزدورکارا ټولنیزو چارو لپاره د مشرانو جرګې ریاست 

)SenIAS( په توګه، موږ د برلین دSPD/die Linke/Green حکومت 
سره د هر ډول تبعیض په وړاندې خبرې کړې دي او د داسې یوې 

پالیسۍ ته ُمتعِهد یو چې د ستاینې او منلو وړ وي. په ټولو بڼو کې 

تنوع. د نژاد، مذهب، پوستکي رنګ، جنسي تمایل او هویت، عمر 

یا جنسیت څخه پاک. د دې مقصد لپاره، موږ د کډوالو تجربې سره 

د نوي برلینیانو د ژوند او رارسیدو شرایطو ته وده ورکولو لپاره هم 

کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د کډوالو د مدیریت لپاره د همغږۍ 

ادارې )KoordFM( په توګه، موږ د 2017 راهیسې د کیفیت او 

شکایتونو مدیریت د دې پروسې مالتړ کړی او په ځواکمنولو او 

ګډون کولو تمرکز کوو. 

سره د کډوالو فعاله معلومات، د ادغام اسانتیاوو، د خلکو 

ُمتعِهد غړي، مشورتي خدمتونه او نوښتونه، د کور چمتو 

 Landesamt für( کونکي، د کډوالو چارو ریاست دفتر

Flüchtlingsangelegenheiten - LAF(، د تخصصي څانګې او 
د ولسوالیو د کډوالو همغږي کوونکو د هغو کډوالو لپاره ورځني 

خنډونه او ساختماني نیمګړتیاوې په ګوته کړي چې په اجتماعي 

کورونو کې ژوند کوي، او د دوی د اړتیاوو د پوره کولو لپاره سم 

شوي دي.

د بحث په شمير ټاكىل اندازه کې، موږ توانیدلي یو چې اوسني 

مسایل وګورو او د پام وړ پایلې ترالسه کړو. د مثال په توګه، د 

LAF هستوګنې لپاره د کور قواعدو تازه، ساده، څو ژبی ورژن اوس 
د ټولو اوسیدونکو لپاره شتون لري. بل مهم ګام د دې کال په پیل 

کې د کډوالو او مرستندویه کارکونکو لپاره د مستقیم شکایتونو 

خپلواکې ادارې )BuBS( تاسیس و - په دې اړه نور جزئیات به په 

دې کتاب کې وړاندې شي. 

پخپله واکه ژوند او استوګنځی زموږ مشترکه هدف دی. د 

مهاجرینو لپاره مستقبل کښ کورونه په عصري استوګنیزو ودانیو 

کې چې د اپارتمان جوړښت په ځان کې لري - د ماډلر هستوګنې 

)MUF 2.0( په نوم یادیږي - او ارزانه کورونو ته د ښه السرسي برخه 
دي. 

د همغږۍ او ادغام مدیریت لپاره د یوې ادارې په توګه، دا زموږ 

لپاره په ځانګړې توګه مهمه ده چي خبرې نه کووپه اړهستاسو توګه 

نوي برلنرز کې، بلکه خبري وکړوتاسو سره مخ په مخه، د خپل نظر 

او انفرادي اړتیاو په اړه هرڅه پوهیدل زدکړه وکړو. زموږ د کارپوهانو 

په خبرو کې، تاسو اجازه راکړئ چې ستاسو د ژوند کیسې، ستاسو 

تنقيدونه او ستاسو وړاندیزونه واورو. له همدې امله، موږ ستاسو 

د باور او هڅونې څخه مننه کړو چې د سیاستوالو او ادارې سره د 

تبادلې په برخه کې ګډون کولو. 

د ټولو برلینیانو څخه هم ځانګړې مننه کوو چې ځانونه یې د کډوالو 

لپاره وقف کړي دي، او په ځانګړې توګه د برلین د کډوالو شورا د 

ورکشاپ ګروپ ته، او په ځانګړې توګه د زیان منونکو کډوالو لپاره، 

د برلین تړون، سیمه ایز سازمانونه،اډيکو، د کډوالو څخه.

نفري او د ولسوالیو چارواکي چې په فعاله توګه یې په دې بروشر 

کې مرسته کړي ده. 

دا نوی السي کتاب به تاسو سره د استوګنې په توګه ستاسو د 

حقونو په برخه کې مرسته وکړي کله چې ستاسو د استوګنې په يو 

استقباليه مرکز یا ګډ کور کې راځي. 

د برلین اولسي مشران جرګه هلته د ژوند له ستونزو خبر دي او له 

همدې امله هڅه کوي چې د حقیقي او قانوني امکاناتو په چوکاټ 

کې د پاتې کیدو کې ستاسو د وخت اندازه کمه کړي. زموږ نهايي 

مقصد دا دي چې تاسو ته دا ممکنه کړي چې خپل کور ته الړ شئ. 

د دې کوشيشونو سره، له بده نصيبه، د استوګنې وخت الهم 

نشي مخنیوی کیدی. له همدې امله دا د اولسي مشرانو جرګې 

د بشپړونه او ټولنيزو چارو د رياست لپاره يوه مهمه موضوع ده. 

د دې ډول هستوګنې د اوسیدونکي په توګه ستاسو حقونه باید 

خوندي کيګي. دا د معلوماتو بروشرله دي څخه کښ مرستيال 

ثابت کيدي شي.

د جنډر فلمی هلک * د جرمن ژبې د جنډر مساوي کارولو ته وده ورکولو لپاره 

کارول کیږي او فکر کیږي چې ټول جندر او جنډر پیژندنه پکې شامل وي، که نارینه، 

ښځینه یا نور جنډر پیژندنه وي.
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په هرصورت، د دي معنی ندي چې دولت د دې واک لري چې د 

خپلو اتباعو ژوند او د کډوالو ژوند اغیزمن کړي. په دې برخه کې د 

جرمن د اوسیدو قانون، د پناه غوښتنې قانون او د پناه غوښتونکو 

د ګټو قانون غټ اهمیت لري. 

ستاسو په کور کې د ژوند تير والو مقررات او مسؤلیتونه د کور 

قواعدو لخوا اداره کیږي:

 .www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_dez2020
 د استوګنې ټول اوسیدونکي او کارمندان باید د کور قواعد 

زغمل کړي. 

معرفي
ګرانو لستونکو،

د کډوالو چارو لپاره د برلین په یوه دولتي 

دفتر )LAF( کې ژوند کول ستاسو او ستاسو 

د ملګرو اوسیدونکو لپاره خورا ستونزمن 

کیدی شي. د دې شرایطو له امله، دا 

ضروري ده چې تاسو د خپلو حقونو او د 

LAF په کور کې د ژوند کولو قانون څخه 
خبر یاست. دا هم ضروري ده چې تاسو 

پوه شئ چې ستاسو د کور چمتو کونکي 

کوم الرښوونې تعقیبوي او کوم کارمندان او 

امنیت د ترسره کولو واک لري. دا الرښوونې 

په اصل کې د LAF سره د شوي تړون پایله 

ده او د خدماتو او کیفیت ځانګړنه )کوم چې 

په دوامداره توګه تازه کیږي( او همدارنګه 

 کورني مقررات 

شامل دي. 

دا کتابچه به تاسو ته د LAF د اوسیدونکي په توګه ستاسو د 

حقونو په اړه معلومات درکړي. د دې الرښود کتابچي په پای کې به 

تاسو چارواکو ته حواله درکړئ، مشورتي خدمتونه او هغه ګامونه 

چې تاسو یې اخلئ که تاسو احساس کوئ چې ستاسو حقونه تر 

پښو الندې کیږي یا سرغړونه کیږي. 

د جرمن فدرالي جمهوریت یو آزاد او دیموکراتیک ټولنیز دولت دی 

چې د قانون حاکمیت لخوا اداره کیږي. د دي دا مطلب دي چې 

دولت او د هغې ادارې )لکه چارواکي یا پولیس، بلکې LAF هم( 

نشي کولی په خپل سر عمل وکړي مګر باید هر وخت د اړوندو 

قوانینو اطاعت وکړي. 

د جرمن د اساسي قانون لومړۍ 19 مادې )بنسټیز قانون( په دې 

برخه کې خورا مهم دي. دا د "بنسټیزو حقونو" په نوم پیژندل کیږي. 

بنيادي حقونه په جرمني کې د هر هغه وګړي د ساتنې ضمانت 

کوي چې د دولت یا د هغې د بنسټونو له خوا د دوی له حقونو 

څخه د ناقانونه سرغړونې مخه نیسي، پرته له دې چې د دوی 

اصلي، جنسیت، تابعیت یا مذهب ته پام وکړي. دا په استوګني 

کې هم تطبیق کیږي. ټول چارواکي په مستقیم ډول په خپلو کړنو 

کې بنیادی حقونو ته ژمن دي او نشي کولی د LAF په ګډون له 

دوی څخه سرغړونه وکړي. 

هرڅوک حق لري چې مناسب استوګنه ولري. دا د جرمني د 

اساسي قانون د 11 مادې، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو 

نړیوال میثاق او د برلین د اساسي قانون د 28 مادې سره په ګډه 

تضمین شوی. د بشري حقونو دغه اساسي اصول باید په هر 

حالت کې مغتبرشي. 

LAF د مناسبو شریکانو سره قرارداد کوي ترڅو زموږ په استوګنځي 
کې د استوګنې اسانتیاوې او ګډ استوګنځي او همدارنګه امنیتي 

خدمتونه تيار کړي. په طبیعي توګه، اساسي قانون، د هغه بنيادي 

حقونه او نور نافذ قوانین هم باید په دې برخه کې محدود شي. د 

دې ډول استوګنې د استوګنې په توګه، دا اهم ده چې پوه شي چې 

په دې تړونونو کې د اوسیدونکو لپاره مضبوط خدمتونه او حقوق 

هم شامل دي. دا کتابچه به د هستوګنې د اسانتیاوو لپاره لږ تر لږه 

اړتیاوې، د دوی د کارمندانو دندې، او د LAF قراردادي شریکانو ته 

د خبرتیا اړتیا تشریح کړي. 

دا کتابچه به د هغو پایلو په اړه مشوره هم وړاندې کړي چې 

اساسي حقونه، قوانین او مقررات او د خدماتو او معیارونو 

تعریفونه په کور کې ستاسو په ژوند کې دي او ستاسو حقونه څه 

دي.

په Steglitz-Zehlendorf کې د کډوالو لپاره د ښه راغالست ګروپ: پارټي چلونکي دي

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_dez2020/
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KoordFM کارپوها خبري د دکډوالو سره, 2018

KoordFM د ځوان مهاجرینو سره نمايش، 2020

تاسو له پيژندل هم پکار دي: 

کله چې دا کتابچه د LAF د مهاجرینو په کور کې د اوسیدونکي 

په توګه ستاسو "حقوقونه" ته اشاره کوي، دا ډیری وختونه د 

ادعاګانو معنی لري چې د قانون لخوا تنظیم شوي دي چې 

تاسو کولی شئ محکمې ته ورشئ. په 7 سبق کې به د خورا 

مهم قانون لیست ترالسه کړئ(. ځینې   بیان شوي حقونه د 

هغو خدماتو پر بنسټ دي چې د LAF او تيار کونکو ترمنځ 

موافقه شوي. که تاسو د دې خدماتو څخه یو رد شي، تاسو 

باید سمدستي د خپل استوګنځي مدیریت سره په بشپړ باور 

سره اړیکه ونیسئ. تاسو ته با څه قسمه زيان مخ نه کيګي 

)لکه بلې کوټي ته تلل یا دغه شان، د مثال په توګه(. که تاسو 
نه غواړئ دا کار وکړئ یا ادارې ته خپل وضعیت تشریح نه 

کول غواړي نو، تاسو کولی شئ پخپله د برلین د شکایتونو 

 خپلواکې ادارې LAF ته الړ شئ 

)Berliner unabhängige Beschwerdestelle – BuBS( یا 

همدا رنګه د استوګنې اسانتیاوې    —
)Aufnahmeeinrichtungen – AE( او ګډ استوګنځی 

)Gemeinschaftsunterkünfte – GU( د کړوالو له پاره، 
برلین د بې کوره خلکو لپاره د کور نورې اسانتیاوې هم 

لري)د غیر قراردادي کور په نوم یادیږي(. LAF د دې 

اسانتياوې د اوسیدونکو لپاره زمه وار نه دی. دوی د 

ولسوالۍ خاطر د دفترونو لخوا څارل کیږي )د کور د 

کمښت لپاره ټولنیز کور مرسته(. عمومي قانون او د هغه 

د اساسي حقونو عمومي حوالې هم په دې اسانتياوې پلي 

کیږي. کله چي راشي د حفظ الصحې اصول او ساختماني 

 لږترلږه معیارونه، د روغتیا او ټولنیزو چارو ریاست دفتر 

او د دوی لږترلږه اړتیاوې په غیر قراردادي بې کوره سرپناه 

)هوټلونو، B&B، اپارتمانونو( کې پلي کیږي. LAF پدې برخه 
کې هیڅ ګډون نلري. که تاسو د کور د حق څخه د ګټې 

اخیستنې په اړه کومه پوښتنه یا شکایت لرئ، مهرباني 

وکړئ د خپلې ولسوالۍ ادارې یا د مشورې ورکولو خپلواک 

خدمت سره اړیکه ونیسئ.

خپلواکه مشوره خدمتونه هغه کډوال چې د جاب مرکز یا د 

ولسوالۍ له دفتر څخه د مرستې غوښتنه کوي کولی شي د 

سوشل هاوسنګ اسيسټنس سره هم اړیکه ونیسي. 

په تیرو څو کلونو کې، د LAF د کډوالو اړتیاوې د مسؤل   —
دفتر له الرې په منظمه توګه نور پرمختګ سره مخ شوي. 

پدې السي کتاب کې معلومات د 2021 اوړي سره سموم 

لري. په دې پورې اړه لري چې کله فيسلټي پیل شوي، 

ممکن په انفرادي ټکو کې ځینې توپیرونه شتون ولري. د 

ګډ کور جوړونې مختلف ډولونه شتون لري - ډولونه 1-3 - 

چې د دوی د ساختماني او ساتنې خدماتو له مخې یو له 

بل سره توپیر لري.

)Landesamt für Gesundheit und Soziales – LaGeSo(

ክክፍፍለለ-ሃሃገገራራዊዊ ቤቤትትጽጽሕሕፈፈትት ጉጉዳዳያያትት 

ስስደደተተኛኛታታትት
፣፣ 

በበርርሊሊንን (LAF) 

ስስርርዓዓተተ ገገዛዛ 
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እእንንቋቋዕዕ ብብድድሓሓ
ንን መመጻጻኹኹምም ኣኣብብ መመቐቐመመጢጢ ንንስስደደተተኛኛታታትት

ንን ደደለለይይቲቲ ዑዑቕቕባባንን ኣኣብብ ክክፍፍለለ-ሃሃገገርር/
ዞዞባባ በበርርሊሊንን።። 

 
 
እዚ ስርዓተ ገዛ'ዚ ሕጋጋት ንምድላው ሓባር ህይወት

 ኣብቲ መቐመጢ ይሕዝ። እዚ
ኦም ሕጋጋት ንኩሎም ኣብኡ ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ 

ሰባት፣ እንተላ
ይ ንኣጋይሽ፣ ብ

ማዕረ ብቑዓት
 እዮም። ኣኽ

ብሮታውን ካ
ብ ዓመጽ ነጻ ዝኾነን ሓ

ባር ናብራ ንምኽኣል ዕላማ እዩ።  

 
ኣብ ጀርመን ኩሉ

 ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። 
እዚ ውን ማንም ሰብ ብሰንኪ ጾታ፣ ውርሻ

፣ ቋንቋ፣ ዓደ
ቦን መበቈልን

፣ እምነት፣ 

ሃይማኖታዊ
 ወይ ፖሊቲካዊ ኣረኣእያ፣ ጾታ

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
07.12.2020

  

 

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

 
 .ةأشنملا ةرادإ ىدلو ةفرغلا يف ّيباتك ٍریربت ُكرت اھینكاس بایغ يف ةفرغلا ىلإ لوخدلا دنع مزلیو

 
 .ةیداصتقا ٍضارغأل جیورتلا كلذكو ةراجتلا نم ٍعون ّيأ ةلوازم وأ يراجت طاشن ةرادإب حمُسی ال .3

 
 ٌساسأ كانھ ناك املاط ،ةطرشلاو ةصتخملا ةیماظنلا تاطلسلا ةفرعمب الإ تانازخلاو بئاقحلا شیتفت تایلمع ءارجإب حمُسی ال .4

  .كلذل ٌّينوناق
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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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د استوګني لپاره هدف انځور

1. لوی مقصد: خپلواکه توګه ژوند کولو او اړتیاو ته مرستي لپاره زموږ د تنظیمي سیسټم له الرې
LAF نشي کولی په شخصي اپارتمانونو کې مسلې منځګړیتوب وکړي. LAF یوازې په هغو مسلو کې مرسته کولی شي لکه د کډوالو د 

کور مرستې تړون چوکاټ کې.

2. مقصد: د ضرورت پر بنسټ، د کیفیت ډاډمن استوګنځی

ه
گن
و
ست

ا
م
دا
ق
ا

معرفيستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

الندې عکسونه وړاندې کويد ګډو کورونو مختلف ډولونو ته کتنه )GU( د دوی د محلي کیفیت له مخې: د G1 تاسیسات د کالسیک الندې طرحه د اړتیاو پراساس د استوګني تضمین لپاره د LAF میتودولوژیکي پالن مثال وړاندې کوي:

هاسټل ډانچه لري، پداسې حال کې چې د G2 او G3 تاسیسونه د اپارتمانونو په شکل دي چې لږ شمیر مشورې او شریکې کوټي لري. 

د هستوګنې مختلف ډولونه د دوی د کمرو د آرائشی او کارمندانو له مخې ډیر توپیر لري. دا دي اشاره په انيکس                 کښ شوې. 

که تاسو پوښتنه غواړئ چې تاسو په کوم ډول استوګنځي کې ژوند کوئ، مهرباني وکړئ د خپل استوګنځي مدیریت یا پخپله LAF څخه 

پوښتنه وکړئ.

د اپارتمنټ ډانچه د هاسټل ډانچه

 دوه ګونی تصرف )په عمده توګه(
 انفرادي پخلنځي

 انفرادي حفظ الصحه يونټ
 نيمګړي السرسي 

 د اقدام لپاره وړوکي ځای
 د ماشوم پاملرنې ټیټ تناسب

 دوه ګونی تصرف )په عمده توګه( 
 انفرادي پخلنځي

 انفرادي حفظ الصحه يونټ
 نيمګړي السرسي 

 د اقدام لپاره منځنی ځای
 د ماشوم پاملرنې اوسط تناسب

GU 2GU 3

 دوه ګونی تصرف )په عمده توګه( 
 اجتماعي پخلنځي

 اجتماعي تشنابونه
 په جزوي توګه د السرسي وړ

 لپاره لوی ځای اقدام
 د ماشومانو څارني اوچت تناسب 

GU 1

د بدلون اړتيا

تشخیص ته اړتیا ده

د ټولنې خدمتونه

د اشارے ماډل

AkuZAE

GU 2 GU 3GU 1

د اقدام مفهوم

GU 2 GU 3GU 1

د وداني دوسيه

شخصي اړتيا

رجحانات

خپلواكي

د استوګني دوسيه

EUMFځانګړي اړتياويڅارنه

ځانګړي اړتیاوې

فزیکي ناروغي او صدمه ښځې

اړتیا پر بنسټ  

استوګنه

)annex 1(
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 EU Reception Commissions Directive” – RL” په توګه، دوی د

EU /2013/33 په 21 ماده کې درج شوي ګروپونو پورې اړه لري( 
څوک چې ممکن د ځانګړي سره مخ شي. د دوی د استوګنې 

پرمهال ستونزې. د استقبال اسانتیا.  په دې کې ماشومان، 

معزوره هلک، بوډاګان، امیندواره میرمنې، د کوچنیو ماشومانو 

واحد والدین، قاچاق شوي خلک، جدي فزیکي ناروغان، رواني 

ناروغان او هغه خلک چې د تاوتریخوالی، جنسي تیري یا نورو 

ډولونو سره مخ شوي شامل دي. قرباني شوي دي. فزیکي یا 

جنسي تاوتریخوالی، لکه د ښځو د تناسلي برخې اختالل، په بیله 

بیا مذهبي اقلیتونه او همجنسبازان، همجنسبازان، دوه جنسونه، 

ټرانسجینڈر او یو جنس کډوال مهاجران. تاسو ممکن ده د 

فيسلټي یا نورو انفرادي ګواښونو په صورت کې د استقباليه نا 

خوشې شئ.

زه ولې اړتیا لرم چې نيع اپارتمان ته د تلو پرځای په 

لومړي استقبال کې واوسم؟

د مهاجرو استقبال په جرمني کې د قانون له مخې تنظیمیږي. د 

پناه غوښتنې قانون په دې برخه کې د قوانینو تر ټولو مهمه برخه 

ده. د قانون له مخې په جرمني کې پناه غوښتونکي باید تر رسیدو 

مخکې د استوګنې په مرکزي استقباليه کې پاتې شي. هلته، دوی 

به خپل خواړه د تادیې په توګه ترالسه کړي، د بیلګې په توګه ټول 

خواړه یا خو پخپله د هستوګنې لخوا یا د بهرنی کیټرینګ خدمت 

لخوا تيار کیږي )لکه څنګه چې دا مهال په برلین کې عام دی(. 

برلین ته په رسیدو سره، تاسو به په کورکيګي د مرکزي استوګنې 

ځای، )AkuZ( کې ځای په ځای شئ، مخکې له دې چې تاسو څو 

ورځې وروسته د غیر متمرکز استوګنې ځای ته ولیږدول شئ. 

زه باید څومره وخت په استقباليه کې پاتې کيګم؟

دا په یو شمیر غوامل پورې اړه لري کله چې تاسو ته اجازه درکول 

کیږي چې د استوګنې ځای څخه د محدود لګښتونو سره ټولنیز 

تاسیساتو ته الړ شئ. د مثال په توګه، دا په دې پورې اړه لري چې 

د پناه غوښتنې عمل څومره دوام کوي یا آیا ستاسو انحصار کونکي 

کوچنيان شته. تر ډیر حده، تاسو باید د استقبالي د عمل تر پای 

ته رسیدو پورې د استوګنې په ځای کې پاتې شئ، چې معموال 

شاوخوا 18 میاشتې یا 6 میاشتې دوام کوي که تاسو ماشومان 

لرئ. د 18 میاشتو څخه ډیر اجباري استوګنځی یوازې په استثنایی 

قضیو کې ممکن دی چې د قانون لخوا تنظیم شوي. LAF، د 

انسجام کمشنرانو لپاره د ښه راغالست مرکز یا BuBS کولی شي 

تاسو ته نور معلومات درکړي. 

داسې دالیل هم شته چې یو کس له استقباليه څخه مخکې الړ 

 Asylgesetz –( شي. د دې الملونه د جرمن د پناه غوښتنې قانون

AsylG( د سیاسي 50-48 لخوا تنظیم شوي او د پناه غوښتونکو 
لپاره پلي کیږي. د مثال په توګه، دا ممکن په هغو خلکو باندې 

تطبیق شي چې یو ځانګړي ډول محافظت ته اړتیا لري )د بیلګې 

.1

AKUZ :LAF

د مهاجرینو لپاره د LAF د 
استوګنې اسانتیاو

 په اړه ډیری تپوس 

شوي پوښتنې
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1. ناگدنهانپ یارب LAF یاه هاگتماقا هب طوبرم یاه خساپ و اه شسرپستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

زا کله کولی شم اپارتمنټ ته تلل؟

تاسو ته به ژر تر ژره د LAF لخوا په لیکلي ډول خبر درکړل شي 

ځکه چې تاسو د جرمن د پناه غوښتنې قانون له مخې د استوګنې 

په ځای کې ژوند کولو ته اړتیا نلري. بیا به تاسو ته اختیار درکړل 

شي چې خپل استوګنځي په کرایه اونسي. که تاسو خپل عاید نلرئ 

او د LAF یا برلین ولسوالۍ دفتر کاروئ، تاسو کولی شئ یوازې 

د یو ټاکلي حد څخه الندې ملکیتونه کرایه کړئ. تاسو به د LAF له 

الرې په ګډ کور کې ځای په ځای شئ تر هغه چې تاسو یو مناسب 

اپارتمان ومومئ. هلته، تاسو کولی شئ خپل خوراک تيارکړئ. 

د برلین د ولسوالۍ دفترونه د هغو خلکو لپاره د مشورې مرکزونه 

لري چې د اپارتمانونو په لټه کې دي چې تاسو سره ستاسو لپاره د 

سم فلیټ په موندلو کې مرسته کولی شي، په دې شرط چې تاسو 

نور د استوګنې په مرکز کې پاتې نه شئ.

د جرمني د پناه غوښتنې قانون )AsylG( کې ټاکل شوي 48-50 

مقررات په هغو مهاجرو هم پلي کیږي چې د قانوني معافیت له 

امله د 18 میاشتو څخه زیات د استوګنې په مرکز کې پاتې کیدو 

ته اړتیا لري. د دي معنه ده: که چیرې، د دې مقرراتو سره سم، 

یو دلیل شتون لري چې تاسو باید د استوګنې ځای څخه ژر تر ژره 

خوشې شئ، دا مهم نده چې تاسو الزم د 18 میاشتو څخه زیات 

هلته پاتې شئ. 

LAF په منظمه توګه دا ګوري چې ایا تاسو په قانوني ډول د 
فيسلټي استقباليه په ځای کې د پاتې کیدو مکلف یاست. 

ستاسو د فيسلټي استقباليه کوونکی باید د دې په اړه د معلوماتو 

سره الوتونکي ښکاره کړي یا تقسيم کړي. تاسو تر السه کولی شئ 

معلومات د LAF ټولنیز خدماتو یا د برلین ښه راغالست مرکز نا 

لپاره د اينټيګريشن کمشنرانو. LAF د دې په اړه آنالین اشارې هم 

www.berlin.de/laf/wohnen/informationen- پوسټ کړې په

fuer-fluechtlinge. تاسو کولی شئ درخواست په فيسلټي 
استقباليه کې جبري استوګنې څخه د خالصون لپاره غوښتنه 

وکړئ. بهرصورت، دا غوره ده چې پدې اړه د مشورتي خدماتو یا 

وکیل سره مشوره وکړئ. 

زه د مخکي یو پیژندل شوی مهاجر یم یا مخکي 

فرعي محافظت ترالسه کړی یم. ولې زه اوس هم 

په ګډ کور کې ژوند وکړم؟

له بده نصيبه، برلین اوس مهال دومره فلیټونه نلري چې هر هغه 

کس له فليټ ورکي چي د کور په لټه کې وي. له همدې وجه ده 

چي ډیر مهاجر حتی د پناه غوښتنې پروسې له بشپړیدو وروسته 

هم خپل اپارتمانونه نه ترالسه کوي. د ولسوالۍ دفتر، چې تاسو 

ته ستاسو مالي ګټې درکوي، ممکن د LAF څخه د اداري مرستې 

غوښتنه وکړي ترڅو تاسو ته په شريکي کور کې کور درکړي چي 

تاسو بې کوره نه شئ. بهرحال، تاسو ضرورت نلرئ چې په شريک 

کور کې ژوند وکړئ. دا د دولت زمه واري ده چې يقين ترالسه کړي 

چې ملکي بې کوره نه دي او د LAF او ښار ولسوالۍ باید دا دنده 

زه باید د څه شی څخه خبر شم کله چې په ترسره کړي. 

استوګنځي یا شريکي استوګنځي کې ژوند کوم؟

درپه عام تاسیساتو کې په کوچني ځای کې یوځای ژوند وکړي او د 

دوی د اوسیدو ځینې ځایونه لکه د حفظ الصحې ځای او پخلنځي 

شریک کړي. د دې لپاره چې دا په شريکه اوسيدل بعير د مسلو 

يه د جهګړو هم دغه رنګه کار وکړي، هرڅوک چې په دې فيسلټي 

کې ژوند کوي یا کار کوي باید ځینې مقررات مراعت کړي. دا 

قواعد به د کور په قواعدو کې تشریح شي چې تاسو ورسره صادر 

شوي یاست. دا مهمه ده چي تاسو دي لوستلو له وخت ورکړي 

د کور قواعد ځکه چې دوی نه یوازې هغه څه لري چې تاسو ورته 

ضرورت لري په فيسلټي کې د پاتې کیدو پرمهال ، بلکه ستاسو 

د حقونو او تاسو ته د شتون لروموقعو په اړه هم معلومات 

درکوي. 

که تاسو د خپل کور قواعدو په اړه کومه پوښتنه لرئ، تاسو کولی 

شئ د فيسلټي کارمندانو، د LAF ټولنیز خدماتو یا BuBS سره هر 

وخت اړیکه نيوي شي.

KoordFM د ادغام، کار او ټولنیزو چارو سناتور LK بریټن باخ او د کیفیت مدیریت د ادغام 
اسانتیاوو سره تبادله، 2019. 

 )MUF( د مهاجرینو لپاره ماډلر استوګنځی :LAF

KoordFM د کیفیت او شکایتونو مدیریت په اړه د متخصصینو کنفرانس، 2019.

LAF :LfG-B استوګنځی

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


19  18

ټولنیز کار او د ماشوم پالنه

ټیم شتون لري چې تاسو سره ستاسو د ټولنیزو مسلو یا پوښتنو 

په اړه مرسته وکړي. شورې ورکولو او د ماشوم پاملرنې خدماتو 

کارول تل  رضاكارانه او وړیا دي. دا د فيسلټي لخوا چمتو شوي 

ټول مالتړ باندې پلي کیږي. 

د مشاورتي خدمتونو لړۍ چې د فيسلټي لخوا وړاندې کیږي 

خورا توپیر لري، ځکه چې دا په لویه کچه پورې انحصار لري چې 

د هر انفرادي فيسلټي اوسیدونکي څومره مشورې ته اړتیا لري. 

له همدې امله، د شريک کور اسانتیاوې د اړتیاوو په کچه ویشل 

شوي )د کور ډولونه 1، 2 یا 3(. 

د دي نه عالوه، تاسو کولی شئ په هر وخت کې د بهرني 

مشورتي خدماتو سره اړیکه کله چې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ. 

تاسو موندلي شئ د مشورې خدماتو لیست په هره ولسوالۍ 

www.berlin. de/:کې تقسيم شوي آنالین په دي پته باندي

 fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen

هغه خلک چې زموږ په فيسلټيز کې کار کوي ډیری مختلف دندې لري. د مثال په توګه، 

په دي کي د کور مدیران، مرستیال مدیران، اداري کارکونکي، د کور ساتونکي، ټولنیز 

کارکونکي، رضاکار همغږي کوونکي، امنیتي افسران او په ځینو موقو کې د ماشومانو 

پاملرنې شتون لري د کارمندانو ګمارل د استوګنې ډول او د LAF او د دوی تيار کونکي 

ترمینځ د اوسني تړون حالت پورې انحصار لري. تاسو به په دې اړه نور معلومات په 

ضمیمه 1 کې ومومئ.

د استوګنې ترتیبات

د استوګنې ترتیبات د دې يقين ترالسه کولو زمه دار دي چې د 

LAF سره تړونونه پلي کیږي. دوی ژوند په فيسلټي او د هغې په 
پروسه کې اداره کوي. دوی دا هم يقين تر السه کوي چې د کور 

قواعد تعقیب کیږي او دا چې پوسټ وړاندې کیږي، د مثال په 

توګه. کله چې څوک د کور قواعد ماتوي، مدیران کولی شي لیکلي 

اخطار ورکړي یا، که دا کار ونکړي، دوی کولی شي په اسانۍ سره 

خلک منع کړي. دوي مسلي هم حل کوي. يقين ترالسه کول دا د 

چمتو کونکو لپاره خورا مهم کار دی د ټولو اوسیدونکو حقوق 

خوندي دياو ډاډ کړي چيښځې او ماشومان خوندي دي او 

هیڅ اوسیدونکي په فيسلټي کې د هیڅ ډول تاوتریخوالی 

سره مخ ندي.

.2
د استوګنې د کارمندانو 

مسؤلیتونه او

 د اوسیدونکو حقونه

زما په هستوګنځي کې د منيجرانو، ټولنیزو کارکونکو او 2.1.
امنیت زمه وارياني څه دي او څه نه دي؟

http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
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2ن د استوګنې د کارمندانو مسؤلیتونه او د اوسیدونکو حقونه ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

انتظاميه

انتظامي کارمندان د فيسلټي چلولونکي ادارې سره روزانه مرسته 

کوي. دوي دلته ستاسو هم مدد کړي د ولسوالۍ د وطندارو په 

دفتر کې خپل نوی استوګنځی راجستر کړئ.

 توجي: BAMF ته د ادرس ټول بدلونونه 
راپور کړئ! 

د خپل ملکي په دفتر کې ستاسو د راجسټریشن 

سربیره )Bürgeramt(، تاسو به الزم خبر فیڈرل آفس فار 
مائیگریشن اینڈ ریفیوجیز ته )BAMF( او ځینې وختونه ستاسو 

محکمه / وکیل د هرچا د ادرس بدلون تر څو پوري چي 

 ستاسو د پناه عمل نه پوره شوي! 

د )Bundesamt für Migration und Flüchtlinge )BAMF دا 
هغه اختيارمند دی چې ستاسو د پناه غوښتنلیک ترالسه کوي 

او د وروستۍ پریکړې کولو دمخه به یې بیاکتنه وکړي. ټولنیز 

خدمتونه یا ستاسو د فيسلټي انتظاميه څانګه کولی شي پدې 

کې ستاسو سره مرسته وکړي. بهر حال، تاسو له پخپله دوي 

ته رسائي پکار ده که تاسو BAMF ته په خپل وخت کې د خپل 

پته د بدلون خبر نه ورکوئ، دوی ممکن ستاسو زاړه پته ته د 

پناه غوښتنې مرکې لپاره د مالقات یا رد کولو لیک واستوي. 

په ځینو خاالتو کې، تاسو ممکن یو مهمه نيټه خطه کړي يعنی 

چې تاسو به نور په محکمه کې د ځان دفاع کولو موقع ونه 

لرئ. 

تاسو کولی شئ د مهاجرینو لپاره د برلین آنالین الرښود 5.6 

باپ کې BAMF ته د خپل پته د بدلون راپور ورکولو لپاره یوه 

 نمونه ومومئ: 

www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

د LAF ډیری استوګنځایونه, رضاکار کورډينيټر په ځینو پيښو کې 

مرسته هم ورکول کیدی شي. مثالونه کیدی شي کله چې تاسو د 

فلیټ موندلو یا د سرکاري غونډو سره د مرستې په اړه پوښتنې 

لرئ. 

اوسنی معاهده د LAF په ټولو تاسیساتو کې د ماشومانو مفت 

پاملرنې چمتو کوي )پرته د GU 3 ګډ هستوګنې ډول(. برسېره 

پر دې، هر ماشوم چې په برلین کې ژوند کوي په جرمن کې د 

Kindertagestätten په نوم يادونکي )Kita( په یوه عام نرسري کې 
د ځای مستحق دی. 

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

د نرسري ځای ترالسه کولو لپاره، والدین باید د ماشومانو د 

پاملرنې واؤچر )Kita-Gutschein( لپاره د ځوانانو د فالحی دفتر 

)Jugendamt( کې غوښتنه وکړي. دوی په برلین کې هر نرسري یا 
د ماشوم پاملرنې مرکز ته لیږدول کیدی شي.

د انټرنیټ خدماتو او د روزګارغوښتني درخواست لیکولو    —
کي مرسته وکړي

د کرایې لګښتونو پوره کولو کې مرسته - د دریمې ډلې    —
مالي ادعاګانو په وړاندې ساتنه کې مرسته )د قرض 

مشوره، لکه د تلیفون قراردادونه( 

د اوسیدونکو او / یا ګاونډیو ترمنځ د جهګړو منځګړیتوب    —

د تاوتریخوالي / تبعیض په قضیو کې مرسته    —

د ګاونډیان جوړول، د رضاکارانو او نوښتونو سره همکاري   —

د ټولنیز کار مسؤلیتونو مثالونه )د استوګنې 
ډول پورې انحصار لري(: 

د چارواکو سره د خطونو په پوهیدو کې مرسته وکړئ.   —

مرسته وکړئ په روښانه کولو کې د ټولنیزو فوائد لپاره   —
د اضافي اړتیاو، لکه امیندوارۍ، ناروغۍ یا معزوري، د 

ماشومان او ځوانان وعيره لپاره.

د ژبې وساطت ورکول   —

طبي څارني ته د السرسي چمتو کول ، د سم ډاکټرانو   —
موندل او د ډاکټرانو جراحي / روغتون ګمارنې کې مرسته 

کول.

د کار مرکزونه، LAF، د ټولنیز امنیت دفتر، د کور ټولنیزې    —
مرستې، Familienkasse )د ماشوم فائده(، د کارموندنې 

اداره، روغتیا بیمه، د ځوانانو د هوساینې دفتر )د ماشوم 

پاملرنې واؤچرونه( او نور.

د ماشومانو لپاره د مناسب نرسري /اسکول /موندلو کې    —
مرسته وکړئ.

د مناسبو )مفت( جرمن برخو، مسلکي وړتیاوو، روزنې او   —
د کار خالي ځایونو په موندلو کې مرسته وکړئ.

د خپل پناه/مهاجرت آخري نیټې په پوره کولو کې مرسته    —
وکړئ، د مناسب پناه غوښتنې/مهاجرت مشورې خدمت 

ومومئ او ستاسو لپاره سم وکیل ومومئ.

مدد د کور په موندلو کې وکړئ، لکه کله چې د کریډیټ    —
تحقیقاتو پوښتنو )Schufa( لپاره د کور وړتیا سند لپاره 

غوښتنه وکړئ. 

دا صرف مثالونه دي. د ټولنیز خدمت مسؤلیتونه هم په هغه 

استوګنځي پورې انحصارلري چې تاسو پکې ژوند کوئ او البته د 

تاسیساتو اړتیاو پورې.

حیاتنا: د ټولنې خدمتونه 

حیاتنا: امنیتي افسر

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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د ښځو، ماشومانو او LGBTI خلکو لپاره تخفوظ

که تاسو د نورو اوسیدونکو، کارمندانو یا امنیتي خدماتو لخوا د 

تاوتریخوالي سره مخ شئ، ستاسو د فيسلټي استوګنې به ستاسو 

سره مرسته وکړي. دا ستاسو د جنډر هویت یا جنسي تمایل 

پراساس د نژاد پرستۍ یا تبعیض یا توهین پیښو باندې هم پلي 

کیږي ، یا په حقیقت کې که تاسو د ځورونې شکار یاست. يقينن، 

که ستاسو په وضعیت کې تاوتریخوالی یا ګواښونکي چلند شامل 

وي، تاسو کولی شئ د LAF، بهرنۍ مشورې ورکولو خدماتو، د 

ځوانانو د فالح دفتر )کله چي ماشومان پکې شامل وي( یا پولیسو 

سره اړیکه ونیسئ. که تاسو نيع په نيعه ډول ګواښل شوي نه 

یاست یا تاسو د تاوتریخوالی سره مخ نه یاست، نو دا به غوره وي 

چې مخکې له دې چې پولیسو ته زنګ ووهئ  د مشورتي خدماتو 

سره اړیکه ونیسئ )لینک وګورئ  51 پاڼه باندي(. 

د LAF ټول فيسلټي باید لیکلي وي د تاوتریخوالي څخه د ښځو 

او ماشومانو د ساتنې لپاره پالیسي. چمتو کونکي باید د 

تاوتریخوالي په وړاندې د ساتنې په اړه منظمې مشورې غونډې او 

پیښې هم تنظیم کړي. دلته کي شتون لري د هغه چا سره رابطه 

ونیسئ چې د ماشوم د ساتنې مسولیت لري. دا چې تاسو 

کولی شئ په ټولو قضیو کې اړیکه ونیسئ چیرې چې د ماشومانو 

هوساینې په خطر کې وي. هم دغه يو شان پلي کيګي د ښځو او 

LGBTI خلکو ساتنه )هم جنس پرست، همجنس باز، ابی جنس، 
ټرانس جینڈر، ټرانس جنس او انټر سیکس(. 

په فيسلټي کې د تبعیض په بله قضیه کې، دا د مدیریت پورې 

اړه لري چې وضعیت بیاکتنه وکړي او مداخله وکړي. اداره باید 

تاسو ته د غوښتنې په صورت کې بهرنۍ مشورې هم درکولي شي. 

مګر تاسو کولی شئ د موجود خدماتو په اړه د معلوماتو غوښتنه 

هم وکړئ کله چې تاسو خرابه تجربه نه لرئ. چمتو کونکي باید دا 

معلومات په آزاده توګه ټولو اوسیدونکو ته د السرسي وړ کړي 

)لکه په شريکه کوټه کې پوسټرونه او نور(. که چیرې نښې نښانې 
وي، کارمندان باید سمدستي اقدام وکړي که د ماشوم ښيګنه 

په خطره کې وي,دا دی، دوی باید هڅه وکړي چې د والدینو 

 د هغه څه محدودیتونه چې سيکورټي
 یې کولی شي: 

 LAF هغه څه چې سيکورټي کارمندانو ته اجازه ورکول کیږي د

یا عرضه کوونکي سره د دوی د موافقې له مخې ټاکل کیږي. 

دوی نشي کولی د خپل ظرفیت څخه ډیر کار وکړي. دوی 

پولیس نه دي نو د پولیسو واک نه لري. 

دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې وسلې پورته کړي، د مثال 

په توګه د ټوپک، خندق، اوښکې بهونکی ګاز، ټیزر یا مشعل د 

قطب یا ړندو لپاره. دوي سره سپي هن شتون نه لري. 

سيکورټي عمل کولي نشي د بدن تالشي په هيڅ حالوتو 

کي. په دې قاعده کې هیڅ استثنا نشته. 

دوي تالشي نشي کولي ستاسو د جيبونو يا د کمرو. دوي 

ته هیڅ استثنا نشته )د لټون په اړه د نورو معلوماتو لپاره 

څپرکی 2.2، 27 پاڼه وګورئ(. 

دوي نشي کولي چي ستاسو سامان ضبط کړئ. )د ځان 

دفاع کي / لومړنۍ طبعي امداد کي( حتی په لنډ مهاله توګه. 

د سيکورټي کارکونکو هیڅ غړی باید دا مقررات مات نکړي 

یا ستاسو په وړاندې ګواښ، جبر یا تبعیض ونه کړي. که 

دا ستاسو سره پیښ شي، مهرباني وکړئ سمدستي د کور 

مدیریت یا د LAF شکایتونو مدیریت سره اړیکه ونیسئ. تاسو 

کولی شئ BuBS ته هم شکایت. نامعلوم شکایتونه دواړه 

هلته او LAF ته کیدی شي.

کولو واک لري. د دي نه عالوه، دوی د بل چا په پرتله د ډیرو 

کارونو اجازه نلري. دا د جرمن د جزا قانون د § 127 لخوا اداره 
کیږي. )Strafprozessordnung – StPO( کوم چې هرچا ته دا اجازه 

ورکوي چې د محکمې له حکم پرته یو کس په موقت ډول توقیف 

کړي.. دوی باید په عمل کې یا د پولیسو په تعقیب او د تیښتې په 

شک کې ونیول شي یا دوی سمدستي د پیژندلو وړ نه وي. 

سيکورټي د ځان په دفاع کې هم کار کولی شي: د جرمن د جزا 

قانون § Strafgesetzbuch – StGB( 32( د ځان دفاع د خپل ځان 

یا بل شخص په وړاندې د غیرقانوني برید مخنیوي لپاره اړین 

محافظت په توګه تشریح کوي. 

په بیړني حالت کې، امنیت باید پولیسو یا بیړنیو خدماتو ته خبر 

ورکړي او لومړنۍ مرستې چمتو کړي. دوی باید د ملکیت د زیان 

مخه هم نيوي شي. سيکورټي اړتیا لري چې دوی ټولې هغه پیښې 

ثبت او راپور کړي چې د اوسیدونکو د کور مدیریت له خطر سره 

مخ کوي. 

سيکورټي کولی شي په ننوتلو کې د فيسلټي شناختي کارت 

وګوري او له لیدونکو څخه وغواړي چې د ID فورمه وسپاري )د 

عکس سره هر سند کافي دی ، لکه د روغتیا بیمې کارت ، د موټر 

چلولو جواز ، د زده کونکي ID او داسې نور( . په هرصورت، دوی 

نشي کولی د معالقات کونکي شخصي معلومات ذخیره کړي یا د 

پیژندنې کوم اسناد وساتي - حتی په لنډمهاله په توګه هم.

د سيکورټي بدلون مدیران یوازې په استثنایی شرایطو کې 

فيسلټي ته د خلکو د السرسي مخه نیسي کله چې د کور مدیریت 

سره اړیکه نشي نیول کیدی. د LAF فيسلټيز باید کم از کم یوه 

لريښځینه سيکورټي افسره ټول وخت په دفترخانه کې. ټول 

سيکورټي کارمندان باید د LAF په ټولو فيسلټيز کې شتون ولريد 

دوی ښودو لپاره بیجونه  نوميا آي ډي نمبر ټول وختونو کي, 

همدارنګه د سيکورټي کمپني نوم ترڅو دوی په روښانه توګه 

وپیژندل شي.

امنیتي خدمتونو

د امنیتي خدماتو کارمندان )له دې وروسته: امنیت( دوي 
دلته دي چي يقيني کړيد ټولو اوسيدونکو مخافظت، خاص 

طور باندي د شپي او د اونۍ پای کي. دوی همدارنګه فيسلټي ته 

د غیر مجاز اشخاصو د ننوتلو مخه نیسي او د اوسیدونکو ساتنه 

کوي کوم چې په هر ډول ګواښ، خطر، ځورول یا تنګ کولي شي. 

دوی هم شته چې د هرې شخړې هڅه کمول وکړي، او دوی باید 

د خپل چلند له الرې یو مثال وړاندې کړي. کله چې ژوند په خطر 

کې وي، امنیت باید مداخله وکړي، که څه هم یوازې په خورا 

مشخصو، منظمو شرایطو کې، لکه د تاوتریخوالي څخه د خلکو 

ساتنه، د مثال په توګه. په هرصورت، پدې حالت کې، دوی 

یوازې د LAF تړون شرایطو سره سم په ښکاره توګه د عمل 

حیاتنا: بیړنی زنګ
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د ماشومانو د ساتنې په الرښوونو کې زموږ نور معلومات 

www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ ومومئ په

kooperation-schule-jugendhilfe-k، پهPDF شکل کي شتون 
لري.

زموږ کارمندان ستاسو د پناه غوښتنې پروسې 

قضاوت نه کوئ یا ستاسو د استوګنې

هیڅ وخت به د کور مدیریت، کارمندان یا امنیت ستاسو د پناه 

غوښتنې پروسې یا د استوګنې د وضعیت په اړه پریکړې چې د 

BAMF، محاکمو یا د مهاجرت ریاست دفتر لخوا ترسره کیږي 
اغیزه ونکړي. یوازې BAMF کولی شي ستاسو د پناه غوښتنې په 

اړه پریکړه وکړي. د استوګنې اجازه، تعلیق او اخراج د مهاجرت 

 لپاره د بهرنیو چارو وزارت لخوا فيصلي کیږي

)Landesamt für Einwanderung – LEA(، د دولت د مهاجرت 
اداره. 

سره خبرې وکړي یا که اړتیا وي، LAF یا د ځوانانو د فالح دفتر ته 

خبر ورکړي.. د مثال په توګه، د ماشومانو فالح ته د ګواښ نښې 

نښانې د دوی د والدینو د وظیفې څخه جدي سرغړونه ده چې 

څارنه یې کوي، کله چې ماشومان په فزیکي یا ذهني توګه ځورول 

کیږي یا لیدل کیږي، یا له پامه غورځول کیږي یا په شکمن ډول 

چلند کیږي. د دې غیر معمولي شرایطو سربیره, کارکوونکي باید 

د ماشوم په پالنه کې مداخله ونه کړي.- یوازې د دوی والدین 

د دې لپاره مسؤل دي! بهرحال, کو تاسو والدين اي او يقين لري 

ستاسو د ژوند شرایط ستاسو ماشوم په خطر کې اچوي.

تاسو باید د ماشوم د ساتنې مسؤل سره خبرې وکړئ یا د مشورې 

ورکولو خدماتو یا ستاسو د ولسوالۍ د ځوانانو فالحی دفتر سره 

اړیکه ونیسئ. 

زموږ کارمندان فيصله نشي کولي چي تاسو ته 

اپارتمنټ مالو شي

 ستاسو د فيسلټي کارمندان به فئصله ونه کړي چې تاسو به یو 

فلیټ ترالسه کړئ، د کور مالک به یې وکړي. ستاسو مشنري 

کارمندان هم وړاندیز کوي چې تاسو یو فلیټ واخلئ، اصلي مالک 

ستاسو مسؤلیت دی. د خپل فيسلټي د استوګنې خدماتو څخه 

وغواړئ چې تاسو سره د فلیټ موندلو یا ستاسو د لګښتونو 

پوښلو لپاره غوښتنه وکړئ. محلي مشورتي خدمتونه او د مالتړ 

اقدامات هم کولی شي تاسو سره د فلیټونو په موندلو کې مرسته. 

لکه د ولسوالۍ د استوګنې ګروپونه.

 LAF هغه خلک چې د ساتنې ځانګړي اړتیاوې لري کولی شي له

څخه وغواړي چې دوی د "کډوالو کور" لپاره د انتظار لیست 

www.berlin.de/laf/wohnen/ :کې واچوي، ویب پاڼه وګورئ

  informationen-fuer-fluechtlinge/wohnungen

د مهاجرینو په اړه د برلین الرښود کتاب په 9 څپرکي کې نور 

 معلومات ترالسه کړئ:

 www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

ستاسو په فيسلټي سره هغه کارمندان او امنیت چې ستاسو په 

اړه پوهیږي یا فکر کوي ستاسو په جرمني کې د اوسیدو حق اغیزه 

نه کوي. که تاسو د پناه غوښتنې رد شوي غوښتنلیک کې مرستې 

ته اړتیا لرئ، البته تاسو کولی شئ په خپل مرکز یا د مشورې 

ورکولو خدماتو کې د ټولنیزو کارمندانو سره هم اړیکه ونیسئ. 

د انالین کډوالو لپاره د برلین الرښود په 5 څپرکي کې نور معلومات 

 ترالسه کړئ:

 www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

 زموږ کارمندان فيصله نشي کولي تاسو ته به 

څومره پيسي مالويګي

د دې په اړه فيصله چې ایا تاسو د )مالي( مرستې مستحق یاست 

او څومره د ټولنیز امنیت قانون کتابونو AsylbLG، SGB II یا 

SGB XII پر بنسټ دي. LAF، د ولسوالۍ دفتر )ټولنیزو چارو( 
افسر یا د کار مرکز به بیاکتنه وکړي او وروسته فيصله وکړي. 

ستاسو د هستوګنې کارمندان پدې پریکړه کې هیڅ واک نه لري. 

عموما، تاسو باید د دې فائدو لپاره غوښتنه کوي. ټولنیز خدمتونه، 

مشاورین او وکیالن به تاسو سره د انفرادي پوښتنو په اړه مرسته 

وکړي. مشاورین او وکیالن به د LAF، د کار مرکز یا د ولسوالۍ د 

دفتر )ټولنیزو چارو( لخوا کومې پریکړې تشریح کړي او تاسو ته به 

ووایي چې آیا تاسو د دې پریکړو په وړاندې اپیل کولی شئ. د مثال 

په توګه، که ستاسو ګټې کمې شوې وي یا ستاسو غوښتنلیک رد 

شوی وي. 

د انالین کډوالو لپاره د برلین الرښود په 10 او 11 څپرکي کې نور 

 معلومات ترالسه کړئ:

 www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

KoordFM په پنکو )Pankow( کې د LfG-B د استوګنې په اړه ورکشاپ د کاري ځواک سره "د تنوع پیژندنه"

http://www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/kooperation-schule-jugendhilfe-k
http://www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/kooperation-schule-jugendhilfe-k
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/wohnungen/
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/wohnungen/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
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ستاسو د فيسلټي کارمندان پریکړه نه کوي چې 

ایا تاسو ته د کار کولو اجازه درکول کیږي یا کار 

ترالسه کوئ

آیا تاسو د کار کولو اجازه لرئ یا نه ستاسو د اوسنۍ استوګنې 

وضعیت پورې انحصار لري. که تاسو د استوګنې ځنډول یا لنډ 

 LEA مهاله جواز لرئ، تاسو باید د کار یا روزنې پیل کولو دمخه د

څخه د اجازې غوښتنه وکړئ. د خپل غوښتنلیک په اړه د مرستې 

لپاره له خپلو ټولنیزو خدماتو یا مشاور څخه پوښتنه وکړئ. که 

تاسو د کار کولو اجازه نه لرئ، تاسو کولی شئ ورسره مقابله 

وکړئ. تاسو به په ضمیمه کې د مشورتي خدماتو پته ومومئ. 

د استوګنې په ډیری تاسیساتو کې، دا ممکنه ده چې د تش په 

نامه "د کار فرصتونو" )yl 5 AsylbLG( څخه کار واخلئ. اوس 

مهال، اوسیدونکي د دې "دندو فرصتونو" لپاره په ساعت کې 80 

سینټ تخصیص ترالسه کوي. "د کار فرصتونه" باید په یوه مرکز 

کې د ټولو اوسیدونکو ترمنځ په مساوي توګه وویشل شي. هیڅ 

څوک باید غیر عادالنه ګټه یا تاوان ترالسه کولئ. په هرصورت، 

مهم کارونه لکه پاکول یا نوي کاري د "دندو فرصتونو" په توګه 

نشي ګڼل کیدی. 

د انالین کډوالو لپاره د برلین الرښود په 14 او څپرکي کې نور 

 معلومات ترالسه کړئ:

www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

د فيسلټي کارمندان نشي کولی ستاسو څخه د 

پیسو غوښتنه وکړي

د کور کارمندان او چمتو کونکي نشي کولی ستاسو څخه د پیسو 

غوښتنه وکړي. 

ستاسو په تاسیساتو کې د مینځلو ماشینونو ، ټمبل وچونکو 

، شاورونو او پخلنځي کارول د اوسیدونکو لپاره هیڅ لګښت 

نلري. هم دغه رنګه د ټولنیزو خدماتو او د خواړو او حفظ الصحې 

محصوالتو کارولو باندې پلي کیږي چې ځینې وختونه د فيسلټي 

لخوا چمتو کیږي )یوازې د استوګنې په ځایونو کې(. تاسو حتی 

ضرورت نلرئ د فرنیچر، چابيانو یا لفټونو لپاره پیسې ورکړئ. 

د رسونکو لګښتونه د LAF له الرې پوره کیږي. له همدې امله ، 

تاسو به هیڅکله اړتیا نلرئ خپل چمتو کونکي تادیه کړئ. که 

تاسو د خپل عاید پراساس د کور لپاره پیسې ورکولو ته اړتیا لرئ، 

تاسو به په نيعه ډول د LAF څخه د تادیې لپاره لیکلي غوښتنه 

ترالسه کړئ )5 څپرکی موازنه کړئ(. 

که ستاسو چمتو کونکی یا کارمند بیا هم له تاسو څخه د پیسو 

غوښتنه کوي، نو بیا ټینګار وکړئ چې دوی تاسو ته لیکلي توجیه 

درکړي او LAF یا مشورتي شرکت ته یې وسپاري ترڅو ارزونه 

وشي.

 ايا يو کس خالص يا اخستلي شي ستاسو 

له پاره ډاک

د جرمن د قانون له مخې، هغه پوست چې په ښکاره ډول تاسو 

ته مخاطب شوی وي )لکه لیکونه( ستاسو له اجازې پرته بل څوک 

نشي خالصولی. دا قواعد پلي کیږي حتی که تاسو خپل پوسټ 

بکس نلرئ. د کور مدیریت کولی شي الزم تاسو ته لیکونه واخلي 

)د استثناء لپاره الندې بکس وګورئ(، مګر دوی نشي کولی هغه 
خالص کړي یا ستاسو د واضح توافق پرته بل چا ته ورکړي. نو 

ځکه، دوی باید تل ستاسو پوست تاسو ته وسپاري بعير خالص 

او يا ستاسو پوسټ بکس کي کيګدي. که څوک ستاسو د اجازې 

پرته ستاسو پوست خالصوي، دا د هغه مقرراتو څخه سرغړونه ده 

چې په ټول فيسلټي کې پلي کیږي. په دې حالت کې، تاسو کولی 

شئ د سرغړونې په توګه پولیسو ته راپور ورکړئ. د مکتوبونو د 

قوانینو محرمیت ته. که تاسو په دې اړه کومې مرستې ته اړتیا 

لرئ، د دې کتاب په ضمیمه کې د BuBS یا یو بل مشورتي شرکت 

سره اړیکه ونیسئ.  

که چري تاسو اوسيګي فيسلټي استقباليه کي, کارمندان باید 

تاسو ته خبر درکړي کله چې تاسو پوسټ ترالسه کوئ. هره ورځ 

تپوس وکړي دوي نه چي ستاسو له پاره پوسټ راغلے هو نه دے. 

د کور مدیریت باید په فيسلټي کې ستاسو )اساسي( حقونه تضمین کړي او يقين ترالسه 

کړي چې ټول کارمندان یې درناوی کوي. دا هم خاص پلي کيګي په خپل محرمیت او 

شخصي حقونه خوندي کړئ! 

ستاسو فيسلټي باید په پوسترونو کې معلومات ښکاره کړي کله 

چې تاسو کولی شئ خپل پوسټ وسپارئ. 

پهشريکه فيسلټي کي,کارمندان اړتیا نلري چې تاسو ته خبر 

ورکړي کله چې ستاسو پوست راشي. د استوګنې د اسانتیاوو 

برخالف، شريک کورونه اکثرا د اوسیدونکو لپاره پوسټ / لیک 

بکسونه لري. هره ورځ خپل پوسټ بکس وګورئ یا ډاډ ترالسه 

کړئ چې یو څوک تاسو ته وایي کله چې ستاسو پوسټ راشي. 

که چیرې یو فيسلټي پوسټ / لیک بکسونه نلري، دا د کارمندانو 

پورې اړه لري ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې تاسو خپل پوست ترالسه 

کړی. د فيسلټي هستوګنې هر ځای به د وروسته ویش لپاره خپل 

طرزالعمل ولري. 

که تاسو خپل پوسټ په خپل وخت نه ترالسه کوئ ځکه چې هره 

ورځ ستاسو د پوسټ سپارلو لپاره خورا محدود وخت شتون لري، 

مهرباني وکړئ د LAF یا BuBS د شکایت ادارې د کور مدیریت 

سره خبرې وکړئ.

LAF غواړي د راتلونکو پوستونو لپاره د خپل ویش سیسټم ښه 
کړي. په هرصورت، هر بدلون باید د ټولو LAF 80 فيسلټيزاړتیاوې 

شاملې کړي.

ستاسو په فيسلټي کي څه خقونو دي؟2.2.

KoordFM د AWO Refugium Buch فيسلټي، د 2018 اوسیدونکي سروې بیاکتنه.
 KoordFM پوسټر په 

 AWO Refugium Buch
فيسلټي کي

 KoordFM پوسټر په 
 AWO Refugium Buch

فيسلټي کي

https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
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رسمي پوسټ تحویلي: 

د BAMF یا محکمو مهم لیکونه اکثرته لیږل کیږي  زياړه 

لفافه. هميشه دا زيړه لفافه ساتي. د سپارلو نیټه په هر یو 
کې یادونه شوې. دا مهمه ده ځکه چې وروستۍ نیټه د هغې 

ورځې څخه وروسته شمیرل کیږي، د مثال په توګه کله چې 

تاسو د BAMF له الرې د رد شوي پناه غوښتنلیک په وړاندې 

اپیل کوئ! په شريکه فيسلټي کي, باید زيړه لفافې او د 

دوی د تحویلي خبرتیاوې شتون ولري  تاسو ته به الس په 

الس حواله کيګي. که تاسو دننه نه یاست یا پوستي خدمت 

تاسو له السه ورکوي، ستاسو لیک د کورنۍ غړي، دایمي 

کوټې ملګري یا بل چا ته ورکول کیدی شي د تاسیساتو 

مدیریت. دا د "بدیل تحویل" په طور پیژندل کیږي. له همدې 

امله، مهرباني وکړئ هره ورځ وپوښتئ / وګورئ که تاسو 

کوم پوسټ ترالسه کړی وي، ځکه چې د بدیل تحویل سره 

سم نیټه پیل کیږي. ډاک خدمتونه هم کولی شي یو کوچنی 

یادداشت پریږدي چي تاسو خبر کړي چې ستاسو ډاک د 

پوستې دفتر څانګه کې پاتې کیږي. په دې حالت کې، تاسو 

باید  ژر تر ژره یې د پوسټ دفتر نا واخلئ. ځکه چې خط د 

مخه "تولید شوی" ګڼل شوي. 

پوستي خدمتونه په شخصي توګه تاسو زيړ لیکونو ته نه راجع 

کويفيسلټي استقباليه ، پرځای یې، دوی د کور مدیریت 

یا وړ چارواکو ته ورکول کیږي. بیا به دوی باید خط تاسو ته 

وسپاري او په لفافه کې د سپارلو نیټه ولیکئ. د قانون له 

مخې، دا خط به د کارمندانو ته د سپارلو  3 ورځې وروسته 

"وصول شوی" وګڼل شي او یوازې هغه څوک چې تاسو 
ته یې خط اخیستی وي وروسته به تاسو ته درکړي. تل هغه 

نیټې ته پام وکړئ چې ډاک خدمت په کوم زیړ لفافه کې 

لیکلی وي چې تاسو ته د ټولنیزو خدماتو یا د کور کارمندانو 

لخوا درکړل شوي. که په لفافه کې د ورځې له لیکلو څخه څو 

ورځې تیرې شوې وي که څه هم تاسو هره ورځ د خپل پوسټ 

غوښتنه کړې ، لیکلي تصدیق ترالسه کړئ چې تاسو یوازې په 

هغه ورځ خط ترالسه کړی. د دې تصديق پرته مه ځئ. 

غلطي ستاسو د ډاک رسولو په وخت کې هم شتون لري. د 

مثال په توګه، پوست سړي / پوسته ښځه کولی شي ستاسو 

خط د کور د اداره کولو پر ځای غیر رسمي کارمند غړي یا 

امنیتي پرسونل ته وسپاري، یا د کور ساتونکی پخپله ستاسو 

خط تاسو ته په خپل وخت نه رسوي. که تاسو د تحویلي 

مسلې له امله یو مهم نیټه له السه ورکړئ ، مهرباني وکړئ 

وګورئ چې تحویلي د مشاور یا وکیل په مرسته سمه شوې 

وه! که دا ثابته شي چې د سپارلو تېروتنه وه، تاسو به جریمه 

نه شئ.

ايا کارمندان ستاسو کمري ته دننه کيدے شي 

بعيرستاسو د اجازت نه؟

رسونکي ژمن دي چې ډاډ ترالسه کړي چې مقررات تعقیب کیږي 

او حفظ الصحه په فيسلټي کې څارل کیږي او ساتل کیږي. نو 

ځکه، کارمندان ځینې وختونه اړتیا لري چې ستاسو کمري ته د 

انفیکشن تشخیص لپاره ننوځي یا ترمیم ته اړتیا ولري، د بیلګې په 

توګه. بهرصورت، د دي دا معنی ندي چې دوی کولی شي ستاسو 

د اجازې پرته ستاسو کمري ته ننوځي یا کله چې تاسو هلته نه 

یاست! 

تاسو باید د کور مدیریت، کارمندانو، سيکورټي او ستاسو د 

همکارانو لخوا درناوی وکړئ. په کور کې د نه منلو وړ حق 

)د اساسی قانون 13 ماده( او ستاسو د محرمیت ساتنه )د 
اساسي قانون 2 ماده، 1 پراګراف او 1 ماده، د اساسي قانون 

1 پراګراف(. د کور حقونه ستاسو په کوټه کې پلي کیږي. دا دی 
مطلب، چي تاسو پریکړه وکړئ چې څوک ستاسو کمري ته ننوځي 

او څوک هلته پاتې کیدی شي او څوک نشي.

صرف د قضييو په ګډه بیړنی حالتلکه اور، جدي حادثه یا 

روغتیا یا ژوند ته جدي ګواښ یو څوک ممکن ستاسو خونې ته 

ننوځي پرته لدې چې تاسو ته مخکې له مخکې ووایی دي ته وايلي 

کيګي “د ځنډ خطر”. که چیرې د فيسلټي کارمندان ستاسو په 

غیاب کې ستاسو کمري ته ننوځي، دوی باید ستاسو په کمره کې 

او د کور مدیریت سره د دې کولو لپاره لیکلي توجیه پریږدي. 

که نه نو، د استوګنې کارمندان په ټوله کې ستاسو کمري ته نه 

شي دننه کيدي  ستاسو په موجودګي کي او يا ستاسو د اجازه 

نه عير. کله چې تاسو په خپله کمره کې یاست، ټک وکړئ او تاسو 

ته انتظار وکړئ ترڅو دوی ته خبر ورکړي چې دوی کولی شي دننه 

راشي. تاسو )او ستاسو د کوټې ملګری که تاسو په ګډ استوګنځي 

کې اوسیږئ( باید د ترمیم، آفتونو کنټرول، معاینې یا نورو شیانو 

لپاره د ګمارنې دمخه خبر شي، او د ترسره کولو لپاره ستاسو 

موافقه اړینه ده.

که څوک ستاسو د خوښې خالف ستاسو کمره ته ننوځي کله 

چې کوم جدي خطر شتون نلري، تاسو کولی شئ د تیري جرمي 

شکایت درج کړئ. دا غوښتنه باید په لیکلې توګه عامه څارنوالۍ، 

پولیسو یا محکمو ته وسپارل شي، یا دا ممکن په دقیقو کې عامه 

څارنوال یا محکمې ته ثبت شي. که تاسو ډاډه نه یاست چې د 

کارمندانو غړی ستاسو کمره ته د ننوتلو حق لري، مهرباني وکړئ 

له هغوی څخه وغواړئ چې تشریح کړي چې دوی ولې ننوځي. د 

پیښې یادونه وکړئ او د کور مدیریت، BuBS )د نورو جزیاتو لپاره 6 

څپرکی وګورئ( یا مشورتي خدمت ته مراجعه وکړئ.  

حیاتنا: ستاسو کمره ته دننه تل 

حیاتنا: د ډاک سپارل
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ايا تاسو معالقات کونکو سره مالويدي شي؟

تاسو حق لرئ چې په هره کمره کې چې تاسو ته د ټولنې لخوا 

ټاکل شوي او همدارنګه ستاسو د فيسلټي سیمه ایزو سیمو کې 

میلمانه ترالسه کړئ. تاسو کولی شئ د کور قواعدو کې د لیدونکو 

په اړه ځانګړي توضیحات ومومئ. تاسو معالقات کولي شي د 

6 سحر10- شپي. 

که تاسو غواړئ چې د شپې میلمانه ولرئ، مهرباني وکړئ د کور 

مدیریت سره خبرې وکړئ. پھر وہ LAF سے چیک کریں گے کہ آیا 

یہ آپ کی سہولت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے )یعنی اگر مفت 

کمرے ہیں(۔ ... د موسمي حاالتو په څېر که ستاسو بچے بيمار وي 

يا ستاسو د کمري ملکري له ډاکټر سره کتل پکار دي، د زائرين بې 

اخيتاره د دې فيسلټي په دننه کې پاتې شئ. هو مهرباني سره خپل 

مديرت مخکي د دي اؤي. ستاسو ماشومان يقينن کولی شي 

خپل ملګري په کور کې پرته له دې چې خپل مور او پالر وګوري. 

LAF د ټولو مناسبو تاسیساتو اعالن کوي   چیرې چې لیدونکي کولی 
شي په لنډ مهاله توګه د شپې پاتې شي. دا به دا هم وڅیړي چې دا 

څنګه او ولې په راتلونکي فيسلټي کې ممکن کیدی شي، تر هغه چې 

دوی د عرضه کونکو سره په خپلو تړونونو کې د لیکلو توان ولري. 

دا د کور د مدیریت مسؤلیت دی چې تاسو ته د مناسب لیدنې 

اسانتیا )لکه پوسترونه، کتابچه او نور( خبر کړي. پدې معلوماتو کې 

باید پدې اړه توضیحات هم شامل وي چې ایا لیدونکو ته یوازې 

د شپې په خاموش ساعتونو کې د وتلو اجازه ورکول کیږي یا ایا 

لیدونکو ته هم اجازه ورکول کیږي چې په پورته ذکر شوي بیړني 

حالتونو کې په استوګنځي کې شپه تیره کړي. معالقات کونکي 

باید د ننوتلو پرمهال راجستر شي. د دروازې کارمندان کولی شي 

د لیدونکو IDs وګوري مګر نشي کولی د دوی د لیدنې مودې لپاره 

وساتي یا د دوی نوم یا د دوی د لیدنې اړوند کوم بل معلومات 

ثبت کړي. د کور مدیریت، ټولنیز خدمتونه او امنیت اجازه نه لري 

چې ستاسو د لیدنې پرمهال شتون ولري یا پوښتنه وکړي چې 

ستاسو د لیدونکي سره ستاسو اړیکه څه ده. 

تاسو دا حق هم لرئ چې په بیړني حالت کې امبوالنس ته زنګ 

ووهئ )د تلیفون شمیره: 112( که تاسو په وخت روغتون ته الړ 

نه شئ. که سيکورټي یا د کور کارمندان ستاسو د غوښتنې سره 

 BBS امبوالنس ته زنګ ووهي، نو سمدستي یې د کور سيکورټي یا

ته راپور ورکړئ. 

که دا لږ اهم وي او تاسو نشئ کولی د محلي ډاکټر مشورې 

ساعتونو ته انتظار، تاسو یا ستاسو تسهیل کونکی / امنیت په 

تلیفون کې ډاکټر ته زنګ وهلی شئ )د تلیفون شمیره: 116 يا 

117( ورځي يا د شپي. تاسو کولی شئ د تلیفون له الرې طبي 
مشوره ترالسه کړئ او په تلیفون کې ډاکټر ته زنګ ووهئ. بیا به په 

راتلونکو څو ساعتونو کې یو ډاکټر ستاسو استوګنځي ته په موټر 

کې راشي.  

که تاسو په خپل فيسلټي کې د تاوتریخوالي سره 

مخ شئ نو څه تاسو وکړئ؟

تاسو پکار دي چي پوليس ته زنګ اوهئ که تاسو جنسي یا کوم 

بل ډول تاوتریخوالی تجربه کړئ. ستاسو د استوګنې کارمندان او 

سيکورټي هم باید ستاسو لپاره پولیس ته زنګ ووهي که تاسو 

غوښتنه وکړئ. دا مهمه نه ده چې تاوتریخوالی چا کړی دی. تاسو 

تل حق لرئ چې له پولیسو سره خبرې وکړئ او شکایت وکړئ، 

حتی که تاسو ته بل ډول وویل شي. هرکله چې امکان ولري دا 

سپارښتنه کیږي چې مخکې له یو مشاور سره خبرې وکړئ. له 

خپلو ټولنیزو خدمتونو څخه د ځانګړو مشاورینو د ادرس غوښتنه 

وکړئ.

په برلین کې ډیری نوښتونه او سازمانونه شتون لري چې تاسو 

کولی شئ د مرستې، عملي الرښوونو یا نورو معلوماتو لپاره 

مراجعه وکړئ. د ولسوالۍ له مخې طبقه بندي شوي لیست 

www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich ومومئ 
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حتی کله چې یو څوک ایستل کیږي، پولیس یو تضمین ته 

اړتیا لري، د بیلګې په توګه که دوی غواړي تاسو په المارۍ 

کې یا ستاسو د بستر الندې تالشي. 

د لټون د تضمین پرته، پولیس کولی شي یوازې ستاسو 

کمري ته ننوځي که چیرې تاسو د وطن ایستل کیږئ. "د 

ننوتلو" معنی دا ده چې پولیس کولی شي یوازې ستاسو د 
 کمري شاوخوا وګوري. دوی نور نشي کولی لټون وکړي 

)د بیلګې په توګه المارۍ کهوالوحل، او نور(.

که چیرې پولیس ستاسو کوټه لټوي، تل وغواړئ چې د دوی د 

لټون تضمین وګورئ! تل د لټون ریکارډ غوښتنه وکړئ. پدې کې 

باید د لټون دالیل شامل وي. دا په ځانګړې توګه په هغه قضیو کې 

اهم دی چیرې چې پولیس دعوي کوي چې د ځنډ خطر شتون لري. 

تل د پروتوکول یا حوالې غوښتنه وکړئ که چیرې ستاسو شیان 

واخیستل شي. 

که تاسو په دې اړه شک لرئ چې آیا پولیسو ته اجازه ورکړل شوې 

چې ستاسو کمري ته ننوځي / لټون وکړي، تاسو کولی شئ د 

LAF،BuBS سره اړیکه ونیسئ یا مسلکي قانوني مشوره وغواړئ 
)لکه وکیل یا د کډوالو مشورتي سره خبرې وکړئ. 

تاسو باید په طبي بیړني حالت کې څه وکړئ؟

که چري معموال د وجه طبي بیړنی حالت  تاسو د اور وژنې ته 

اړتیا لرئ ايمبولينس یا ستاسو په مرکز کې د بیړني ډاکټر لیدنه، 

امنیت یا نور پرسونل باید تاسو سره په تلیفون کې مرسته وکړي. 

نه د هستوګنې کارمندان او نه هم امنیت پریکړه کولی شي 

که څوک طبي اړتیا ولري!

هیڅ طبي متخصص شتون نلري ترڅو فيصله وکړي چې ایا 

امبوالنس ته اړتیا ده یا نه. هرکله چې شکمن طبي بیړني حالت 

وي او روغتون ته بدیل لیږد ممکن نه وي، امبوالنس باید راشي، 

سمدستي. 

ایا کارمندان اجازه لري 

چې ستاسو کوټه، 

المارۍ یا سامان 

معاینه کړي؟

د هستوګنې کارمندان نشي 

کولی ستاسو کوټي، ستاسو 

المارۍ یا ستاسو شخصي 

سامانونه معاینه کړي. په دې 

قاعده کې هیڅ استثنا نشته.

 پولیس د څه کولو واک لري؟

څه پیښیږي کله چې یو کس د ملک وشړل شي؟

پولیس یوازې کولی شي ستاسو کوټه پلټنه وکړي که چیرې دوی 

د ولري. لټون تضمین . لټون یوازې په استثنایی شرایطو کې د 

تضمین پرته ترسره کیدی شي ، د مثال په توګه کله چې د ځنډ 

خطر شتون ولري. امثالونه دد ځنډ خطر پدې کې ممکن هغه 

وخت شامل وي کله چې پولیس د جرم څخه سمدستي وروسته 

یو شکمن تعقیب کړي او یو معقول شک شتون ولري چې هغه 

یا هغه ستاسو په کمره کې دی یا که د شکمن ژوند ته مستقیم 

ګواښ وي. که چیرې پولیس ستاسو د کوټې د ملګري د توکو 

د لټون لپاره تضمین صادر کړي، دوی کولی شي یوازې د 

کوټې د ملګري ملکیت وپلټي، نه ستاسو خپل.

Hayatuna: بازرسی 
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2ن د استوګنې د کارمندانو مسؤلیتونه او د اوسیدونکو حقونه ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

موخې لپاره ریکارډونه حذف شوي او تاسو څنګه شکایت کولی 

شئ. تاسو تل د خپلو حقونو په اړه د معلوماتو حق لرئ کله چې 

تاسو د CCTV له الرې څارنه کوئ. 

تاسو څه کولی شئ که چیرې تاسو فيسلټي ته د 

السرسي ته منع کړي شي؟

اداره کولی شي تاسو ته خبرداری درکړي که تاسو د کور قواعد 

مات کړئ. خبرداري به الزم تاسو باید په لیکلو او توجیه کې 

درکړل شي. ستاسو د دریم خبرتیا وروسته ممکن د ودانۍ څخه 

بندیز صادر شي. بندیز باید په لیکلو کې هم توجیه شي. بندیز به 

وي دري مياشتو له پاره کارمند او یوازې په هغه فيسلټي کې به 

پلي شي چې تاسو یې منع شوي یاست. په اصل کې، یوازې د کور 

اداره حق لري چې بندیز صادر کړي. 

بهرصورت، دا د دې معنی نلري چې تاسو به د خپل محدودیت 

دورې په پای کې بیرته خپل فيسلټې ته راستانه شئ. مګر تاسو ته 

به اجازه درکړل شي چې بیا ځای ته ننوځي. 

سمدستي بندیز یوازې په استثنایي شرایطو کې صادر کیدی شي، 

د بیلګې په توګه که چیرې د بل اوسیدونکي په وړاندې تاوتریخوالی 

شوی وي. دا ځینې وختونه د سيکورټي بدلون مدیرانو لخوا صادر 

کیدی شي. د شفټ ترتیبات د فيسلټي په دروازه کې موندل 

کیدی شي. د هغو حالتونو په اړه ومومئ چیرې چې محدودیت 

ممکن د کور په مقرراتو کې ستونزه وي )د LAF د استوګنې 

فيسلټي لپاره د کور قواعد ٪11 پرتله کړئ(.

که تاسو په دې باور یاست چې تاسو ته په غلطه توګه اخطار یا 

بندیز لګول شوی، تاسو باید د امکان په صورت کې په لیکلې توګه 

د هغې په وړاندې اپیل وکړئ. د کور مدیریت باید ستاسو اپیل 

ترالسه کړي او ځواب ووایی. تاسو د ګواه نوم هم ښودلئ شي. 

ستاسو د سامان سره څه پیښیږي کله چې تاسو 

نور په دې فيسلټي کې ژوند نه کوئ؟

کله چې تاسو بهر ځئ، د فيسلټي ټولې شتمنۍ )د بیلګې په توګه، 

هغه څه چې تاسو له ځانه سره ندي راوړي( باید وساتل شي. دا به 

فرض شي چې هر څه چې پاتې دي له مینځه وړل کیدی شي. دا د 

اوسیدونکو په لګښت ترسره کیدی شي. 

که تاسو په لنډ خبرتیا کې دا فيسلټي پریږدئ ځکه چې تاسو منع 

شوي یاست، تاسو ته به د هر هغه ملکیت د ترالسه کولو فرصت 

تضمین شي چې تاسو پریښودل شوي یاست. ستاسوپه دې 

ټولو توکو کې د ملکیت حقونه له همدې امله، دا تل درناوی 

کیږي. 

اسناد او قیمتي توکي چې د اوسیدونکو لخوا پریښودل شوي د 

عرضه کونکي لخوا خوندي ساتل کیږي که چیرې مالک دوی ته 

ونه رسیږي. د ورک شوي ملکیت په اړه قانوني مقررات )965(. د 

جرمن سيول قانون( به اغیزمن پاتې نشي. ستاسو عرضه کوونکی 

به دا توکي د شپږو میاشتو لپاره وساتي.

ایا زموږ په فيسلټي کې د ویډیو نظارت اجازه 

لري؟

ستاسو په کمرو، اجتماعي سیمو، پخلنځي، تشنابونو، زینو، لفټونو 

او داالنونو کې د ویډیو څارنه منع ده. د ویډیو څارنه په آزاده توګه 

د السرسي وړ داخلي سیمو کې یوازې یو تاسیساتو ته اجازه 

ورکول کیږي. دا یوازې ستاسو د کورنیو حقونو د ساتنې یا د 
جنایي جرمونو د تعقیب لپاره کارول کیدی شي. 

ریکارډونه باید ژر تر ژره حذف شي ځکه چې دوی نور اړتیا نلري. 

دا معموال د 48-24 ساعتونو وروسته معنی لري. ستاسو چمتو 

کوونکی باید تل تاسو د سایټ د ویډیو څارنې سیسټمونو څخه 

خبر کړي. د مثال په توګه، دوی ممکن دا په پوسټر یا نښه کې 

ښکاره کړي چې دا په ګوته کوي چې څوک څارل کیږي او د کومې 

تصویب شوی که چیرې د مخنیوي لپاره هیڅ قانوني دلیل شتون 

نلري او غیر حاضري د مهمو دالیلو لپاره اړینه ده )لکه په روغتون 

کې بستر کیدل، د ښار څخه بهر چارواکو سره لیدنه، د ښار څخه 

بهر د کار کولو اجازه، په ځینو کورنیو پیښو کې ګډون( لکه ودونه، 

جنازې، او نور .( په ځینو استثنایی حالتونو کې )لکه اوږده روغتون 

کې پاتې کیدل(، ممکن د 20 ورځو څخه زیات اجازه ورکړل شي.  

دا څرګنده نده چې ایا د اوږدې مودې غیر حاضرۍ اجازه لري د 

هغو خلکو لپاره چې د کار ټولنیزو چارو د دفتر څخه ګټه پورته 

کوي. دا غوره ده چې د اوږدې غیر حاضرۍ رخصتۍ دمخه د خپل 

خدمت چمتو کونکي سره مشوره وکړئ ترڅو د قانوني مسلو په 

اړه توضیحات وړاندې کړي او که چیرې د تطبیق وړ وي، د غیر 

حاضرۍ رسمي رخصتۍ غوښتنه وکړئ. 

توجي: الندې یوازې د هغو اوسیدونکو لپاره 
تطبیق کیږي چې د LAF څخه فائدي ترالسه 

کوي: 

که تاسو د دریو ورځو څخه زیات غیر حاضر یاست، مهرباني 

وکړئ د خپل کور مدیریت ته خبر ورکړئ. LAF په ټولو 

استوګنځایونو کې یوه فورمه چمتو کړې )د 2 ضمیمه وګورئ( 

چې تاسو کولی شئ د بریښنالیک له الرې LAF ته خپل 

غوښتنلیک لیږلو لپاره وکاروئ. مهرباني وکړئ فورمه نيع

LAF ته مه لیږئ. پرځای یې، د خپل استوګنځي مدیر 
څخه وغواړئ چې تاسو ته د دې فورمې په کارولو سره 

ستاسو نیمایي هیلې خبر کړي. 

)یادونه: که تاسو د اوږدې مودې لپاره خپل فيسلټي پریږدئ. 
د LAF تړون نه غير, هیڅ تضمین نشته چې تاسو به خپله 

موجوده کمره بیرته په ورته فيسلټي کې ترالسه کړئ.  تاسو ته 

ممکن په بل استوګنځي کې ځای درکړل شي.(

دا تاسو پورې اړه لري چې فيصله وکړئ چې تاسو چا ته فيسلټي 

ته بلنه ورکولی شئ. په هرصورت، مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ 

چې ستاسو د لیدنې پرمهال ستاسو د خونې ملګري شخصي 

حقونه نه سرغړونه کیږي. تاسو ته ښه راغالست ویل کیږي چې 

زموږ مالتړ وکړئ ستاسو وکیل، مشاور او د نادولتي موسسو 

کارکونکي ستاسو په اسانتیا کې. دوی نشي کولی ستاسو 

فيسلټي ته د السرسي مخه ونیسي. 

د غونډې حقونه ممکن د COVID-19 د خپریدو مخنیوي وسیلې 

په توګه محدود شي. دا به د دولت د قوانینو پر بنسټ وي او البته 

په هغو کسانو باندې به هم تطبیق شي چې د کډوالو خدمتونه 

وړاندې کوي. 

تاسو کولی شئ د LAF، مشورتي خدماتو یا BuBS سره اړیکه 

ونیسئ که چیرې ستاسو د کور مدیریت په بشپړ ډول محدود وي 

یا د لیدنو په اړه خورا محدود وي.  

څه پیښیږي کله چې تاسو د فيسلټي څخه لرې 

یاست یا که تاسو غواړئ سفر وکړئ؟

تاسو ته اجازه درکول کیږي چې د شپې لخوا فيسلټي پریږدئ. 

بهرحال، که تاسو د 24 ساعتونو څخه ډیر پاتې یاست، مهرباني 

وکړئ خپل تسهیل کونکي ته خبر ورکړئ، ځکه چې ستاسو ځای 

ممکن د 3 ورځو وروسته ځای بل چه تا ورکړي.

کو تاسو پريښودل غواړي د دري ورځو څخه زيات, تاسو باید د 

خپلې فيسلټي سره سم اداري څانګې ته خبر ورکړئ. هلک کم چي 

اخلي دLAF فائديعير خاصر پاتي کيدئ شي تر20 ورځې په کال 
 LAF کې پرته له دې چې ستاسو په اوسني فيسلټي کې د

تصویب سره خپل ځای له السه ورکړئ. دا موده په استثنایي 

شرایطو کې اوږده کیدی شي، لکه په روغتون کې داخله کول )د 

LAF کور قواعد § 3.8 او 3.9 وګورئ(. 
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2ن د استوګنې د کارمندانو مسؤلیتونه او د اوسیدونکو حقونه ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

 تاسو کولی شئ د بندیز په ځواب کې LAF ته اي ميل هم: 

 Unterkunft-QS-Beschwerde@LAF.Berlin.de

تاسو کولی شئ BuBS ته هم مراجعه وکړئ )6 څپرکی وګورئ(. 

که تاسو د یو تاسیساتو لخوا په ځای کې د محدودیت سره صادر 

شوي، تاسو باید چمتو کړئ وروسته د استوګنې ځای ایا دا 

بندیز ستاسو د چمتو کونکي یا مسؤل چارواکي لخوا د اونۍ 

په پای کې یا ستاسو د ټولنیزو چارو دفتر یا د چمتو کونکي د 

پرانستلو ساعتونو څخه بهر صادر شوی و. بندیز باید څوک بې 

کوره نه کړي، حتی د یوې شپې لپاره هم!

د تبعیض پروړاندې محافظت

هیڅوک نشي کولی ستاسو سره تبعیض، تاسو ته به زیان ونه 

رسوي یا تاسو ته هیڅ ګټه ونه رسوي. مزهب, سياسي عقيدي, 

ستاسووطن داري يا ميراث, ستاسوجنس يا ستاسو جنسي 

تمایالت. هیڅوک باید د کوم دلیل لپاره تبعیض ونه کړي د 

چهبيماري, معزوري يا د دوي عمر. تاسو حق لرئ چې خپل 

دین په آزاده توګه ترسره کړئ تر هغه چې تاسو د کوم قانون څخه 

سرغړونه نه کوئ. بهرصورت، تاسو نشئ کولی هڅه وکړئ خپل 

ملګري اتباع ستاسو د مذهبي عقیدې تعقیب کړي.

دا په هر چا باندې تطبیق کیږي څوک چې په فيسلټي کې ژوند 

کوي یا کار کوي. که تاسو سره تبعیض کیږي، تاسو په خپل 

استوګنځي کې ټولنیز کار ته ځئ یا د مشورتي خدماتو سره اړیکه 

ونیسئ. 

 Landesstelle für( د دولتي تبعیض په وړاندې مساوي چلند

Gleichbehandlung gegen Diskriminierung – LADG( دا خپل 
 مشورتي خدمات هم وړاندې کوي، آنالین وګورئ 

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

که ستاسو د استوګنې کارمندان )د امنیت په شمول( د خپلو دندو 

په ترسره کولو کې تبعیض وکړي، تاسو کولی شئ د برلین ښار 

لپاره د LADG ombudsman له خدماتو سره هم اړیکه ونیسئ: 

 آنالین وګورئ

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

د انټرنیټ السرسی

چمتو کونکي مکلف دي چې د تړون په توګه چمتو کئمفت وائي 

فائي په فرقه ایزو سیمو کې، لږترلږه. LAF هڅه کوي چې په خپلو 

ټولو کمرو کې وړیا Wi-Fi استقبال چمتو کړي. که تاسو د خپل 

فيسلټي سره په کافي اندازه کارکونکي انټرنیټ السرسی نلرئ، 

مهرباني وکړئ د BuBS یا مشورتي شرکت سره اړیکه ونیسئ. 

فيسلټي واال باید د خپلو اوسیدونکو لپاره په ګډو کمرو کې د 

کمپیوټر کاري ځای هم چمتو کړي )د GU 3 فيسلټيز پرته(. 

خپله وينه وکړي

د LAF د هستوګنې په فيسلټيز کې، ټول اوسیدونکي حق لري چې 

په فيسلټي کې د دوی د ګډ جوړونې په جوړولو کې برخه واخلي )د 

کوډ ټاکل / ووایاست(. اجازه ورکول او مالتړ کول ستاسو د چمتو 

کونکي / فيسلټي اداره کولو مسؤلیت دید استوګنې شورا 

جوړول یا هم دغه شان يو وجود. د مثال په توګه، دوی باید د دې 

لپاره کمره چمتو کړي.

مهرباني سره ياد لري: 

 ستاسو د هستوګنې کارمندان پدې

 پریکړه کې هیڅ واک نه لري … 

ستاسو د پناه غوښتنې پروسه یا ستاسو د اوسیدو اجازه   —
/ تعلیق. 

تاسو په ټولنیزو فائدو کې څومره ترالسه کوئ؟   —

ايا تاسو ته به فليټ درکړي شي   —

ايا تاسو تا د کار کولو اجازه درکړي شي  —

کارمندان کولی شي تاسو سره پدې برخو کې د خپلو حقونو په 

کارولو کې مرسته که تاسو وغواړئ. 

د فيسلټي کارمندان نشي کولئ ... 

د اوسیدونکو شخصي استوګنځایونو لټون وکړئ  —

بدوند مخکینۍ اجازې پرته یا یوازې د ځنډ په صورت کې   —
د اوسیدونکو شخصي استوګنځایونو ته ننوتئ یا معاینه 

کړئ.

د اوسیدونکو بریښنالیک خالص او ولولئ   —

د مالقاتيانو جیبونه معاینه کړئ ، په سفرونو بشپړ بندیز   —
ولګوئ یا پرته له کوم ځانګړي خطر یا ستونزې څخه په 

اسانۍ سره بندیز صادر کړئ.

 CCTV په زینو، لفټونو، عامو کمرو یا د اوسیدو ځایونو کې  —
نصب کړئ. 

پولیسو یا LEA ته د خپل غیر حاضرۍ راپور ورکړئ یا د   —
خلکو په دفتر )Bürgeramt( کې د پوستې تحویلولو له الرې 

خپل راجسټریشن پای ته ورسوئ کله چې تاسو دایمي غیر 

حاضر نه یاست.

خپل خاضري/ غیر حاضري په منظمه توګه وګورئ )په دې   —
شرط چې دا ډول چکونه د LAF سره د استوګنې لګښتونو 

د ټاکلو په موخه ستاسو د برابرونکي په قرارداد کې 

مشخص شوي نه وي(

د اخبار په اخیستلو بندیز   —

د کور مدیریت او کارکوونکي الزم ... 

—  هر هغه قیمتي شیان چې تاسو ورسره پریږدئ د شپږو 
میاشتو لپاره وساتئ

يقين ترالسه کړئ چې په فيسلټي کې ستاسو حقونه   —
ساتل کیږي.

—  د طبي بیړني حالت په صورت کې ډاکټر / امبوالنس ته 
زنګ ووهئ.

ستاسو په کور کې د تاوتریخوالي / تبعیض څخه ساتنه   —
وکړئ.

د اوسیدونکو لپاره د تنظیم او ګډون لپاره فرصتونه چمتو   —
کول.

پولیس یوازې هغه وخت ستاسو سامانونه پلټنه کولی 

شي چې دوی د لټون امر ولري یا کله چې واقعیا، جدي 

ګواښ یا ژوند ته خطر وي.

mailto:Unterkunft-QS-Beschwerde%40LAF.Berlin.de?subject=
https://www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskriminierung/
https://www.berlin.de/sen/lads/recht/ladg/ombudsstelle/
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اسانتیاوې هم شتون ولري )په هر اوسیدونکي کې د 20-30 

لیټرو بار ظرفیت( )د حفظ الصحې پالن پرتله کړئ، 6 مخ(.

—  ټولې خونې باید د بندولو وړ وي او تاسو ته باید دکوټې کیلي 
درکړل شي. 

د جرنده کيدونکي المارۍ باید په لیلیه کې چمتو شي )د   —
حفظ الصحې پرتله کول، 5 مخ(.

د تړون سره سم استوګنځی. foد هر بالغ لپاره الزم ده چي   —
کم از کم: 

 m² 9 :د یو کټ کوټې لپاره  —
 m² 15 :دؤ کټو کوټي لپاره  —

m² 21 :د درې بسترې خونې لپاره  —
m² 27 :د څلور بستر خونې لپاره —

— په مربع مترو کې د فرش ځای باید د هر اپارتمان / کوټې په 
دروازه کې ښکاره شي.

له څلورو کسانو څخه زیات نه وي باید په یوه خونه کې   —
اوسیږئ )د کورنیو لپاره استثناوې کیدی شي( )په خدمت کې 

د "انفرادي اوسیدو ځایونه" پرتله کړئ او د استوګنې اسانتیاوو 
لپاره کیفیت مشخصات، د GU 1 und GU 2 لپاره(.

پلګونه باید د ماشوم ثبوت په ټولو خونو کې د ماشومانو لخوا   —
د السرسي وړ دي.

اداره کنندگان اقامتگاه های LAF باید »شرح خدمات و کیفیت« توافق شده با LAF بر 

اساس قرارداد را برای اقامتگاه به جا آورندن 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(.

د هستوګنې ډول پورې انحصار لري )د راتګ مرکز، د استوګنې 

ځای، GU 1، GU 2، GU3(، مختلف اړتیاوې به په مختلفو ډولونو 

کې پلي شي LAF فيسلټيز په وړاندیز کې، کوم چې ممکن د وخت 

په تیریدو سره بدلون ومومي. بهرصورت، الندې تل پلي کیږي:

 

ستاسو  معموال داخلي ځایونه پاکوي  )مګر د حفظ الصحې    —
پالن او خدماتو او کیفیت مشخصاتو سره سم، ستاسو په 

 GU 3 شخصي استوګنځي کې په ورځ کې یو ځل نه )قسمه

په هفته کې دوه ځله ګډ استوګنځی(. تاسو کولی شئ ولولئ 

چې دا به ستاسو د فيسلټي د حفظ الصحې په پالن کې څومره 

وخت او وخت وي.

کم از کم يو بوۍ د هرو 5 اوسیدونکو لپاره باید چمتو شي )د    —
حفظ الصحې پالن پرتله کړئ، 5 مخ(. 

د هرو 10 اوسیدونکو لپاره باید لږترلږه یوشاوروي )د حفظ    —
الصحې پالن پرتله کړئ، 5 مخ(. شاور وي )د حفظ الصحې 

پالن پرتله کړئ، 5 مخ(.

د هرو 10 ښځینه اوسیدونکو او هرو 15 نارینه اوسیدونکو لپاره    —
باید لږترلږه یوتشناب شتون ولري )د حفظ الصحې پالن پرتله 

کړئ، 5 مخ(.

د پاکولو اسانتیاوې باید په جرنده کيدونکي او ګډ کور کې د    —
جنس له مخې جال شي. 

په شريک فيسلټي کې د هرو 8 اوسیدونکو لپاره باید لږترلږه 4    —
حبونه چمتو شي. دلته باید د واش بیسین او انفرادي یخچال 

.3
ستاسو د استوګنې 

لپاره لږترلږه اړتيا
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3ن ستاسو د استوګنې لپاره لږترلږه اړتيا ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

 شاورونه، تشنابونه او تشنابونه 

باید څه شی ولري؟

شاورونه او تشنابونه باید د بندولو وړ وي او له جنسي پلوه جال 

وي. ګرمې اوبه باید 24/7 شتون ولري. د پاکولو خونه او د شاور 

انفرادي سټالونه په مناسب ډول د لید څخه خوندي دي. شاورونه 

باید ډیری هکونه او د ذخیره کولو المارۍ ولري. تشنابونه باید تل 

کافي ويد تشناب کاغذ او د صابون توزیع کونکي. دوی به هم 

بند ويد مودې محصوالتو لپاره کین. 

د اجتماعي ځایونو لپاره کارول شوي تجهیزات ستاسو د عرضه 

کونکي لخوا چمتو شوي. پدې کې د تشناب کاغذ او د هر توزیع 

کونکي لپاره مایع صابون شامل دي.  

 ایا تاسو خپل فرنیچر ته اجازه لرئ

 یا برقی وسایل ته؟ 

د استوګنې د مدیریت سره په مشوره، اوسیدونکي کولی شي 

خپل سامانونه په خپلو خونو کې اضافه کړي. پدې کې فرنیچر 

او غالۍ شامل دي، د بیلګې په توګه. په هرصورت، مهرباني 

وکړئ د جرګې د قواعدو په § 5 کې جوړ شوي ټکي په یاد ولرئ. 

د اوسیدونکو خپل د تودوخې او پخلي وسایل ممکن د استوګنې 

په سیمو کې د اور د خوندیتوب مقرراتو له امله ونه کارول شي. 

په خونه کې د نورو برقی وسایلو کارول یوازې د عرضه کونکي 

سره مشورې وروسته اجازه لري. که تاسو د خپل فرنیچر او برقی 

وسایلو کارولو څخه منع یاست، مهرباني وکړئ د BuBS شکایتونو 

مدیریت سره خبرې وکړئ.  

ایا تاسو به د خپلې 

کوټې کیلي ترالسه 

کړئ؟

هر اوسیدونکی به د خپلې 

خونې لپاره د کوټې کیلي یا 

ټرانسپوډر ترالسه کړي، په 

شمول د 12 کالو څخه پورته 

ماشومان. که تاسو په یوه 

خونه کې د څو نورو مجرد خلکو 

سره ژوند کوئ، تاسو د بند وړ 

المارۍ مستحق یاست. 

ستاسو چمتو کوونکی نشي 

کولی د جاري شوي کیلي 

/ ټرانسپوډر څخه د پیسو 
غوښتنه وکړي. که چیرې د 

کوټې کیلي یا ټرانسپوډر په 

مکرر ډول ورک شي ، نو پایله 

شوي لګښتونه د اوسیدونکي 

څخه بیرته اخیستل کیدی شي.

داالنونو او اجتماعي سیمو ته السرسی باید کافي ويښه-   —
روښانه. 

د کارکوونکو شمېرد چمتو کونکي او تاسیساتو ترمینځ د    —
موافقې سره سم باید هر وخت په سایټ کې وي. )د کور 

مدیریت، ټولنیز خدمتونه، د ماشومانو پالنه، او نور(

د کور مدیریت کولی شي پریکړه وکړي چې تاسو به په کومه خونه 

کې پاتې شئ او ستاسو د کوټې ملګري به څوک وي. جوړه، کورني 

ملګري او کورنۍ باید یوځای وساتل شي. په یوه خونه کې له 

یوې کورنۍ څخه زیات ژوند نشي کولی. مجرد خلک نشي کولی 

د کوټې ادعا وکړي. په هرصورت، دوی کولی شي د یوې خونې 

ادعا وکړي که چیرې ځینې طبي دلیلونه شتون ولري چې دوی یې 

د شریکولو مخه نیسي )څپرکی 4 وګورئ(. کله چې خونه وټاکئ، د 

کور مدیریت باید ستاسو خوندیتوب ته پام وکړي. 

دا باید حتی ممکن وي چې تاسو په لیلیه کې د محرمیت درجې 

ترالسه کړئ. که تاسو د خپل کوټې ملګري سره ستونزه لرئ، 

پوښتنه وکړئ چې آیا د کوټې بدلول ممکن دي. که چیرې یو نوی 

کوټه ملګری ستاسو کوټې ته حرکت وکړي، د کور مدیریت باید 

تاسو ته دمخه خبر ورکړي. 

د کوټې لپاره کوم آرائشی وسایل اړتیا لري؟

په هره خونه کې د بستر، بالښت او د هرې خونې ملګري لپاره یو 

توشک شتون لري - د ماشومانو په ګډون. د بانک بسترونه عموما 

اجازه نلري. اوسیدونکي به د دوی د کور مدیریت څخه بسترونه 

، تولیه او د پاکولو تجهیزات ترالسه کړي. په خونه کې یو الماری، 

یو میز، د استوګنې لپاره یوه څوکۍ، یو بن او یو یخچال لري.که 

ال دمخه په بل خونه کې شتون نلري. سامانونه د ماتول.له امله 

بدلیږي.

حیاتنا: د ننوتلو پرمهال سامان

حیاتنا: د ننوتلو پرمهال سامان

حیاتنا: )پورته(، اجتماعي تشناب ته د تګ لپاره سامان )الندې پوړ(
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خونې ځینې وختونه د ځانګړو موخو لپاره په ځانګړو وختونو کې 

بک کیږي، لکه د جرمن ټولګي، د بیلګې په توګه. د خپل کور له 

مدیر څخه پوښتنه وکړئ که تاسو غواړئ چې یو له عامو خونو څخه 

کار واخلئ. د استوګنې او اعتکاف خونې برسیره، باید د ماشوم 

پاملرنې ساحه او د ښوونځي د ماشومانو لپاره د کور کار خونه وي.

د روان COVID-19 وضعیت له امله ممکن د اجتماعي خونو په 

کارولو محدودیتونه ولګول شي. دا محدودیتونه به د دولت د 

قوانینو سره سم وي چې د کډوالو د استوګنې په برابرونکو باندې 

هم پلي کیږي.

څوک تاسو ته د پخلي لوښي درکوي؟

اوسیدونکي به د پخلنځي لوښي د دوی د استوګنې له ترتیباتو 

څخه ترالسه کړي ترڅو د ځان لپاره پخلی وکړي. د اړتیا وړ لږترلږه 

عرضه د کراکري، کټلري، یوه کڅوړه او یو پین څخه جوړه ده. 

 څوک کولی شي د اجتماعي ایزو 

ځایونو څخه کار واخلي؟

د استوګنې ټولې اسانتیاوې باید ټولنیز ځایونه ولري. دا خونې د 

ټولو اوسیدونکو لپاره دي او د کوچنیو ګوندونو لپاره دي، د ملګري 

اوسیدونکو سره لیدنه او لوبې کوي. په هرصورت، فرقه ییزې 

د Wi-Fi السرسي په اړه څه؟

وګورئ "انټرنېټ ته السرسی" په 2 فصل، 32 پاڼه کې. 

د جامو مينځلو، نظافت، نظافت او حشراتو د 

مينځلو اصول څه دي؟

ټول استوګنځی باید د جامو مینځلو، وچولو او اوسپنې لپاره خونې 

ولري چې په مناسبو وسایلو سمبال وي. د مینځلو ماشینونه او 

وچونکي باید ستاسو لپاره په هر وخت کې د کارولو لپاره شتون 

ولري )پرته د شپې د استراحت وخت(. تاسو حق لرئ د مینځلو 

ماشینونو او ټمبل وچونکو وړیا کارول. تاسو ته باید اجازه 

ورکړل شي چې خپل کالي ومینځئ هرڅومره چې تاسو فکر کوئ 

اړینه ده. په ورته ډول، تاسو ته باید اجازه درکړل شي چې هر هغه 

صابون او د مینځلو مهالویش وکاروئ چې تاسو یې خوښوئ. 

مهرباني وکړئ د مینځلو غوره پایلو ترالسه کولو لپاره د مقدار 

الرښوونې تعقیب کړئ او ستاسو په ناپاکو اوبو کې د صابون د 

پاتې شونو مقدار کم کړئ. 

د کور د قواعدو سره سم، د دې خبرې کوټې او هر هغه ګډوډۍ 

پاکولو ته چې تاسو په اجتماعی سیمه کې جوړ کړئ )یعنې 

پخلنځي(. په هرصورت، دا د  پاکولو کمپنۍ پورې اړه لري چې 

د اجتماعی ساحو څخه بهر د پاکولو ساحې / پخلنځی او خونه 

/ اپارتمانونه په منظمه توګه پاک کړي کله چې دوی په سایټ 
کې وي. پاکول باید په ورځ کې یو ځل ترسره شي. ستاسو چمتو 

کوونکی نشي کولی تاسو څخه وغواړي چې ستاسو د اپارتمان / 

خونې څخه بهر اجتماعی تشنابونه یا شاورونه پاک کړئ. 

د حفظ الصحې پالن سره سم، د هر ډول خونې لپاره د پاکولو 

تجهیزات چمتو شوي.

حیاتنا: اجتماعي پخلنځی

حیاتنا: د کالو مینځلو خونه حیاتنا: په یوه تاسیساتو کې ګډه خونه 
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که تاسو په خپله خونه کې کوم حشرات وګورئ )لکه د بستر کیګ 

یا کاکروچ(، تل یې سمدستي د خپل کور ادارې ته راپور کړئ، ځکه 

چې انفیکشن باید د عامې روغتیا چارواکو ته هم راپور شي. تاسو 

کولی شئ د BuBS یا مشورتي خدماتو سره هم اړیکه ونیسئ. دا 

ستاسو د کور د مدیریت دنده ده چې ډاډ ترالسه کړئ چې د حشره 

اغیزمن کنټرول شتون لري. د حشره کنټرول لګښتونه به ستاسو د 

چمتو کونکي لخوا پوښل شي. 

ایا تاسو کولی شئ په هر وخت کې تودوخې پلي 

کړئ؟

تاسو کولی شئ د اکتوبر له 1 څخه تر اپریل 30 پورې د تودوخې 

دورې په جریان کې هر وخت تودوخه فعاله کړئ. د کال په پاتې 

برخه کې، که بهر د تودوخې درجه د 15ºC څخه ښکته د شپې په 9 

بجو د دریو پرله پسې شپې لپاره راټیټ شي، ستاسو د کور اداره 

باید د تودوخې نظام فعال کړي. د شپې د خوب خونه کې د خونې 

تودوخه باید لږترلږه 23ºC-20 او 18ºC وي.

که یو څه مات شي نو څه به کیږي؟

که د مثال په توګه، تنور مات شي، تشناب بند شي، یا د ګرمو 

اوبو یا تودوخې نظام خراب شي، ستاسو د کور مدیریت به ډاډ 

ترالسه کړي چې دوی په وخت سره ترمیم شوي/ بدل شوي. په 

هرصورت، د څو دالیلو له امله دې ته ځنډول کیدی شي که تاسو 

نورې پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ د خپل کور مدیریت څخه 

پوښتنه وکړئ. که چیرې شیان ترمیم نه شي، تاسو کولی شئ 

د LAF د شکایتونو ټیم ته شکایت وکړئ یا د BuBS سره اړیکه 

ونیسئ. 

که تاسو اړتیا لرئ پرته له خپل غلطی څخه یو څه ترمیم کړئ - دا 

په قصدي ډول د کور تجهیزاتو یوه برخه زیانمن کول / ویجاړول – 

تاسو به د ترمیم / ځای په ځای کولو لپاره مسوول ونه کړئ.

 Neukölln ،مشورتي ټیم BuBS د JUH

د استقباليه په اسانتیاوو کې د خوړو لپاره څه 

اړتیاوې شتون لري؟

که تاسو اوس مهال د استوګنې په سیمه کې ژوند کوئ او له 

همدې امله خپل ټول خواړه ترالسه کوئ، تاسو د کافي )لږترلږه 

2600 کیلوری هره ورځ(، متوازن، متنوع او ویټامین لرونکي 
خواړه مستحق یاست. دیني او روغتیايي اړتیاوې به په پام کې 

ونیول شي. تاسو باید په ورځ کې لږ تر لږه یو ګرم خواړه وخورئ، او 

تاسو به په هره ورځ کې 2 لیټره څښاک هم ترالسه کړئ. که تاسو 

د ورځې په اوږدو کې د ډاکټر، چارواکو یا جرمني ټولګیو سره د 

لیدنې له امله غیر حاضر یاست، تاسو باید د غرمې ډوډۍ واخلئ 

چې دواړه متوازن او متنوع وي. که تاسو سهار وختي دا اسانتیا 

پریږدئ، ستاسو ناري باید تاسو ته په خپل وخت چمتو شي. دا به 

تطبیق شي  د ښوونځي ماشومانو باندې هم 

د خپل کور مدیریت سره خبرې وکړئ یا د BuBS سره اړیکه 

ونیسئ که تاسو فکر کوئ چې ستاسو خواړه ناکافي، کمښت یا 

ستاسو اړتیاوې نه پوره کوي.

د شکایاتو خدمت )BuBS( څخه 

معلوماتي کتابچې او څرګندونې

  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 1521814,                 
 ( 

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

 ( 
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 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

210818_BUBS_Flyer_VI.indd   4-6
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30.08.21   12:17

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 

210706_BUBS_Flyer_KUR_RZ.indd   4-6
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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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د پناه غوښتونکي حق د تش په نامه "محفوظ" ډلو لپاره د 

اړتیا وړ استوګنې حق د اروپايي اتحادیې د پناه غوښتنې د 

رسیدو الرښودونو )الرښوونو EU/2013/33( د 21 مادې او 20 

مادې پراساس دی ، د EU د وړتیا الرښود 3 پراګراف )الرښوونې 

EU/2011/95 )10/2( د پیژندل شوي کډوالو لپاره. ښايي د مهاجرو 
او پناه غوښتونکو د ځانګړو اړتياوو نور الملونه هم وي. 

د یوې ځانګړې اړتیا لپاره بیاکتنې کیدی شي د دې پراساس وي 

چې ایا یو څوک اړتیا لري چې د خوب خونه ولري یا پخلنځی / 

تشناب )اپارتمان(. د ځانګړو اړتیاو ارزولو نور اړخونه پدې کې 

شامل دي: د بل چا سره د ژوند کولو اړتیا چې کولی شي دوی 

ته هغه مرسته ورکړي چې دوی د معلولیت/ناروغۍ سره ورته 

اړتیا لري، د ځان د خواړو امکانات، د السرسي وړ استوګنځي 

او تشناب. پدې کې ممکن د یوې اسانتیا اړتیا شامله وي چې د 

تبعیض یا بریدونو څخه د اوسیدونکو د ساتنې لپاره وقف شوي 

وي )لکه د میرمنو لپاره چې یوازې سفر کوي او د LGBTI خلکو او 

ځینې   مهاجر اضافي اړتیاوې لري چې باید په 

پام کې ونیول شي کله چې هلته ژوند کوي. 

د مثال په توګه: 

حامله خلک   —

معلولیت لرونکي کسان   —

هغه خلک چې د شدید فزیکي یا دماغي ناروغیو سره مخ دي   —

هغه خلک چې د تاوتریخوالی، جنسي تیري یا د فزیکي یا   —
جنسي تاوتریخوالي نورو ډولونو ښکارشوي دي.

د انساني قاچاق ښکارشوي   —

ښځې یوازې سفر کونکي   —

مجرد والدین   —

د کوچني ماشومانو سره کورنۍ   —

هم جنس پرست، دوه جنس، زنکه بازه، ټرانس او انټر سیکس   —
 )LGBTI( خلک

زاړه خلک   —

هغه خلک چې په خپل هیواد کې د مذهبي اقلیت سره تړاو   —
لري. 

.4
ستاسو حقونه کله 

چې تاسو مخصوس 

اړتیاوې لرئ
KoordFM په Tempelhof، 2021 کې په یوه تاسیساتو کې د واکسینونو په اړه د 

معلوماتو تبليغ 
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ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه  ن ستاسو حقونه کله چې تاسو مخصوس اړتیاوې لرئ 

داسې نور(. پدې کې کیدای شي د یو شخص حق شامل وي چې 

د استوګنې له تاسیساتو څخه ایستل کیږي او ګډ استوګنځي ته 

لیږدول کیږي چیرې چې دوی کولی شي خپل خواړه چمتو کړي، په 

دې شرط چې نور استوګنځای شتون نلري. 

ستاسو د استوګنې کارمندانو سره د )ستاسو( ځانګړو اړتیاو په 

اړه خبرې وکړئ یا د خدماتو چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ چې 

تاسو یې مسؤل یاست )LSF، د کار مرکز یا د ټولنیزو چارو دفتر(. 

ستاسو د تاسیساتو ټولنیز خدمتونه یا مشورتي خدمت هم کولی 

شي تاسو سره مرسته وکړي، د بیلګې په توګه د برلین شبکه د 

 ساتنې اړتیا ته اړتیا لري 

 .)Berliner Netzwerk für schutzbedürfige Geflüchtete – BNS(

لفټونه باید لږترلږه د هغو کسانو لپاره شتون ولري چې نشي 

کولی د زینو څخه کار واخلي. پدې کې زاړه یا اوږدمهاله ناروغان، 

معیوبین، مګر امیندواره میرمنې او هغه خلک چې کوچني 

ماشومان لري شامل دي چې باید اخیستل کیږي. که تاسو لفټ 

ته د السرسي څخه منع شوي یاست یا که تاسو لفټ نلرئ او 

تاسو نشئ کولی له زینو څخه کار واخلئ، مهرباني وکړئ د خپل 

کور مدیریت یا BuBS سره خبرې وکړئ.

زموږ استوګنځی د اور وژنې منظم 

تمرینونه لري. که تاسو نشئ کولی د طبي 

دالیلو له امله په تمرین کې برخه واخلئ، 

تاسو د هغې پابند نه یاست. د خپلو 

ټولنیزو خدماتو څخه ومومئ چې د اور په 

صورت کې باید څه وکړي.

Reinickendorf, 2021،د واکسینونو په اړه د معلوماتو کمپاین KoordFM KoordFM په LAF استوګنځایونو کې د واکسین 
معلوماتو کمپاین، 2021

KoordFM د واکسین کولو په اړه د 
اوسیدونکو سروې، 2021

حیاتنا: اور وژونکی
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که تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې څوک عاید ولري او له همدې امله 

د کور لګښتونو لپاره تادیه کولو ته اړتیا لري )پورته ټولولوړنرخونه 

وګورئ( ، تاسو به د LAF څخه بیل ترالسه کړئ. تاسو کولی شئ 

حتما د دې بیلونو قانونيیت چیک کړئ. 

په دې اړه نور معلومات د معلوماتو د پاڼې په 3 ضمیمه کې 

موندل کیدی شي. 

اوسنۍ کړنالره یوازې یو لنډمهاله حل دی تر هغه چې اړوند 

چارواکي د فیس پالیسۍ په اړه موافقې ته ورسیږي. 

تاسو باید څه وکړئ؟

که تاسو پیسو ته اړتیا لرئ، تاسو کولی شئ د مشورتي خدماتو یا 

BuBS سره اړیکه ونیسئ. دوی به ستاسو مسله وګوري او د کومې 
نښې په لټه کې شي چې د تادیې غوښتنه ممکن قانوني نه وي.

زموږ د چمتو کونکي څخه د استوګنې لپاره یو کوچنی کارونکي 

فیس )کرایه( شتون لري. که تاسو پخپله د دې لپاره پیسې نشئ 

کولی )لږ / هیڅ عاید ترالسه نه کړئ؛ نه / ډیر لږ شتمنۍ(، تاسو 

کولی شئ د کار په مرکز، د ټولنیزو چارو دفتر یا LAF کې ستاسو 

د لګښتونو پوښلو لپاره غوښتنه وکړئ. که تاسو د ګټو مستحق 

یاست، د کور تطبیق وړ لګښتونه به په برخه یا بشپړ ډول پوره 

شي. که تاسو د دې په اړه پوښتنې لرئ چې ایا تاسو باید کرایه 

ورکړئ یا څومره پیسې ورکړئ، ستاسو د کور ټولنیز خدمتونه یا 

مشاورین د مرستې لپاره دلته دي! 

که تاسو د LAF په استوګنځي کې ژوند کوئ، الندې محدودیت 

په هر ډول لګښتونو باندې تطبیق کیږي چې تاسو ته د انسجام، 

کار او ټولنیزو چارو مقرراتو لپاره د مشرانو جرګې ریاست تعقیب 

کیدی شي: 

د 1 کس لپاره هره میاشت 344 یورو   —

د 2 کسانو لپاره هره میاشت 590 یورو   —

د 3 کسانو لپاره هره میاشت 738 یورو   —

د 4 یا ډیرو کورنیو لپاره په میاشت کې 984 یورو   —

0 210 هره میاشت د زده کونکو او زده کونکو لپاره چې د   —
 )BAföG( یا د زده کونکي وړیا مرستې )BAB( روزنې تخصیص

ترالسه کوي. دا مقررات پلي کیږي که چیرې تاسو د بې 

روزګاري ګټې II )هارټز IV( یا د پناه غوښتونکو د ګټو قانون 

الندې کوم ټولنیز مرستې یا ګټې ترالسه نه کړئ.

د نورو معلوماتو لپاره 3 ضمیمه وګورئ. 

 دا قواعد اوس مهال شتون لري )لکه:  اګست 2021( د برلین د

.ټولنیزې هوساینې محکمې تر واک الندې بیاکتنه کیږي
 KoordFM د ښځو د هستوګنې په برخه کې د مهارتونو تبادله 

Nachbarschaftsheim Schöneberg، 2021

.5
د کرایې لپاره 

استوګنځی؟
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تاسو کولی شئ خپل شکایت واخلئ:

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle – BuBS

 Donaustraße 78, 12043 Berlin-Neukölln :پته
ټلیفون: 2570 - 816901 /030 

 info@bubs.berlin :عمومي اړیکه
 beschwerde@bubs.berlin :شکایتونه

 U-Bahn Station Karl-Marx-Straße :عامه ترانسپورت

 Geygerstrasse )M41 from Hermannplatz( یا بس ته الړشئ

 www.bubs.berlin :ویب پاڼه

BuBS دلته یو خپلواک مشورتي خدمت شتون لري چې ستاسو 
شکایتونه به په برلین کې هرچیرې اداره کړي او مسؤلې ادارې 

ته یې ورسوي. د شکایاتو اداره کوونکي چې ستاسو په ژبه خبرې 

کوي ستاسو په استوګنځي کې به تاسو سره لیدنه وکړي، د دفتري 

ساعتونو لپاره ستاسو د تاسیساتو پوسترونه وګوري تاسو کولی 

شئ په Neukölln کې د BuBS مرکزي دفتر ته هم مراجعه وکړئ 

ستاسو حقونه باید ستاسو په کور کې د هرچا لپاره درناوی وشي. 

که تاسو فکر کوئ چې ستاسو حقونه تر پښو الندې کیږي، تاسو 

کولی شئ قانوني اقدام وکړئ. پدې کې تیریدونکي څرګندونې، 

ګواښونه، فزیکي تاوتریخوالی، تبعیض، جنسي ځورونه، برید، 

ګوښه کول یا کنټرول چلند، ښکار یا ځورول شامل دي. 

که چیرې نور اوسیدونکي اغیزمن شي، نو دا به ګټور وي چې تاسو 

څنګه کولی شئ د خپلو حقونو څخه په ښه توګه دفاع وکړئ. 

تاسو باید سندد خپلو حقونو هر ډول سرغړونې مستند کړئ )په 

لیکلي یا د آډیو ثبتولو په توګه(. 

 څه پیښ شوي، چیرته پیښ شوي او کله پیښ شوي؟ 

ایا یو شاهد وو؟ ایا تاسو یې کوم عکس/ویډیو لرئ؟ 

د خپل استوګنځي مدیریت په مثالي توګه خبر کړئپه لیکلو کې 

که تاسو باور لرئ چې ستاسو حقونه تر پښو الندې شوي دي. که 

تاسو لیکلي شکایت وړاندې کړئ، تاسو کولی شئ د مشورتي 

خدماتو، رضاکارانو معاونینو او BuBZ څخه مرسته ترالسه کړئ. 

که تاسو باور لرئ چې د بل اوسیدونکي حقونه تر پښو الندې کیږي 

مګر تاسو په شخصي توګه اغیزمن شوي ندي، مهرباني وکړئ 

ادارې ته هم خبر ورکړئ چې اوسیدونکی ستاسو رضایت غوښتنه 

کوي. تاسو کولی شئ شاهدان د استوګنې له مدیریت سره په هر 

ډول خبرو اترو کې راوړئ. د مدیرانو غبرګونونه / ډاډونه یاد کړئ. 

په معمول ډول, مدیریت باید ستاسو لپاره د حل الره 

ومومي. که چیرې مدیریت ته د شکایت کولو هیڅ معنی ونلري 
یا تاسو احساس کوئ چې اداره پخپله له مقرراتو څخه سرغړونه 

کوي، تاسو باید وکوالی شئ شکایت ولیکئ او د مشورتي شرکت 

په مرسته یې مناسبه ادارې ته وسپارئ. 

يو لسټ ومومئلپاره د مشورتي خدماتو د مهاجرين په برلين 

 کيدلته: 

 www.fluechtlingsrat-berlin.de/asylberatunginfoblatt

KoordFM د ادغام اسانتیاوو سره د شکایتونو جراحي، 2019 

.6
شکاياتونه

mailto:info%40bubs.berlin?subject=
mailto:beschwerde%40bubs.berlin?subject=
https://www.bubs.berlin/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/asylberatunginfoblatt.pdf
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ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه  ن شکاياتونه

د ساختماني نیمګړتیاو یا په خونو کې د ګڼې ګوڼې یا حتی د حفظ 

الصحې مسلو یا د خوراکي توکو کمبود لپاره هم تاسو باید خپل 

شکایت اړوند کس ته وکړئ ولسوالی دفتر لپاره څانګهودانۍیا 

صحت. 

د شدید خطر په صورت کې، مهرباني وکړئ پولیسو ته په 110 

بیړنۍ شمیره زنګ ووهئ. مهرباني وکړئ د مشورتي خدماتو سره 

د مشورې وروسته پولیسو ته د جرم راپور ورکړئ. 

د طبي بیړنیو حالتونو لپاره، مهرباني وکړئ په 112 کې د 

اضطراري ډاکټر یا د اور وژنې امبوالنس ته زنګ ووهئ یا په 116 یا 

117 کې د زنګ وهلو ډاکټر ته زنګ ووهئ. 

خپله مسله عامه کړئ

د جرمن فدرالي جمهوریت یو آزاد او دیموکراتیک ټولنیز دولت 

دی چې د قانون حاکمیت لخوا اداره کیږي. اساسي قانون د هر 

چا حق تضمینوي چې خپل نظر په آزاده او عامه توګه څرګند کړي، 

په دې شرط چې دا کار د نورو حقونه تر پښو الندې نه کړي. که 

ستاسو ادارې یا پورتنیو ارګانونو ته ستاسو شکایت د قناعت وړ 

پایله نه ورکوي، تاسو کولی شئد سنا اړوند څانګې یا د پارلمان 

هغه غړي ته چې د برلین په پارلمان کې ستاسو د استوګنې 

 .)Abgeordnetenhaus( سیمې استازیتوب کوي اړیکه ونیسئ

تاسو هم اجازه لرئ چې د خپل استوګنځي سره د شکایتونو 

په وړاندې په عامه توګه الریون وکړئ.. تاسو کولی شئ د 
ایالتي پارلمان د عریضې کمیټې ته عریضه وړاندې کړئ. 

تاسو کولی شئ د ښار د کډوالو له ادارې څخه د مرستې غوښتنه 

وکړئ.  

یا خپل شکایت د بریښنالیک یا تلیفون له الرې وسپارئ. د دوی 

ویب پاڼې/ څو ژبني الوتونکي وګورئ چې تاسو د دفتر ساعتونو او 

 BuBS نورو معلوماتو لپاره په خپل استوګنځي کې موندلی شئ. د

مشاورین به ستاسو سره د شکایتونو په ټوله پروسه کې مل وي. 

تاسو کولی شئ بې نومه شکایتونه هم وکړئ. ټولې خبرې اترې 

اعتمادى دي. 

 د LAF په تاسیساتو کې د هر ډول شکایتونو په اړه شکایتونه 

باید د بریښنالیک له الرې د LAF د "کیفیت تضمین" څانګې ته 

 Unterkunft-QS-Beschwerde@LAF.Berlin.de وسپارل شي 

 د برلین د کډوالو شورا سره کاپي شوې

 .buero@fluechtlingsrat-berlin.de

 تاسو به په اړه نور معلومات ومومئ LAF ویب پاڼه: 

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

تاسو کولی شئ په خپل استوګنځي کې د ستونزو لپاره د ولسوالۍ 

 د کډوالو همغږي کونکو سره اړیکه ونیسئ )د LAF لیست وګورئ:

www.berlin.de/laf/engagement/dateiablage/bezirkliche-
.)fluechtlingskoordinatoren012020.pdf

 د انسجام، کار او ټولنیزو چارو لپاره د مشرانو جرګې ریاست د 

 LAF لپاره مخکښ څارونکی اداره ده، آنالین وګورئ 
www.berlin.de/sen/ias. د دې څارنې په برخه کې، د مشرانو 
جرګې ریاست ځانګړی مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړي چې 

LAF خپلې دندې د قانون سره سم سرته رسوي. په هرصورت، 
د سپتمبر د 2021 ایالتي پارلماني ټاکنو وروسته، مسؤل کسان 

ممکن موقع ولري. تاسو کولی شئ د مهاجرپه چارو کې د 

پارلماني ویاند څخه هم پوښتنه وکړئ. د مثال په توګه، د برلین د 

مهاجرشورا څخه ومومئ. دوی د لیکلو لپاره غوره خلک دي.

تاسو هم خبرې کولی شئميډيا پلورنځي ستاسو د استوګنې د 

ستونزو په اړه. تاسو اړتیا نلرئ خپل نوم ورکړئ. بل احتمال به وي  

الریونونه او الریونونه تنظیم کړئ. 

په برلین کې ډیری نوښتونه او سازمانونه شتون لري چې تاسو 

کولی شئ د مرستې، عملي الرښوونو یا نورو معلوماتو لپاره 

مراجعه وکړئ. د ولسوالۍ له مخې طبقه بندي شوي لیست 

www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich ومومئ 

/berliner-initiativen/ آنالين.
KoordFM د ادغام اسانتیاوو سره د شکایتونو جراحي، 2019

 )2018 ،BuBS( د مشورتي بورډ ازمایښتي پروژه د خپلواک شکایتونو مدیریت KoordFM

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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د جرمني فدرالي جمهوریت اساسي قانون

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

د برلین اساسي قانون

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

 د مهاجرود ترالسه کولو لپاره د 

اروپا الرښوونې

www.eur-lex.europa.eu 

د استوګنې قانون

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

د پناه غوښتنې قانون

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

پناه غوښتونکي له قانون څخه ګټه پورته کوي

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

د انفیکشن محافظت قانون

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

 د حفظ الصحې پالن د انفیکشن محافظت 

قانون  3 سره سم )د  201ن12ن21 پورې(

www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_ 
aug2020  

د اداری طرزالعمل قانون

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

)AGG( د عمومي مساوي چلند قانون

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

د ودانولو د څارنې قانون برلین

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-
WoAufGBEV4P2

.7
مهم حقوقي 

اساسات

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
ضميمه

 ضمیمه 1:

عملیاتي مفهومونه / د LAF خدماتو کیفیت بیاکتنه او توضیحات

یادونه: زاړه تړونونه لغوه شوي دي. دا معموال د GU 1 ډول کور سره ورته وي.

GU 1GU 2GU 3د استقباليه اسانتیاارزښتمنى

خيالي / عمومي 
کارمندانو تناسب

د اسانتيا تنظیم کول: 

په هر استوګنځي کې د 1.0 بشپړ   ‒
وخت پوستونه د 130 ځایونو 

ظرفیت سره

په هر استوګنځي کې د 1.5 بشپړ   ‒
وخت پوستونه د 500-131 ځایونو 

ظرفیت سره

په هر استوګنځي کې د 2.0 بشپړ   ‒
وخت پوستونه د 501-1,000 

ځایونو ظرفیت سره 

په هر استوګنځي کې د 3.0 بشپړ   ‒
وخت پوستونه د 1,001 څوکیو څخه 

ډیر ظرفیت سره.

 ټولنیز کارکوونکي:

0.010 په هر ظرفیت کې د بشپړ 
وخت پوستونه )لږترلږه په هر 

استوګنځي کې 1 بشپړ وخت 

موقعیت( 

 سيکالوجسټ:

0.002 په هر ظرفیت کې د بشپړ 
وخت پوستونه د ارواپوه موقف د 

برلین د دولت سره په موافقه کې د 

بهرني خدمت لخوا چمتو کیدی شي. 

ټولنیز کارکوونکی او د ماشومانو 

 پالنه کوونکی:

0.015 په هر ظرفیت کې د بشپړ 
وخت پوستونه )لږترلږه په هر 

استوګنځي کې 1 بشپړ وخت( 

 رضاکار مرسته کوونکی:

په هر ظرفیت کې 0.002 د بشپړ 

وخت پوستونه )لږترلږه 0.25 په هر 

ځای کې د بشپړ وخت پوستونه( 

 د ادارې کارمندان:

0.010 د هر اوسیدونکي لږترلږه 0.25 
بشپړ وخت موقعیتونه )لږترلږه 0.25 

بشپړ وخت پوستونه( 

 مالي کارمندان:

د هر اوسیدونکي لږترلږه 0.010 بشپړ 

وخت موقعیتونه )لږترلږه 0.5 بشپړ 

وخت پوستونه(

د اسانتيا تنظیم کول: 

تر 500 ځایونو پورې د هر   ‒
استوګنځي لپاره 1.5 بشپړ وخت 

پوستونه 

تر 1,000 ځایونو پورې 2.0   ‒

 ټولنیز کارکوونکي:

د هر اوسیدونکي 0.010 بشپړ وخت 

پوسټونه 

 سيکالوجسټ:

د هر اوسیدونکي 0.002 بشپړ وخت 

پوستونه 

ټولنیز کارکوونکی او د ماشومانو 

پالنه کوونکی: 
د هر اوسیدونکي 0.009 بشپړ وخت 

پوسټونه 

 رضاکار مرسته کوونکی:

د هر اوسیدونکي 0.002 بشپړ وخت 

پوستونه 

 اداري کارکوونکی:

د هر اوسیدونکي 0.004 بشپړ وخت 

پوستونه 

 مالي کارکوونکي:

د هر اوسیدونکي 0.002 بشپړ وخت 

پوستونه 

خيال ساتونکی: 

په هر استوګنځي کې تر 300 ځایونو   ‒
پورې 0.5 بشپړ وخت پوستونه 

تر 500 ځایونو پورې په هر   ‒
استوګنځي کې 1.0 بشپړ وخت 

موقعیتونه 

تر 1,200 ځایونو پورې په هر   ‒
استوګنځي کې 2.0 بشپړ وخت 

موقعیتونه

د اسانتيا تنظیم کول:

د 500 ځایونو ظرفیت سره په هر   ‒
استوګنځي کې 1.5 د بشپړ وخت 

موقعیتونه 

په هر استوګنځي کې د 2.0 بشپړ   ‒
وخت پوستونه د 1,000 ځایونو 

ظرفیت سره

 ټولنیز کارکوونکي:

د هر اوسیدونکي 0.004 بشپړ وخت 

پوستونه 

ټولنیز کارکوونکی او د ماشومانو 

 پالنه کوونکی:

د هر اوسیدونکي 0.006 بشپړ وخت 

پوستونه 

 رضاکار مرسته کوونکی:

د هر اوسیدونکي 0.002 بشپړ وخت 

پوستونه 

 اداري کارکوونکی:

د هر اوسیدونکي 0.004 بشپړ وخت 

پوستونه 

 مالي کارکوونکي:

د هر اوسیدونکي 0.002 بشپړ وخت 

پوستونه 

خيال ساتونکی: 

په هر استوګنځي کې تر 300 ځایونو   ‒
پورې 0.5 بشپړ وخت پوستونه 

تر 500 ځایونو پورې په هر   ‒
استوګنځي کې 1.0 بشپړ وخت

موقعیتونه - تر 1,200 ځایونو پورې   ‒
په هر استوګنځي کې 2.0

 د اسانتيا تنظیم کول:

په هر استوګنځي کې 1 بشپړ وخت 

موقعیت 

ټولنیز کارکوونکي: 
تر 200 اوسیدونکو لپاره 1.0 بشپړ   ‒

وخت ځایونه 

تر 100 کسانو پورې د نورو   ‒
ظرفیتونو لپاره 0.5 بشپړ وخت 

ځایونه

خيال ساتونکی: 

په هر استوګنځي کې تر 300 ځایونو   ‒
پورې 0.5 بشپړ وخت پوستونه 

تر 600 ځایونو پورې په هر   ‒
استوګنځي کې 1.0 بشپړ وخت 

ځایونه
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8ن ضميمه ستاسو حقونه، زمه وارياني او اړتیاوې په برلین کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اوسیدونکي په توګه

GU 1GU 2GU 3د استقباليه اسانتیاارزښتمنى

خيالي / عمومي 
کارمندانو تناسب

خيال ساتونکی: 

0.5په هر وخت کې بشپړ پوستونه   ‒ 
 د 300 ځایونو ظرفیت سره د 

استوګنې ځای 

په هر استوګنځي کې 1.0 بشپړ   ‒
وخت موقعیتونه د 500 ځایونو 

ظرفیت سره

په هر استوګنځي کې 2.0 بشپړ   ‒
وخت موقعیتونه د 1,200 ځایونو 

ظرفیت سره

نه24/724/724/7د سایټ سيکورټي

د ځان پالنهد ځان پالنهد ځان پالنهپه ورځ کې 3 خواړه د خوړو رسول

د اوسیدونکو لخوا ترسره شوید اوسیدونکو لخوا ترسره شوید اوسیدونکو لخوا ترسره شوید اوسیدونکو لخوا ترسره شوید کوټې پاکول

د حفظ الصحې پالن سره سم د د پاکولو اسانتيا

اجتماعي سیمو هره ورځ پاکول. د 

کورنیو قواعدو سره سم د حشراتو 

انتاناتو لپاره منظم ازموینه، په شمول 

د اسنادو.

د حفظ الصحې پالن سره سم د 

اجتماعي سیمو هره ورځ پاکول. د 

کورنیو قواعدو سره سم د حشراتو 

انتاناتو لپاره منظم ازموینه، په شمول 

د اسنادو.

د حفظ الصحې پالن سره سم د 

اجتماعي سیمو هره ورځ پاکول. د 

کورنیو قواعدو سره سم د حشراتو 

انتاناتو لپاره منظم ازموینه، په شمول 

د اسنادو.

ټولنیزې سیمې په هفته کې دوه ځله 

پاکې شوې

 د پاکولو اسانتیاوو

ځانګړتیاوې

د اجتماعي سیمو لپاره خواړه د عرضه 

کونکي لخوا چمتو کیږي.

د اجتماعي سیمو لپاره خواړه د عرضه 

کونکي لخوا چمتو کیږي.

خپله سپالئي د اپارتمان ترتیب له املهخپله سپالئي د اپارتمان ترتیب له امله

 د پخلی کولو اسانتیاوو

ځانګړتیاوې

د اجتماعي سیمو لپاره خواړه د عرضه 

کونکي لخوا چمتو کیږي.

د اجتماعي سیمو لپاره خواړه د عرضه 

کونکي لخوا چمتو کیږي.

خپله سپالئي د اپارتمان ترتیب له املهخپله سپالئي د اپارتمان ترتیب له امله

د خونو لومړني فټینګ د برلین ایالت د کوټې اسانتیاوې

لخوا چمتو شوی. کوټې یو بستر، الکر، 

میز او څوکۍ لري.

د خونو لومړني فټینګ د برلین ایالت 

لخوا چمتو شوی. کوټې یو بستر، الکر، 

میز او څوکۍ لري او ورسره د فريج 

لپاره ځاګي.

د خونو لومړني فټینګ د برلین ایالت 

لخوا چمتو شوی. کوټې یو بستر، الکر، 

میز او څوکۍ لري او ورسره د فريج 

لپاره ځاګي.

د خونو لومړني فټینګ د برلین ایالت 

لخوا چمتو شوی. کوټې یو بستر، الکر، 

میز او څوکۍ لري او ورسره د فريج 

لپاره ځاګي.

GU 1GU 2GU 3د استقباليه اسانتیاارزښتمنى

وررسونکي باید ډاډ ترالسه کړي چې آرائشی شيان

نوي اوسیدونکي نوي یا مینځل شوي 

جامې / تولیه ترالسه کوي.

وررسونکي باید ډاډ ترالسه کړي چې 

نوي اوسیدونکي نوي یا مینځل شوي 

جامې / تولیه ترالسه کوي.

وررسونکي باید ډاډ ترالسه کړي چې 

نوي اوسیدونکي نوي یا مینځل شوي 

جامې / تولیه ترالسه کوي.

وررسونکي باید ډاډ ترالسه کړي 

چې نوي اوسیدونکي نوي یا مینځل 

شوي جامې / تولیه ترالسه کوي. 

اوسيدونکي د مینځلو مسؤلیت لري.

 د روغتیا ساتنې

محصوالت

د اوسیدونکي لخوا ترالسه شوید اوسیدونکي لخوا ترالسه شوید اوسیدونکي لخوا ترالسه شویعرضه د چمتو کونکي لخوا

اضافي )کوچني( سامانونه کیدای نهد خپل فرنیچر کارول

شي د مدیریت په تړون کې اضافه 

شي، مګر د وتلو وروسته باید بیرته 

واخیستل شي.

اضافي )کوچني( سامانونه کیدای 

شي د مدیریت په تړون کې اضافه 

شي، مګر د وتلو وروسته باید بیرته 

واخیستل شي.

اضافي )کوچني( سامانونه کیدای 

شي د مدیریت په تړون کې اضافه 

شي، مګر د وتلو وروسته باید بیرته 

واخیستل شي.

 د خپل برقی وسیلو

کارول

ستاسو د کور وسایل د کور قواعدو 

سره سم کور ته راوړل کیدی شي. 

د دوی کارول د اور وژنې قوانینو 

تابع دي.

ستاسو د کور وسایل د کور قواعدو 

سره سم کور ته راوړل کیدی شي. 

د دوی کارول د اور وژنې قوانینو 

تابع دي.

ستاسو د کور وسایل د کور قواعدو 

سره سم کور ته راوړل کیدی شي. 

د دوی کارول د اور وژنې قوانینو 

تابع دي.

ستاسو د کور وسایل د کور قواعدو 

سره سم کور ته راوړل کیدی شي. 

د دوی کارول د اور وژنې قوانینو 

تابع دي.

 د اجتماعي سیمو

کارول

ټول فرقه ایز ځایونه باید د هرچا د 

کارولو لپاره مفت وي. 

اجتماعي کمري باید د الندې موخو 

لپاره چمتو شي: د ګيم کمره، د کور کار 

کمره، د میلمنو کمره، سرپناه کمره. د 

مشاورتي کمري به هم شتون لري.

ټول فرقه ایز ځایونه باید د هرچا د 

کارولو لپاره مفت وي. 

اجتماعي کمري باید د الندې موخو 

لپاره چمتو شي: د ګيم کمره، د کور کار 

کمره، د میلمنو کمره، سرپناه کمره. د 

مشاورتي کمري به هم شتون لري.

ټول فرقه ایز ځایونه باید د هرچا د 

کارولو لپاره مفت وي. 

اجتماعي کمري باید د الندې موخو 

لپاره چمتو شي: د ګيم کمره، د کور کار 

کمره، د میلمنو کمره، سرپناه کمره. د 

مشاورتي کمري به هم شتون لري.

هیڅ اجتماعي خونې شتون نلري. د 

مشورې خونې شتون لري.

مينځل او وچونکي باید چمتو شي. د جامو مینځل

د یوې قاعدې په توګه، د هرو 25 

اوسیدونکو لپاره باید نږدې یو د 

مینځلو ماشین وي.

مينځل او وچونکي باید چمتو شي. 

د یوې قاعدې په توګه، د هرو 25 

اوسیدونکو لپاره باید نږدې یو د 

مینځلو ماشین وي.

مينځل او وچونکي باید چمتو شي. 

د یوې قاعدې په توګه، د هرو 25 

اوسیدونکو لپاره باید نږدې یو د 

مینځلو ماشین وي.

مينځل او وچونکي باید چمتو شي. 

د یوې قاعدې په توګه، د هرو 25 

اوسیدونکو لپاره باید نږدې یو د 

مینځلو ماشین وي.
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د شراکت استوګنې اسانتیا  ،  برلی

 Abwesenheiten@laf.berlin.de :ته

اندېښنې: ښاغلی/ښاغلی/نور 

 په زیږیدلی  .

ګرانه / میرمن، 

ښاغلے/ښاغلی/نور  

د غیر حاضرۍ د رخصتۍ غوښتنه کوي

له  تر  ځکه 

 دا ممکنه نه وه چې مخکې غوښتنه وکړي ځکه چې 

مهرباني وکړئ تصدیق کړئ چې په تاسیساتو کې زما اوسنی موقعیت به زما د 

 نشتوالي پرمهال زما لپاره خوندي وي. 

 

په ډیر درنښت،

 ضمیمه 2:

د اوږدې نشتوالي وروسته په تاسیساتو کې د خپل ځای ساتلو غوښتنه وکړئ

GU 1GU 2GU 3د استقباليه اسانتیاارزښتمنى

د تل لپاره نصب شوي ډیسټاپ کمپیوټرونه

کمپیوټرونه او وړیا انټرنیټ السرسی 

باید د غیر ټولنیز خونې اوسیدونکو 

ته شتون ولري )لږترلږه په هرو 100 

اوسیدونکو کې 2 وسایل(. دولت د 

برلین تجهیزاتو پیرود لګښت پوښي.

د تل لپاره نصب شوي ډیسټاپ 

کمپیوټرونه او وړیا انټرنیټ السرسی 

باید د غیر ټولنیز خونې اوسیدونکو 

ته شتون ولري )لږترلږه په هرو 100 

اوسیدونکو کې 2 وسایل(. دولت د 

برلین تجهیزاتو پیرود لګښت پوښي.

د تل لپاره نصب شوي ډیسټاپ 

کمپیوټرونه او وړیا انټرنیټ السرسی 

باید د غیر ټولنیز خونې اوسیدونکو 

ته شتون ولري )لږترلږه په هرو 100 

اوسیدونکو کې 2 وسایل(. دولت د 

برلین تجهیزاتو پیرود لګښت پوښي.

نه تطبیق کیږي

د ګرمايش دورانيه چي شروع د اکتوبر ګرمول

له 1 څخه تر 30 پورې او کله چې د 

بیروني تودوخې درجه د 15 درجې 

سانتي ګراد څخه ښکته د شپې په 

9 بجو د 3 پرله پسې شپې لپاره. په 
دې حالتونو کې، د اوسیدو ځای باید 

ستاسو د استوګنې لپاره مناسب 

تودوخه چمتو کړي. د برلین ایالت د 

تودوخې لګښتونه پوښي.

د ګرمايش دورانيه چي شروع د اکتوبر 

له 1 څخه تر 30 پورې او کله چې د 

بیروني تودوخې درجه د 15 درجې 

سانتي ګراد څخه ښکته د شپې په 

9 بجو د 3 پرله پسې شپې لپاره. په 
دې حالتونو کې، د اوسیدو ځای باید 

ستاسو د استوګنې لپاره مناسب 

تودوخه چمتو کړي. د برلین ایالت د 

تودوخې لګښتونه پوښي.

د ګرمايش دورانيه چي شروع د اکتوبر 

له 1 څخه تر 30 پورې او کله چې د 

بیروني تودوخې درجه د 15 درجې 

سانتي ګراد څخه ښکته د شپې په 

9 بجو د 3 پرله پسې شپې لپاره. په 
دې حالتونو کې، د اوسیدو ځای باید 

ستاسو د استوګنې لپاره مناسب 

تودوخه چمتو کړي. د برلین ایالت د 

تودوخې لګښتونه پوښي.

د ګرمايش دورانيه چي شروع د اکتوبر 

له 1 څخه تر 30 پورې او کله چې د 

بیروني تودوخې درجه د 15 درجې 

سانتي ګراد څخه ښکته د شپې په 

9 بجو د 3 پرله پسې شپې لپاره. په 
دې حالتونو کې، د اوسیدو ځای باید 

ستاسو د استوګنې لپاره مناسب 

تودوخه چمتو کړي. د برلین ایالت د 

تودوخې لګښتونه پوښي.

معموال د ورځې په جریان کې د سهار لیدونکي

له 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې او په 

 LAF استثنایی شرایطو کې د ادارې او

ترمینځ موافقتنامې سره.

معموال د ورځې په جریان کې د سهار 

له 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې او په 

 LAF استثنایی شرایطو کې د ادارې او

ترمینځ موافقتنامې سره.

معموال د ورځې په جریان کې د سهار 

له 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې او په 

 LAF استثنایی شرایطو کې د ادارې او

ترمینځ موافقتنامې سره.

هو

د وائی فای استقبال باید د چمتو د انټرنیټ السرسی

کونکي لخوا په اجتماعي ځایونو او 

انفرادي استوګنځایونو کې تضمین 

شي.

چمتو کونکي باید په اجتماعي سیمو 

کې د Wi-Fi شتون تضمین کړي. ډیری 

اسانتیاوې خونې هم وای فای لري.

چمتو کونکي باید په اجتماعي سیمو 

کې د Wi-Fi شتون تضمین کړي. ډیری 

اسانتیاوې خونې هم WiFi لري.

ټول اپارتمانونهWiFi السرسی لري.
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تاسو زده کړه کوئ یا زده کړه کوئ. 

 )BAB( زده کونکي او شاګردان به په میاشت کې د 21 210.00 یو ټاکلی مقدار د زده کړې وړیا مرستې

یا د زده کونکو وړیا مرستې )BAföG( ترالسه کولو کې تادیه کړي. دا اصول حتی که تاسو د بیکارۍ ګټې 

)Hartz IV( یا د پناه غوښتونکو د ګټو قانون الندې ټولنیز مرستې / ګټې نه ترالسه کوئ پلي کیږي. که 
تاسو دا ګټې ترالسه کړئ، تاسو د الندې کټګوریو لپاره وړ یاست: "تاسو د خپل معیشت لپاره د اضافي 

ګټو مستحق یاست". 

تاسو د خپل معیشت لپاره د اضافي ګټو مستحق یاست.

ستاسو عاید خورا ټیټ دی او تاسو د اضافي بیکارۍ ګټې II )هارټز IV( ، اضافي ټولنیزې مرستې یا د 

پناه غوښتونکو د ګټو قانون الندې ګټو لپاره وړ یاست. په دې حالت کې، ستاسو عاید به د ژوندانه ګټو 

سره ارزول کیږي چې تاسو اوس مهال ترالسه کوئ ترڅو ستاسو ونډه وټاکئ. 

د ژوند کولو ګټو کې شامل دي: 

تاسو به ؤمومي نوممعياري اړتیاوې يا اساسي فائديد پیسو لپاره چې د ورځني اړتیاو لپاره کارول   .1
کیږي لکه خواړه، جامې، خوځښت، په کلتور کې ګډون )د کار مرکز، د ټولنیزو چارو دفتر یا LAF لخوا 

ارزول کیږي(.

د کرایې او تودوخې لپاره )د ځواب مرکز څخه اټکل شوی، د LAF د ټولنیزو چارو دفتر(، تاسو به د   .2
استوګنې اصطالح  ومومئ(.

کله چې ستاسو ونډې محاسبه کړئ، ستاسو عاید به د نامتو معیاري اړتیاو او هر ډول تخصیصونو 

کمولو وروسته د لومړنیو ګټو لپاره چارج شي. 

ستاسو د استوګنې لګښتونه به یوازې هغه وخت اخیستل کیږي چې ستاسو عاید دومره لوړ وي چې دا 

د معیاري اړتیاو / اساسي ګټو څخه ډیر وي. په دې حالت کې، تاسو باید د خپل ژوند لګښتونو یوه برخه 

 LAF د کار مرکز، د .i.s ،پوښئ )مرسته(. پاتې لګښتونه ستاسو د خدمت چمتو کونکي لخوا پوښل کیږي

د ټولنیزو چارو دفتر.

 ضمیمه 3:

د LAF استوګنځي کې د ژوند لګښتونو شریک تادیه

ګرانو لستونکو، 

ایا تاسو په هغه هستوګنځي کې اوسیږئ چې د کډوالو چارو ریاست لخوا چمتو شوي؟ ایا تاسو خپل 

عاید لرئ؟ ستاسو د عاید پورې اړه لري، تاسو باید په خپل کور کې د ژوند کولو لپاره یو څه پیسې ورکړئ، 

لکه څنګه چې تاسو د فلیټ لپاره پیسې ورکوئ. مګر تاسو اړتیا نلرئ ټول لګښتونه پوښئ: ستاسو 

ونډه ستاسو د عاید په اندازې پورې اړه لري او یو لوړ حد شتون لري. موږ غواړو د دې بروشر سره د 

دې شراکتونو په اړه ډیری پوښتل شوي پوښتنو ته ځواب ووایو. د خپل وضعیت په اړه د نورو ځانګړو 

پوښتنو لپاره، مهرباني وکړئ د کار مرکز، د ټولنیزو چارو دفتر یا LAF یا کوم ځانګړي مشورتي مرکز سره 

اړیکه ونیسئ. 

اعظمي ونډه څه ده؟ 
ځکه چې په برلین کې د ژوند لګښت خورا لوړ دی، حکومت پریکړه کړې چې تاسو څومره پیسې ورکوئ. 

یعنی: تاسو به هیڅکله د الندې لیست شوي مقدارونو څخه ډیر تادیه ونکړئ: 

په میاشت کې د 1 کس لپاره 344.00 یورو   —
د 2 کسانو لپاره هره میاشت 590.00 یورو   —

738.00 یورو په میاشت کې د 3 خلکو لپاره   —
برای خانواده 4 نفره و بیشتر 984 یورو در ماه   —

210.00 په میاشت کې د زده کونکو او شاګردانو لپاره چې د زده کونکي د کښتۍ االؤنس )BAB( یا د   —
زده کونکو وړیا مرستې )BAföG( ترالسه کوي. دا یوازې په هغو کسانو باندې تطبیق کیږي چې د پناه 

غوښتونکو د ګټو د قانون سره سم د بیکارۍ ګټې )Hartz IV( یا ټولنیزې مرستې ترالسه نه کوي.

ایا زه باید ونډه ورکړم او دا څنګه ټاکل کیږي؟ 

تاسو په اتوماتيک ډول د معیشت ګټو مستحق نه یاست. 

که ستاسو عاید دومره لوړ وي چې تاسو نشئ کولی د ډوډۍ ګټونکي ګټې لکه Hartz IV )د بې روزګاري 

ګټه(، ټولنیزې مرستې یا د پناه غوښتونکو د ګټو قانون پورې اړوند نورې ګټې ترالسه کړئ، تاسو باید 

خپله برخه په بشپړ ډول تادیه کړئ )برخه وګورئ، ”څه اعظمي مرسته؟”(.

)Hartz IV( 2 بیکاری
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 زه څنګه معلومه کړم چې زما ونډه به څومره وي؟ 
زه دوی ته څنګه پیسې ورکوم؟ 

تاسو به د کار د مرکز، د ټولنیزو چارو دفتر یا LAF څخه د لګښت شریکولو اعالن ترالسه کړئ. دا 

اعالن پدې معنی دی چې ګټه اخیستونکی باید ستاسو د ژوند لګښتونو یوه برخه تادیه کړي. د لګښت 

جذب اعالنونه تل د یوې ټاکلې مودې پورې محدود وي. دا به تاسو ته ووایی چې ستاسو مرستې به 

څومره وي. مګر تاسو باید یوازې د LAF څخه د بل ترالسه کولو وروسته تادیه وکړئ. 

د لګښت شریکولو اعالن سربیره، تاسو به یو بل اعالن ترالسه کړئ. دا پیژندل کیږي په د قرض 

اعتراف. دا تاسو ته ژمنه درکوي چې ستاسو د ژوند لګښتونو کې ستاسو ونډې تادیه کړئ. مهرباني 

وکړئ خپل د قرض اعتراف السلیک کړئ. 

که تاسو ماشومان لرئ او دوی باید مرسته وکړي، تاسو به دریم اعالن ترالسه کړئ. دا لکه پیژندل کیږي 

د ماموريت اعالمیه  مهرباني وکړئ دا اعالمیه السلیک کړئ. په دې کولو سره، تاسو اعالن کوئ چې 

تاسو موافق یاست چې خپلې ګټې په مستقیم ډول د خپل ماشوم مالتړ څخه کم کړئ او LAF تادیه 

کړئ. ستاسو په برخه کې نور عمل ته اړتیا نشته. 

د بل LAF لخوا بیرته لیږل شوی هم خپل هدف، ستاسو همکاري او هغه میاشت چې تاسو په 
تاسیساتو کې ژوند کوئ بیانوي. مهرباني وکړئ دا مرسته د بل ترالسه کولو په 14 ورځو کې تادیه کړئ. 

مهرباني وکړئ د بل هدف هم چمتو کړئ.

جریمه کیدی شي کله چې ستاسو همکاري نه ورکول کیږي. دا کولی شي د دې المل شي چې   توجي: 
تاسو په خورا بد حالت کې د استوګنې ځای له السه ورکړئ.  

که ستاسو عاید ستاسو د اعالن وروسته بدل شي، ستاسو مالتړ هم بدلیدلی شي. دا ستاسو   توجي: 
دنده ده چې خپل د کار مرکز، د ټولنیزو چارو دفتر یا LAF ته په عاید کې د کوم بدلون خبر    

ورکړئ.  

څه شی ټاکي چې زه څومره پیسې ورکوم؟ 

الندې فکتورونه ټاکي چې تاسو به په شراکت کې څومره پیسې ورکړئ: 

ستاسو عاید څومره لوړ دی؟   —

ایا تاسو د ګټو مستحق یاست: د Hartz IV معیاري اړتیاوې، ټولنیزې مرستې یا د کډوالو ګټې د پناه   —
غوښتونکو لپاره د قانون له اساسی ګټو څخه ډیر دي.

ستاسو معاش: ستاسو تادیه ممکن د کومو ګټو په پام کې نیولو سره توپیر ولري )لکه Hartz IV، د   —
پناه غوښتنې قانون تادیه، او داسې نور(.

ستاسو د هستوګنې لګښت، د بیلګې په توګه ستاسو د استوګنې د احکامو لخوا مصرف شوي   —
لګښتونه. دوی به په ورځ کې ښکاره شي؛ د نرخ اصطالح د کارموندنې مرکز، د ټولنیزو چارو دفتر او 

LAF لخوا کارول کیږي.

د هغو خلکو شمیر چې د ونډې لپاره بیل کیږي )که تاسو دلته د خپلې کورنۍ سره یاست(  —

ستاسو د تمویل او ستاسو په مالتړ کې ټاکل شوي محدودیتونو سره، تاسو به هیڅکله نه   یادونه: 
وغوښتل شي چې خپل عاید د خپل استوګنځي لپاره تادیه کړئ. که ستاسو عاید په کافي اندازه    

ټیټ وي، تاسو ممکن د هیڅ ونډې تادیه ونه کړئ.  

که تاسو د خپلې همکارۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ خپل د کار مرکز، LAF / د ټولنیزو 

چارو لپاره د ځانګړي مشورتي خدماتو دفتر سره اړیکه ونیسئ.
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.9
د اختصار لیست

AEد استوګنې اسانتیاوې – Aufnahmeeinrichtung

AGکاري ګروپ – Arbeitsgruppe

AGGد عمومي مساوي چلند قانون – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

AkuZرسیدلو مرکز – Ankunftszentrum

ASHAlice Salomon Hochschule

BAMFد مهاجرت او کډوالو فدرالي وزارت – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BABد حرفوي زده کړو وړیا مرسته – Berufsausbildungsbeihilfe

BAfögد فدرالي زده کونکو د روزنې مرستې قانون – Bundesausbildungsförderungsgesetz

BNSد برلین شبکه، په ځانګړې توګه د زیان منونکو کډوالو لپاره – Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Geflüchtete

BGBجرمني مدني قانون – Bürgerliches Gesetzbuch

BuBSد برلین د شکایتونو خپلواکه اداره – Berliner unabhängige Beschwerdestelle

.bzwیا – beziehungsweise

.d .hdas heißt – that means/i.e.

.etcet cetera

EUمتحدہ یورپ – Europäische Union

EUMFپخواني بې سرپرسته کوچني کډوال – ehemalige unbegleitete Flüchtlinge

.fتعقیب – folgend

.ffتعقیب – fortfolgende

.ggf)که / چیرته چې اړتیا وي( gegebenenfalls

GUشریک کړل د استوګنې اسانتیا – Gemeinschaftsunterkunft

Hayatuna.e .V د پروژې راتلونکی ورکشاپ هینزدورف – د اتباعو ټولنه برلین–هینرزډورف

Hartz IV.د کار غوښتونکو لپاره د بنسټیزو ټولنیزو ګټو په توګه د کار مرکز لخوا چمتو شوي II بې روزګاري ګټه

IBInternationaler Bund Berlin-Brandenburg gGmbH

JUH)جوهانټر بیړني خدمتونه )رجسټر شوي ټولنه

Kitaد ماشومانو د پاملرنې مرکز – Kindertagesstätte
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قانوني خبرتیاوې 
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 )SenIAS( د مشرانو جرګې د ادغام، کار او ټولنیزو چارو ریاست 

)KoordFM( د کډوالو د مدیریت د همغږۍ لپاره ساحوي دفتر 
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کمول,ثبوت لوستل 
Sybill Schulz، د مشرانو جرګې د ادغام، کار او ټولنیزو چارو ریاست/
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عکسونه 

 SenIAS, KoordFM
د کډوالو چارو ریاست دفتر 

جوهانټر بیړني خدمتونه )رجسټر شوي ټولنه( 

د مهاجرینو لپاره د ښه راغالست ګوند Steglitz-Zehlendorf راتلونکی 

ورکشاپ Heinersdorf – Berlin-Heinersdorf د کډوالو ټولنه 

 Southworks Creative LTD/ photocase.de :سرلیک پاڼه پخلنځي

davidpereiras/ photocase.de :د ماشومانو سرلیک پاڼه

KoordFMد کډوالو د مدیریت د همغږۍ د ادارې مشر، د مشرانو جرګې د ادغام، مزدورکارو او ټولنیزو چارو ریاست مشر

LAFد کډوالو چارو ریاست دفتر – Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin

LAGeSoد روغتیا او ټولنیزو چارو ریاست دفتر – Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

LEAد مهاجرت لپاره د بهرنیو چارو وزارت – د بهرنیانو اداره – Landesamt für Einwanderung – Ausländerbehörde

LfG-Bپه برلین کې د حکومت د کډوالو د کور جوړولو شرکت

همجنسبازان، همجنسبازاني، دوه جنسه، ټرانسجینڈر، ټرانس جنس او انټر سیکس خلک.ځانګړي اړتياوي

MUF

.o .äيايوه قسم – oder ähnlich

ÖPNVپه برلین کې د عامه ترانسپورت خدمتونه

PDF)د پورټ ایبل سند فارمیټ )د سکرین او چاپ فارمیټ لپاره معیاري بڼه

QMد معیار تنظیم کول

RLالرښوونې – Richtlinien

.Sپاڼه – Seite

SenIASد مشرانو جرګې د انسجام، کار او ټولنیزو چارو ریاست

.sogپه نوم یادیږي – sogenannt

StGBجرمني د جزا قانون – Strafgesetzbuch

StPOد جرمني د جزايي اجرااتو قانون – Strafprozessordnung

.u .aاو نور – und andere

.usw)( او داسې نور )او وغيرهund so weiter – 

.vglپرتله – vergleiche

WfF
 Wohnraum–Kontingent für Geflüchtete im Rahmen eines Kooperationsvertrages der – د کډوالو لپاره اپارتمانونه

Wohnungsunternehmen mit dem Land Berlin

WLAN

Modulare Unterkunft für Flüchtlinge/Neubau )Version 1.0 und 2.0(
Modular )نسخه 1.0 او 2.0 (  د استوګنې اسانتیا/نوی جوړونه

lit.(

Wireless Local Area Network )WiFi(

https://www.braun-grafik.com/
https://www.braun-grafik.com/



