Sprechzeiten und Ansprechpartnerin
خدمات پیشنهادی ما کدامند؟
خدمات تخصصی مشاورەای برای مهاجرین

ما کە هستیم؟

خدمات تخصصی مشاورەای برای مهاجرین
فارسی /دری

Persisch
پاسپورت
پاسپورت ارزشمندترین دارایی یک انسان است .پاسپورت بە
آسانی شکل گرفتن یک انسان بە وجود نمی آید.
انسان میتواند همە جا و با ناخواستەترین شیوە ممکن و بی هیچ
دلیل باورمندی بوجود آید اما پاسپورت نە.
در عوض اگر یک پاسپورت خوب باشد بە رسمیت شناختە
شدە و محترم شمردە خواهد شد ،و از طرفی یک انسان میتواند
اینقدر خوب باشد ،اما بە رسمیت شناختە نشود.
برتولت برشت
دفتر خدمات مشاورە بە شیوەهای زیر در دسترس می باشد:
)در پشتی( Rudolf-Breitscheid-Str. 64
14482 Potsdam
0331 200 83 82

یک پروژه برای غلبە بر جدایی اعضای خانواده های مهاجر

Fax:

Email: fluechtlingsberatung@dwpotsdam.de

دفتر خدمات مشاورەای مهاجران ،مکانیست جهت مشاورە وکمک بە
مهاجران در مواردی مشخص ،همچنین نمایندە
خواستهای آنان است کە زیر نظر"دیاکنی"
( )Diakonisches Werk Potsdam e.V.و بە
سفارش کلیسای پروتستان ()die evangelische Kirche
فعالیت مینماید .کانون توجە و کار ما انسان است ،فارغ از وضعیت
اقامت ،تابعیت ،دین ،سن و یا نژاد او.

ما چە اهدافی را دنبال میکنیم؟
ما عزم خود را همراە مهاجرین و برای مهاجرین جزم کردە تا:









بە آنان در رسیدن بە اهدافشان کمک نماییم.
از آنان در بە دست آوردن سهم عادالنەای از زندگی اجتماعی
حمایت کردە و بە آنان برای داشتن یک زندگی شرافتمندانە و
آزاد یاری رسانیم.
شرایط غالبا دشوار زندگی را برایشان بهتر و آسانتر کنیم.
از آنان در یافتن دورنما و هدف زندگی پشتیبانی کنیم.
استقالل فردی و مسئولیت پذیری آنان را تقویت نماییم.
با تبعیض و گرایشهای نژادپرستانە مقابلە کنیم.
آگاهی و درک مردم و سازمانها را نسبت بە وضعیت مهاجرین
بهتر و عمیق تر نماییم.

Sprechzeiten und
Ansprechpartnerinnen

فرد مخاطب و اوقات در دسترس بودن
خدمات مشاوره ای برای مهاجران
)Rudolf-Breitscheid-Straße 64 (Hinterhaus
14482 Potsdam
مشاور :خانم Christiane Guse
اوقات در دسترس بودن
زمان مشاوره بدون وقت قبلی:
سە شنبە 12:00 - 9:00 :و 16:00 - 13:00
در دسترس بودن تلفنی و زمان برای قرار مالقات:
چهارشنبە ،پنجشنبە و جمعە
0331 23700879
0157 78324594
0331 2008382
c.guse@dwpotsdam.de

Tel:
Mobil:
Fax:
E-Mail:

آموزش و تبادلە حرفە ای
در صورت درخواست ،ما آموزش در محل را در براندنبورگ ارائە
می دهیم.
موضوعات عبارتند از:
» پیوند خانواده در قانون اقامت
» پیوند خانواده بە پناهندگان قبول شده
» پیوند خانواده بە پناهندگان کە حمایت اجتماعی قبول شده اند
» پیوند خانواده بە پناهندگان مقررات دوبلینIII
» پیوند خانواده بە پناهندگان زیر سن قانونی )(UMF
» برنامە پذیرش دولت براندنبورگ
» روند و اقدامات گرفتن ویزا در سفارتخانە های مختلف
آموزش رایگان است.
محتوای آموزشی را مطابق با ترجیحات سازمان های مورد عالقە
قرار خواهیم داد.

مشاوره انفرادی پناهندگان
در موارد پیچیده ،ما مشاوره مستقیم را برای پناهندگان در مورد پیوند
خانواده ارائە می کنیم.

تمویل کننده:

Evangelisch-KirchlicherHilfsverein Potsdam

مشاوره و پشتیبانی حرفە ای
برای:
» کارمندان از مراکز مشاوره
» کارمندان در بخش خدمات و کمک بە جوانان
» سرپرستان
» داوطلبان
»مهاجران خود-سازمان یافتە
در ایالت براندنبورگ
مشاوره در زمینە های حقوقی و روش پیوند خانواده

» برای پناهندگان با مجوز اقامت های مختلف با توجە بە قانون
اقامت
» در مورد پناهندگان زیر سن قانونی بدون همراه )(UMF
» با توجە بە برنامە پذیرش دولت براندنبورگ
» پس از مقررات مشخص برای موارد خاص در احیای خانواده
» در مورد مقررات دوبلینIII
و بررسی موارد انفرادی
این مشاوره می تواند بە وسیلە تلفن ،ایمیل ،شخصا با پناهندگان و
یا بە صورت کنفرانس انجام شود.

