
.   ���و��ت   �رای   ���ه   �واھ�ن   �   ا��زه   ا	��ت   را   دار�دا  
 
 

�را   �   ا��زه   ���   ��ر   
رورت   دار�د؟-١  
 

�رای   ھر   ��ر   !�ر   �� �ل،   ����   ا�ر   �رای   ���   ��ر   ���ھ�د..       
 

�رای   آ�وزش   �#   %$ل   در   �#    "دی.   .       
 

�رای   ھر   �وع   دوره   ھ�ی   )���.      .      
 
 

   �وع   و   از   ���   ���وا��د   ا��ره   ���   ��ر   را   �د�ت   آور�د؟         -٢�  
 

��ه   در   آ���ن   ا���ت   دار�د:      ��٣�   ���ر   از      ١-٢  
 

در   ا�ن   "ورت   ��ر   ��ودن   �   %��   ��-   ا�ت.از   ا�ن   ,+�ظ   در   ا	��ت                    
                     :   %��   درج   ا�ت   ����  

 
  ،��ر   �ردن      ��-   ا�ت   ،      

 
��ه   �د�ن   طرف   در   آ,��ن   ����%�د   �1ر   �� ر   از   ٣%��   از    - ٢-٢  

در      آ,��ن   ا	��ت   دار�د:    ��ه         ١۵          
 

در   ا�ن   �ر+�   �� وا��د   ا��زه   ��ر   را   �د�ت   آور�د،   از   ا�ن   ,+�ظ   در                    
                        :   %��   درج   ا�ت   ����   ا	��  

 
.  ،��   ا��زه   اداره   ��ر���7   +ق      ��ر   �ردن      را   دار�د      ،         

 
����   ���د   %را�ط   8ز�   �رآورده   %ده   ��%د.                          

 
 

   ���د   �رد؟   � 
 

اول   ���د   در   �� �وی   �#   ��ر9ر��   %و�د   �   �رای   وی   ��ر   
 �رده   � وا��د.

 
   ا��س   در�وا�ت   ا��زه   ���   ��ر   را   اداره   !�ر�� �   ��دآ   ���د   از   �

  ��;�ع   ����د   .
 

   ��ر9ر��   ���د   �#   9ور�   را    >��ل   ����د.   و   %��   ا�ن   9ور�   را   �
  �د�م   ����د.   اداره   !�ر�� �   

 

   اداره   ��ر���7   ا�ن   در�وا�ت   ��ر   را   �   اداره   ���   ��ر   ��<ر� د.   �
 "ورت   )�وم   ا�ن   اداره   ���ط   ذ�ل   را   �رر��   ��>�د:   

 
ا����ز   #ق   او��ت   ��ر:�رر��      -آ  
ا�ن   اداره   �#)�ق   ��'�د   �   آ��      ��ر   را   �   ���   &�دا   ��وده   ا�د،   �س   ا

 د�-ر   �   ھم   در   ����وی   ��ر   ا�ت   و   ��(   ��ر   �ردن   را   
 �دارد،   ��در   �   ا���م   ا�ن   ��ر   �����د.   

 
 �و�(   �ود:   

ا�ر   %��    +"�ل   �رده   ��%�د   و   ��   آ�وزش   �#   %$ل      
ا�ن    +"�@ت   %��   در   آ,��ن   	�ول   %دهو      را    ��م   �رده   ��%�د  

   در   ا�ن   "ورت    +��ق   ���ط   9وق   "ورت   �    ��%�د،      ا,� 
 ����1رد.

 
�#)�ق   �را�ط   ��ر   -ب  

��%   �    در   ا�ن   +�ل   وا;-   ���    ��%ود   �   آ��   ا�ن   ��ر   را   �
 ��%��7د   %ده   ھ�   %را�ط   و   	وا��ن   +�وق   ��ر   (   �Bل   و	ت   ��ر)      

      %��   و)ده   %ده   �ط��ق   ��    �رآورده   %ده   ا�ت.   آ��   �ول   �
 	��ون      �زد   ا�ت   ��   �؟

 
��ر   �راھ2   ��(   ا�ت   -ث  

 ���د    +��ق   %ود   �   آ��   ا�ن   ��ر   �راھ�   ا�ت.   ز�را   %��   ھ�وز   
 +ق   ��ر   �ردن      �راھ�   را   �دار�د.

 
و	ت   دارد.ھ�3      ٢��ر   �رای      ھ�   ا�ن       +����ت      اداره   ���         

  
ھ<     +����ت   ا��زه   ��ر   را   �   %��   ٢ا�ر   اداره   ���   ��ر   ��د   از   ا  

 ارا�   ��ود   و   ��   �واب   �داد   (!)   ،   اداره   ��ر���7   �   %��   ا��زه
   ��ر   را   ��دھد    �   ا��>   %��   در   آن    "دی   ��ر   ���ھ�د.��� 

   اداره   ��ر���7   در   ا	��ت   ���   %��      ا��زه   ����و�(   ����د   �  
 ��ر   را   درج   ����د.

 
 ا�ر   اداره   ���   ��ر   �وا9�ت   �   ا��زه   ��ر   �>�د   و   %��   ا��زه   ��ر

 را   �د�ت   ���ور�د،   اداره   ��ر���7   �>�ف   ا�ت   �   د�8ل   رد   
   ��%   ارا�   ����د.   �ر   )��   ا�ن   �#ر�ری%دن   ا��زه   ��ر   را   �  

�9"�   �� وا��د   در   ظرف   �#   و	ت   ���ن   ا) راض   ����د.   از 
   I   �    �#   ��ی   �%ور �   �� وا��د   ���و��ت   �د�ت   آور�د   �

 �وع   ا) راض   +ق   دار�د.   

��ه   �د�ن   طرف   در   آ,��ن   ��%�د،   �1ر   �� ر   از   ١۵ا�ر   %��   از    - ٣-٢  
��ل      در   ا����   ز�د��      ����د:      ۴           

 
      ��8ی   %��    د��ق   ��%ود.   ٢-٢در   ا�ن   "ورت   ھ�   	وا)د   ��ط  

 
 �-ر:   

    
در   ا�ن   "ورت   اداره   ���   ��ر   +ق   ا� ��ز   او,�ت   ��ر   را    +��ق   ���>�د.   

  +ت   ا�ن   %را�ط      ��Iس   �د�ت   آوردن   ا��زه   ��ر   �رای   %��
 �زر� ر   ����%د.

 
��ل   �د�ن   طرف   در   آ���ن   ����د:      ۴ا5ر   ���   از      -۴-٢  

 
 در   ا�ن   "ورت      +ق   ��ر   �ردن   را   دار�د،   �دون   آ�>   اداره   ���   ��رء

   ا	��ت���د      در   ا��زه      اداره   ��ر���7   �-ر      ��ر   %��   را    +��ق   ����د.   ���  
: %��      ا�ن   ���   را   درج   ����د   �

 
. ،#ق   ��ر   �ردن   داده   �ده   ا�ت   ،         

 
   . #ق   ��ر�ردن   را   �دار�د�دون   درج   ا�ن   ���  

 
 ��د   از   درج   ا�ن   ���   ھر   �وع   ��ر   و   ��   آ�وزش   �#   %$ل   را   آ!�ز

 �رده   �� وا��د.
 

  �   و	 �>   در   ا��زه   ���   ا	��ت   %��    ��7   :   
 

   ،ا��زه   ا	��ت   را   دارد      ،
 

. را   �دار�د(   ����   �   )�ث   ��ر   9ر��)   #ق   ��ر   ���)ل   درج   ��%د،        
      +�ث      ��ر�ر   �زد   �#   ��ر9ر��   ��ر   �رده   �� وا��د���   �� �   ��>�  

 
٣-      �#ت   �دام   �را�ط   ���وا��د   ا��زه   ��ر   را   �د�ت   آر�د   ��   ا��'  

در   �9   �;دی   آ�وزش   �9   �8ل   را   �روع   ����د؟        
 

��ه   در   آ,��ن   ��%�د،   ا��زه   آ�وزش   �#   %$ل   را   در   ٣ا�ر   %��   �� ر   از     
�دار�د.   �#    "دی     

 
��ه   �د�ن   طرف   در   آ,��ن   ز�د��   ��>��د،      از   اداره      ٣ا��      ا�ر   از     

 ��ر���7      ا��زه   ���      آ�وزش   �#   %$ل   را   در   �#    "دی   �د�ت
 آورده   �� وا��د.

 �دون   آ�>   از   طرف   اداره   ���   ��ر   ا�ن   ا��زه   ���      آ�وزش   �#   %$ل
 در   �#    "دی   �رر��   %ود.   



�=>و��ت   او�2   �رای   &���و��ن      �   ا��زه   ��   �   ا���ت   را      -ااا     
دا��   ����د         

 
   %��   داده   %ده   ��%د،   در   �Iپ   ��رتا��زه   ��   �   ا	��ت   ا�ر �  

��%    %��   درج   ا�ت   �   �ر   ا��س   �دام   	��ون      ا��زه   ا	�   �ت   �
 داده   %ده   ا�ت.

 
  ٢٣،   ��ده   ٢،   ��د   ٢٢ا��زه   ���   ا���ت   �   ا��س   ��ده         -١

���ون   ا���ت   ارا�   ���ود.      ٢و      ��١د      ٢۵،   ��ده   ��٢د          
 

 ��   ا�ن   �وع   ا��زه   ���   �� وا��د   ��ر   ���ھ�د،   �#   %$ل   ���>�   را
 در   �#    "دی   ����وز�د   و   ��   �ود   را   �� �ل   ���ز�د   و   ��ر9ر��
 %و�د.   ا�ر   �ود   را   �� �ل   ���ز�د   �   ا��زه   ���   د�1ر   ;رورت
   %>ل   ا�ن   ا��زه   ���   را   �د�ت   ��Nور�د،   ���دI   �    دار�د.      ا��>

 از   ��   ھ�ی   �%ور �   ���و��ت   �د�ت   آور�د.
.    در   ا��زه   ���   ا	��   %��   درج   ا�ت   �

. ،#ق   ��ر   داری      داده   �ده   ا�ت         ،         
 

  ٢٣،   ��ده   ��١د      ٢٢ا��زه   ���   ا���ت   �   ا��س   ��ده         -٢
،   ۴،   ��٣د      ٢۵،   ��ده   ٢۴آ،   ��ده      ٢٣،   ��ده   ��١د           
���ون   ا���ت.      ٢و   ١آ   ��د         ٢۵،   ��ده   ۵ب   ،      ۴آ،      ۴        

 
   ا��س   ��ده   ھ�ی   9وق   ارا�   %ده   ��%د،��   �   �   ا��زه   ���   ا	��  

 �� وان   ھر   �وع   ��ر   را   �رد   و   ��   آ�وزش   �#   %$ل   را   در   �#
  "دی   ا���م   داد.   �1ر   9ورآ   �ود   را   �� �ل   ���    ��� وا��د.

 ا�ر   �ود   را   �� �ل   ���ز�د،   ���د   از   اداره   ��ر���7    ��;�   ���ھ�د
   ذ�ل   را   در   ا��زه   ���   ا	��   %��   درج   ��د:   ���   � 

 
  ،#ق   ��ر   �ردن   ارا�   �ده   ا�ت      ،     

 ھ���Iن   ���د   از   اداره   ��ر���7   از   طر�ق   در�وا�ت   �#   ا��زه
   ��ص   را   �رای   ��ر   �� �ل       ��;�   ���ھ�د.��� 
 
 
 
 
  

 

 
 

�=>و��ت   او�2   در   ��ره   ��زار   ��ر   
 �رای   &���و��ن   و   � ��ر�ن

 
   و�ت   ا��زه   ��ر   را   �د�ت   � 

 آورده   ���وا�م؟
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�=>و��ت   او�2   �رای   &���و��ن      �   ا��زه   ا���ت   �#��>2      -اا     
دا��   ����د.           

 
 �رای   ا�ن   ا%��ص   ھ�   	وا)د   �   �Bل   	وا)د   ���ه   �واھ�ن   ا�ت

 (%��ره   ا      د�ده   %ود)   ��   دو   ا� ���.
 

.         ��(   ��ر   ١  
 

 اداره   ��ر���7   �   %��   ا��زه   ��ر   را   ���دھد:
در   "ورت   �   %��   ��واھ�د   از   ا�ن   طر�ق   �س   9ر� �دن   �ود      .      

را   �   وطن   �    �و�ق   ����داز�د.   �PB   ا�ر   %��   ھو�ت   !�ط   و   ��                        
  ����ت   !�ط      را   �رای   �ود   ا� ��ب   ���ھ�د.   و   ��   ا�ر   %��   +�;ر                  
�7         ����ورت      و   ��   �#   ��د   )و;�   ����ورت   ���%�د،                                  �
����   +�;ر   ���%�د   �   از   �زد   �<�رت   �%ور   �ود   در   آ,��ن                                 
ا�ن   ا���د   را   �د�ت   آر�د.                    

 
   آ,��ن          ��7   �7ت   �د�ت   آوردن.      �   و   ��   در   "ورت   �  

��#   ھ�ی   ��   ,�   از   +>و�ت   آ,��ن      آ�ده   ��%�د.                          
 

. از   ا�ن   ,+�ظ   در   ا��زه   ���   ا	��ت       +����      %��   درج   ا�ت   �
 

. ،#ق   ��رداری   داده   ��ده   ا�ت      ،        
 

    ا�ر   %��   �   ا�ن   �9"�   	��-   ���%�د   و   �واھش    +��ق   ا�را   دا% 
 ��%�د   ،   و   در   �#   ��   ��ر   ��دا   ��وده   ��%�د،      ���د   از   �#   ��ی   

��-   ��ر   -�%ور �      ��#    ��;�   ���ھ�د،    �   ا��>   %��د   ا�ن           
,$و      %ود.         -�ردن     

 
 

آ�وزش   �9   �8ل   در   �9   �;دی      -   ٢  
 

 ��   ا��زه   ���      ا	��ت       +����         �� وان   از   %روع      ا	��ت   در   ا���
 +ق   آ�وزش   �#   %$ل   را   در   �#    "دی   �د�ت   آورد.   ����   ��د   

  ٣از   د�ول   در   آ,��ن      ا�ن   +ق   �   %��   داده   ��%ود   و      ����د   
  ��ه   ا� ظ�ر      �>%�د.   

   

 
 
Gefördert durch Mittel des: ESF-Bundesprogramms zur arbeitsmarktlichen 
Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeits-
markt II durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Euro-
päischen Sozialfonds. 
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