
 

 

 

 آموزش بیشتر روی وضعیت مهاجرین افغان د رجرمنی 

        Juni 2019                                              1 3زمان:

  15:30-9:30 :ساعت

 Bäckerstr. 3-5, 23564 Lübeck :مکان

 متاسفانه جا به آلمان میآید محسوب میشود. ولیمهاجرین از آن که در ده سال آخر منحیث یکی از کشور هایافغانستان 

 هستند مجهول است.  )صبر( شلیزویک هولشتاین زندگی میکنند و دارای دلدونگ مهاجرین افغان هایکه در آیالتسرنوشت 

برای اروپا امضا گردید که بر طبق آن فرصت رفتن  توافقنامه میان افغانستان و اتحادیه 2015در فصل خزان سال 

 کرد که شرایط برای پذیرفتن مهاجرین افغان در آلمان وخیم گردید. به افغانستان را مهیا میمهاجرین افغان 

شلیزویک براه بیآندازیم و از دوطلبان که در خدمت  آیالت  یک تعداد از آموزش های را در چندین نکات از  ما میخواهم

جرین هستند دعوت کنیم و در قسمت اول برنامه  معلوماتی را جهت اینکه کدام فرصت بخاطر گرفتن اقامت وجود دارد مها

 روی فرصت بدست آوردن اقامت و  . و در قسمت دوم برنامه معلوماتکنیماین فرصت ها مسفتید شد ارآیه و چطور از 

 میشود.  هم د. این قسمت برنامه ترجمهم شلیزویک هولشتاین فراهم میگردبرای خود افغان ها مقی

 

 روند برنامه 

    (Torsten Döhring)    حرينجدو تورستن جری این بخشآغاز برنامه احوال پرسی و م    09:30

 بالک اول   09:45

 شلیزویک هولشتاین  آیالتوضعیت فعلی مهاجرین در  
 مان در خصوص وضعیت افغانستان لش دولت آگزار  
 و پیشکش این ل در امور مهاجرین مانند اداره مهاجرین، پاسپورت وغیرهیب در قبال ادارات ذی دخاجرا وجا  

 حرينجدو تورستن بخش   

 تفریح 
 

 

 

 

 بالک دوم



 

 

طریقه  25a 25 B, 25V,، 2، اجازه قامت براساس  پرگراف 3جمع  2، قواعد آلمانی های ماندن در ستراتیژا

 توسط  Härtefallkommission)درخواست به کمیسون بررسی قضایای هاد و شدید ) 
   حرينجدو تورستن

 
 
 

 برای سوال گنندگانفرصت 
  
 

 

 Mittagsimbissغذای سبک( صرف طعام چاشت )    12:30

 

  
 به زبان مادری برنامه بخش ارآیه      13:00

 فرصت های ماندن در جرمنی و آرایه کمک   
 راین هارد پال، خبرنگار آزاد (Reinhard Pohlسواالت  و بحث روی آن توسط آقای )  

 و ترجمه این بخش  
 
 

 ختم برنامه   15:30

 

دوطلبان کمک رسانی برای مهاجرین در نظر گرفته شده است و قسمت دوم برای تمامی افغان  در قسمت اول برنامه معلومات برای

 برنامه محدود است و اشتراک در آن کامال" رایگان است.  این رقم اشتراک در ها مهاجر میباشد.

 این آموزش در جاهای دیگر شلیزویک هولشتان هم براه انداخته میشود. 

طریقه اشتراک در برنامه در لینک ذیل ذکر شده است. اشتراک در برنامه از طربق فرستادن ایمیل و تیلفون هم ممکن است. در 

 صورت فرستادن ایمیل شما یک تصدیق دریافت میکنید. 

 

 در صورت ثبت نام و سوال  به آدرس ذیل به تماس شوید

 

 

 

 


