
کو ته پاملرنه  ټمحلی کار کوونکی- المان ته په رارسيدو باندی ، باید الندی 
ی ړاو توجه وک  ...
و دالیلو په بنس محلی کار کوونکو ته المان )جرمني ( ته په را  ان ټد ګړ ځ
تن کوو ېرسيدو الندی سپار ښ .
ددی لپاره چه تاسی ته دافغانستان نه دالمان د اردو د وتلو نه وروسته خطر 
ی ده ړمتوجه وه نو ستاسو ته جرمنی د قبول کيدو ژمنه ک  :

تنه مه کوی .تاسو ته جرمنی دقبولولو موافقه خط او ویزه ښلطفا په آلمان کی دپناه اخستلو غو
ی ده. دغه موافقه او ویزه دالمان د اقامت دقانون د   مادی په اساس شوی ده . تاسو22ړدرک

ل شوی ده نو تاسی ضرورت نه لري چه ن حق او دکار اجازه درک ړته د اقامت او استو ې ګ
ی ی، نو د اقامت حق مو لغوه کی ی ، که تاسی داکار وک تنه وک ږدپناه اخستلو غو ړ ړ .ښ

 ایالتو نه یو معرفی16ېتاسی اکثرو ته د ویز د اخستلو په وخت کی په افغانستان دالمان د 
ګشوی دی .داکار دالمان دکونی شتانیر شلوسل په اساس شوی دی . تاسو اکثرو ته په یوه
که چه ی  نی وخت نه لوستل کی اکل شوی دی.. چه  ای  ځفورمه کی په جرمني کی  ږ ځ ټ ځ

وری چه تاسوته دالمان ی په خپلو اسناد کی و ګدالس په خط لیکل شوی دی .مهربانی وک ړ
اکل شوی دی. ټکوم ایالت 

کله چه معلومه نه وی او یا ستاسو په اسناد کی تصمیم نه وی نیول شوی چه کوم ایالت ته
اکل شوی دی ؟BAMFځی نو تاسو د  ای  ی ،چه تاسی ته کوم  تنه وک ټ داداری نه پو ځ ړ ښ

ستاسو سره په دی هکله مشورتي دفترونه او دمهاجرینو شورا مرسته کوالی شی.

ای اکلو کی تصمیم نه وی نیول شوی نو تاسو کوالی شی چه د ای په  ځکله چه تاسو ته د ټ ځ
ی تنه کی ی. تاسو ته سپار ی . ولی په هغی کار نه کی اند ک اکلو لپاره خپل دالیل و ږد ښ ږ ړ ې ړ ټ
ای کی ای ته ورسوی . تاسو نشی کوالی چه هر  اکل شوی  ان، تاسو ته  ځچه تاسو خپل  ځ ټ ځ

رو په کور کی ژوند ی . که تاسی اوس دخپلوانو یا مل ه شی ژوند وک ګمو چه خو ړ ښ
اکل ای ته ورسوی کوم چه ستاسو لپاره  ان هغه  ی خپل  ټکوی ،تاسو مجبور یی چه لوم ځ ځ ړ

ی اکلو لپاره ستاسو په هکله نیول شوی عملی ک ای د ړشوی دی او هغه تصمیم چه د ټ .ځ

(       ای ته ورسیدی نو مجبور یی چه دبهرنیانو د چارو دفتر اکل شوی  ځکله چه  ټ
Ausländerbehörde. شی ړ(  ته ال

دو او کار اجازه درکول22تاسو ته دالمان د اقامت د  ې مادی په اساس ددری کالو لپاره داوس
ی تر هغه وخته پوری چه خپله ای کی ژوند وک اکل شوی  ی. تاسو باید تاسو ته په  ړکی ځ ټ ږ

-Jobعاید او دخل ونه لري تاسو باید دخپل ژوند دکولو دمصارفو په خاطر دکار مرکز 
Center.ی ړ ته مراجعه وک

تاسو باید دخپلی روغتیایی بییمی لپاره دروغتیا دبییمی دفتر ته ورشی
ن ی تاسو باید هلته استو اکل کی ن لپاره په منطقه کی  ای داستو ګتاسو ته چه کوم  ږ ټ ې ګ ځ

و پور چه په دولتی مرستو نه مجبور یی. تر  اکل شوی کور کی په هستو څشی .تاسو په  ګ ټ
ون کوالی شی ګډژوند کوی . ددی معنی داده چه تاسی سفر کوالی شی او مجلسونو کی 

ی . ددی قانون نه هغه کسان مستثنی دی کوم ای بدل ک ن  ړولی دا اختیار نه لری چه استو ځ ګ
ي او یا چه کله تاسی ای کیدل غوا و ، میرمن او ماشومانو سره یو ړچه دخپل کورنی دغ ځ ړ

و ژوند تامین شی او یا د ولو غ و چه دهغی کار نه دکورنی د ای کی کار پیدا ک ړپه یو بل  ټ ړ ځ
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ل شی.  ړسختو شرایطو دلرلو په خاطر تاسی ته د نقل مکان اجازه درک

کتون کی ی . لکه په و ړپه دی هکله په خپله منطقه کی مشورتي دفترو ته مراجعه وک ړ
دماشومانو داخله، په مکتب دماشومانو داخله ، طبی تجهیزات او د معیوبینو دضرورت شیان.


