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 په آینده کی به ستا ورځنی
ژوند څنګه مخ ته ځی؟

 د لومړي ورځی نه باید چه  د جرمنی د ژبی زده کړه ستا
 اوچت مرام وی..مونږ کوشش کوو جه تا ته ده ژبی ده

زده کړی مختلفی طریقی وښوو

 کله چه ته د جرمنی بل ښار ته تبدیل )ترانسفر( شی
 ،هلته به ته د  نورو ماشومانو او نوی ځلمیانو سره په

 یو کور کی ژوند وکړی او په یوه کوټه کی به د څو نورو
ځوانانو سره واوسیږی

 د سهار د اتو بجو تر شپی یوولسو بجو کارپوه
 سرپرستان ستا سره همکاری کوی. هره پوښتنه یا

 ستونځه چه ولری، کوالی شی چه هغوی ته الړ شی او
 دوی به په ډیره خوښی سره ستا سره مرسته وکړی. مثاٌل
 که یو غوښتنلیک  د کوم دفتر دپاره ستا په کار وی یا د

.سرویس د ټکت په استفادی نه پوهیږی
 په شپه کی د امنیتی اداری کارکوونکی ستا د امنیت ده

پاره حاظر دی

 په هغه ښار کی چه ته په راتلونکی وخت کی اوسیږی،
 هلته تا ته یو رسمی سرپرست درکوول کیږی چه هغه
 ستا د روزنی او پالنی وظیفه لری او ستا ټول قانونی او

.اداری کارونه مخ ته وړی
 تر څو چه ته  اتلس کلن کیږی، هغه ستاد پاره ټولی

مهمی پریکړی کوی
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 ته یو نوی هیواد یا ښار ته راغلی یی.ډیر شیان
.لکه ژبه،کلتور او چاپیریال تا ته پردی ښکاری

 څکه چه ستا مور او پالر دلته نشته ، مونږ د
 ځوانانو دفتر په مونشن کی ستا سره په څو

 راتلونکو ورځو او ونیو کی مرسته کوو چه ته دلته
بلد شی او په جرمنی کی عادت وکړی

 د ځوانو پناهندګانومرکز
 مونشن ته ښه راغالست

ستا مکلفیتونه

 ستا د هستوګنی په موده کی تا ته په هره اونی کی
 ستا سرپرست جیبی خرڅ درکووی  چه ته د دی

.پیسو څخه په آزاده توګه استفاده کوالی شی

 د ورځی د خوا ته ښوونځی ته ځی، سربیره پر دی ته
 کوالی شی چه په هغه تفریحی فعالیتونوکی چه ستا

 د هستوګنی په ځای کی  کیږی، برخه واخلی، لکه
 فوتبال ، المبو یا نور سپورتی فعالیتونه

 دغه کورسونه عموماٌ ستا  د ګاونډیانو ده خواپه
 داوطلبانه توګه  ورکول کیږی. ته ددی الری د خوا

 کوالی شی چه د ښار د اوسیدونکو سره اړیکی
.ټینګی کړی

ستا حقوق

 وروسته ستا د رسیدلو نه د ځوان پناهندګانومرکز ته
.ستا طبی معاینات او پالنه کیږی

 که ستا سره اسناد لکه د پیژندنی پاڼی او یا پاسپورت
 نه وی، ستا عمر د روزنی او پالنی  کارکوونکی تعیینه

.وی

 د ځوانو پناهندګانو مرکز ستا د پاره یو پیل ټکی
 دی. دلته ته په اعظمی توګه دوه یا دری ورځی پاتی

 کیږی، تر څو چه ستا نوم او شهرت قید او ثبت شی.
 وروسته تر هعه به ته ۲ تر ۸ اونی د مونشن په ښار
  کی د ځوانانو په کمپ کی په موقته توګه اووسیږی

 تر څو چه مونږ تا ته اطالع درکړو چه په راتلونکی
 وخت کی به د جرمنی په کوم ښار کی د اوږدی مودی
 د پاره ژوند وکړی. دا پریګړه په قانونی توګه کیږی او

 دا تصمیم ته نشی نیوالی ، بلکه دا تصمیم د حکومتی
 چارواکو د خوا نیول کیړی.سمدالسه چه ته خپل نوی

 هستوګنځی ته الړ شی، ته په ښوونځی کی په درس
.پیل کوی

 کوم شیان ستا د رسیدلو څخه
وروسته ستا په انتظار کی دی؟

 په هغه هستوګنځی کی چه ته په راتلونکی وخت
 کی په ژوند پیل کووی ، مقررات او اصول شته چه
 ته باید لکه دا نور اوسیدونکی هغه مراعت کړی.

: هغه شیان چه اجازه نه دی

 په احترام سره چلند ، پرته له ڼژادی، مذهبی او
 جنسی توپیرونونه  ده نورو اوسیدونکو سره د

.یوځایی ښه ژوند کوولو دپاره ، یوه کلی ده
 که ته ددی مشورو څخه استفاده وکړی، ډیر ژر به

.ځان په خپل کور کی وګڼی

د الکولو او نورو نشه یی توکو مصرف
 ژبنی او بدنی زورزیاتی د نورو اوسیدنکو او

سرپرستانو په مقابل کی
بی خبره )ناڅاپه( میلمه


