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 فرصت های شغیل برای پناهجویان

 (AsylbLGقانون خدمات پناهجویان ) 5برنامه های قانون 
 
 

 یک فرصت شغیل چیست؟

فرصت های شغیل، برنامه ها یا موقعیت های جانبی و عام المنفعه ای هستند  

که در راستای منافع عمویم هستند. جانبی به معنای آن است که مشارکت  

اییط دیگر، نه در این محدوده یا نه  کنندگان کارهایی را انجام یم دهند که در شر

 در این نقطه زمایی انجام نیم دادند. 

 

به عنوان برنامه هایی که به آسایی قابل دستیایی هستند، به  فرصت های شغیل

 اولیه کمک یم کنند. شغل هایی در زمینه اوقات فراغت و ورزش، 
ی

یکپارچگ

ی و طبیعت، کارگاه ها )مثال   مراقبت از بناهای یادبود، محافظت از فضای سبی

 یا تعمبر اثاثیه( یم توانند از جمله این شغل ها 
ی

باشند. این  کارگاه های دوزندگ

ی اجتمایع  شغل ها بر پایه رابطه کاری یا رابطه استخدام با تعهد بیمه تامیر

نیست.  فرصت های شغیل نیم توانند مانع یا جایگزین روابط استخدایم 

 شوند. 

 

کت کند؟  چه کیس یم تواند شر

س افرادی هستند که حق استفاده از خدمات را بر  فرصت های شغیل در دسبر

دارند. افراد باید از نظر جسیم و رویح   AsylbLGاز   1بخش  1اساس قانون 

کت   در وضعیبر باشند که از عهده انجام وظایف بربیایند. تنها کیس یم تواند شر

کند که یم تواند فعالیت درآمدزا داشته باشد. یعبی بیمار نباشد و دست کم سه 

 ساعت در روز بتواند کار کند. کیس که به مدرسه یم رود یا د
ی

ر دوره آمادگ

کت کند. یک فرصت شغیل  کت یم کند، نیم تواند شر شغیل یا کارآموزی شر

اصوال نیم تواند فورا از روز نخسِت ورود به آلمان آغاز شود. یک مجوز کار 

 الزم نخواهد بود. 

 

د؟ کت کردن تصمیم یم گیر  چه کیس درباره شر

ل یم کند که آیا پ کت  اداره امور اجتمایع، بخش مهاجرت کنبر یش نیازهای شر

کت کنندگان از اداره امور اجتمایع یک نامه  کردن برآورده شده اند یا نه. شر

 تخصیص دریافت یم کنند. 

 
ان هزینه وجود دارد؟  آیا یک جیر

کت کنندگان برای هر ساعت انجام کار مبلغ   یورو را دریافت  0,80بله، شر

 یم کنند. 

 
شوند، از کمک های عادی کم اگر بدون دلیل موجه در فرصت شغیل حاضی ن

 (. AsylbLGاز  4عبارت  5یم شود  )قانون 

 
 فرصت شغیل ِکی به پایان یم رسد؟

واگذاری، نخست برای شش ماه انجام یم شود. پس از آن، اداره امور 

د. در هر صورت این مشارکت با  کت تصمیم یم گبر اجتمایع درباره تمدید شر

یک دوره آموزشر و با پایان حق استفاده آغاز پذیرش یک فعالیت درآمدزا و یا 

 به پایان یم رسد.  AsylbLGاز خدمات 

 
 ساعت کار چگونه تنظیم یم شود؟

از فرصت های شغیل فقط به صورت پاره وقت یم توان استفاده کرد. ساعات  

 به طور معمول 
ی

 ساعت است.  25کاری هفتگ

 
م؟  اطالعات بیشیر را از کجا یم توانم بگیر

کت در فرصت شغیل عالقمند است، لطفا به بخش کار اجتمایع  هر کس به شر

آوارگان یا کارشناس خدمات مراجعه کند. اطالعات مربوط به جاهای خایل، در 

ی موجود است. اطالعات تماس:  هماهنگ کننده های منطقه ای نبر

www.dresden.de/asyl   > .کار اجتمایع آوارگان 

 

 اطالعات نشر 
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