
اؤ سیمې ته ښه راغالست  د ګروس ګیر

د مهاجرو ماشومانو او ځوانانو لپاره معلومات

؟  کي یوازی یي
 ته دلته په جرمنی

ونو رسه په اړیکه یک شه:  ئ نو د دغه کسانو او یا دفتر  ته یوازی راغیل ی 
که جرمنی

 د پولیسو رسه -

 رسیم مرستندویه ټولنو رسه -

ې زموږ )اوم آ او د ټولو نه ښه به دا وي  اړیکه ونییس مستقیما د ټیم رسه  (-umAچ 

 د )اوم آ( ټیم څه شی دی او څه کارونه کوي؟

ې د نورو هېوادونو نه راغیل ماشومانو او ځوانانو الس نیوی وکړي  زموږ د ټیم غړی خاص د دی هدف له پاره روزل شوی چ 

ایطو په اسانه کولو یکې 
 مرسته وکړي. او په جرمنی یک ورته د ژوند رسر

ه خارجیان چ  آلمان ته یواچئ راغیل ویپه معنی  umAاوم آ     صغتر

 ایا ستا عمر د اتلسو کلونو نه کم دي؟

، مور او پالر دی در رسه نشته؟ ئ  ته یوازی راغیل ی 
ایا جرمنی

په دایس حالت یکې موږ ته ستا مسؤلیت را په غاړه دی. نو 

ته کوم انفرادی شخص تاته .  که چیر ۍ او ستا د الس نیوي وړاندیز وکړی ویي نه منی او وررسه الړ نه شی ستا د رسپرسن 

ی.  ته تاته خوږي او په زړه پورې وعدی هم درکړی چی پری و نه غولیر ږ  که چیر

اؤ د سییم د یوی دایس رسیم اداری یوه برخه یو چ  د کورنیو اوځوانانو مسؤلیت ورپه غاړه   دی. موږ )اوم آ( د ګروس ګتر

ې ته پکې ځان ښه احساس کړی.  ایط مساعد کړو چ   موږ به دایس رسر

ی او طنی خدماتو ته الس ریس ولری.  ې هلته تاته خواړه او کایل در ورستر ږ موږ به هڅه وکړو چ  تاته یو دایس ډاډمن ځاۍ پیدا کړو چ 



 ژبه یکې دی ته  )
  مانا ورکوي «این اوب هوټنامه»په جرمنی

ې د رسپرسنر  (وای  چ 

 

 زموږ پته په الندی ډول ده: 

 

Kreisverwaltung Groß-Gerau 

Fachbereich Jugend und Familie / 

Jugendamt 

TEAM-umA 

Wilhelm-Seipp-Str. 4   

64521 Groß-Gerau 

Mail: betreuung.uma@kreisgg.de 

Tel. 06152-989-761 

oder Tel. 06152-989-552 

www.kreisgg.de/uma  

 

 پیدا کولستا له پاره د یوه مناسب ځاۍ 

  .  یکې بلد او خپل راتلونک ژوند  تنظیم کړی یسر
ې په جرمنی ې څنګه و یسر کړی چ  ی کوي چ  نیګ په نوم یادیږی(زموږ د ټیم غړی ستا رسه په دی هکله ختی  )دا د کلتر

. د مناسب ځاۍ د پیدا کیدو پور   
ته یو مناسب ځاۍ پیدا کړی یسر ې ستا له پاره چتر ي چ  ی. بیا وروسته په دی فکر کتر ږ  کتر ږ

  استوګنځاۍ یکې پایر
 ی به ته په خپل لومړیی

)  ځاۍ په ځاۍ کیدل وای 
  رسپرسنر یا مؤقنر

ې دی ته مؤقنر  )چ 

؟ ې هلته وریسر  یکې دایس خپلوان او یا دوستان لري چ 
 آیا ته په جرمنی

 فکر کؤ چ   ایا دا به یو ښه امکان وي که نه.  که دایس څوک وي نه په هکله ی  زموږ ټیم ته معلومات ورکړه. په دایس حالت یکې موږ ستا رسه په ګډه

  او یا د یوځاۍ اوسیدو ګروپونو په شان نور ام
ې وررسه و اوسیدی یسر نو بیا د ځوانانو د استوګنځئ  یکې دایس څوک نه لری چ 

 کانات هم شته. که ته په جرمنی

ي.   په دایس ځایونو یکې ښځینه او نارینه رسپرستان د ماشومانو او ځوانانو رسپرسنر   کوي او یوځاۍ وررسه اوستر ږ

 

ئ او هلته ستا د پاره ځاۍ نه وي.  ې اول راغیل ی  ې کوم ښار ته چ   دا ممکنه ده چ 

 په دایس حالت یکې بیا موږ ستا له پاره په بل ښار او یا کیل  یکې ځاۍ پیدا کؤ. 

 ژبه یکې )اوم 
. په دایس حالت یکې به ته یوځل بیا هم کډه کوي. دی ته په المایی ې  پرټایلونګ( یا دوهم واری ویش وای 

 

 

http://www.kreisgg.de/uma


ې د )اوم آ( ټیم رسه په اړیکه کې شی او خپل مشکل وررسه مطرح کړی.   ته هرکله کولې شی چی

ورت لری او یا هم د اداراتو د کویم پریکړې رسه موافقت و نلری نو د  ته کومه اندیښنه، کومه ستونزه او ضی ی وکړه.  )اوم آ( ټیمکه چتر  رسه پری ختی

ې ستا رسه په ګډه د مشکل د پاره یو حل پیدا کړي! ز   موږ ټیم به هڅه وکړی چ 

 

 کې دی د خپلوانو او یا هم دوستانو رسه استوګنه غوره کړی؟
 ایا په جرمنی

ې د اوسیدو په ښار یکې د ځو   یکې د خپلوانو او یا هم دوستانو رسه استوګنه غوره کړي وي؛ نو بیا  دا ډیره مهم ده چ 
ته دی په جرمنی . که چتر  انانو او کورنیو چارو د ادارې رسه په اړیکه یکې یسر

ې نوم پیدا کړئ. د ځوانانو او کورنیو د چارو ادارې شاید په بیلو بیلو ښارونو، ناحیو او سیمو یکې په نو  ې په ښاری، ناحیوی او سیمه ایزو ادارو یکې ی  ئ چ  . خو تایس کویل یسر  
 رو نومونو یادی یسر

 

ې ته د خپلوانو او یا هم دوستانو رسه پایر کید ؤله اداره ستا د خپلوانو، دوستانو او د امکان په صورت یکې ستا د ی یسر که نه. په دایس یوه حالت یکې مسپه دایس یوه حالت یکې د ځوانانو او کورنیو چارو ادارې ستا رسه په ګډه په دی فکر کوي چ 

 اندازه ځاۍ شته که نه؛ ستا رسه ښه 
ی
ې هلته ستا د پاره په کاف   چ 

ی. مسؤله اداره باید په دی پوه یسر   که نه. مور او پالر رسه په ارتباط یکې کتر ږ
ې هلته ستا ښه رسپرسنر کیدی یسر ی که نه او یا دا چ   چلند کتر ږ

 

  اد ا 
ئ مسؤلیت ستا د خپلوانو یا دوستانو په غاړه یسر ې په رسیم توګه ستا مسؤلیت د چا په غاړه دی. ممکن ستا د رسپرسنر   چ 

  هم باید معلومه یسر
 و یا ستا د پاره بله رسپرسته او یا رسپرست وټاکل یسر

ی. هرڅوک چ  ستا رسپرسنر په غاړه اخیل د ځوانانو او کورنیو چارو د مسؤیل اداری له خوا   نه وررسه مرسته کتر ږ

ۍ احساس کوی؛ نو )اوم آ( رسه په اړیکه یکې شه. پ ورت لری، ځان ښه نه احساسوی او د ناراحنر ته ته په کومه بله موضوع یکې کمک ته ضی ې څه یسر ستا له پاره مناسب دي. که چتر  ه دایس حالت یکې موږ ستا رسه په ګډه فکر کؤ چ 

 

ئ او د رسپرست   څه ته وایي
 مسؤلیت څه دی؟رسپرسن 

 یکې نه وي نو په دایس حالت یکې ستا له پاره یوه رسپرسته او یا رسپرست 
ی. که ستا عمر د اتلسو کالو نه کم وي او مور او پالر دی په جرمنی  ټاکل کتر ږ

ې په عادی حاالتو یکې د مور او پالر په غاړه وي.   رسپرسته او یا رسپرست هغه مسؤلیتونه په غاړه اخیل چ 

. دا هم مم  په غاړه واخیل 
، خپلوانو او یا دوستانو له منځه څوک ستا رسپرسنر ئ ې ستا د کوریی  کنه ده چ 

ئ مسؤلیت د هغوۍ غاړی ته ورلویږی.  ته ستا مور او پالر هم جرمنی ته رایسر بیا د رسپرسنر  خو که چتر

 

 کې د مور او پالر رسه ژوند کوي او که یا ستا د مور او پالر نه 
 یوازی یو تن دلته دی؟ایا ته په جرمنی

؛ نو په دایس حالت یکې به د نورو کډوالو رسه ئ ته الړ یسر ې چتر ئ چ  ئ او تایس نه پوهتر ږ ته جرمنی ته د مور او پالر رسه یوځاۍ راغیل ی  ې لږ موده وروسته د  که چتر ئ. دا هم ممکنه ده چ  یو ځاۍ د مهاجرو د ثبت او راجستر ادارئ په کمپ یکې اوستر ږ

. )ویش( جرمنی کوم ایالت ت ئ  ه په کډه یسر

 

ته ته د خپل مور او پالر رسه په داش موقعیت کې هم ې د  که چیر  نه د کمک غوښتنه وکړی.  ځوانانو او کورنیو د ادارېوی او مرسنر ته اړتیا احساسوی؛ کویل یسر چ 

 یکې د ټولو کورنیو رسه مرسته وکړي.  د ځوانانو او کورنیو د چارو
ورت په صورت یکې په جرمنی

ې د ضی  ښځینه او نارینه کارمندانو مسؤلیت هم دادی چ 

. نو ځکه دوۍ د هغو کورن  
ې ماشومان او ځوانان سالمه وده وکړې یسر ۍ المانیان هم نه وي. دوۍ ددی له پاره کار کوي چ 

ې یو رسه مشورې او مرسته کو که دغه احتیاچی کوریی   کویل چ 
ورت لري او په یوازې ځان رسه نیسر ې مرسنر ته ضی ي چ 

 ستونزې حل کړي. 



 

 

ې د ځوانانو او کورنیوچارو د ادارې نه د مرسنر غوښتنه وکړی:    چ 
 ته په الندی مواردو یکې کویل یسر

  .ۍ یکې ډیر جنګونه او اختالف وي
ته ستایس په کوریی  که چتر

  ته ستا د مور او پالر حالت ښه نه  وي، ډیر په خپګان یکې وي او یا هم ټوله ورځ په ځاۍ یکې پراته وي اوکه چتر

ې ستا او ستا د خویندو او وروڼو مناسبه رسپرسنر وکړی.    نیسر کویل چ 

  .یکې د داخیلدو په وړاندی کومه ستونزه وي  
ته په ښوونځئ  که چتر

ې جرمنی ژبه زده کړی.   .....او که غواړی چ 

 نه د مرسنر غوښتنه وکړی:  د ادارې ځوانانو او کورنیوچارو د نو بیا 

ې وکړی و چارو همکاری یا همکار رسه ختی ی ې د مکتب د ټولیتی ې چ 
ې او د ستونزو رسه مخ وی کویل یسر   که داخل شوی ی 

ته په ښوونځئ  که چتر

/https://www.kreisgg.de/bildung/schulsozialarbeit/standorte 

      

 

 اوسیدو څرنګوالاقامت )
ی
 ؟(د قانوی

 

ې د معلوماتو او مشورې د ورکولو ادارې ته مراجعه وکړئ. دغه اداره ستاسو ډیرو پوښتنو ته ځواب وییلې او ستایس رسه اړینه  . دا مهمه ده چ   
 مرسته کویلې یسر

ې پیدا کړی. 
ې د مهاجرت او کډوایلۍ په هکله مشوریر مؤسساتو او شبکو پنر  په دی هکله کویل یسر چ 

/dressen.asyl.nethttps://a –zu Flucht & Migration  Beratungsangebote 

 

 

ئ خدماتیروغت  ایي

 

ۍ په حالت یکې باید څه وکړی  د فزیک او یا روچ  نا راحنر

و او تداوۍ حق لری.  ی او یا داکتر رسه د ختی  په دایس حالت یکې د یوی داکتر

Patientenservice tel. 116117  

  https://www.116117.de     

https://www.kreisgg.de/bildung/schulsozialarbeit/standorte/
https://adressen.asyl.net/
https://www.116117.de/


و ناخوالو په هکله اندیښنه او فکرکوی؛ که چتر ته ددی حق نه د فزیک، روچ او سیکالوژیکو ناروغیو په  ته تل د تتر ته ارام خوب نیسر کویل؛ که چتر . د مثال په توګه که چتر ئ ته تل د ډار په حالت یکې وی؛ ځان په روایی صورت یکې هم برخمند ی 

 په لټه یکې شه؛ د یوه باوری شخص 
ی. په دی حالتونو یکې د مرسنر ې وکړه او حپل درد ورته بیان کړه. لحاظ نه یسر ارامویل او زر عصنی کتر ږ  رسه پری ختی

 

  د یوه روغتون عاجل رسویس ته وریسر او یا 
ورت لری کویلې یسر

ته په عاجله توګه مرسنر ته ضی .  ۱۱۲که چتر  نمری ته تلیفون وکړی. په دایس حالت یکې ته د بییم د کارت نه پرته هم مرسته ترالسه کویل یسر

 

ورت په وخت یکې تل کویل  یک کړی. د ضی ې د )اوم آ( د ټیم رسه رسر
ې خپیلې پوښتنی  یسر چ 

 

ي؟ ي څنګه کیر ږ
 د ښوونځئ

 

ی ګامونه دي. د جرمنی تعلییم سیستم ځکه یو څه مغلق د  یکې  د یوه ښه او ډاډمن راتلونک  له پاره بنسټتر
ی لري. مکتب او مسلیک زده کړی په جرمنی ې هر فدرایل ایالت ځان ته بیل قوانیر  ی چ 

 

  ته د تګ حق او مسؤ  خو په ټول
ې هر ماشوم او ځوان ښوونځئ ی دي. جتی ددی مانا لری چ   یکې د ټولو ماشومانو او ځوانانو له پاره مکتب ته تګ جتی

 لیت لري. جرمنی

 

  ژبه زده کړی. جرمنی ژبه دلته د بل هر کار له پاره د کییلۍ بڼه لري. 
ې کوم بل کار وکړی لومړی باید جرمنی  مخک له دی  چ 

Staatliches Schulamt für den Kreis Groß-Gerau 

Aufnahme- und Beratungszentrum 

Tel. 06142 5500 0 

epoststelle.ssa.ruesselsheim@kultus.hessen.d :Mail-E 
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