Kreis Groß-Gerau'a (Groß-Gerau Bölgesi) hoş geldin
Mülteci çocuklar ve gençler için bilgiler
Almanya'da yapayalnız mısın?
Buraya tek başına geldiysen, aşağıdaki resmi kişilerden veya yerlerden birine başvur:
- Polis
- resmi yardım örgütleri
veya doğrudan bize, Team umA (umA ekibi)

Team umA nedir?
Team umA olarak özellikle diğer ülkelerden gelen çocuklar ve gençler ile
ilgilenmek ve onlara Almanya'daki yaşamlarında yardım etmek için eğitildik.
umA'nın anlamı: refakatçisiz, reşit olmayan yabancılar

18 yaşın altında mısın?
Almanya'ya ebeveynsiz mi geldin?

Bu durumda senden biz sorumluyuz.
Seninle ilgilenme teklifinde bulunan özel şahıslarla gitme.
Sana birçok harika şey için söz verseler bile gitme!

Team umA olarak uzmanlık alanımız Gençlik ve Ailedir, yani Groß-Gerau Bölgesinin resmi bir makamına aitiz.
Senin iyi olmanı sağlayacağız.
Öğünler, giysiler ve tıbbi bakım alabileceğin güvenli bir yere gitmeni sağlayacağız.
(Buna Inobhutnahme (korumaya alma) denilir)

Groß-Gerau Bölgesindeki adresimiz:
Kreisverwaltung Groß-Gerau (Bölge idaresi)
Fachbereich Jugend und Familie / Jugendamt (Uzmanlık alanımız Gençlik ve Aile)

TEAM-umA
Wilhelm-Seipp-Str. 4
64521 Groß-Gerau
E-posta: betreuung.uma@kreisgg.de
Tel. 06152-989-761
veya Tel. 06152-989-552
www.kreisgg.de/uma

Kendin için bir yer bulma
Team umA olarak sana, Almanya'ya varışının ve yaşamının nasıl olabileceğini izah ediyoruz. (Buna Clearing denilir)
Ardından, senin için nerede bir yerin mevcut olduğu kontrol edilmelidir. O zamana kadar ilk yerleştirildiğin yerde kalacaksın.
(Buna vorläufige Inobhutnahme (geçici korumaya alma) denilir.)
Almanya'da gitmen gereken akrabaların veya arkadaşların var mı?
O zaman bunu da Team umA'ya bildir. Bunun da senin için iyi bir imkân olup olmadığını birlikte değerlendiririz.
Almanya'da, yanında kalacağın hiçbir tanıdığın yoksa, başka imkânlar da var.
örneğin bir gençlik yuvasında veya oturma grubunda. Gençler orada, refakatçilerle bir oturma birliğinde yaşamaktadır.

Ancak varmış olduğun şehirde yerleştirilmen için bir yerin bulunmadığı da olabilir.
O zaman başka bir şehirde veya köyde boş bir yer ararız.
Bu durumda bir kez daha taşınman gerekebilir. (Buna Umverteilung (tekrardan dağıtım) denilir)

Team umA ile her zaman konuşabilirsin!
umA ekibine, dertlerin veya ihtiyaçların olduğunda veya bir kararı kabul etmediğinde bunu söyle.
Ekip, seninle birlikte bir çözüm bulmaya çalışacaktır!

Arkadaşların veya akrabaların seni zaten burada Almanya'da evine aldı mı?
Lütfen Uzmanlık alanı Gençlik ve Aile ile yerinde iletişime geç! Bu çok önemlidir.
Uzmanlık alanının adı, diğer şehirlerde ve eyalet bölgelerinde başka bir isme sahip olabilir, ancak onu her zaman yerinde belediye idaresinde ya da bölge idaresinde
bulabilirsiniz.
Uzmanlık alanı Gençlik ve Aile, seninle birlikte, orada kalabileceğini kontrol etmelidir. Bunun için arkadaşların/akrabaların ile konuşacaktır ve icabında ebeveynlerin ile
iletişime geçecektir. Senin için yeterince yer olduğu ve sana iyi davranılıp bakılacağı tespit edilmiş olmalıdır.
Bunun dışında senin için resmi olarak kimin sorumlu olduğu da tespit edilmelidir; bunlar belki arkadaşların veya akrabaların olabilir, sana belki de bir vasi tayin edilebilir.
Aile her durumda Uzmanlık alanı Gençlik ve Aile tarafından yardım alabilir.
Kendini iyi hissetmediğinde veya herhangi bir konuda desteğe ihtiyaç duyduğunda da Team umA ile iletişime geç. Bunun üzerine seninle birlikte, senin için en iyisinin ne
olduğunu değerlendireceğiz.

Vasi nedir ve ne yapar?
18 yaşın altındaysan ve Almanya'da tek başına ebeveynsiz bulunuyorsan, sana bir vasi tayin edilir.

Bir vasi, normalde ebeveynlerinin üstlenmesi gerektiği görevlerden sorumludur.
Ailenden veya akrabalarından birinin de vasin olarak tayin edilmesi imkânı var.
Ebeveynlerin Almanya'ya geldiği gibi vasilik sona erer.

Almanya'da ebeveynlerinle / onlardan biriyle mi bulunuyorsun?
Ebeveynlerinle birlikte geldiysen ve nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, başka mültecilerle birlikte bir ilk kabul tesisinde (Erstaufnahmeeinrichtung -EAEH) oturacaksınız. Kısa
bir süre sonra tekrar başka bir eyalete taşınmanız da gerekebilir. (Dağıtım)

Burada ailenle birlikte olsan bile desteğe ihtiyaç duyduğunda Uzmanlık alanı Gençlik ve Aile ile iletişime geçebilirsin.
Uzmanlık alanı Gençlik ve Aile çalışanların görevi, Almanya'da yardıma ihtiyaç duyan tüm aileleri desteklemektir,
bunların Alman aileler olmaması fark etmez. Onlar, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümeleri için uğraşmaktadır. Bunun için, hangi nedenden olursa olsun bunu tek başına
başaramayan ailelere danışmanlık hizmeti sunup yardım etmektedirler.

Dolayısıyla
•

….ailenizde çok kavga edildiği,

•

….annen veya banan, seninle veya kardeşlerine ilgilenmediği,
annen ve baban kendilerini iyi hissetmediği ve örneğin tüm günü yatakta geçirdikleri ve çok üzüntülü oldukları,

•

….veya bir okula yazdırılamadığın

.

…veya Almanca öğrenmeyi çok istediğin için

yardıma ihtiyaç duyduğunda Uzmanlık alanı Gençlik ve Aile ile iletişime geç.
Zaten okula gidiyorsa okulun sosyal hizmet uzmanıyla da iletişime geçebilirsin.
https://www.kreisgg.de/bildung/schulsozialarbeit/standorte/

İkamet (ikamet durumu?)

Birçok sorunuzu cevaplayabilen ve size destek olabilen bir danışmanlık noktası ile iletişime geçmeniz faydalı olur.
İltica & Göç ile ilgili danışmanlık hizmetlerini aramak için – https://adressen.asyl.net/

Sağlık
Bedensel veya ruhsal sorunlar yaşadığında veya ağrıların olduğunda neler yapabilirsin?
Bir hekim ile bir sorun hakkında konuşma ve tedavi olma hakkına sahipsin.
Patientenservice tel. 116117
https://www.116117.de
Bu hem bedensel sorunlar, hem de ruhsal veya psikolojik sorunlar için geçerlidir. Örneğin sürekli olup bitenleri düşündüğünden dolayı zar zor uyuyabildiğin veya sürekli çok
korktuğun, çok huzursuz veya sinirli olduğun için. O zaman yardıma başvur! Güvendiğin birisiyle konuş ve kendini nasıl hissettiğini anlat!

Acil yardıma ihtiyaç duyduğunda her zaman bir hastanenin acil servisine gidebilir veya 112'yi (acil numara) arayabilirsin. Sigortalı kartı olmadan da yardım alabilirsin.

Sorularını istediğiniz zaman Team umA'ya da yöneltebilirsin.

Okul durumu nedir?
Okul ve meslek eğitimi, Almanya'da iyi bir gelecek için en önemli adımlardır. Alman okul sistemi biraz karmaşıktır çünkü Almanya içerisindeki her bir eyaletin kendi kanunları
bulunmaktadır.

Ancak Almanya'da tüm çocuklar ve gençler için zorunlu eğitim söz konusudur, yani onlar okula gitme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir.

Herhangi bir şeyi yapmadan önce Almanca öğrenmen gerekir. Alman dili, her kapıyı açan anahtardır!
Staatliches Schulamt für den Kreis Groß-Gerau
Aufnahme- und Beratungszentrum
Tel. 06142 5500 0
E-Mail: poststelle.ssa.ruesselsheim@kultus.hessen.de

