
 
 

تا و اشتغال دولدونگ ی درباره که کنند یم دریافت نامه یک ها هفته این در هستند، خاک ترک به موظف کسانیکه از خییل  
ایط دشوار است.آیا شما هم درباره ی این نامه ها شنیدید یا چنی  ن نامه ای دریافت کردید و به  حدی هم درباره ی کمیسیون شر

ن دلیل همی  ن دهید؟ انجام کاری چه باید شما اآلن که هستید قرار ب   
اشتغال دولدونگ :باشد داشته سهم وضعیت این شدن روشن به کمک برای تواند یم ذیل موارد   

ی چه دارد؟ وجود نامه این در چی    
ی هیچ اقامت حق در .دهدیم اطالعات اقامت حق ی درباره شما به نامه این ن این به نامه این .است نشده ایجاد تغیی  معن   

_ ن اشتغال دولدونگ نیازهای پیش ی درباره نامه این .شد خواهید دیپورت اکنون شما که _نیست دولدونگ با .دهدیم اطالعاب   
بماند آلمان در دارد اجازه فرد اشتغال . 

کنند یم کار که دولدونگ ی دارنده اشخاص ی همه ند؟ک یم دریافت را نامه این کیس چه . 
دهید؟ انجام کاری چه باید شما اکنون  

دولدونگ شما اگر .۱ Ausbildung ،ن فقط نامه این در اطالعات .دهید انجام کاری نیست نیازی دارید شما که هستند مهم زماب   
خواهیدیم  Ausbildung کنید لغو هستید مجبور یا/کنید لغو را خود . 

کنید مشاوره بمانید، آلمان در خواهید یم ویل اید نداده درخواست را اشتغال دولدونگ هنوز شما اگر .۲ .  
با توانید یم شما  Flüchtlingsrat ید تماس به ایمیل یک یا(۰۷۱۱۵۵۳۲۸۳) بگی   info@fluechtlingsrat-bw.de ارسال 

سید خود مسئول کارمند از توانیدیم شما .کنید کنید پیدا را خود سکونت محل مشاوره مراکز توانید یم شما .بیر . 
ایط کمیسیون دشوار شر  

ی چه دارد؟ وجود نامه این در چی    
ی هیچ اقامت حق در .دهدیم اطالعات اقامت حق ی درباره شما به نامه این ن این به نامه این .است نشده ایجاد تغیی  معن   

_ ایط درخواست درباره شما به نامه این .شد خواهید دیپورت اکنون شما که_نیست ن .دهدیم اطالعات دشوار شر فرد که زماب   
ایط کمیسیون نزد ن دشوار شر شد نخواهد دیپورت فرد این نشود گرفته تصمییم درخواست این درباره تا دهد، یم ارائه درخواسن  . 

بماند آلمان در اقامت ی اجازه با دارد اجازه فرد است، مثبت درخواست جواب .  
کند؟ یم دریافت را نامه ینا کیس چه  

ندارند کار ی اجازه که دولدونگ ی دارنده اشخاص ی همه . 
دهید؟ انجام کاری چه باید شما اکنون  

ایط درخواست یک .۱ دهید انجام زیادی کارهای باید شما که است این معنای به دشوار شر .  
ایط درخواست شما که نیست مفید همیشه ویل کنید مشاوره باید شما لیلد همی  ن به کنید، دشوار شر .  

با میتوانید شما  Flüchtlingsrat ید تماس به ایمیل یک یا و۰۷۱۱۵۵۳۲۸۳۴ بگی   info@fluechtlingsrat-bw.de ارسال 
سید خود مسئول کارمند از توانیدیم شما .کنید کنید پیدا را خود سکونت محل مشاوره مراکز توانیدیم شما .بیر .  

ایط درخواست شما که بود خواهد مفید ویدگیم شما به مشاوره .۲ ی ارائه برای کمک بدنبال پس بله، اگر کنید؟ دشوار شر  
کنند کمک شما به توانندیم دیگر افراد خییل و اجتمایع کارمندان همسایگان، همکاران، دوستان، .باشید درخواست .  

ن اینجا !کند کمک تواند نیم وکیل یک ایط واستدرخ چطور که دارد وجود اطالعاب  شود ارائه دشوار شر . 

http://است.آیا/

