شورای پناهندگان ایالت شلزویگ هولشتاین که بودجه آن توسط
انجمن  -PRO ASYL E.Vتمویل می شود  -با همکاری
شوراهای پناهندگان نیدرزاکسن ،برلین ،براندنبورگ ،هسن و
بایرن قصد دارد ،یک پروژه فرعی را به عنوان بخشی از برنامه
هایش انجام دهد .این پروژه که یک پروژه سراسری شبکه ای
است برای مهاجران افغانستان در نظر گرفته شده است.
در شلزویگ-هولشتاین ،افغان ها یکی از بزرگترین گروه های
پناهندگان هستند .تقریبًا  2500نفر از آنها دولدونگ دارند و
ملزم به ترک آلمان میباشند .در حال حاضر تعداد افغان ها با
ورود مهاجران جدید به کشور(آلمان) ،پذیرش کارمندان محلی و
مهاجرت افغان ها در داخل اتحادیه اروپا در حال افزایش است.

AFGHANISTAN

بسیاری از افغان های ساکن ایالت شلزویگ-هولشتاین
امیدوارند که برنامه های پذیرش افغانها در سطح فدرال یا ایالتی
به بستگان آنها که هنوز در یک وضعیت ناامن در افغانستان
زندگی می کنند یا در یک کشور ثالث سرگردان مانده اند ،اجازه
ورود به کشور را بدهند.
د شلسویګ هولسټین ایالت د کډوالو شورا -چې د PRO
 .ASYL E.Vټولنې لخوا تمویل کیږي  -د افغانستان په ټول
هیواد کې د شبکې د یوې برخې په توګه د لوئر ساکسني ،برلین،
برانډنبرګ ،هیسن او بایرن ،د کډوالو شوراګانو سره په همکارۍ
یوه فرعي پروژه ترسره کوي.
په شلسویګ هولسټین ایالت ،کې افغانان د کډوالو له سترو ډلو
څخه دي .د دوی شاوخوا  2,500او د هیواد پریښودو ته اړ دي.
اوس مهال د افغانانو شمیر په زیاتیدو دی ځکه چې هیواد ته د
نویو پناه غوښتونکو داخلیدل ،ځایی کارکونکو منل او اروپایی
اتحادیې ته د پام وړ افغانانو داخلی مهاجرت.
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ډیری افغانان چې په شلسویګ هولسټین ایالت کې ژوند کوي
هیله لري چې په فدرالي یا دولتي کچه د داخلې پروګرامونه به
هغه خپلوانو اجازه راکړئ چې هیواد ته ننوځي ورکړي چې ال هم په
افغانستان کې په ناامنۍ کې ژوند کوي یا په دریم هیواد کې بند
پاتې دي.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
– gefördert durch den Förderverein PRO
ASYL e.V. – führt in Kooperation mit den
Flüchtlingsräten Niedersachsen, Berlin,
Brandenburg, Hessen und Bayern ein
Teilprojekt im Rahmen eines bundesweit
vernetzten Afghanistan-Projektes durch.
In Schleswig-Holstein gehören die
Afghan*innen zu einer der größten
Gruppen von Geflüchteten. Ca. 2.500 von
ihnen sind ausreisepflichtig geduldet, die
sich eine Bleibeperspektive wünschen.
Die Zahl der Afghan*innen wächst
derzeit
über
neueinreisende
Asylantragsteller*innen, aufgenommene
Ortskräfte und über eine beachtliche
afghanische EU-Binnenmigration.
Viele in Schleswig-Holstein lebende
Afghan*innen hoffen auf ein Bundesoder Landesaufnahmeprogramm, das
ihren in prekärer Situation in Afghanistan
verbliebenen oder in einem Drittland
gestrandeten Angehörigen die Einreise
erlaubt.

AUFGABENGEBIETE DES AFGHANISTANPROJEKTES BEIM FLÜCHTLINGSRAT
SCHLESWIG-HOLSTEIN SIND:
Beratung von hierzulande lebenden
Afghan*innen zum Bleiberecht, zu Fragen des
Familiennachzugs, zur Evakuierung und
Aufnahme von Angehörigen,
in Pashto und Dari übersetzte
Gruppeninformationsveranstaltungen zu
rechtlichen Fragen und zur Möglichkeit der
Integration,
Unterstützung von afghanischen Gruppen beim
Aufbau von Selbstorganisationen in SH und bei
der Vernetzung mit Unterstützenden,
Zusammenarbeit mit Migrationsfachdiensten,
Unterstützungsinitiativen und öffentlichen
Stellen,
spezifische Beratungs- und
Unterstützungsangebote für afghanische
Frauen,
Kooperation mit den Afghanistan-Projekten der
Landesflüchtlingsräte von Berlin, Bayern,
Niedersachsen, Brandenburg, Hessen und mit
PRO ASYL e.V.
Datenerfassung, Falldokumentation und
Zuarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit des
Flüchtlingsrats.
Team:
Das Team des Afghanistan-Projekts beim
Flüchtlingsrat SH sind
Marziya Ahmadi und Shabdiz Mohammadi
T. 0431-55681358 • afghanistan@frsh.de
Kontakt:
Projekt Afghanistan
c/o Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Sophienblatt 82 • 24114 Kiel • www.frsh.de
Das Projekt gehört zur Rechtsberatung beim
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
T. 0431-734 900 beratung@frsh.de

د افغانستان لپاره د شلسویګ هولسټین ایالت
پروژې د مسؤلیت ساحه په الندې ډول ده:
په آلمان کې میشتو افغانانو ته د استوګنې د حق ،د
کورنۍ د بیا یوځای کیدو مسلو ،مهاجرت او له
افغانستان څخه د خپلوانو او دوستانو د منلو په اړه
مشوره،
د حقوقي مسلو او د ادغام د امکاناتو په اړه ګروپي
معلوماتي ناستې ،په پښتو او دري ژبو ژباړل شوې،
د شلیسویګ هولسټین په ایالت کې د خپلو سازمانونو
او بنسټونو په جوړولو کې د افغانانو مالتړ کول او د
داسې سازمانونو سپانسرانو سره د شبکې لپاره کار
کول.
د ځانګړي مهاجرت خدماتو ،ماالتړ پروژو او حکومتي
چارواکو سره همکاري،
د افغان میرمنو لپاره ځانګړي مشورې او مالتړ
خدمتونه،
د برلین ،بایرن ،لوئر ساکسني ،برانډنبرګ ،هیسن د
دولتي ،کډوالو شوراګانو او د  PRO ASYL e.Vسره د
افغانستان له پروژو سره همکاري.
د معلوماتو راټولول ،د قضیو مستند کول ،او د کډوالو
شورا د عامه اړیکو ماالتړ.

ټیم
 SHد کډوالو په شورا کې د افغانستان پروژې ټیم
مرضيه احمدي او شبديز محمدي
ټلیفون043155681358 :
بریښنالیکafghanistan@frsh.de :
انسټاګرام… • فیسبوک
اړیکه:
پروژه افغانستان
د شلسویګ هولسټین ایالت د کډوالو شورا c/o
Sophienblatt 82 • 24114 Kiel
www.frsh.de
دا پروژه د حقوقي مشورې یوه برخه ده چې د شلسویګ
هولسټین ایالت د کډوالو شورا لخوا چمتو کیږي
ټ0431734900 .
beratung@frsh.de

حوزه های مسئولیت پروژه افغانستان در شورای
پناهندگان شلزویگ هولشتاین شامل موارد ذیل
میباشند:
مشاوره برای افغان های مقیم آلمان در مورد حق اقامت،
در مورد مسائل مربوط به الحاق خانواده ،در مورد انتقال
اقارب از افغانستان به المان و پذیرش آنها،
جلسات گروهی ،که در آنها اطالعات در مورد مسائل
حقوقی و امکان ادغام ارائه میشود .این جلسات به پشتو
و دری ترجمه میشوند،
حمایت ازافغانها برای ایجاد سازمانها و نهادهای خود
فعال در ایالت شلزویگ هولشتاین ،همکاری با افغانها
برای شبکه سازی اینگونه سازمانها و ارتباط آنها با
حامیان،
همکاری با خدمات تخصصی مهاجرت ،طرح های حمایتی
و مقامات دولتی،
خدمات مشاوره و پشتیبانی ویژه برای زنان افغان،
همکاری مشترک با پروژه های افغانستاِن شوراهای
پناهندگان ایاالت برلین ،بایرن ،نیدرزاکسن ،براندنبورگ،
هسن و انجمنPRO ASYL e.V
جمع آوری اطالعات ،مستند سازی پرونده ها و پشتیبانی
از روابط عمومی شورای پناهندگان.
تیم:
تیم پروژه افغانستان در شورای پناهندگان  SHشامل افراد
ذیل میباشد :مرضیه احمدی و شبدیز محمدی
تلفن0431- 55681358 :
ایمیلafghanistan@frsh.de :
اینستاگرام … • فیسبوک
ارتباط:
پروژه افغانستان
شورای پناهندگی ایالت شلزویگ هولشتاین c/o
آدرس Sophienblatt 82, 24114 Kiel :
ایمیل شورای پناهندگان شلزویگ هولشتاین
www.frsh.de
این پروژه بخشی از مشاوره حقوقی ارائه شده توسط شورای
پناهندگان شلزویگ-هولشتاین است
T. 0431-734 900
beratung@frsh.de

