اعالن کاریابی
در شلزویگ -هولشتاین ،افغان ها یکی از بزرگترین گروه های پناهندگان هستند .حدود  2500نفرمیباشند
بسیاری از افغانها دولدونگ دارند ویا باید کشور را ترک کنند .تعداد افغان ها در حال حاضر با ورود مهاجرین جدید در
حال افزایش است
این متقاضیان پناهندگی کسانی هستند که در کشورهای اسکاندینایی.به دلیل قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا وشرایط
دشوار ان کشورها درمقابل مهاحرین افغان در معرض اخراج و مجبوربه ترک ان کشورمیباشند.
 .ازماه اگوست سال  2021زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند،مردم اقفانستان با مشکالت زیادی
مانند (خطر ازبین رفتن ،تحت تعقیب بودن و زنده ماندن) رویرو استند ،که این باعث میشود افراد زیادی کشور را ترک
کنند.
شورای پناهندگان شلزویگ-هولشتاین که بودیجه ان توسط  PRO ASYL e.Vتامین می شود .درهمکاری با شوراهای
پناهندگان نیدرزاکسن ،برلین و بایران ،یک پروژه فرعی به عنوان بخشی برنامه هایش انجام میدهد .اجرای این پروژه
سراسری برای مهاجرین افغانستان میباشد .
برای این پروژه فرعی "پناهندگان افغان در شلزویگ هولشتاین" که در ابتدا محدود به یک سال است ،ما در جستجوی
یک کارمند افغان استیم.

کارمند پروژه ()m, f, d
وظایف شما قرار ذیل میباشد

• مشوره دهی برای افغانان مقیم شلسویگ هولشتاین یا خارج از کشور
درموارد حق اقامت ،مسائل مربوط به الحاق خانواده ،،امکان پذیرش افغانها وخانواده شان در آلمان.
• برنامه های اطالعاتی در مورد وضعیت افغانستان و کشورهای کمک کننده برای افغان ها
• حمایت در رابطه ساخت انجمن های خود مختارافغانها برای پناهندگان افغان در شلسویگ هولشتاین و برقرار نمودن
ارتباط با دیگر حمایت کنندگان.
• همگاری و در ارتباط سازی افغانها در سراسر آلمان ازطریق برنامه های معلوماتی و مشوره دهی و همچنان با
پخش اطالعات مورد ضرورت در مکان های که معموآل اففانها زندگی میکنند.
• بخصوص برنامه مشورهی به خانمهای افغان از طریق یک خانم افغان در نظرگرفته میشود
• این موارد را در مشارکت منظم با شرکای پروژه یعنی:
شوراهای پناهندگی برلین ،نیدرزاکسن ،بایران و  PRO ASYL e.Vانجام میشود.
• جمع آوری و مستند سازی اطالعات مربوط به پالیسی پناهندگی در مورد وضعیت افغانستان
• جمع آوری موارد ذکر شده ،ثبت پرونده و پشتیبانی روابط عمومی

تیم کاری
• کارمندان پروژه باید اصلیت افغان باشد و به زبان المانی اشنایی کامل داشته باشد و حداقل یکی از زبان هایی که
معموال افغان ها به آن صحبت می کنند بلدیت کامل داشته باشید.
• تجارب در سیاست پناهندگان یا تجربه در کارها مربوطه به مهاجرین آرزو ما است
• تیم این پروژه با تیم "مشاوره حقوقی برای پناهندگان" در
در دفترمشوره دهی پناهندگان شلزویگ-هولشتاین یکجا کارخواهد کرد.
• تیم پروژه توسط یک تیم بزرگ و با تجربه در دفتر شورای پناهندگان رهبری و پشتیبانی می شود
• تیم پروژه به شوری پناهدگان در امورکارها متخصصی و روابط عمومی کمک می کند

این پروژه به مدت یکسال میباشد.
از تاریخ  01.03.2022الی 28.02.2023
افراد با سابقه مهاجرت افغانستان به صراحت تشویق می شوند که درخواست دهند
این وظیفه به  19.5ساعت کار یا بیشتر در هفته درنظر گرفته و در ابتدا به مدت یک سال میباشد اما امکان دارد که ادامه پیدا کند

( عالقمندان میتوانند خلص سوانع خویش را الی تاریخ  06.02.2022در آدرس ذیل ارسال نمایند)job@frsh.de .
مسولین :محترم مارتین لینک ،وخانم کرستین استرکر

اجرا کنند پروژه
 Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.Vیک سازمان مستقل بوده که در عرصه های مختلف فعالیت دارد و در مسایل
مهاجراتی ،مشوره دهی حقوقی بناهندگان ،ادغام انها در جامعه.ادعام دربازار کار و درارتباط سازی موسسئات خارجی ها
سهم فعال در سراسر این ایالت دارد.

این اشورا در کمپین هایی مختلف برای پذیرش پناهجویان ،و حق اقامت برای همه شرکت دارد
وهچنان برخالف اخراج اجباری پناهندگان میباشد .این شورا پناهندگان ایالتی و فدرال میباشد.
این شبکه با سازمان های همبستگی پناهندگان ،کار ضد نژادپرستی .و همچنان
به طور منظم با موسسات خیریه ،سازمان های شرکتی ،ایالتی ،محلی
ادارات استخدام ،آموزشگاه ها ،جوامع مذهبی ،خدمات مهاجرت ،و غیره
سازمان های مهاجرتی ،و متخصصان پناهندگان ،سازمان های حقوق بشر و ضد نژادپرستی با همبستگی هم یکجا
فعالیت دارد.
هدف اصلی این شورا بدست آوردن حق اقامت به تمام پناهندگان و یک جامعه بدون نژاد پرستی است ،که همه
بتوانند بشکل یک جامعه استوار و احترام متقابل در مقابل یک دیگر وبدون در نظر داشت ملیت قومیت در کنارهم
زندگی کنند.
برای معلومات بیشتر www.frsh.de

