
 

 اعالن کاریابی 

 میباشندفرن 2500 هولشتاین، افغان ها یکی از بزرگترین گروه های پناهندگان هستند. حدود-در شلزویگ

جدید در ین مهاجر. تعداد افغان ها در حال حاضر با ورود ندباید کشور را ترک کن یاو غانها دولدونگ دارند فبسیاری از ا

 حال افزایش است

وشرایط  پایه اروگیرانه اتحادختقوانین سیل به دل. اسکاندینایی های رکه در کشوکسانی هستند متقاضیان پناهندگی این 

 . ندباشمی ان کشوربه ترک جبورم ض اخراج ودر معر  فغانا احریندرمقابل مه ان کشورها دشوار

 مردم اقفانستان با مشکالت زیادیزمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند،  2021ماه اگوست سال . از

اد زیادی کشور را ترک  رث میشود اف، که این باع درویرو استن دن(زنده مان و  بودن قیب، تحت تعفتنخطر ازبین ر) مانند

 . کنند

همکاری با شوراهای  در تامین می شود. PRO ASYL e.Vتوسط   یجه ان بودکه    هولشتاین-رای پناهندگان شلزویگشو

پروژه  این اجرای . یش انجام میدهدبرنامه هان، یک پروژه فرعی به عنوان بخشی اپناهندگان نیدرزاکسن، برلین و بایر

 . میباشد  افغانستان ری برای مهاجرینسسرا

، ما در جستجوی  محدود به یک سال است برای این پروژه فرعی "پناهندگان افغان در شلزویگ هولشتاین" که در ابتدا

 .  فغان استیمیک کارمند ا

 ( m, f, dکارمند پروژه )
 اشد  قرار ذیل میبف شما ظایو  

 مقیم شلسویگ هولشتاین یا خارج از کشور نابرای افغان دهی  ورهمش  • 

 .آلمان در شان     انها وخانوادهافغامکان پذیرش  ،مسائل مربوط به الحاق خانواده، حق اقامت،  درموارد

 برای افغان ها   دهننکمک ک  در مورد وضعیت افغانستان و کشورهای اطالعاتی برنامه های• 
ین و برقرار نمودن  شلسویگ هولشتابرای پناهندگان افغان در   غانهافجمن های خود مختاراان  رابطه ساخت• حمایت در 

 .گر حمایت کنندگان ط با دیارتبا
 
چنان با  و هم  ق برنامه های معلوماتی و مشوره دهییطرزآلمان اسراسر فغانها در اهمگاری و در ارتباط سازی • 

 .  یکنندی مگزندففانها  ادر مکان های که معموآل ضرورتالعات مورد پخش اط

 فته میشود  گرظرفغان در نک خانم افغان از طریق ینامه مشورهی به خانمهای اصوص برخب• 
 : یعنیپروژه منظم با شرکای را در مشارکت  این موارد  •

 انجام میشود. PRO ASYL e.Vو  نایرشوراهای پناهندگی برلین، نیدرزاکسن، با

 سازی اطالعات مربوط به پالیسی پناهندگی در مورد وضعیت افغانستان  • جمع آوری و مستند
 پرونده و پشتیبانی روابط عمومی ثبت ، شده ذکرموارد آوری • جمع 

 

ی کار تیم  
و حداقل یکی از زبان هایی که   ه باشدبه زبان المانی اشنایی کامل داشتو  باشد  افغان  یتلاص • کارمندان پروژه باید

.ت کامل داشته باشید بلدیمعموال افغان ها به آن صحبت می کنند   
   رزو ما است آ به مهاجرین   طهر کارها مربوتجربه د• تجارب در سیاست پناهندگان یا 

"مشاوره حقوقی برای پناهندگان" دربا تیم  پروژه  این  • تیم   
.خواهد کردیکجا کار هولشتاین -پناهندگان شلزویگ فترمشوره دهیددر   

می شود و پشتیبانی • تیم پروژه توسط یک تیم بزرگ و با تجربه در دفتر شورای پناهندگان رهبری   
    کند و روابط عمومی کمک می ی متخصص رکارها در امو گانشوری پناهد  • تیم پروژه به

 
 



 
 
 
 

.سال میباشدبه مدت یک پروژهاین   
  

   28.02.2023الی   01.03.2022از تاریخ 
 

                        د  افراد با سابقه مهاجرت افغانستان به صراحت تشویق می شوند که درخواست دهن 
      

د ادامه پیدا کن دارد که  دت یک سال میباشد اما امکان  به م و در ابتدا    فته ر گر ظ درن ساعت کار یا بیشتر در هفته    19.5به  فه   ین وظی ا   

 )job@frsh.de .  رسال نمایند آدرس ذیل ا در    06.02.2022ریخ  خویش را الی تا   ع خلص سوان قمندان میتوانند  عال   )    

 کرستین استرکر  وخانم نک،مارتین لی محترم  :ولینمس

 

 

 
 

 وژه نند پرجرا کا
 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V  یل در مسا وفعالیت دارد ف صه های مختلدر عر  کهسازمان مستقل بوده  یک

خارجی ها  ئاتسوسی مو درارتباط ساز ادعام دربازار کار.در جامعهانها ادغام ، بناهندگان وقیقحهی دمشوره  ،مهاجراتی
 .  دارددر سراسر این ایالت   سهم فعال

 

 همه شرکت دارد  یحق اقامت براو  ان،یپناهجو رشیپذ یبرا فمختل ییها  نی در کمپ شوراا نیا
 میباشد.و فدرال  یالتیپناهندگان ا شورااین . میباشدپناهندگان  اجباری  اخراج  برخالفن وهچنا
 و همچنان . یکار ضد نژادپرست ،پناهندگان  یهمبستگ یبا سازمان ها   شبکهاین 
  یمحل ،یالتیا ،یشرکت  یسازمان ها ه،ی ریطور منظم با موسسات خ به

   رهیخدمات مهاجرت، و غ ،ی، جوامع مذهبها گاهآموزش استخدام، ادارات
م یکجا  ه  یهمبستگبا  یحقوق بشر و ضد نژادپرست  یپناهندگان، سازمان ها و متخصصان ، تیمهاجر یها سازمان

 . عالیت داردف
 

که همه  ، استپرستی ژاد ون ن  گان و یک جامعه بدپناهنددن حق اقامت به تمام ورآبدست ن شورا یهدف اصلی ا
  کنارهمدر  میتوقظر داشت ملیت وبدون در ن دیگر قابل یکقابل در م احترام متبشکل یک جامعه استوار و نند ابتو

 .زندگی کنند
 www.frsh.deبرای معلومات بیشتر 

  

 


