
شورای پناهجویان »زاکسن – آنهالت« برای قبول حقوق پناهجویان 
تالش کرده و در ایجاد بهتر شدن شرایط زندگی آنان فعالیت می کند.

از سال 1994 روی  مشکالت حقوقی پناهجویان در سطح ایالتی کار 
می کنیم و علیه هرگونه تبعیض و نژادپرستی هستیم.

شورای پناهجویی سازمانی غیر دولتی بوده و در سطح کل ایالت 
»زاکسن – آنهالت« فعالیت می کند:

ŗ  با کمپین، اکسیون، گردهمایی، همچنین کار رسانه ای و در اختیار
گذاشتن اطالعات الزم

ŗ  با ابراز مطالبات پناهجویان در برابر مسئولین و سیاستمداران
ŗ  با ایجاد شبکه های اطالعاتی برای پناهجویان و در اختیار گذاشتن

وکیل و امکان مشاوره
ŗ  با نوشتن درخواست به صندوق کمک حقوقی از سازمان پرو آزول

)سازمان طرفدار پناهجویان(
ŗ  با عضویت در کمیسیون موردهای سخت )این کمیسیون موردهای

حقوقی پناهجویانی را بررسی میکند که پناهندگی شان رد شده است، 
تا به آنان شانس دوباره ای برای ماندن و اقامت داده شود(. شورای 

پناهجویی همچنین »عضو میزگرد علیه خارجی ستیزی« و »اعتالف 
برای انتگراسیون و ادغام  مهاجرین با شهروندان« و همچنین عضو 

»شورای ایالتی پناهجویان« و »انجمن فدرال پرو آزول« انجمن 
حمایت کننده و طرفدار پناهجویان است.

ŗ  شورای پناهجویی »ساکسن – آنهالت« در شبکه ی ابتکارات و
سازمانها و خدمات مشاوره برای پناهجویان می باشد.

ŗ .شورای پناهجویان از خودگردانی های پناهجویان حمایت می کند

ما سازمانی مستقل از احزاب و کلیسا می باشیم و امکانات 
مالی مان از صدقه و خیریه، از حق عضویت اعضا و 

همچنین از تامین مالی پروژه هایمان می باشد. با همبستگی جهانی!

www.fluechtlingsrat-lsa.de شورای پناهجویان »زاکسن – آنهالت« شورای پناهجویان »زاکسن – آنهالت«

مسئولین و امکان ارتباط با ما در زیر:

اداره ی مرکز در شهر مگدبورگ
Schellingstr. 3-4 · 39104 Magdeburg

 
Stefanie Mürbe  

stefanie.muerbe@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 
Anne Wedekind  

anne.wedekind@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 
Christine Bölian  

christine.boelian@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 

0049  391  50 54 9613/4 تلفن: 
0049  391  50 54 9615 تله فکس: 

 
info@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 

اداره ی مرکز در شهر هاله
Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)

 
Cynthia Zimmermann  

cynthia.zimmermann@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 
Georg Schütze  

georg.schuetze@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 
 

0049  345  44 50 2521 تلفن: 
0049  345  44 50 2522 تله فکس: 

 
info@fluechtlingsrat-lsa.de آدرس ایمیل: 

 www.fluechtlingsrat-lsa.de



پروژه ی )آ-ام-ای-اف(
دفتر اطالعاتی ایالتی با عنوان فرار و پناهجویی

هدف پروژه رسانه ای کردن دالیل فرار و پناهجویی انسان است و بر 
مبنای کار افتخاری بدون مزد ویا کار تمام وقت برای پناهجویان انجام 

میشود.  

اهداف ما در زیر:
ŗ ارائه ی اطالعات و راهنمایی های اولیه به پناهجویان
ŗ  – بهتر و راحتتر کردن شرایط زندگی پناهجویان در ایالت »زاکسن

آنهالت«
ŗ  ،ارائه اطالعات و دالیل فرار، پناهجویی، شرایط پذیرش پناهجویی

وضعیت زندگی پناهجویان ایالت »زاکسن – آنهالت« به مشاورین، 
پناهجویان و حامیان پناهجویان

ŗ  حساس کردن جامعه نسبت به سرنوشت پناهجویان از طریق کار رسانه
ای و روابط عمومی 

ŗ  مطرح کردن نیاز اطالعاتی و ارائه ی راهنمایی های ابتدایی برای
پناهجویان و حامیانشان

ŗ  ارزیابی و ارائه ی اطالعاتی در رابطه با فرار و پناهجویی و همچنین
وضعیت پناهجویان در ایالت »زاکسن – آنهالت«

ŗ  ،ایجاد ارتباط شبکه ای و انتقال تجربه و مشورت با حامیان پناهجویان
اعتالف ها و شبکه ها یشان

ŗ حمایت از کار شبکه ای و انتقال تجربه با خودگردانی های پناهجویان
ŗ پرورش، تکامل و گردهمایی های عمومی
ŗ  بازدید از مکانهای پناهجویی، توصیه هایی عملی برای بهتر کردن

زندگی 

مسئول پروژه خانم »اشتفانی موربه« میباشد.
)دفتر شهر مگدبورگ(

زمان و طول مدت پروژه از تاریخ 30 ژوئیه سال 2015 تا تاریخ 29 ژوئیه سال 2018 میباشد
این پروژه از طرف امکانات پناهجویی و مهاجرت و صندوق مالی انتگراسیون پشتیبانی می شود.

شورای پناهجویی ایالت »زاکسن – آنهالت« انجمن ثبت شده برای 
ترویج عمومی است. ریاست انجمن کار داوطلبانه انجام می دهد. ما 

دفتری در شهر »مگدبورگ« و دفتری در شهر »هاله« با کارکنان تمام 
وقت داریم.

اطالعات بیشتر در مورد شورای پناهجویی ایالت »زاکسن – آنهالت« 
را در لینک زیر خواهید یافت:

www.fluechtlingsrat-lsa.de

هر حمایتی مهم است!
از کار ما برای پناهجویان و مهاجران حمایت کنید:

بعنوان عضو انجمن با پرداخت کمک هزینه ی عضویتتان، 
از ادامه ی کار انجمن پشتیبانی کنید. و همچنین به دعوت 

مجمع عمومی اعضا و نشستهای انجمن حضور بهم رسانید. 
درخواست عضویت را می توانید در دفاتر ما انجام دهید. 

اطالعاتی در این رابطه را می توانید در وبسایت اعالم شده 
تهیه کنید و یا در دفاتر ما درخواست کنید.  

اگر می خواهید با همکاریتان با ما به پناهجویان کمک کنید می 
توانید برای اینکار نیز به دفاتر ما مراجعه کنید. 

برای یکبار و یا بطور متوالی )ماهیانه( میتوانید بما در جهت 
بهتر کردن کار کمک به پناهجویان و یا باال بردن سطح زندگی 

آنان کمک مالی دهید:

اسم و مشخصات و شماره ی حساب بانکی انجمن در زیر:

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Deutsche Kredit Bank

IBAN: DE80 1203 0000 0000 8355 12
BIC: BYLADEM1001

در صورت نیاز میتوانید رسید پول کمک مالی تان را دریافت 
کنید.

پروژه ی »حامی و طرفدار پناهجویی«
 گروه پشتیبانی داوطلبانه و حمایت تلفنی

حمایت متعهدانه از پناهجویان 

با باالرفتن تعداد پناهجویان خدمات متعهدانه و داوطلبانه برای پناهجویان 
نیز گسترده تر شده است. این پروژه در جهت ایجاد و ترویج شبکه های 

داوطلبانه در ایالت »زاکسن – آنهالت« می باشد. در این رابطه گروههای 
مبتکر و یا افراد منفرد توسط دوره های تخصصی مربیگری، مشاوره و 
کارگروهی، همراهی می شوند. همچنین این افراد و یا گروهها مدارک و 

امکاناتی کسب می کنند که کار داوطلبانه شان را در درازمدت از خستگی 
دور نگهداشته و علیه مشروعیت زدایی سیاسی تقویت شده و دانش تجربی 

خود را در اختیار دیگران بگذارند. 

مسئول این پروژه خانم »آنا وِدکیند« می باشد.
)دفتر شهر مگدبورگ(

طول مدت پروژه از تاریخ 19 ماه مه سال 2016 تا 18 ماه مه سال 2017 است
پروژه از طرف سازمان طرفدار پناهجویان حمایت می شود.

پروژه ی پرو آزول )حامی پناهجویی(
فعال علیه دست راستی ها – تقویت ابتکارات محلی 

پس از اعتراضات و عاقبت پس از راهپیمایی تابستان 2013 در شهر 
برلین »هلرزدرف« علیه سکنی دادن پناهجویان، مردم آلمان و همچنین 

با آنها ایالت »زاکسن – آنهالت« شاهد موج وحشتناک سازماندهی 
نژادپرستانه و خشونت شدند. در کنار اعتالفهای از پیش تاسیس شده 

و موجود، اعتالفهای میان گروههای پشتیبان و کمک های افتخاری به 
پناهجویان نقش فعال و مهمی علیه گروهها و احزاب نژادپرست، نئونازی 

و ناسیونال سوسیالیستی  بازی کردند. این پروژه در صدد تقویت و 
تصویب گروهها و اعتالفات پشتیبانان و حامیان پناهجویان می باشد. به 

همین جهت بطور مشخص به افراد فعال و اعتالفهای موجود، مشاوره و 
آموزش عرضه می شود. اینگونه می توان در آینده در درگیری سیاسی 

در مورد سیاست پناهجویی، علیه نژادپرستی و یا اندیشه های دست 
راستی آمادگی مقابله بوجود آورد.

مسئول پروژه آقای »گئورگ شوتزه« در اداره ی شهر هاله می باشند.
پروژه از تاریخ 1 ماه آگوست 2015 شروع شده و تا سال 31 ماه ژوئیه 2016 ادامه داشته 

است. این پروژه تا پایان سال 2017 ادامه خواهد داشت و تامین شده است.
تامین پروژه توسط:


