
هامبورگ با جمعيتى بالغ بر ١،٧ ميليون نفر، دومين شهر بزرگ آلمان ميباشد. 
هامبورگ از طريق رود ELBE به درياى شمال راه دارد و از اين رو 

شهرهامبورگ „ دروازه اى به سوى دنيا „ ناميده ميشود.

با استفاده از اين راهنما، شما ميتوانيد اطالعات اوليه اى در مورد چگونگى 
زندگی در آلمان به دست آوريد.

به هامبورگ خوش آمديد

هرگونه خشونت عليه زنان نقض حقوق بشر ميباشد و قابل مجازات است. 

هنگامى كه يك خانم به درخواست جنسى پاسخ منفى ميدهد، بايد به او احترام 
گذاشت. اين امر همچنين در ارتباط با شريك زندگى و همسر نيز صدق ميكند. 

قضاوت در مورد حق و ناحق صرفا بر عهده دادگاه هاى كشور ميباشد. 

آموزش
كليد موفقيت در آلمان در يادگيرى و تسلط بر زبان است. يادگيرى زبان آلمانى و 

شناخت فرهنگ اين كشور امرى بسيار مهم ميباشد.

از فرزندان خود در مهدكودك، مدرسه ،در دوران تحصيل و يادگيرى دوره 
كارآموزى حمايت كنيد تا براى آنها موقعيت هاى مناسب ترى را هنگام ورود به 

بازار كار فراهم آوريد. 

تمام كودكان در آلمان حق تحصيل دارند و موظف هستند به مدرسه بروند. آنها 
همچنين بايد در مدرسه در كالس هاى ورزش و شنا شركت كنند. 

سخن آخر
لطفا قوانين كشور آلمان را رعايت كنيد و محترم بشماريد. 

 ما شروع زندگى خوبى را براى شما در هامبورگ آرزو ميكنيم. 

اطالعات بيشرت
در صورت سوال در مورد محل اقامت، لطفا به مسئول
 مربوطه مستقر در محل مراجعه فرماييد.

اطالعات بيشرت در مورد روند پناهندگى و اقامت در آملان را  ميتوانيد از 

طریق برنامه رايگان Ankommen.App بدست آورید.

www.ankommenapp.de

اطالعات جامع تر به زبان هاى ديگر در خصوص رفتار در آملان را ميتوانيد از 

طريق آدرس زير به دست آوريد.

www.refugeeguide.de

تلفن زير جهت كمك رسا¡ در صورت بروز „خشونت عليه زنان” در �ام ساعات شبانه روز آماده 

پاسخگويى و كمك به ش§ ميباشد.

016 116 08000

آدرس اينرتنتى ما: 

www.hamburg.de/fluechtlinge

Behörde für Inneres und Sport
Einwohner-Zentralamt
Amsinckstraße 28
20097 Hamburg
Telefon 040 4 28 28-0
www.hamburg.de/eza

Landeszentrale für  
politische Bildung
Dammtorstraße 14
20354 Hamburg
Telefon 040 4 28 23-48 08
www.hamburg.de/
politischebildung

تلفن هاى رضورى:
پليس: 110

آتش نشا¡ / اورژانس: 112
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روند پناهندگى شما در آلمان

شما ميخواهيد درخواست پناهندگى خود را در هامبورگ ارائه بدهيد. اين درخواست  
توسط اداره فدرال براى مهاجرين و پناهندگان بررسى ميگردد. به همين جهت همكارى 

شما الزامى ميباشد.
شما بايد نام و محل تولد خود را ذكر كنيد. از شما يك عكس گرفته ميشود و انگشت 

نگارى بعمل خواهد آمد.
بدليل ميزان باالى درخواست ها ممكن است كه روند بررسى درخواست شما بيشتر بطول 

بيانجامد.
 هيچ درخواستى فراموش نخواهد شد!

در حين بررسى روند پناهنگى شما، اداره دولتى، محلى را براى اسكان شما اختصاص 
ميدهد كه بايد در آنجا زندگى كنيد.

در آنجا اطالعات بيشترى راجع به منطقه سكونت خود دريافت ميكنيد.

در حال حاضر افراد بسيارى به هامبورگ مى آيند بطوريكه ممكن است شما با چندين نفر 
ديگر در يك اتاق اسكان داده شويد.

به جهت زندگى مسالمت آميز در كنار يكديگر، موظف به مالحظه نمودن ساكنين و 
همسايگان ميباشيد.

براى مثال از ايجاد سر و صدا و شلوغى هنگام شب خوددارى نماييد.

هنگامى كه درخواست پناهندگى شما بررسی و با آن موافقت گردد، شما اجازه داريد در 
آلمان بمانيد و به دنبال محلى براى زندگى و شغل بگرديد.

هنگامى كه درخواست شما رد شود، براى مثال به اين دليل كه شما هنگام گريز از كشور 
خود در يك „ كشور امن „ بوده ايد، بايد خاک آلمان را ترك كنيد. 

حاكميت قانون
آلمان كشورى دموكراتيك و مردم ساالر ميباشد. اين بدان معنا است كه تمام شهروندان از 

حقوق و وظايف يكسان برخوردار هستند و تنها قوانين كشور معتبر تلقى ميشوند و هيچ 
فردى باالتر از قانون نيست. در آلمان قوانين مذهبى نيز باالتر از قانون قرار نميگيرند. 

 قانون اساسى در آلمان به معناى قانون تعيين كننده ى نظام حاكم است. 

مهمترين بند قانون اساسى آلمان از اين قرار است كه „ شان و مقام انسان مصون از 
تعرض ميباشد”.

در آلمان مواردى چون تبعيض، هتك حرمت و حمالت لفظى و فيزيكى به داليلى چون:

داشتن جنسيت ديگر »
داشتن مذهب ديگر »
داشتن رنگ پوست ديگر  »
و يا جهت يابى و تمايل جنسى ديگر   »

مجاز شمرده نميشوند.  

برابرى حقوق
زنان و مردان در آلمان از حقوق يكسان 

برخوردار هستند. 

زنان در آلمان ميتوانند هر شغلى را انتخاب كنند، براى مثال پليس، قاضى، سرپرست 
مسكن و يا سرباز.

از اين رو زنان ميتوانند دستوراتى را به مردان اعمال كنند. 

زنان خود در مورد شريك زندگى، ازدواج، بچه دار شدن و يا جدايى از شريك 
زندگى شان تصميم ميگيرند. زنان نيز همانند مردان حق دارند پوشش و لباس خود را 

همانگونه كه دوست دارند انتخاب كنند. 

در آلمان زنان و مردان بطور معمول هنگام 
خوشامدگويى و احوالپرسى با يكديگر دست ميدهند. آنها 

حتى ميتوانند با يكديگر دوست باشند و اين كار عملى 
غير جنسى تلقى ميشود.

همجنسگرايى در آلمان مجاز ميباشد. 

دين
دين يك امر كامال خصوصى ميباشد. 

هر كس به تنهايى ميتواند تصميم بگيرد كه به كدام دين اعتقاد داشته باشد و يا اصوال 
بدون دين باشد.

 آزادى و تنوع اديان، زندگى مسالمت آميز جوامع دينى گوناگون و همچنين افرادى 
كه هيچ ايمانى ندارند در كنار يكديگر جامعه ما را شكل ميدهند. 

آزادى دين همچنين شامل اين امر ميشود كه هر فرد ميتواند هر زمان كه بخواهد دين 
خود را عوض كند و به دين ديگرى ايمان آورد. 

در هامبورگ افراد بسيارى از كشورها و اديان مختلف در كنار يكديگر در صلح و 
آرامش زندگى ميكنند. 

آزادى بيان
در آلمان آزادى عقيده و بيان حاكم ميباشد. هر 

فردى مجاز به بيان عقيده خود ميباشد تا زمانيكه 
سبب تبعيض بين افراد و هتك حرمت ديگران نشود. طبيعى است كه در اينجا انتقاد 

از دين و يا دولت آزاد ميباشد. 

خشونت ممنوع
هرگونه خشونت در آلمان ممنوع ميباشد. پليس مسئول برقرارى امنيت مردم ميباشد. 

در صورت احساس خطر براى خود و يا اعضاى 
خانواده خود حتما به پليس مراجعه كنيد. 

پليس هميشه همراه شما است و به شما كمك 
ميكند. 

كودكان در آلمان بطور ويژه محافظت ميشوند. 
خشونت عليه كودكان، حتى در خانواده مجازات 

سختى را در بر دارد. 

به هامبورگ خوش آمديد


