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 در پناهندگان

FREIWILLIGENDIENST 
 

 عالقمند داوطلبانان برای اطالعات

 

 
„Geflüchtete im Freiwilligendienst “ نام پروژه ای است که از طرفKölner Freiwilligen Agentur  راه اندازی شد

  .است

Freiwilligendienst چیست؟ 

ی که می خواهند این کار را انجام بدهند می خواهند به مردم کمک کنند و کار است. کسان لدر محکمک به مردم به طور داوطلبانه 
 freiwilliges„ یا “ehrenamtliche Tätigkeit„ :مان به این می گویدآلبرای زندگی مشترک در جامعه کار مفید انجام دهند. در 

Engagement“ 
 

شکل خاصی از  کی Freiwilligendienstم دارند. نا “Freiwillige„می کنند در المان  Freiwilligendienstکسانی که 
„freiwilligen Engagements“ است. 

 
" نامیده می شود. در هر محل کار یک مسئول Einsatzstelleجای که داوطلبانان در ان مشغول به کار می شوند, محل کار " 

  نام دارد.“ Tutor„است. این مسئول 
 

 .کار می کنندساعت در هفته  40و حد اکثر  ساعت 21حد اقل داوطلبانان 

 
  یا“ Aufenthaltsgestattung“,  „Aufenthaltserlaubnis„   ردهند. اگانجام  Freiwilligendienstپناهندگان می توانند 

Niederlassungserlaubnis“ “.دارند 
 

خارجه بگیرند.  امورانند از دفتر داشته باشند, این اقامت اشتغال به کار می تو“ Beschäftigungserlaubnis„داوطلبان باید 
 کمک بگیرید. Kölner Freiwilligen Agenturشما می توانید از   Beschäftigungserlaubnisبرای دریافت این مجوز 

 

وجود دارد. هر شکل از یک جهت دولتی تامین مالی می شود. در اینجا  Freiwilligendienstenشکل های مختلف برای  مانآلدر 
“ BFD-F„ مختصرا  تامین مالی می کند و “ Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug„ت دولتی بواسطه جه

 گفته می شود

 انجام بدهید Freiwilligendienstاین چیزها را می توانید در کار 
 می توانید به عنوان مثال : Freiwilligendienstدر یک 

 هیدفعالیت های که برای شما جالب است انجام بد 

 از دانش و تجربه خود استفاده مفید کنید 

  شنا بشویدآ مانآلبا کار روزمره در 

 شما می توانید تجربه کنید کار و فعالیت که برایتان مناسب است 

 انجام دادن زبعد ا Freiwilligendienst پیدا کنید در کدام جهت می خواهید مشغول به کار بشوید  

 یدپروژه ها را تنظیم کنید و اجرا کن 

  شنا می شویدآبا داوطلبانان دیگر در روزهای آموزشی 

 در دوره زبان شرکت کنید 

  ی استفاده کنید و تمرین کنیدمانآلاز زبان. 

 
Freiwilligendienst .باید سرگرم کننده باشد 

 وظایف داوطلبان
 برای خودشان انتخاب کنند. "Einsatzstelle داوطلبان می توانند یک محل کار"

 " وظایف مختلف وجود دارد.Einsatzstelle کار "در هر محل 
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" توضیح شده. هم وظیفه داوطلبانان توضیح Einsatzstellen " هر محل کار "Einsatzstellenliste در لیست محل کار "
  " دریافت می کنید.Kölner Freiwilligen Agentur " از "Einsatzstellenliste شده. لیست محل کار "

 ای کارشروع کار و انته
 هر ماه شروع به کار کنند مپانزدهداوطلبان می توانند اول هر ماه یا 

 ماه طول می کشد. 12ماه و حد اکثر  6" حد اقل Freiwilligendienst یک "

 خرج شده “Freiwilligendienst„پرداخت پول که در انجام 
  خرج کرده اند“ Freiwilligendienst„در انجام خر هر ماه داوطلبانان پول خود را دریافت می کنند که آدر 

 
 که در هفته کار کردند دارد: ساعتهایپول که داوطلبانان می گیرند مربوط به تعداد 

 خرج شده“ Freiwilligendienst„مقدار پول که در انجام  ساعات کاری در هفته

 € 100 ساعت در هفته21-27
 € 150 ساعت در هفته28-34
 € 200 ساعت در هفته 35-40

 

 “Jobcenter„تقدیم از   =می گیرند   “Arbeitslosengeld II„مربوط به کسانی که پول 
 اطالع بدهند Freiwilligendienstراجع به کار  “Jobcenter„می گیرند باید به  “Jobcenter„کسانی که پول بیکاری از 

" Jobcenterیورو هم  200در یافت می کنند می توانند حد اکثر  " طرح های زیر را دارد: داوطلبانان بعالوه ای پول بیکاری که
 یورو بابت " 200نها کسر بشود. به این معنی: داوطلبانانی که بیشتر از آدریافت کنند بدون اینکه از پول بیکاری 

Freiwilligendienst االن هم دریافت می کنند. واین  دریافت می کردند را قبال  " دریافت نمی کنند, همان مقدار پول بی کاری که
 است. “Abs. 7 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld-Verordnung 1 §„بر اساس قانون: 

 
 :قانون:  اساسو صحبت راجع به کار ندارند. بر  “Jobcenter„" داوطلبانان نیاز به مراجعه به Freiwilligendienst در مدت "

„§ 10 Absatz 1 Nummer 5 SGB II“ وطلبانان وظایفی مهمی دارند و در طول مدت انجام این وظایف, شروع به کار دا
 دیگر نیاز ندارند.

 Freiwilligendienst بیمه در

 شامل: بیمهمان. آلدر  اکارمند هداوطلبان بیمه می شوند مثل همه 

  بیمه طبیKrankenversicherung 

  بیمه بازنشستگیRentenversicherung   

  بیمه حوادثUnfallversicherung 

  نگهداریبیمه Pflegeversicherung 

  بیمه بیکاریArbeitslosenversicherung 

 کارت شناسایی
 داوطلبان دوتا شناسنامه می گیرند:

 شناسنامه Kölner Freiwilligen Agentur 

  .تخفیف در قیمت ورودی. مثال موزه ها. استخرها و سینما

 

 „KölnPass“ 

دریافت می کنند. ان وقت بلیط  “KölnPass„درخواست کنند. وقتی که داوطلبان  “KölnPass„داوطلبان می توانند 
 یورو است. 35اتوبوس و مترو ارزانتر است. مثال: قیمت بلیط ماهانه برای هر شهر 

 پشتیبانی آموزشی

ک یا دو یا سه روز در محل کار شنا بشوند. داوطلبانان می توانند یآداوطلبان می توانند با محل کار  Freiwilligendienstقبل از 
انجام بدهند. به این شکل می توانند  Freiwilligendienstکار کنند که بعدا می توانید تصمیم بگیرند اگر در این مکان می خواهید 

 گفته می شود. Hospitieren آزمایشیداوطلبانان متوجه بشوند اگر به این کار عالقه دارند, به این کار 
 

 Kölner Freiwilligenاست.  Kölner Freiwilligen Agenturمسئول مربوط  Freiwilligendienstدر طول مدت 
Agentur  آموزشیهمه داوطلبانان را به دوره Bildungstage  شما با داوطلبانان از  آموزشیدعوت می کند. در این دوره

 .گیریدینده یاد می آرای و ب Freiwilligendienstشنا می شوید و چیزهایی مفید برای آجاهای دیگر 
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قسمت مهمی از  Bildungstage آموزشیشرکت کنند چون این دوره  Bildungstage آموزشیداوطلبانان باید در دوره 
Freiwilligendienst. 

به شما وعده های غذای  Kölner Freiwilligen Agenturپرداخت نمی کنند.  Bildungstageداوطلبانان هیچ هزینه را بابت 
 ی میدهد.مجان

 
Kölner Freiwilligen Agentur  در مدتFreiwilligendienst  و نظر شما را می گیرد در محل کار سر می زنندبه شما .

یک  ازدن هدر محل کار راضی هستید و اگر چیزی الزم هست عوض بشود. عوض می شود و همراه این سر  Tutorاگر شما و 
 .مترجم وجود دارد.

 
 دوره زباناز زبان خارجی استفاده کنند و زبان را بهتر کنند. و هم می توانند در  Freiwilligendienstند در داوطلبانان می توان

 شرکت کنند.

 گواهی
داوطلبانان یک برگی در انتهای خدمت دریافت می کنند. در ان برگ کارهای که انجام داده اند و کجا انجام داده نوشته شد. به این 

شروع به کار و درس خوندن بکنید این  مانآلشود. این گواهی خیلی مهم است وقتی شما می خواهید بعدا در گفته می گواهی برگه 
 سابقه کار داشته اید مانآل گواهی به شما کمک می کند, به این معنی که شما قبال رد ا

 به چه شکلی می توانید شرکت کنید
 تقاضا کنید. Freiwilligendienstشما باید برای 

 سوال کنید به چه صورت می توانید تقاضا کنید Kölner Freiwilligen Agenturاز 
 

 .اگر سوالی دارید یا به کمک نیاز دارید: با کمال میل کمک تان می کنیم
 

 martina.thomas@koeln-freiwillig.de با این میل مکاتبه کنید:
 28 278 888-0221یا با این شماره تماس بگیرید: 

 .صحبت می کنیم انگلیسیو  یمانآل ما زبان ا


