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Infopaket Flucht und Asyl
د مهاجرينو لپاره د يو نوښتون مؤسسه
Jugendliche ohne Grenzen NRW & Flüchtlingsrat NRW

نن سبا د تيښتې او پناه موضوع د خبرو اترو مرکز دى۔ خلک اکثر د مهاجرينو په هکله خبرې کوي ،ولي د هغوي
سره خبرې نه کوي۔ په خپله منظم شوي د مهاجرينو ټولنې دا بدلول غواړي چي د مهاجرينو لپاره دا امکاني کړي
چي خپله خبره وکړې شي او په ډاګه په داسې موضوع ګانو معلومات ورکوي لکه د پناه پاليسي او د تيښتې اسباب۔
دا چيک لست د بې پولو ځوانانو نوښتون تيار کړې و کوم چي د ډيرو کالو راسې په عوامي ژوند کې د مهاجرينو د
قوي غږ وړاندې کولو لپاره کار کوي۔ په دې ډول دا چيک ليست په ابتدايي توګه د سياسي کار لپاره دى۔
د مؤسسې نه وړاندې
زموږ د سوچ نه وړاندې ،دا مهم دي چي د مؤسسې لپاره پارول د مهاجرينو له اړخه وي نه چي رضاکاران پيل
کوونکي وي۔ وړاندې ،يوابتدايي په موقعيت د مهاجرينو د حالت ټاکنه مهمه ده۔
•
•
•
•

څومره مهاجر ديره دي او څه رنګ ديره کړې شوي دي؟
د استوګنځي او سامان رسولو مسؤل څوک دى؟
هغوي له کوم هيواده راغلي دي؟
د خبرو لپاره کومي ژبې الزمي دي؟

د مؤسسې د غونډي لپاره تياري
• کوټې :دا بايد غير سياسي او په مرکزي ځاي کې موقعيت لري۔
• د بلنې تياري :رضاکار د مهاجرينو مرسته کوالي شي۔ رضاکار به بيا هم بايد دومره غير فعال وي څومره چي امکان
لري۔
• مهاجرين :په استوګنځي کې د کتابچو په شکل کې بلنې خپرول (په الزمي ژبو کې)؛ د خپرولو پر مهال خپرونکي
بايد واړه الزمي ژبې پوره کوي۔ که بيا هم بې ځوابه سوالونه وي ،دغه نيغ په نيغه تصفيه کيدل شي۔
• رضاکار :بلنې د کتابچو په شکل کې په ښوونځيو ،د ځوانانو په مرکزونو ،فالحي مؤسسو ،کليسو او دغه رنګ
نور ځايونو کې خپرول۔ د دې سره سم د محليي ميډيا لکه راديو او ورځپاڼو په وساطت خپرول۔
د مؤسسې غونډه کول:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د حاضرو خلکو پيژندګلو کول
د شريکو خلکو د لست په استعمال سره د اړيکو تفصيل جمع کول
د مؤسسې عکسونه ويستل (د برخه اخيستونکو اجازت سره(
د مهاجرينو محليي خنډان او ستونزې وړاندې کول
د مؤسسې غونډو ته د دې خنډانو او ستونزو اسباب وړاندې کول
د حل لپاره فکرونه او روشونه جمع کول
ذمه واريانې او کارونه سپارل
د معلوماتو کتابچې جوړول (د مثال په توګه بريښنليک ،فيس بک يا واټس ايپ(
د تعقيب په غونډو اتفاق کول (د اوونې د هغې ورځي او هم د هغه وخت سپارښت کيږي(

www.infopaket.nrw

Infopaket Flucht und Asyl
مؤسسه کاميابه ده ۔ وس څه؟
د مؤسسې د غونډي نه وروستو به ټول برخه اخيستونکي ښه هڅيدلي وي۔ د مؤسسې د غونډي نه وروستو دغه هڅونه
په مناسب ډول منظم کول او سمدستي په راتلونکې ورځ پيل کول د ټولو نه مهم کار دى۔ په بل صورت کي به دغه ژر
تر ژره ويجاړه شي او نااميدي به ورپسې وي۔ له دغه سببه بي پولو ځوانان ستاسې لپاره الندينۍ ټپس لري:
•
•
•
•

د ورځپاڼو له الرې د مؤسسې خبرپاڼه شايع کول او له دې الري نورو مينه والو ډلو ته بلنه ورکول۔
د ماشينکارو او استوګنځي مسؤلينو سره اړيکې جوړول
د مرسته کوونکو مؤسسو ،ټولنو ،خير ښېګړې مؤسسو ،د فاشزم ضد ټولنو ،ټوليو او دغه رنګ نورو ،يو جال جوړول۔
کمپاينونه تدبيرول او کول

څه رنګه کمپاينونه؟
دغه کمپاينونه بايد د مهاجرينو د محليي درجې د ستونزو سره په سمون کې وي۔ د مهاجرينو د خنډانو او ستونزو په
هکله پوهه ورکول او د دغې د هوارولو يو کوښښ بايد وکړل شي۔
مهم :ډير خنډان او زيانونه يوازي په محليي توګه مخي ته نه راځي بلکه په فيډرال دولت/قومي سطح راځي۔ اکثر دغه
ستونزې په محليي سطح نه هواريږې بلکه د دغه په هکله پوهه خپرول شي۔
د کمپاينونو مثالونه
•
•
•
•
•
•
•

څرګندونې
خطابې خبرې اترې (په خطابه د نورو سره مهاجرين هم ناست وي(
په محليي ورځپاڼه کې محليي ځورونې شايع کول
مذهبي نمانځنې (کريسمس ،رمضان او ډير نور) او غير مذهبي نمانځنې
د ښار د سياستدانانو سره غونډي
کتابچې او فاليرز جوړول او خپرول چي د پناه د پاليسيانو او خلکو د تيښتې په هکله وي۔
په ښوونځيو او پوهنتونو کې ورکشاپونه او سيمينارې کول۔

د اړيکو تفصيل
Flüchtlingsrat NRW
Geschäftsstelle Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e. V.
Wittener Straße 201
44803 Bochum
Tel: 0234 587315 6
Fax: 0234 587315 75
Montag bis Freitag 10 - 16 Uhr
E-Mail: info@frnrw.de
www.frnrw.de

Jugendliche ohne Grenzen NRW
Bintou, Landeskoordinatorin von JoG NRW:
Tel.: 0174 9381668
ehrenamtlicher Unterstützer von JoG NRW:
Tel.: 0157 55583395
E-Mail: presse@jogspace.net
www.jogspace.net
facebook.com/JoGNRW

بې پولو ځوانان اين آر ډبليو ستاسې د هر رقم سوالونو د ځوابونو لپاره وجود لري!

