
 کنگره کارمندان محلی
 در برلین 2022آگوست  13شنبھ بھ روز  

 با ھمکاری
PRO ASYL،کارگروه سراسری پناھندگان ، 

 انجمن نیروھای مسلح آلمان
 و آکادمی ایفنگلی در برلین

   یک سال از حکومت طالبان     
 ؟حاال با کارمندان محلی چھ خواھد شد  

 محلی نمی توانستیم ماموریت خود را انجام دھیم. مندان بدون کار  
 ) نیروھای آلمانی جنرال ارشد  زورن،جنرال ( 

 زمینھ
کارمند محلی تنھا از طریق کمک ھای مالی از تعھدات  3000پس از خروج نیروھای غربی و پیروزی طالبان، بیش از 

 قبولی ھمچنان عقب ماندند.نفر با دریافت   10000مدنی نجات یافتند. بیش از 

Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskrafte e.V  شبکھ حمایتی کارمندان محلی افغان یک انجمن
وزارتخانھ ھای  و توسط افرادی کھ مسئولیت کارمندان محلی سابق 2015غیرانتفاعی شناختھ شده است کھ در سال 

آلمان را بر عھده می گیرند، تأسیس شد. چھ در حال فرار و چھ در آلمان، ما در سراسر کشور بھ عنوان شبکھ ای 
ھمچنین سالھا بھ  PRO Asylمددکار مشتاق و مددکار اجتماعی تمام وقت در دسترس ھستیم.  1000متشکل از بیش از 

بھ منافع سربازان و کارمندان غیرنظامی متعھد  BundeswehrVerbandکارکنان محلی کمک حقوقی ارائھ می دھد. 
 است.

 ھدف
در سالگرد سقوط افغانستان بھ دست طالبان، ما می خواھیم بھ کارمندان محلی در برلین یک پلنوم برای تبادل نظر و 

کارمندان محلی اجازه شبکھ سازی، اطالع رسانی بھ یاران در مورد مشکالت منطقھ ای بسیار متفاوت، و ھمچنین بھ 
 دھیم تا نگاه کنند و بھ مشکالت خود را ارایھ نمایند.

اطالعات از کارمندان  محلی در مورد پیشنھادات کمک، روش ھا و امکانات برای الحاق خانواده، مشاوره حقوقی در 
"، نشست این، در یک " مورد مسائل مربوط بھ قانون اقامت در رویدادھای حاشیھ ای کوچکتر انجام می شود. عالوه بر

 محلی طبقھ بندی و توسط دست اندرکاران سیاسی مورد بحث قرار خواھد گرفت. کارمندان یک مجمع بزرگ، موضوع 

 مشکالت و راه حل ھا گفتگو در مورد و بعد از ظھر  .ده گان یک سال بعدیادآوری از فراموش شقبل از ظھر 

 محل
Friedrichstadtkirche, Charlottenstrasse 53/54, 10117 Berlin 

 بعد از ظھر 4صبح تا  9:30از ساعت 

جھت ثبت نام: 

ortskraefte/-https://www.eaberlin.de/seminars/data/2022/pol/afghanische 

 ثبت نام کنند: آدرس  لایمیتا بھ این  درخواست می شود ھا  از نمایندگان رسانھ
pr@patenschaftsnetzwerk.de 

https://www.eaberlin.de/seminars/data/2022/pol/afghanische-ortskraefte/



