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اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد

: هگ  ن  ب

کار یعنی مشارکت: پناهندگان دارای معلولیت نیاز به 
دسترسی بهتر به اولین بازار کار دارند.

اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد

درباره ما 
ن„یكرهپ!ن:اهپنآپنر نىنهجهانرای ا”نرایفعنحقهقننر وراه پنرتسهلنی بکنر نخهاننر وراهنو دنم
نهنرتسهلکنیکنکر پنه هان:گنآار پند ن:گنح الن: نرهیرعن ه: هنو دنمکنیر نا نه ههنخهاندف ومنه

ور: دگینای نمکنر نردق :النورانگ ن یندقهنبنرینمرنمنهن: ییننکنج رتگنور: دگندالشنرینمرنمک

ر ن: نآپنو دنمند ننر وراه پنرتسهلنهنخ رهیاهنو ن  پنا نم ه نآار پن:اد ن:دهیررانکراهینمرراک
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دسترسی پناهندگان دارای معلولیت، به اولین بازار کار دشوار است. بدین ترتیب روند ادغام 
و مشارکت، بسیار دشوار می شود. همچنین دردریافت اقامت دائم و یا تابعیت که شرط الزم آن 

موفقیت در تامین معاش است، اشکاالت بزرگی به وجود می آید.

دالیل:
نا هی د ن اپنا د  ین:گن: کی نم  نیهانگناالنلنکن اینای اکن:گنعرهیپنرث ل،ن: ن  ینیکنرحنطنو ی
نم  ینا د  ین:اهپنر رعن: یینرتسهانپنرای راکنورچرنپن: یینیف یان: نیخدالالبن ر خدیناه هنو ی
نیاغ ِمنر م فینهن: یینیف یانر :نر ناه هنو ینن اهن ینک: پن: ن  نمرینهجهانای اکنرتسهانپن:گنرا ب
نا نآهاینو ینی دخایرینره اندهجگنق ی نرینهن راکنورگ منا خهی بنم  ،نردق ضن پنیغسبن:گناانل
نرتسهانبن انرین هراکن: ن  ینیکنم  ف ر ن پندصه نرینمررانمگنینپنیف یان:نر  نو درا،ن:گنمرک

نکن اینرن کنای رانهنرریندهیررانکن انم  نمرراکننر وراه پنای یینرتسهانبنورچرنپنا ن:ن د نرهی ان:گ
ناانلنم ه ینمگنیکنآپننآراهنیرا،نقض هبنرین هراکنم  ف ر ن پنریندهیررانا خهی بنمرکنمررا،نیر 
نینپنیر ن: ن  نننچناهنی بکنج : رد و ن)ر یمکنم  ن :ی(نیغسبنیکننر وراه پنرتسهلنا نج دجهی

م  نا ن: کیِ نیهانگن: ن  نممنحر نبنرینمرراک

پی آمدها: 
نا نعهضن: ن  ینیکننر وجهن پنای یینرتسهانبنا نم  ه هنو نینمگنرخصهصنرتسهانپنی ب،

نم  نرینمرراکنا نینپنم  ه هنو نحایقلنا درکانهجهانرای اکنورچرنپنرابنکر پن ن ین اهنا نینپ
نم  ه هنو ن:گنعرهیپن  طنالکمند رنپنرت شن: یینا ن فبنیق ربنایئمنهنن ند :تنبنا نرظ نه فدگ

ررین هاکننکن غلنرطرئپندأثن نرث:دین: نرجهکنیق ربنای اک

نا نردنجگننر وجهن پنای یینرتسهانبن:گنج رتگنینآار پن یهننناینررینمررانهنط ا اهین یندج :گ
نرینمرراکنآرا ن:گنورگ منا ن فبنرجهکنیق ربنردض  نرین هراک

درخواست ها: 
کارگاه ها:1. 
  ع بنم  نا نم  ه هنو ن: نان: ندهجگن:گن  طند رنپنرت ش،ن:گن  رنبن ر خدگن هراکنعالههن: ن	ن

آپند ننپنحایقلنا درکانا نم  ه هنو نرنکنالکمنی بکنا نعنپنح لنینپنرحنطنو ینم  ین: نان:گن
م  ه هنو ینآرهک یند:انلن هرانه:گنی دق ءندهیر نینو ینف اینمرکنمرراک

یاکیمنرت فین:گن: کی نم  ن: نانده طنق رهپنا نرظ نه فدگن هاکن: یینینرکگننذن شنهنا : هن ین	ن
رتسهانپنا نیهانپن: کی نم  ندقهنبن هان: نانرنکیپنن ایخبنغ یربن)ر اهن۱۶۰نق رهپنحقهقن
یجدر عین ر  هن۹(نیفکینشنایاهن هاکنا نینرج نر: نانخالءن: یینم وشنن ایخبنغ یربنهجهان

ای دگن:  اک

: نان: یینیف یانای یینرتسهانبناه هنو ینک: پنهنیاغ من:ن د ینهجهانای دگن:  اک	ن

پروسه درخواست کار:2. 
ر یحلنا خهی بنم  ن: نان ف فن:  را،ن:اهپند:تنضنا ن هرانا خهی بنم  کن:گنعرهیپنرث لنیکن	ن

ط نقنن ه گنو ینق رهرینهن:اهپنر مکناهابن: نانینپن هران یند  نحنمراک
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محل کار:3. 
ینج انا د  ین:اهپنر رعن: یینرتسهانپن: نانیج:  ین:  اکن: نانقهیرنپن ه رینجابنط یحین	ن

رحنطنم  ن: نا د  ین:اهپنر رعنا نچا  چهبنآننپنر رگنو ِینرحلنم  ن  حنایاهن هراک

د: النررظمنرن پنج : رد نهنم  ف ر ن پنا نره انچگهرگینیرک پنیفکینِشننذن شنهنا : هن ین	ن
رتسهانپنا نرحنطنم  ن) ن نبنده تگننذن ش(کنی دف اهنیکنهجههنج: یرین: یینط یحینرحنطنم  ن

: نا د  ین:اهپنر رعن: نان:گن یحدینق :لنا خهی بن:  اک

یه ا د  ین:گنرحلنم  ن: یینرتسهانپن:اهپنر رعنط یحینر اهن:  ا،ن: نانرک پنو ینم  ین	ن
ج نگکنپنی یئگن هاکن: یینرث لناه م  ینهنن ن  ن نهکنرگنو ینج نگکنپک

ا ن  مبنو ن: نانرر نراه رین: یینرتسهانپنهجهانای دگن:  اک	ن

آگاه سازی کنش گران و افراد مرتبط از طریق کارشناسان:	. 
آه هن  کینم  ف ر ن پنا نره انرگ یرینو ینیحدر این:گنورگ منی دخایمننر وجهن پنای یینرتسهانبک	ن

آه هن  کینرا او ین ن  ینا نره اننذن شنهنا : هن ِیننر وراه پنای یینرتسهانبنا ن: کی نم  ن	ن
یهانگک

آه هن  کیننر وراه پنای یینرتسهانبنهن: دگ پنآرا نا نخصهصنحقهقن  پنهنهکنرگنو ینرهجهاک	ن

هنآه هن  کینا نم  ه هنو ن: ییننذن شنرتسهانپنا ن: کی نم  ک	ن


