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اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد

بمفهرست سی

افراد دارای معلولیت در روند پناهندگی
دتج رردرک نررستمسِاربر نرر اعر ررش مکیربر نررمر

اظمرفمگتنر ض تیردق ری

اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد

درباره ما 
„دكا ن!ربر نرآنرر تىر ج رراردمر”ررردگعرحق قراا دارف نرر ر لردسی.رر رخ رراا دارهردستتمر
 رر ر ل.ردزرزر نر م رربهرآ ر نرت ربهرح الرب رر داعرم بم ردستتم.ردر ررمرفم هرخ ررتف دمر ر
دربستگارردمتم.رر ررتق بالردررتگمرمدرتق تیررارکاتمر ربمدنرتکرج ر هردربستهرتالشررارکاتم.

ر ربمرآنردستتمرت راا دارف نرر ر لر رخ ا درهرد تش نررمرکش مرآ ر نربهتمربت دااررزارفارکاار.
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پناهجویان و افراد دارای معلولیت که دولدونگ دارند در طول پروسه پناهندگی خود با بی 
عدالتی مواجه هستند: دسترسی آنها به خدمات بهداشتی درمانی محدود است، محل اسکان آنها 
اغلب مناسب شرایطشان نیست و با موانع بسیاری روبه رو هستند. مزایای تحت قانون مزایای 

پناهجویان  بسیاری از نیازهای خاص معلوالن را پوشش نمی دهد. همچنین بسیاری از افراد 
دارای معلولیت برای شرکت در دوره های زبان یا ادغام مشکل دارند.

زندگی پناهجویان و افراد دارای دولدونگ که معلولیت دارند، در بسیاری از زمینه ها با موانعی 
همراه است که فشار زیادی بر زندگی و چشم انداز آینده ی این افراد وارد می کند.

مشکالت  
ق ا نررزدت نراا دج ت نر(AsylbLG)ررمت گیرخرر یربهردشتا،ردجتر عار ررش مکتارمدربمدنر

اا دج ت نر ردگمدررردمدنرر  ر اگربهرشریررحر رررارکار.ردتنردرمربهر تژهررمرر مرررمدقبیرد نر
ازشکارامددرتیردسی.ردگمدرنرکهرتحیرق ا نررزدت نراا دج ت نرخرر یررمت گیررارکاار،رقبلر

دزردتاکهربهرازشکررمدج هرکااررات زربهرتکرف دداررمر نرازشکارردمار.ررمدج هربهرازشکرب ر
دتنرف دداربست مراتچترهردسی.ردغربرب تررقبلردزردمچتزربهردردمهرت رتنردجتر عاررمدج هرکمررت ر

ضم میررمدج هربهرازشکرت سطرامسالرغتمررتخصصرت تتررش ر.

رمرتهتهر س تلرکرکِارضم منربمدنرر ر  تنرر اارر ترچم،رعص نرسفترر رسر ک،ررشکالیر
دس سار ج ررردمرر ردردمدیرت رتنردجتر عاردغربردزرتقبلردزتاهرد رخ رردمنررارکاار.ردفمچهرطبقر

ر رهر۶رق ا نررزدت نراا دج ت ن،ررتکرحقرق ا اار ج ررردمرردر ررمرعرلرچاتنررمخ دسیرد تار
جرنرفمگتهراشرهر رمرررارش ار.ررمراتتجهربست منردزردگمدررر ر لر س تلرکرکارمدرکهربمدنرزارفار

م زداهربهرآاه رات زرگ منرردمار،ررمت گیرارارکاار.ربست منردزردق رتگ هرد رت رکرپرد نراا دارفار
بمدنردگمدررردمدنرر ر  تیررا سبراتستار.ربمدنررث لرب رت جهربهرا عر ررتزدنرر ر  تی،ردتنردگمدرر

بهرتکررحتطرجردف اهر ربهردشتا،رآزدرنرحمکیر ربر نرر اعر ررحتطارب ردگمدررآف ه،ر دبستهردستار.ر
رمربست منردزردق رتگ هرد نراا دارفاررمرآ ر نرت ردررزت رنردزردگمدررزارفاررارکاارر ربا بمدتنر

را سبرات زد راتستار.ردغربرغتمبهردشتاردستارر ردچاتنربمدنرتمرررر ر  تنررا سبراتستار.ردتنر
دق رتگ هرد رسطحرشتبردمر رت رت د یرد نررا سبر ترچمر ررمد نرگمدمررا سبربمدنردگمدرنرکهر

ق رمربهرمدهرمگتنراتستارر رارارت داارربهرتاه تاررمرمدرب زرکاار،راردمار.رر ر الًررحتطرد نرخر یر ر
خص صار ج رراردمار.رب رت جهربهرد زدمررسکن،ررارمجررمرر رهر۸۴رق ا نراا دارفا،راا دج ت نر
 ردگمدررردمدنرر  ر اگررجب مارررمردتنرکرپرد نربزمگرزارفارکاار.ررمردکثمرر دمررآاه ردج زهر

اردماررخ رش نربهرراب لررحلردق ریررا سبرب شار.

ررمت گیرخرر یررمدقبتار ردرغ مرر ر  تنررمرج ر هرطبقرق ا نرحق قردجتر عا-رشر مهر۹راتزر
بمدنراا دج ت نرر ر لربهرشریررحر ررشرهردسی.ردگمدررردمدنرر ر  تیربمدنردتاکهردرک نردردغ مر
 ررش مکیرردشتهرب شاررات زربهرخرر یرطبقردتنرق ا نرردمار.ردگمدررر ر لرارارت داارربر نرخرر یر
را سبرات زد نرم زرمهرخ ررمدربمطمفرکاار.ردتنرر ض عررمرخص صررستمساربهرر مهررد نر

زب نراتزرصرقررارکار.

ر ردگمدررردمدنرر ر  تیرکهراا دج ردستتم،رخ دد نرتکرزارفارع رالاهر ررا سبرشمدتطر نررمر
ط لرام سهراا دارفاردستتم.ررریرزر نرام سهراا دارفارکهردغربررمرکرپرد نرامردزرجر تیر

سامنررارش ر،ررمرح لرح ضمرر ضلربزمفاربمدنردگمدررر ر لردسیر ردتنرب تررتغتتمرکار.ردگمدرر
ردمدنرر ر  تیرب تررب رات زرد تش نرر مرردحتمدمرقمدمربگتمار،ربر نرت جهربهردتاکهردزرکج رآررهردار.



دگمدررردمدنرر ر  تیررمرم ارراا دارفا3/3

اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد

خواسته های ما:
ر بهردگمدررردمدنرر ر  تیرب ترردتنردرک نرردرهرش ررکهربهرت هررخ ررطبقرر رهر۴۸رق ا نر	

اا دارفارا ت نرردارر ردزرکرپرد نرد  تهراا دج تارکهرا سخگ نرات زد نرآا نراتسیر
اقلررک نرکاار.ردمردکا نردمرطبقرر رهر۴۹ربارر۲ررقممدتار ج ررردمررکهردتنردرمرمدر

درک ااذتمررارس زر،ردر ررمرعرلربهرارمیردزرآنردستف رهررارش ر.ردتنررقممدیرب ترربمدنر
دگمدررر ر لررشخصرتمرش ر.

ر رستمساربهرخرر یرازشکارب تررس رهرب شر.ردگمدررردمدنرر ر  تیرب ترررستمسارک رلربهر	
خرر یربترهررمر اارر  تارردشتهرب شار.

ر اا دج ت نرردمدنرر ر  تیرب تررحقردستف رهردزرخرر یررش مکیرطبقرق ا نرحق قر	
دجتر عا-رشر مهر۹رمدرردشتهرب شار.ربمدنردتنردرمرب تررر رهر۱۰۰ربارر۲ردزرق ا نرخرر یر

دجتر عارحذفرش ر.ررمردتنرباررآررهردسی:ر"ذتاف  نرش رلرر رهر۱رق ا نررزدت نر
اا دج ت ن،ررزدت تاررمرمدبطهرب رکرکرربهردرغ مرر ر  تنررمت گیرارارکاار."

ر رستمساربهرر مهرد نرزب نرآ ر اار ردرغ مرب ترررا سبرشمدتطرر ر  تنرب شر.ربمدنردگمدرر	
ا بتا رب تررررمسهرد نرزب نربتشتمنر ج ررردشتهرب شر.

 شخص تماس
MheddinرSahoر

mohie2011@gmail.com
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