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دعوت

کار و پناهنده گی

حقوقت را بشناس!

مجلس برای مهاجرین فعال

30 نوامبر 2013
Potsdam خانه جوانان

Schulstraße 9, Potsdam-Babelsberg
122/123 اطاق 

اتحادیه ضد تجارت انسان و استثمار و برنامه Station در BleibNet Plus در Brandenburg پناهنده گان دعوت 
میماید تا در صحبت در کار و پناهنده گی سهم گیرند.

° شما در Brandenburg زندهگی میکنید و میخواهید کار کنید?

° آیا میخواهید بدانید که شما چطور اجازه کار به دست میاورید?
° آیا میخواهید بدانید که شما در صورت عدم و یا داشP اجازه نامه محدود کار چی کرده میتوانید?

° آیا میخواهید بدانید که شما از کدام حقوق و امکانات کاری با داشP اجازه نامه کار و یا بدون آن بر خوردارید?
چی خواهید کرد اگر کار دهنده شما,شما را تحدید کند و یا فریب دهد?

ما میخواهیم در این مجلس به سوالهای شما پاسخ داده و معلومات منید در باره حقوق و امکانات شما در ساحه کار 
ارایه نمایم و موقع برای تبادله افکار و روابط شما در جامعه با دیگران مساعد سازیم.

این مجلس برای عضای اتحادیه کمک به پناهنده گان و سایر پناهنده گان فعل در Brandenburg دایر میشود.

در زمان اجراع این مجلس از ساعت 17-11 امکانات برای نگه داری اطفال شما میسر است.

از شما تقاضا به عمل میاید تا در موقع ثبت نام تعداد اطفال تانرا که در مجلس با خود میاورید با سن شان درج 
نماید!

Anna Basten تادیه میگردد برای ثبت نام تاریخ 15.11.13 با خانم Brandenburg پول تکت راه شما در ایالت
anna.basten@dgb.de : Email از طریق

تلفون : 213-21240 /030 به تماس شوید.
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کار و پناهنده گی

حقوقت را بشناس!

مجلس برای عضای اتحادیه کمک به پناهنده گان

و سایر پناهنده گان فعل

30 نوامبر 2013

ساعت 17 - 11
Potsdam خانه جوانان

Schulstraße 9, Potsdam-Babelsberg
122/123 اطاق 

برنامه

استقبال و معرفی برنامه          11:15 - 11:00

چطور میتوانم اجازه نامه کار به دست بیگیرم?         12:45 - 11:15

تفریح          13:45 - 12:45

چی میتوانم کرد در صورتیکه اجازه نامه کار به دست نداشبه باشم?         15:15 - 13:45

از کدام حقوق برخورد دارم اگر کار کنم با اجازه نامه کار و بدون آن?         16:45 - 15:15

ارایه شورا و ختم برنامه          17:00 - 16:45


