( BFDب اف د) چیست؟





Bundesfreiwilligendienst

( BFDب اف د) خدمات داوطلبانه دولتی است.
داوطلبان میتوانند در سازمانهای مختلف اجتماعی مثل
مهدکودکها ،مدارس ،خانههای سالمندان ،مراکز نگهداری
از معلولین جسمی و ذهنی ،بیمارستانها ،مراکز اجتماعات
محلی ،کمپهای پناهجویی و مراکز اطالعرسانی کار کنند.
داوطلبان میتوانند هفتهای  30 ،20و یا  40ساعت کار
کنند.

چه چیز به دست میاورم ؟چه چیزی به دست خواهم آورد؟





für Geflüchtete

چه نوع کارهایی میتوانم انجام دهم؟




Farsi/Dari
دری  /فارسی

تجربهی کاری به دست آورید
آلمانی یاد بگیرید
ارتباطات جدید پیدا کنید

خدمات داوطلبانه دولتی
برای پناهندگان





مراقبت از کودکان ،سالمندان ،معلولین جسمی و ذهنی
کار درآشپزخانه
کارهای دستی و فنی مثل کار در تعمیرگاهها
وکارگاهها
باغداری
کار در حوزهی حمل و نقل
خدمات مشاورهای

چرا کار داوطلبانه کنم؟







دالیل مختلفی برای کار داوطلبانه در  BFDوجود دارد.
جوانان آلمانی کار داوطلبانه انجام میدهند تا مسیر شغلی
خود را مشخص کنند و تجربه کاری به دست آورند.
بزرگساالن این کار را انجام میدهند چون میخواهند یک
شغل جدید را امتحان کنند ،یا بیکار هستند ،یا که میخواهند
به دیگران کمک کنند.
پناهندگان و پناهجویان کار داوطلبانه میکنند ،تا تجربه کار
کردن در آلمان را به دست آورند ،زبان آلمانی یاد بگیرند و
ارتباطات جدید پیدا کنند.
بعد از تجربهی یک کار داوطلبانه ،راحتتر میتوانید شغل
یا یک دورهی کارآموزی پیدا کنید.




بین  180تا  300یورو کمک هزینه با توجه به میزان
ساعات کار هفتگی.
اگر شما اقامت دائم ( )Aufenthaltserlaubnisدارید،
میتوانید عالوه بر پولی که از جاب سنتر میگیرید ،ماهانه
 200یورو درآمد داشته باشید.
اگر شما اقامت موقت ()Aufenthaltsgestattung
دارید ،با داشتن این شغل پول کمتری از «اداره بهداشت و
امور اجتماعی» (الگزو )LAGeSo ،دریافت میکنید.
امکان دریافت بیمهی درمانی قانونی (منظور بیمههای
رسمی است ،نه کارت سبز و یا هر نوع بیمهی موقت
دیگر).
امکان بیمه کردن همسر و یا فرزندان.
امکان گذراندن دورههای آموزش زبان آلمانی (معموال
دورههای زبان اینتگراسیون کورس تا سطح  B1پرداخت
میشود) اما ما میتوانیم دورههای  B2و یا  C1را هم
پرداخت کنیم.

برای شروع این کار به چه چیزهایی نیاز دارم؟




آشنایی مقدماتی با زبان آلمانی در سطح A2
اقامت دائم ( )Aufenthaltserlaubnisیا
اقامت موقت ( )Aufenthaltsgestattungهمراه با
اجازهی کار که میتوان از ادارهی مهاجرت
( )Ausländerbehördeدریافت کرد

ارتباط Kontakt ---
iJgd Berlin
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