
 ب هەڤ رە دێ سەرکەفتن هەبە!
 

 

 بەرپرس

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 ژ بۆ کێ؟

 یێرنابهپه زاۆد ایناسنامه انی (Duldung) یمکده ای ێبوونیئاکنج تاهلهۆو م ەساالن 27-18وان ژ  ێنمهته نێسکه
(Aufenthaltsgestattung)  به ێرنۆربپاده ماێرو ماال وان ل هه بههه هرب وان. 

 چما؟

 ێد وار نایگونجڤهه ێو ،ێانیژ وشاهڕ مکرناییقا یلڤ. تهکرنهڤ نهێت ێبوونیلڤته نێشانس ۆژ ب هرران نابه)نوو( ژ په نۆیێئاس
 بن. یێژهۆپر ڤێ ێکار، ئارمانج یژ انی ییشهیندنا پ، خوهده ێندنخوه

 چ؟

 کرناێستپده"و  "بهفتن ههرکهسه ێو هر ڤب هه" ڤێب نا نیێ، نه ێمێرهه نیێرشخهێستپردو دههه کرناێجبهیج یێژهۆپر ڤێمژارا 
 .ێرنۆربپاده ماێرل هه "و کار ییشهیندنا پخوه

 کهڤرێن بنگههین یێن پشتهڤانیێ ههنه: 6

 : راهێنانکرن1کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ 

 ڤانیا د وارێ زمان دهو/یان پشتە هرر کار ندنا د بەڤانیا خوه: پشتە2ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە

 ندییا دبستانا ناڤەرنامەباوهیا  ستخستنا پاشنده: بده3ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە

ر وها کورسێن و هە هرر کار یی و کورسێن د بەندنا پیشە: کورسێن دبستانێ، کورسێن خوه4ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە
 نجانڤگونجاندنا گەهە

ئا ف ف  جهێ شێورداریا پسپۆری تنکار یێن نووژهدبیر و پرۆژهنکرنێ ژ بۆ تە: فۆندا نووژه5ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە
(TAFF) ران(نابەوام & کار ژ بۆ پەیی یا نیڤ دهندنا پیشە)خوه 

 ڤلیبوونێبریا تە: ڕێڤە6ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە

 چما؟

 سهرگرتییه. 31.12.2022دەما ڤێ پرۆژەیێ ههتا 

 ل کو دەرێ؟

 شکرن.چاالکی و تهدبیر دێ ل ههرێما پادەربۆرنێ وەرن پێشکێ

 دکن: 10.64ئەم ب ڤێ پرۆژەیێ پشتگریا ئارمانجا ئالیکار 

ها ر بنگهل سه ان،ڤچاالک نیێدن  نێهزگهک دهو هنده (Agentur für Arbeit)کار  ایبرهڕێڤ(، Jobcenter)کار  نداهڤنا"
 شێشکێپ دا کار دانایمه ڤتنا ناکه ۆژ ب هرژ وان  یرهاتێبک کهتهرفهده ران،چبهۆک نیێ ییشهیو پ یکار نێهاتبوونێندن و ژخوه

 "%.10 ننیداخ 15ژ  انیانیب ایکارێب یاوه ڤیدکن، داکو ب 

 کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟

رێما ڤگونجینێ یا هەران و هەنابەتا زارۆکان، مالباتێ، پەزارهروها وهندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەتا کار، تەزارهوه
 .ربۆرنێرێما پادهو هە ڤیستفالن-رایننۆرد

 پشتەڤان و هەڤکارێن مە
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 کرن: راهێنان1کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ 
 
 

 

 

 

 بەرپرس

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 ژ بۆ کێ؟

 یێرنابهپه زاۆد ایناسنامه انی (Duldung) یمکده ای ێبوونیئاکنج تاهلهۆو م ەساالن 27-18وان ژ  ێنمهته نێسکه
(Aufenthaltsgestattung)  به ێرنۆربپاده ماێرو ماال وان ل هه بههه هرب وان. 

 چما؟

 و شانسێن خوه ب خوه ریا خوههوهەو ببدن. ئە دهیی( ناس بکن و پێش یێن )پیشە تێن خوهرفەو ده شدارڤان وێ ژێهاتبوونێن خوهبە
. ڕێ ستەخسی ڕادوهر پرسگرێکێن شەستپێکێ ل سەخورتتر دکن. مرۆڤ هین ل ده دا مدرێژ د وارێ کارده کەڤگونجینەژ بۆ هە

 .گرتنیی و کار تێندنا پیشەدبیرێ، ژ خوهردانا ژ تەستژێبەر دهل بە

 چ؟

 .نە م ژ بۆ وان ئامادهر دهشدارڤانان دکن و هەتان ل بەشیره –ژی  دبێژن مامۆستە هرن کو ژ وا –ر ڕاهێنە

 کێیداکرنا مالەژ بۆ پە 

 کار کەیەژ بۆ نڤیساندنا نامە 

 زموونیکی ئەیداکرنا کارهژ بۆ پە 

 ییپیشە کەندنەیداکرنا خوهژ بۆ پە 

 کییداکرنا کارهژ بۆ پە 

 کی گوهدانا زارۆکا تەجهەیداکرنا ژ بۆ پە 

 لمانیژ بۆ ئاخافتنا ب زمانێ ئە 

 لمانیکی فێربوونا زمانێ ئەیداکرنا کورسەژ بۆ پە 

 هرتێ ولەهێن دهزگەژ بۆ دانووستاندنا ب دام و ده 

 ... 

 چما؟

 شەخسی

 ل کو دەرێ؟

 IN VIA( )Bahnhofstr. 19ئین ڤیا )( یان ل با AWO( )Albinstr. 2 in Paderbornئەڤ راهێنان دێ ل ئاڤاهیا ئاڤۆ )
in Paderborn.یان ل هەرێمێن سەربخوە وەرن چێکرن ) 

 کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟

IN VIA Paderborn e. V. 
AWO Paderborn e. V 

 کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟

رێما ڤگونجینێ یا هەران و هەنابەمالباتێ، پەتا زارۆکان، زارهروها وهندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەتا کار، تەزارهوه
 .ربۆرنێرێما پادهو هە ڤیستفالن-رایننۆرد
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ڤانیا د و/یان پشتە هرر کار ندنا د بەڤانیا خوه: پشتە2ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە
 وارێ زمان ده

 
 

 
 

 بەرپرس

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 

 ژ بۆ کێ؟

ریێ نابەیا دۆزا پەیان ناسنامە (Duldung)مکی تا ئاکنجیبوونێ یا دهو مۆهلە ەساالن 27-18نێ وان ژ مەسێن تەکە
(Aufenthaltsgestattung)  کەندنەزموونی یان خوهکی ئەنها کارهو کو  ربۆرنێ بەرێما پادهو ماال وان ل هە بەهە هرب وان 

 .رمی، پێدڤی ب دایینا تامینێن جڤاکی، دکنکی فەیی یان کارهپیشە

 چما؟

ڤانیا باشترکرن. پشتە تێنە هرر کارێ وان شدارڤانان د بەو ژێهاتبوونێن بە یی دهبوونێن د وارێ زمان و د وارێن پیشەزانە
 کۆمپانیان تێ کرن.

 چ؟

دیێ د ڕێیا خوه هرر کار ڤانیا فێربوونا زمان د بەر وها پشتەکی نوو و هەتەو فێربوونا بابە هرر کار ندنێن پسپۆری د بەو خوهئە
دیێ کار دیت، کو ر خوهگەپێشکێشکرن. هە تێنە ( ڤە.IN VIA Paderborn e.V) ربۆرنپاده ئین ڤیا کۆمەال ژ ئالیێ هرکار 

خۆلێن  ، ئێدی مرۆڤ دکارهیی( دهمیناک د وارێ زمانێ )پیشە ەک، وهندنێ نەاگرتێن وی پێدڤی ب هین بهتر خوهر یان شکارکە
 .ژی چێبکە کێ دهیا گروپەنێ یان د چارچۆڤەکی ب تەسەفێربوونێ ژ بۆ کە

 چما؟

 ڤە 2021ژ مەها چلەیێ پاشین ژ ساال 

 ل کو دەرێ؟

IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn 

 کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟

IN VIA Paderborn e. V. 

 کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟

رێما ڤگونجینێ یا هەران و هەنابەتا زارۆکان، مالباتێ، پەزارهروها وهندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەتا کار، تەزارهوه
 .ربۆرنێرێما پادهو هە ڤیستفالن-رایننۆرد
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 ندییا دبستانا ناڤەرنامەیا باوه ستخستنا پاشنده: بده3ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە
 
 
 
 

 

 بەرپرس

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 ژ بۆ کێ؟

ریێ نابەیا دۆزا پەیان ناسنامە (Duldung)مکی تا ئاکنجیبوونێ یا دهو مۆهلە ەساالن 27-18نێ وان ژ مەسێن تەکە
(Aufenthaltsgestattung)  کەندنەزموونی یان خوهکی ئەو کو نها کاره ربۆرنێ بەرێما پادهو ماال وان ل هە بەهە هرب وان 

 .رمی، پێدڤی ب دایینا تامینێن جڤاکی، دکنفەکی یی یان کارهپیشە

 چما؟

ستپێکرنا تێ هێسانیکرن، داکو ڕێیا ده هرندیدار یوهندی ژ ڤێ گروپا پەیا دبستانا ناڤەرنامەیا باوه ستخستنا پاشندهت ژ بۆ بدهرفەده
ڤگونجین یا ڤانیا هەر پشتەت ددن سەب تایبە باال خوه شکرن. د ڤی واری دهخوه رهر وان وهکی ل بەیی یان کارهپیشە کەندنەخوه

 ا فێربوونێ" دە.فێربوون"ر وها بهێزکرنا ژێهاتبوونا د وارێ فێربوونا زمان و هە

 چ؟

ندیدار ل کالسا یوهندنێ یێن پەرسێن خوهڤلی وان دهشدارڤان دچن تەبە نسێندی کەیا دبستانا ناڤەرنامەیا باوه ستخستنا پاشندهژ بۆ بده
کی ک زمانەلمانی وهئە" رسێن زێدهده ر دبن. د ڤێ کالسێ دهنابەنجێن پەیی ژ بۆ گە( ل کۆلێژا پیشەIFKتی )ولەڤانیێ یا نێڤدهپشتە
رسێن ڤان ژ بۆ دهرسێن پشتەک دهوه” فێربوونا فێربوونێ" ر وهاەو ه(“ DaF/DaZمین )ک زمانێ دویەلمانی وهئە"یان  "بیانی
 دایین. یی، تێنەپیشە

 چما؟

 هین ڤەکرییە

 ل کو دەرێ؟

 هین ڤەکرییە

 کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟

 هین ڤەکرییە

 کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟

رێما ڤگونجینێ یا هەران و هەنابەزارۆکان، مالباتێ، پەتا زارهروها وهندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەتا کار، تەزارهوه
 .ربۆرنێرێما پادهو هە ڤیستفالن-رایننۆرد
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یی و ندنا پیشە: کورسێن دبستانێ، کورسێن خوه4ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە
 نجانڤگونجاندنا گەر وها کورسێن هەو هە هرر کار کورسێن د بە

 
 
 
 

 بەرپرس

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 ژ بۆ کێ؟

ریێ نابەیا دۆزا پەیان ناسنامە (Duldung)مکی تا ئاکنجیبوونێ یا دهو مۆهلە ەساالن 27-18نێ وان ژ مەسێن تەکە
(Aufenthaltsgestattung)  کەندنەزموونی یان خوهکی ئەو کو نها کاره ربۆرنێ بەرێما پادهو ماال وان ل هە بەهە هرب وان 

 .رمی، پێدڤی ب دایینا تامینێن جڤاکی، دکنکی فەیی یان کارهپیشە

 چما؟

 باشکرن. یی و کار تێنەندنا پیشەتێن ژ بۆ خوهرفەشانس و دهفێرکرن،  هین تێنەندنێن بنگەخوه

 چ؟

نجان، ڤگونجاندنا گەر وها کورسێن هەکار ژ بۆ کار و هەیی و کورسێن ئامادهندنا پیشەو کورسێن دبستانێ، کورسێن خوهئە
ون یێن کو خالێن . ژ ڤان کورسان، ئەنگرێ دد ڤە پیشەیییی و کارێ ندنا پیشەکرنا ژ بۆ خوهڤانیا فێرکرنا زمان ب ئامادهپشتە
شدارڤانان فێری کێ ژی بەیی پێشکێش دکن، و ژ بلی ڤێ یەلمانی و ڕێپێدان و ڕۆنیکرنا وارێ پیشەڤانیا فێربوونا زمانێ ئەپشتە

 ژی دکن. بیرکاریێزمانێ ئنگلیزی و 

 چما؟

 ڤە 31.05.2021)بەری نیڤرۆ(: ژ  1خۆال 

 ڤە 31.05.2021: ژ )پشتی نیڤرۆ( 2خۆال 

 ل کو دەرێ؟

-SBHڤێست ) -ـ( یان ل ئاڤاهیا س ب هFAW( )Bahnhofstr. 32, 33102 Paderbornئەڤ تەدبیر دێ ل ئاڤاهیا فاو )
West( )Waldenburger Straße 19, 33098 Paderborn.وەرن لدارخستن ) 

 کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟

 پادەربۆرنێ(، ئاکادمیا FAW gGmbHکۆمپانیا فاو )

 (، شاخێ پادەربۆرنێSBH-Westڤێست ) -ـکۆمپانیا س ب ه

 کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟

رێما ڤگونجینێ یا هەران و هەنابەتا زارۆکان، مالباتێ، پەزارهروها وهندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەتا کار، تەزارهوه
 .ربۆرنێرێما پادهو هە ڤیستفالن-رایننۆرد
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یێن دبیر و پرۆژهنکرنێ ژ بۆ تە: فۆندا نووژه5ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەکە
یی یا نیڤ ندنا پیشە)خوه (TAFFئا ف ف ) نکار جهێ شێورداریا پسپۆری تنووژه

 ران(نابەوام & کار ژ بۆ پەده
 

 رپرس ل جهێ شێورداریا پسپۆریسێن بەکە

Hewisch, Jenniffer 

05251 1228-42  

j.hewisch@invia-paderborn.de  

 

Zeitel, Celine 

05251 1228-27  

c.zeitel@invia-paderborn.de  

 

 ژ بۆ کێ؟

 تاهلهۆمیان  (Aufenthaltsgestattung) یێرنابهپه زاۆد ایو ناسنامه ەساالن 27-18وان ژ  ێنمهتهو کنج، رێن گەنابەپە
 .به ێرنۆربپاده ماێرو ماال وان ل هه بههه هرب وان  (Duldung) یمکده ای ێبوونیئاکنج

 چما؟

ر وها قاییمکرنا ئاسۆیێن و هە وامەکی نیڤ دهفتی ژ بۆ کارهرکەیی یا سەڤگونجاندنا پیشەهە کی دهیێ ژ ئالیەئارمانجا ڤێ پرۆژه
 .نە خسیشە کەاهێنکرنەرو  هریی و کار ندنا پیشەر خوه، د بەبهێزکرنێ ده کەندنەیی د ڕێیا خوهپیشە

 چ؟

 :نەهە (TAFFت ئا ف ف )یا پرۆژهکی یێن رهسێ خالێن سە

یی پیشە کەندنە، یێن کو دخوازن خوههرشدارڤانان ندیان ژ وان بەیوهستگرتن و ئاڤاکرنا پەخسی، دهشە کەشێورداریە. 1
 بکن، هر کی ژ خوهیان کاره

 هرر کار کار و د بەبهێزکرنێ یا ئاماده کەندنەخوه. 2

 دیێن کاریی و خوهندنا پیشەکۆمپانیێن جهێ خوهڤانیا وان پشتە. 3

 کەندنەرینا ل خوهما لێگەستگرتنا وان ل دهخسی و دهشە کەنج وێ ئالیکاریا وان د ڕێیا شێورداریەرێن گەنابەو پەئە
ندنا جهێ خوه ندیێ ب وان کۆمپانیێنیوهم پەوێ هە (TAFFئا ف ف ) کرن. ت رهوام وهکی نیڤ دهیی و کارهپیشە
 .بکە هریی و کۆمپانیێن دن ژی پیشە

 .شدارڤانانەخسی یێن بەندنا بهێزکرنێ ل گۆری پێدڤیێن شەخوه

، کو ژێهاتبوون دکەڤە هرشدارڤانان تێ ژ بەرفە، کو دهستپێدکەستنیشانکرنا ژێهاتبوونان دهو ب دهئە وشێن ئاسایی دههرد 
ندنا ر خوه. د بەر چاڤێن خوهینن بەده اقل و ل گۆرانا خوهعرک کارێن بەخسی ناس بکن و هندهشەیێن  تێن خوهو قودره

یا  ۆژانەرستن، کو ژ بۆ ژیانا اوهرر وان مژاران م ل سەهە ندنا بهێزکرنێ دهیا خوهێ د چارچۆڤەد هریی و کار پیشە
  شدارڤانان گرنگن.  یی یا بەندنا پیشەکار و خوه

ندێن ، کارمە(TAFFئا ف ف ) و شێوردارێن تئەکی یی یان کارهپیشە کەندنەستپێکرنا خوهما و پشتی دهل ده یری وبە
 م ژ بۆ کۆمپانیان.شدارڤانان و هەم ژ بۆ بەرپرسن، هەبە

ربۆرنێ تێ رێما پادهرێمی یا هەڤگونجینێ یا هەندا هەڤکاریا ناڤەو ب هە ڤە (IN VIAئین ڤیا )ژ ئالیێ  (TAFFئا ف ف ) ت
 جێکرن.جیبە

 کەنگی؟

 شەخسییە ل گۆری سۆزەکە دوالییە

 ل کو دەرێ؟

IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn 

 کی پشتەڤانیا ڤێ تەدبیرێ دکە؟

ستپێکرنا ده"رێمی ریا هەستپێشخەیێ ده ده 5ڤانیێ هین یێ پشتەڤرێ بنگەیا کە، کو د چارچۆڤەکەیەپرۆژه (TAFFئا ف ف ) ت
ران و نابەتا زارۆکان، مالباتێ، پەزارهروها وهندروستیێ و کارووبارێ جڤاکی و هەتا کار، تەزارهیا وه "یی و کارندنا پیشەخوه
 نجامدان.تێ ئە ڤێستفالنێ-ۆردرایننرێما ڤگونجینێ یا هەهە

mailto:j.hewisch@invia-paderborn.de
mailto:c.zeitel@invia-paderborn.de

