دپناهند کی په قانون کی تغیر ) دیووالی قانون (
دیووالی قانون په احتمالی ډول په کال  ۲۰۱۶د جولی په میاشتی کی نافذ یږی نموړی
قانون دکډوالو دقوانینو لندی بدلون مومی .

۱ــ د قبول ) منل ( شویو کډوالو ته د اوسیدو د ځای قانون .


په فیدرالی دولت کی د پناه غوښتنی کړنی ترسره شوی دی د مثال په توکه )
 ( sachsen_ anhaltچی دری کاله وده ورکړی ده ) اوږد مهاله یووالی یا
ادغام (.



چارواکی هم کډوال د فدرالی او یا د یو شاروالی پوری ځانکړی کوی دمثال په توګه
) . ( Halle _ anhalt_ bitterfeld



داوسیدو ځای انتخابول یوازی د فامیل پوری اړه لری  /ګچیری دکورنی یو غړی
دومره پیسی ترلسه کړی چی دژوند ضروریاتو ته کفایت وکړی او یا دکار زده کړی
مطالعی ته کفایت وکړی نو کولیشی چی نوی ځای انتخاب کړی .



داداری جرم سزا په جریمی سره کیږی  /که داوسیدو لوازم نه وی او دچارواکو له
خوا تخصیص تعقیب شی نو دټولنیزو پیسو او مالونو قانون له مخی دتوکواو پیسو
دکمښت په جرم جریمه کیږی .



چارواکو هم دا منعه کړی چی په یوځای کی کډوال استوګنی کوی او هلته د المانی
ژبی څخه استفاده نه کوی بلکی دمروجی ژبی څخه استفاده کوی .



پورته فوانین  ۲۲،۲۳،۲۵څخه وروسته دجنوری په اول کال  ۲۰۱۶دکډوالو لپاره دریځ
او د داوسیدو لپاره اجازه وړاندی کیږی .

۲ــ د کډوالو داستوګنی حقوق


دنوی قانون له مخی یوازی وروسته د پنځو کلونو څخه کولی شی چی دجواز لپاره
درخواست ورکړی فقط کډوال کولی شی چی درخواست ورکړی او هم
کډونکونکی ته ډاډ ورکړی چی په کافی اندازه په المانی ژبی علم ولری اوهمدارنګه
کډونکونکو ته ډاډ ورکړی چی ټول خوراکی توکی ،تخت،بیمه او داسی نور
ترپوښښ لندی راوستلی شی.

 ۳ــ دلمړی غوښتونکی کډوال په کمپ کی  ۸۰سنټه په ساعت کی کار کولیشی البته په
مریټیم هوټل او هالبرشتات کی.
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مخکی لدی یو ساعت په  ۱یورو وه .



قبول او منل شوی چی زر به د )کار فرصت ( تر عنوان لندی کارونه پیل شی .



نموړی کارکوم قراداد قانونی نلری چی دروغتیا او بیا دتقاعد او بیمی تضمین وکړی
.



هیڅ یو کډوال دکار اجازت نلری چی د کمپ څخه د باندی کار وکړی .



که کډوال دکار څخه ډډوه کوی هغوی حق لری چی د )  ( AsylbLGله مخی پیسی
او توکی تر لسه کړی .



) (Excutisingدکار انکار لمیلونه کډوال یوازی کولیشی چی په دغه حالت کی
کار ونکړی دبیلکی په توګه حامله داره ښځه ،ژوبل یا زخمی  ،ناروغ یا مریض ،
معلولیت  ،او یا د داکترڅارنی ته اړ تیا ولری .

 ۴ــ قبول ) منل ( شوی چی وروسته دکډوالو د قبولی څخه کډوال باید کار وکړی )
 ) ( ZASTدکډوالو د یووالی اقدام په نامه ( سره یادیږی او کار وکړی .


ټول هغه اشخاص چی عمر یی  ۱۸او یا د  ۱۸څخه پورته وی نو د پیسو او نورو توکو
لسته راوړلو د پاره باید د )  ( AsylbLGڅخه تر لسه کړی .



چارواکی کولیشی چی تر هغه وخته پوری د یوالی )ادغام( اقدام ته مجبور کړی
چی د ردولو هیڅ یو دلیل ونلری.



دچارواکو څخه په ښکاره ډول ځان ساتنه په هغه صورت کی کیږی چی کډوال کار
او یا د کار زده کړه پیل کړی .



که یو ګډوال غواړی چی د یووالی اقدام عضوه کړی نو شخصی معلومات باید د
چارواکو سره شریک کړی .



د کار په جریان کی دپیسو او نورو توکو په کمښت کی کډوال باید و ردولو یو دلیل
ولری تر څو دنه کډون لمل وشمیرل شی .



دغه اقدام یو واقعی قرارداد نه دی.



د )  ( Duldungقانون د امن او یا خوندی هیوادونو کډوال فقط مکلف دی چی
دالمان څخه ووځی .



اوس مهال د اروپا ټولنی دټولو هیوادنو څخه بوسنیا  ،هرزلونیا ،مقدونیه ،سربیا
،مانټینیکرو،البانیا ،کوسوو ،ګانا او سینګال دخوندی هیوادونو په توکه اعلن شوی
دی .
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 ۵ــ د قبول ) منل ( شوی په ) یووالی یا ادغام کورسونه ( کی برخه اخستل .


په کډوالو تطبیقیږی چی  Aufenthalthsgestattungیا  Dudlungاو یا یوازی
 Duldungد بشر دوستانه یا شخصی دلیل باندی صادر شوی وی او یا به د کار په
پیل سره شوی وی .



کچیر ی یو کډوال غواړی چی د یوالی په کورس کی اشتراک وکړی نو باید
شخصی معلومات د چارواکو سره شریک کړی .



د کورس په جریان کی دپیسو او نورو توکو په کمښت کی کډوال باید و ردولو یو
دلیل ولری تر څو دنه کډون لمل وشمیرل شی .



نموړی قانون د خوندی هیوادونو په کډوالو نه تطبیقږی .

 ۶ــ )  ( AsylbLGسره رابطه او یا ثبت کیدل .


ګچیری په پیسو او یا نورو توکو کی کمښت راغلو نو دا به په دی معنی چی د نورو
هیوادنو دکډوالو ساتنی ) پناه او یا د نورډولونه ( لپاره ورکوی .



کچیری د ټولو کډوالو سره  Aufenthalthsgestattungلمړی وړاندیز او یا دپناه
وروسته  AsylbLGدپیسو او نورو توکو کمښت راشی پدی معنی چی پاسپورت ،
عوض پاسپورت  ،تصدیق او یا دنورو اسنادو وړاندیز چارواکو ته ندی شوی او دپناه
غوښتنی لپاره ټاکلی وخت پوره شی نو د دوهم زل لپاره درخواست او یا په قصد
غلط نظراو یا دهغوی دهویت او ملیت په اړه نظر نه درلودلو په صورت کی
ردیږی .



ګچیری کډوال پیسو او یا نورو توکو ته اړشی نو باید نور کډوال ورسره همکاری
وکړی او د ټاکلی وخت او داسنادو په وړاندی کولو سره سوسیال امت باید پیسی
ورکړی .



اعتراضونه او یا د شیکایتونو راپارول د پیسو د کمښت لپاره کوم عاریضی ډول
نلری دا په دی معنی چی وروسته دمحکمی د اعلن څخه پیسی ورکول ګیږی البته
په قوی دلیل سره .

 ۷ــ دا امکان شته چی یو کډوال  Duldungوخوری او بیا دکار زده کړه شروع کړی .


چارواکی کولیشی چی  Duldungخوړلی کډوال ته د کار زده کړه شروع کړی .



دنوی قانون له مخی د کډوال عمر مهم ندی هر اړوند ته  Duldungورکولیشی .
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جدی غوښتنی به پاتی وی  .په یو بل هیواد کی د تحصیل اسناد درلودل ،په کافی
اندازه دژوند فضاءبرابرول ،دجرمنی ژبی پوهه له قصد او ځنډ څخه  ،دشړلو خنډ
باید موجود وی  ،دجرمنی محکومیت ونلری .



هغه اشخاص چی دکډوالو دکار زده کړی په یادولو مکلف دی د واک اختیار خاوند د
راپور په ورکولو مکلف دی لکه څرنګه چی په نتیجه کی  Duldungته رسیږی .



که د کډوالو په برخه کی دنده د روزنی وروسته پیداشی نو هغه کولیشی چی د
اوسیدو اجازه ددوه کلونو لپاره ترلسه کړی .



پورته قانون د هغه هیوادونو د کډوالو لپاره ندی کوم چی امن او یا خوندی
هیوادونه شمیرل شوی دی .

 ۸ــ مالی ملتړ د زده کړی او د د دندی زده کړه ممکن دی د کډوالو لپاره ) د پاتی
بښوونکی نظر ( په نوم یادیږی .


اوس مهال چارواکو اعلن کړی دی چی د ایران ،عراق  ،اریتریا او سوریه هیوادونو
کډوال د بښوونکی نطر لندی پاتی دی .



کډوال کولیشی چی یوازی د دی تاریخ  ۳۱ـ ۱۲ـ  ۲۰۱۸څخه مخکی د مرستی
غوښتنه وکړی .



هغه هیوادونه چی امن او یا خوندی وی ددی قانون څخه استفاده او یا درخواست
نشی کولی .

 ۹ــ د کډوالو د ژمنو په اړه چی د بشری مرستو اعلن اغیزمن دی چی دپروګرام
دشاملیدو له لر راغلی وی .


د مرستو تاثیر اعلن به وشی چی دا د پنځو کلونو لپاره ټاکل شوی او مخکی دا
تاثیر نامحدود وه .



پنځه کاله وروسته د هر ډول پیسو  ،کور ،خواړه  ،بیمه  ،او داسی نور دخصوصی
کسانو په غاړه پای ته رسیږی .



د کډوالو دا مسؤلیت دی تر څو لګښتونه تر پوښښ لندی را ولی .



مخکی د پنځه کلو څخه هغه اعلمیه تعهد راکوی اکر که کډوال د د قبولی اجازت
هم ولری .
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 ۱۰ــ درخواست د پناه هم د منلو وړ ندی .


که د اروپا اتحادیی او یا ناروی او سویس هیوادونو د کډوالو په اړه یو دریم هیواد
امن اعلن کړه هم درخواست د منلو وړ ندی .



که کوم کډوال په دری میاشتو کی کوم هیواد سیاسی تعذیب سره مخامخ شوی
نه وی او هم ونه وایی نو بیا هم هیواد د امن په نوم اعلنیږی او درخواست د منلو
وړ ندی .

 ۱۱ــ د مهاجرینو او کډوالو د  ) (Bundesamt BAMFکی د فیدرال اداره کولی شی د
پناه غوښتنی مرکی دنده )  ( Anhörung/Interviewپه هالبرشتات او نورو )
 ( auhoritiesچی )  ( AsylGاو )  ( Aufenth Gاو د قوانینو د پلی کولو مشری
وسپاری او همدارنګه هر کارکونګی یا هر غړی د مرکی چی په مرکه کی تریننګ لیدلی
دی له خوا اخستلی شی کار کونکی او یا د مرکی غړی اجازه نلری چی د مرکی په وخت
کی د یونیفورم څخه استفاده وکړی .
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