
 

تاسو په آلمان کی یا آلمان ته په الره کې د جرم او جنایاتو لخوا اغیزمن شوي یاست؟ موږ د څیړنې یوه ایا 

 پروژه یو او غواړو چې له تاسو سره ستاسو د کیسې په اړه وغږیږو!

 

 موږ څوک یو او څه کوو؟

مل لخوا متاثره پوهنتون بوخم ، څخه څیړونکي یو. موږ جرم او هغه خلک چې د یو جرمی ع -موږ د روهر 

موږ غواړو پوه شو چې بی ځایه شوي خلک)مهاجر( د کومو جرمونو د تجربو سره  شوي دي، څیړنه کوو.

اغیزمن شوي دي. موږ غواړو پوه شو چې دوی په جرمني کې څه کوي. له همدې امله موږ د داسې خلکو په 

 تجربو په اړه موږ ته ووایی. لټه کې یو چې په آلمان کی او یا آلمان ته د دوی په الره کې د دوی

 

 ایا تاسو په موږ باور کولی شئ؟

هو. موږ غواړو ستاسو کیسه واورو. تاسو پخپله پریکړه وکړئ هغه څه چې تاسو غواړئ موږ ته ووایی، 

هماغه ووایې. هیڅ صحیح یا غلط ځواب نشته. موږ نه غواړو تاسو ته بد احساس درکړو. موږ شخصي معلومات 

 سره نه شریکوو. دا زموږ قانوني مکلفیت دي.له نورو خلکو 

 

 ستاسو کیسه ته څه پیښیږي؟

موږ ستاسو په څیر د ډیری خلکو څخه معلومات راټولوو. موږ غواړو ستاسو کیسه او د نورو کیسه په یوه 

 راپور کی راټول کړو. په دي راپور کې هیڅ نوم نشته. دغه کیسې په آلمان کې د کډوالو)مهاجرو( د تجربو د

وضعیت یوه بیلګه ده. موږ دا راپور خپروو او دا د جرمني سیاستواالنو او مرستندویه سازمانونو ته ورکوو 

 ترڅو دوی وکولی شي، پوه شی چی په آلمان کې ستاسو په څیر خلک څرنګه ژوند مخکي بیایې.

 

 دا خبری څنګه مخکي زی؟

ومه ژبه کې غواړئ ترسره کړئ )په خپله تاسو پریکړه وکړئ چې تاسو چېرته خبرو اترو غواړی او په ک

مورنۍ ژبه ، په جرمني یا انګلیسي کې(. که تاسو غواړئ له موږ سره په مورنۍ ژبه خبرې وکړئ ، 

ژباړونکی)ترجمان( مرکه به ژباړه کوي. څیړونکی به تاسو څخه د هغه جرمونو په اړه پوښتنې وکړي چې 

ي یاستي. هغه پوښتنه کوي چې تاسو څه تجربه کړې او تاسو تاسو یې تجربه کړې اویا تاسی ورسره مخامخ شو

 نن څنګه احساس کوئ. یوازې تاسی دا وایي چې فعال څه غواړئ.

د خبرو اترو په جریان کې ، موږ ستاسو کیسه په ټیپ کې ثبت کوو. موږ دا ددي لپاره کوو، ترڅو موږ وکولی 

و، هغه څه چی تاسی وویل، د غږ ثبت به وروسته شو ټوله کیسه په یاد وساتو. وروسته به مونږه هغه لیک

سمدالسه له مینځه ویسي. مونږه نومونه نه ثبتوو. تاسو بې نومه )نامعلومه( پاتیکیږي. موږ ستاسو په اړه 

 معلومات نه شریک کوو.
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 د خبرو اترو وروسته

ه د رواني درملنې مرکه که تاسو د خپلې کیسې ویلو وروسته ښه احساس ونه کړئ ، موږ کولی شو ستاسو لپار

تنظیم کړو یا تاسو ته د رواني درملنې پته)ادرس( درکړو ترڅو تاسو پخپله د لیدو وخت ونیسئ. موږ بیا نه 

 پوهیږو چې تاسو د معالج سره لیدنه ترسره کړې ده یا نه او د خبرو اترو مینځپانګه په اړه هم معلومات نلرو.

رو ،چې تاسو څه ویلي دي ، موږ سره اړیکه ونیسئ. موږ کولی شو که تاسو غواړئ له خبرو وروسته بیا وګو

 تاسو ته ستاسی خپلی خبری، ریکارد شوي خبري، وړاندې کړو او تاسو بیا خبرو ته غوږ شئ.
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 تاسو کولی شئ الندې ټیلفون شمیرو سره موږ سره په تماس شی:
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