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 مطبوعات

 یکارها»در منطقه گوترسلو:  التیا ی  گولر، دب  یآقا

 کیاتفاق  کیاما  -در حال انجام است  نجا یدر ا یاالعادهفوق

 یساز کپارچهی های مربوط بهسیاست یبرا یهشدار جد

 «بود. 

در دوران شیوع ویروس کرونا  جمعیت   یساز کپارچهی یو نهادها یشهر  یساز کپارچهیمرکز 
 در رابطه با  خصوص به ،خود را  ها تیحما

 
 دهند، ارائه یممداخله زبات

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیانیب سازییکپارچهوزارت امور کودکان، خانواده، پناهندگان و 

و دو نهاد  یشهر  یساز کپارچهیرساپ گولر، از مرکز  یآقا الت،یادر  یساز کپارچهی ی  دب

 و سازمان رفاه کارکنان.Westfalen-Lippe e.V در ارتباط با DRK التیدر ا یساز کپارچهی

(AWO) OWL e.V. تیفعال انیدر جر  کیکرده است تا از از نزد  دنیدر منطقه گوترسلو د 

 .دی  کرونا قرار بگ  روسیو  وعیها در دوران شآن

و   شهرداریو ساده افراد مشغول در  عی    رس  تیحما»اظهار داشت:  ،الت  یا ی  گولر، دب  یآقا

فائق آمدن بر  یبرا کند در منطقه گوترسلو کار یمجمعیت   یساز کپارچهی یرو مع  کسان  

که توسط مرکز   ن  هاتالشاز بنده « ». د ی  قرار بگ ر یمورد تقد د یکرونا، با  روسیو  وعیش

 ار یانجام شده است، بس AWOو  DRK یساز کپارچهی یهادهاو ن یشهر  یساز کپارچهی

مقامات و  شنایسفهیوظ یحس باال م،یکه در محل داشت  سپاسگزار هستم. در طول جلسان  

ق اروپا کسان  که از به خصوص از  و  مردم یافراد داوطلب برا  قابل آمدند  جنوب رسر
ً
، کامال

هستند،  یمار یب عرضر حال حاض  در مکه د  یافراد یبرا تواند تعهد یم نیمشاهده بود. ا

، ا د یمف ار یبس کمک و   ند توانیم ن  هامسئله که افراد بدانند از چه مکان نیباشد. در حال حاض 

 «است.  تیحائز اهم ار ی، بسکنند   افتیاطالعات در 

 ژهیخط تماس و  کی شهروندان بلغارستان، لهستان و رومان   یبرا یشهر  یساز کپارچهیمرکز 

کرونا    روسیدرباره و  خود اطالعان   یآن به زبان مادر  قیاز طر  توانند که یم  است در نظر گرفته

 کسب کنند. 
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طور خاص در   به در منطقه گوترسلو  DRK .شودیم ی   ن یکار   موضوعات موضوع شامل نیا

هستند، مشارکت  نهیکه در قرنط  یفراهم کردن تدارکات و مراقبت از افراد ش،یگرفت   آزما

 یساز کپارچهیداوطلبانه در محل است. سازمان  تیفعال تیمهم، تثب فتیاز وظا یکیدارد. 

AWO، OWL e.V.  یهاارائه بسته یبرا ایهر  افت   یدر حال حاض  در  
 

  یبه افراد همبستیک

 دهیدبیکمک به افراد آس  یبرا ن  کارزارها  ،نی. عالوه بر اکند هستند، کمک یم نهیکه در قرنط

هم در نظر   ند یایبه وجود ب نهیکه ممکن است پس از قرنط  ن  ازهای. نکنند یم دیهسازمان

 .ها را در محل ارائه دادتا بتوان خدمات مربوط به آن شوند گرفته یم

ا گر یبار د کیدر صنعت گوشت در منطقه گوترسلو  یمار یب نیا وعیش  یکار   طینشان داد رسر

به بزنند کیسازی جمعیت  در یکپارچه به توانند پرخطر تا چه اندازه یم  .جامعه ض 

ا»داد:  حیگولر در ادامه توض  یآقا ،الت  یا ی  دب و  Tönnies در رابطه با فعیل طیرسر

کت از   آور است. بعض  خجالت ار یکننده و بسو طرف قرارداد آن ناراحت مانکار یپ یهارسر

با  تمایس چیو بدون ه زولهیا ن  ها در فضاسال برای کارکنان کارخانه از نقاط مختلف جهان،

کت نیاز ا میتوانکه یم  یا. حداقل خواستهبودند ، مشغول به کار جامعه  میها داشته باشرسر

را  اجتمایع یهاتیزبان و مشارکت در فعال یی  ادگیفرصت  است که به کارکنان خارج   نیا

 «. بدهند 

 التیکه در ا  یمرکز  54است.  یشهر  یساز کپارچهیمراکز  یدارا التیوستفالن تنها ا-نینوردرا

بتوانند تا  کنند ارائه یم دارند خدمان   مهاجرن   یشینهکه پ  وجود دارد، به کودکان و نوجوانان  

و  ت  یجمع یساز کپارچهی یبرا ن،یبدهند. عالوه بر ا را ارتقاء خود  آموزیسر  یهافرصت

 را ساماندیه خصویص ینهادها و  ها یو خدمات شهردار  ها تیفعال ها،تفاوت رشیپذ

که همراه با   از شهروندان  جمعیت  شهرداری  یساز کپارچهی، مراکز 2015. از سال کنند یم

ها مشغول به کار در محل KOMM-AN NRW الت  یاز برنامه ا پناهندگان و به عنوان بخشر 

 .اندکرده  تیهستند، حما

 Freie Wohlfahrtspflege دریافت  از نظر که در حال حاض  با بودجه ماین ایالت از این 

NRW  کند، منحرص به فرد است. حمایت یمجمعیت  سازی مرکز یکپارچه 186از 
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، خدمات  سازییکپارچه خدمات این مراکز نیاز محور را در فضاهای اجتمایع در جمعیت 

سازی در محل با ساختارهای شهرداری و دهند. نهادهای یکپارچهرسارس ایالت ارائه یم

قرابت نزدییک که با افراد و محل این مراکز با توجه به خدمات مهاجرن  همکاری نزدییک دارند. 

 آن
 

 .های هدفمندی ارائه کنندتوانند کمکها دارند، یمزندگ

 ما را دنبال کنید: 

  :   chancennrw@ توییی 

  Chancen NRWبوک: فیس

  chancennrw اینستاگرام:  

 Chancen NRW یوتیوب: 

 پرسش
ً
دفی  مطبوعات وزارت امور   یبرا 0211 837-2417شماره  قیخود را از طر  یهالطفا

 . د یارسال کن سازی یکپارچهکودکان، خانواده، پناهندگان و 

 www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت   مطبوعات  به صورت آنالین روی وب

س قرار دار   د. هم در دسی 

 های اجتمایعمشر حریم خصویص برای رسانهخط
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