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پیام خوش آمدگویی

خوانندگان گرامی!
من مقدم شما را به شهر کمنیتس از صمیم قلب خوش آمد می گویم!

 بی گمان برداشتن نخسیتن گام ها در در یک سرزمین نو و در یک شهر جدید کمابیش ناآشناست
 و دشوار. پرکردن صفحه های مدارک و پرسشنامه ها، نگارش درخواستنامه ها برای دریافت

 اجازه  نامه های رسمی و چندین و چند کار متفاوت دیگر که همه و همه دربرگیرندۀ زمان و مستلزم
 تالش هستند؛ به ویژه آنگاه که آدمی با زبان کشور میزبان آشنایی کافی ندارد. ما از همۀ این

 گرفتاری ها آگاهی کاریم و بر آن هستیم که شما را با کمک این دفترچۀ راهنما همراهی کنیم.
 این دفترچه کوشش می کند تا شما در سپری کردن وقت در اداره ها و مؤسسه های دولتی صرف

 جویی نمایید و همزمان به شما یاری می رساند تا وقت بیشتری را برای آشنایی با شهر در اختیار
 داشته باشید. چرا که هدف من این است که شما در کمنیتس احساس آرامش کنید و زیبایی ها و
 برجستگی های این شهر را از نزدیک بشناسید. در این دفترچه شما نشانی های دقیق، نام و آدرس

افراد مسوؤل و آگاهی های الزم را برای یک آغاز موفقیت آمیز پیدا خواهید کرد.
 کمنیتس شهری است با افق های روشن به سوی جهان بیرون. فرهنگ ها، ادیان، زبان ها و ملیت های

 گوناگون شاکلۀ اساسی این شهر را به نمایش می گذارند. از این رو من مایلم شما را برانگیزانم تا در
 این گوناگونی فرهنگی ایفای نقش نمایید و سهم خود را در آن جامۀ عمل بپوشانید. برای آغاز راه،
 همکاران ما در اداره های متفاوت شهری شما را یاری خواهند کرد. به امید آن که شما در کمنیتس

 اوقاتی خوش را سپری نمایید و یا فراتر از آن، این شهر را خانۀ خود بسازید، گزینشی که مرا
شخصًا شادمان خواهد کرد.

شهردار شما

(Barbara Ludwig) باربارا لودویگ
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میدان بازی در یوهانیس پَلتس

قلعۀ آبی کالفِنباخ 

شهردای شهر با تندیس روالند

تیتس جنگل سنگواره

ُرزِن هوف
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نوجوانان روبروی تندیس کارل مارکس

ویالی اِشهموزۀ دستاوردهای صنعتی

پارک میدان شهر

ساختمان تاالر همایش / دانشگاه فنی ُزنِن بِرگ
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 كند شهر خود را معرفي مي. 1
 

 انداز شهر چشم
 

 ّتي كه التزام مي آوردسن 
سازي گرفته  انگيز در صنعت خودرو و ماشين نظيري باشد، از اختراعات شگفت تواند يادآور رخدادهاي تاريخي بي  كمنيتس مي

چون ريچارد هارتمن، كارل گُتليب هاوبولد يا لويس داران پردل و جرأتي  بافي و همچنين از صنعتگران و كارخانه تا پارچه
است و امروزه نيز در زمرة   هاي مدرن نيز سهم بسزايي در تاريخ معاصر داشته كمنيتس به مثابة شهري صعنتي با ويژگي. شونهِر

رود كه تمركز  يآوري به شمار م هاي فن اين شهر از پايگاه. گيرد شهرهاي شكوفاي صنعتي با رشد باال در آلمان جاي مي
و همچينين توليد  آوري رايانشي هاي صنعتي، فن اندازي نيازمندي سازي و راه هاي صنعت اتومبيل اساسي آن بر روي شعبه

هاي نوپا براي آغاز كار و  آوري كه در اختيار دارد به مبتديان و شركت هاي فني قرار دارد و با مركز فن آالت و ايستگاه ماشين
 .رساند مي گسترش آنها ياري

 
 ساز  روح نوآوري مكتب 

اين ! برداشتن چند گام آغازين همان، دل و جرأت انجام كاري نوين و سرانجام روح نوآوري را به تماشا نشستن همان
س صاحب امتياز اختراعاتي براي نمونه كمنيت: است دستورالعملي است كه شهر و شهروندان آن را در كارشان پيروزي بخشيده

شويي با كيفيت باال و هزاران اختراعات به ثبت رسيدة ديگر  نگهدارندة آب گرم و سرد، نخستين پودر لباسچون ترموس 
ها در سراسر جهان  شود كه به ياري آن العاده دقيق توليد مي هاي توليدي فوق و پايگاهآالت  امروزه در اين شهر ماشين. است

 .شود هاي صعنتي تهيه مي فرآورده
 
 يشرودانش و پژوهش پ 

به  Technische Universitätدانشگاه فني : دهند تشكيل ميرا عناصر زير  كمنيتس ها براي يك اقتصاد موفق بهترين زمينه
به عنوان يك پايگاه ارتباطي فعال  Smart System Campusهاي هوشمند  عنوان مركزي روشنگر و متفكر، دانشكدة سيستم

و يك  Fraunhofer-Instituteهاي فراونهوفر ، مركزهاي پژوهشي مانند پژوهشگاهزسنجريافزارهاي  آوري سخت مند از فن هو بهر
هايي است كه كمابيش به شكل خانوادگي و خصوصي مديريت  ها و كارخانه شركت امتيازدارطبقه شهروند متوسط و موفق كه 

 .شوند مي
 
 اند هاي معماري شهري كه پرآوازه شده راه حل 

. دهند بيش از هرجا خود را در معماري شهر بازتاب مي شانتضادبرانگيز و در عين حال پرهيجان نماهايدر سنت و مدرنيته 
» ابژة مدرن«به  معماري و نقاشي معروف، هنر (Bauhaus)باوهاوس معروف به  »خانه معماري«ميراث برجاي مانده از سنت 

در اروپا هر گردشگري را كه به معماري » گيسازند سده«مشهور مادهاي ناز » كاسبرگ«معروف به  ،يا بخش قديمي شهر
اي چون هلموت يان،  الملليِ برجسته از سوي ديگر در طي بيست سال گذشته معماران بين. كند مند باشد شيفته خود مي عالقه

 .اند هانس كلهوف و يا كريستف اينگن هوفن بخش داخلي شهر كمنيتس را با هنر خويش به آرايش كشيده
 

 كه  نستيددا آيا مي
 گيرد؟ آلمان قرار ميشهر نالكَ 30در زمرة شهر كمنيتس ... 
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ها در سراسر جهان  شود كه به ياري آن العاده دقيق توليد مي هاي توليدي فوق و پايگاهآالت  امروزه در اين شهر ماشين. است

 .شود هاي صعنتي تهيه مي فرآورده
 
 يشرودانش و پژوهش پ 

به  Technische Universitätدانشگاه فني : دهند تشكيل ميرا عناصر زير  كمنيتس ها براي يك اقتصاد موفق بهترين زمينه
به عنوان يك پايگاه ارتباطي فعال  Smart System Campusهاي هوشمند  عنوان مركزي روشنگر و متفكر، دانشكدة سيستم

و يك  Fraunhofer-Instituteهاي فراونهوفر ، مركزهاي پژوهشي مانند پژوهشگاهزسنجريافزارهاي  آوري سخت مند از فن هو بهر
هايي است كه كمابيش به شكل خانوادگي و خصوصي مديريت  ها و كارخانه شركت امتيازدارطبقه شهروند متوسط و موفق كه 

 .شوند مي
 
 اند هاي معماري شهري كه پرآوازه شده راه حل 

. دهند بيش از هرجا خود را در معماري شهر بازتاب مي شانتضادبرانگيز و در عين حال پرهيجان نماهايدر سنت و مدرنيته 
» ابژة مدرن«به  معماري و نقاشي معروف، هنر (Bauhaus)باوهاوس معروف به  »خانه معماري«ميراث برجاي مانده از سنت 

در اروپا هر گردشگري را كه به معماري » گيسازند سده«مشهور مادهاي ناز » كاسبرگ«معروف به  ،يا بخش قديمي شهر
اي چون هلموت يان،  الملليِ برجسته از سوي ديگر در طي بيست سال گذشته معماران بين. كند مند باشد شيفته خود مي عالقه

 .اند هانس كلهوف و يا كريستف اينگن هوفن بخش داخلي شهر كمنيتس را با هنر خويش به آرايش كشيده
 

 كه  نستيددا آيا مي
 گيرد؟ آلمان قرار ميشهر نالكَ 30در زمرة شهر كمنيتس ... 
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 هاي نوپاي شهر رو به سوي گسترش بخش 
، »دانشكدة داخل شهري«ريزي ساختمان  با طرح پايه: كند هاي آينده اكنون مراحل آغازين خويش را سپري مي يكي از پروژه
هاي تاريخي  هاي مركزي و محله بخش ،همزمان با اين طرح. ندك اندوزي و پژوهش را به قلب شهر سرازير مي كمنيتس دانش

شوند كه داراي درصد بااليي از كيفيت  بدل به مناطق پر جنب و جوش و زندة شهري مي) Brühl(شهر مانند محلة برول 
  .زيستي خواهند بود

 
 هنر پرطرفدار 

 براي نمونه مركز نگاهداري آثار هنري كمنيتس: ندك بار مي براي هواخواهان هنرهاي زيبا كمنيتس با دستي پر از شما پيش
Kunstsammlungen Chemnitz  ترين  كه يكي از جذاب» گونتسن هاوزر«يا موزة  2010، موزة آلمان سال

تاريخ كهن و نو را » ساكسوني موزة صنايع«از سوي ديگر . هاي آثار كالسيك دوره معاصر را در خويش نگاه داشته مجموعه
 .گذارد ش مييكجا به نماي

بازديدكنندگان را از سراسر آلمان به سوي خويش جذب » روبرت شومن«همراه با سالن موسيقي تئاتر شهري همچينين 
 . كند مي

 
 هاي پرآرامش و متنوع مكان 

هاي   جزيره. تواند در كمنيتس جاي دلخواه خود را پيدا كند گردد، مي دوري جستن از هياهو ميو آنكه اندكي به دنبال آرامش 
كه به آرامش و استراحت پذيراي مهمانان هستند و » كوشوالد«در نزديكي جنگل سبز ) Schloßteich( آرامي چون آبگيرقلعه

 .همچنين پارك تاريخي شهر در امتداد شهر كمنيتس
 
 اي كه مايه افتخارمان هستند اشخاص شُهره 

هايي  توان به چهره از آن ميان مي. اند ا در اين شهر پرورش يافتهشمار قابل توجهي از افراد پرآوازه يا زادة كمنيتس هستند و ي
برداري ماتياس  ورزشكاري مانند بانوي باله روي يخ كاترينا ويت، بازيكن مشهور فوتبال ميشائيل باالك، قهرمان المپيك وزنه

رتاب ديسك الرس ريدل، قهرمان قهرمانان جهاني اسكي زوج روي يخ آليونا ساچنكو و روبين سولوفسكي، قهرمان پاشتاينر، 
كمنيتس از سوي ديگر جايگاه بزرگاني در زمينه فرهنگ و . بين المللي پرتاب وزنه داويد استورل و بسياري ديگر اشاره نمود

 نويسنده معروف از اين گروهند شاخصاني چون. است آورني كه نامشان با شهر كمنيتس پيوند خورده نام. باشد هنر نيز مي
ماريان برانت يا موسيقيداني پرآوازه  هنر معماري باوهاوزمعروف ايم، نقاش برجسته كارل اشميت روتلوف، معمار اشتفان ه

  .مانند كارستن نيكالي
 !بگذاريد كمنيتس شگفتي شما را برانگيزد، شهر را بشناسيد، ارزشش را دارد

 
 دانستيد كه ميآيا 
ميالدي و به فرمان شهردار كمنيتس ويلهلم آندره شكل  1877ار در سال ب ثبت حقوق اختراعات در آلمان براي نخستين... 

و در خطر تقليد و جعل قرار  رسيد قانوني يافت؟ وي با اين كار بر آن بود تا از اختراعات فراواني كه در شهرش به انجام مي
 .گرفتند حمايت  كند مي
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 )مانيپناهندگان و شهروندان غيرآل ويژة(نمايندة امور مهاجرت 

هاي تخصصي و فني  رساني و مشاوره براي غيرآلمانيان ساكن كمنيتس است و از بخش از وظايف ادارة امور مهاجرت اطالع
هاي  ها و پاسخ به پرسش توانيد براي درخواست شما مي. كند هاي مربوط به غيرآلمانيان پشتيباني مي اداري شهر پيرامون پرسش

هاي هدفمند موجود در اين  پروژه .مسائل مربوط به خارجيان به اين اداره مراجعه نماييد ها و خود به ويژه دربارة دشواري
هاي  اند كه دربرگيرندة راهنمايي ريزي شده اجتماعي غيرآلمانيان پي-هولت بخشيدن به امر آميزش فرهنگيسازمان در راستاي س

آميز در شهر را نهادينه  انند رواداري و همزيستي مسالمتهاي اجتماعي م اي هستند و از سوي ديگر در تالشند تا ارزش شالوده
اين  .رود كند و خود از بنيانگذاران آن به شمار مي چنيني پشتيباني مي هاي اين امور مهاجرت از طرح از اين رو نمايندة. دكنن

ن و همچينين نمايندگان ايالتي و هاي ابتكاري ارائه شده از سوي ادارة مهاجرا هاي غيردولتي و يا طرح اداره همزمان با سازمان
 .فدرال آلمان همكاري تنگاتنگ دارد

 
 :نشاني اداره

Stadt Chemnitz – Migrationsbeauftragte 
Annaberger Straße 93 
09120 Chemnitz 
Tel.: 0371 488-5047 
Fax: 0371 488-5096 
E-Mail: auslaenderbeauftragte@stadt-chemnitz.de 

 
 )ويژة پناهندگان و شهروندان غيرآلماني( ر مهاجرتهيأت رايزني امو

هاي گوناگون داراي يك نماينده خواهند  با حضور هيات رايزني امور مهاجرت، شهروندان غيرآلماني ساكن كمنيتس از مليت
 .نمايد مي ها و مسائل آنها را به دايرة امور سياسي شهر منتقل كند و درخواست بود كه به شكل رسمي از آنان پشتيباني مي

پردازد و همزمان  تا كنون همچنان به پشتيباني از منافع غيرآلمانيان ساكن مي 2002اين هيأت از زمان تأسيس آن در سال 
هاي شهري كه  همه طرح. آنان و شهروندان آلماني كمنيتس برقرار نمايدهاي يك همزيستي مسالمت آمير ميان  كوشد تا پايه مي

يكي از . گذرد يان ساكن كمنيتس در پيوند است پيش از تصويب قانوني از نظر اين هيأت مياي با امور خارج به گونه
هاي رسمي كه به نوعي با مسائل غيرآلمانيان در ارتباط است حق حضور و ابراز  نمايندگان اين هيأت هميشه در همة نشست

 .نظر دارد
ي شوراي شهر و همچنين هشت عضو كارشناس برگزيده از هيأت مديرة امور غيرآلمانيان در كمنيتس داراي پنج عضو از سو

توانيد به  اين هيأت ميهاي بيشتر پيرامون  براي دسترسي به آگاهي. ميان ساكنان غيرآلماني و يا آلمانيان با پيشية خارجي است
 .مراجعه كنيد  www.chemnitz.deسامانة 

با اعضاي اين هيأت ارتباط  auslaenderbeirat@stadt-chemnitz.deتوانيد ازطريق نشاني ايميل  شما همچنين مي
 .برقرار نماييد

 
 دانستيد كه ميآيا 
اعطا به برندگان  Chemnitzer Friedenspreisبه اين سوي در كمنيتس ساالنه جايزة صلحي به نام  2004از سال ... 
هاي گوناگون و بر پاية  ف آميزش فرهنگكه با هد هايي  پروژهاندركاران  افراد و يا دست ،شود؟ در مراسمي بدين نام مي

 .شوند همت گماشته اند برگزيده ميبه كاري شايسته  رواداري، دموكراسي و آشتي در كمنيتس 
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  ثبت احوال و اجازه اقامت. 2
 

 هاي مربوط به ثبت احوال آگاهي
 : دهنگامي كه شما تصميم گرفتيد در كمنيتس ساكن شويد بايد به ادارة زير مراجعه نمايي

 
Stadt Chemnitz – Bürgeramt, Meldebehörde ) خدمات شهري كمنيتس، بخش ثبت نام(=  
Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (2. OG = طبقة دوم  ) 
09111 Chemnitz 

 .هاي خدمات شهري نيز مراجعه كنيد توانيد براي امر ثبت نام همچنين به يكي از اداره شما مي
 

براي ثبت  .ت احوال تنها زماني شكل اجباري خواهد داشت كه مدت اقامت شما در آلمان از دو ماه بيشتر شودنام نويسي و ثب
 .روز فرصت داريد 14شما براي ثبت نام . احوال به همراه داشتن كارت شناسايي، شناسنامه و يا گذرنامه الزامي است

از هرجاي آلمان براي دريافت وقت مالقات براي امور نام  115توانيد با تماس با شماره تلفن سراسري  شما همچنين مي
 .نويسي اقدام نماييد

به منظور نام نويسي هاي يابيد كه در آن نشاني اداراتي وجود دارد كه احتماالً  در پايان اين دفترچة راهنما ليست كنترلي را مي
 .شما ضروري خواهد بود متفات براي

 
 هاي مربوط به اجازه اقامت آگاهي

 
 1ويژة شهروندان اروپايي و حوزة اقتصاد اروپا  

شهروندان اروپا و همچنين شهروندان حوزة اقتصاد اروپا براي سفر و اقامت در آلمان فدرال تنها نيازمند به همراه داشتن يك 
 .د و يا اجازة اقامت الزامي نيستبدين ترتيب داشتن روادي. كارت شناسايي معتبر و يا گذرنامه هستند

پس از گذشت اين فرجة سه . ر سه ماهة نخستين سكونتتان از زمان ورود به آلمان داراي اجازه اقامت نامحدود هستيدشما د
 .ماهه بايد مقدمات الزم براي قانون سكونت و جابجايي آزاد فراهم شود

 
 :مند شوند توانند از تبصرة قانوني سكونت و جابجايي آزاد بهره افراد زير مي

 ،)مل مشاغل آزاد و غير آزادشا(افراد شاغل  •
براي نمونه (ة كافي براي زندگي  و همچنين بيمه خدمات درماني باشند مشروط بر آنكه داراي هزين ،افراد غيرشاغل •

 ،)دانشجويان
 يا) همچنين دربرگيرندة شهروندان غيراروپايي(وابستگان خانواده  •
 .افراد با اجازة اقامت دائم •

 
 مي دانستيد كهآيا 
هاي ماشيني  وقفة كارخانه فعاليت بي معروف شده است؟ دليل اين نامگذاري »منچستر ساكسوني«به  1860تس از سال كمني... 

 .ها بوده است كارگران كارخانه زندگي ناهموارها، هواي آلوده و شرايط  دودكششمار فراوان  در كمنيتس و همچنين 

                                                           
 شامل ايرلند، ليختن اشتيان و نزوژ . 1
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 .روز فرصت داريد 14شما براي ثبت نام . احوال به همراه داشتن كارت شناسايي، شناسنامه و يا گذرنامه الزامي است

از هرجاي آلمان براي دريافت وقت مالقات براي امور نام  115توانيد با تماس با شماره تلفن سراسري  شما همچنين مي
 .نويسي اقدام نماييد

به منظور نام نويسي هاي يابيد كه در آن نشاني اداراتي وجود دارد كه احتماالً  در پايان اين دفترچة راهنما ليست كنترلي را مي
 .شما ضروري خواهد بود متفات براي

 
 هاي مربوط به اجازه اقامت آگاهي

 
 1ويژة شهروندان اروپايي و حوزة اقتصاد اروپا  

شهروندان اروپا و همچنين شهروندان حوزة اقتصاد اروپا براي سفر و اقامت در آلمان فدرال تنها نيازمند به همراه داشتن يك 
 .د و يا اجازة اقامت الزامي نيستبدين ترتيب داشتن روادي. كارت شناسايي معتبر و يا گذرنامه هستند

پس از گذشت اين فرجة سه . ر سه ماهة نخستين سكونتتان از زمان ورود به آلمان داراي اجازه اقامت نامحدود هستيدشما د
 .ماهه بايد مقدمات الزم براي قانون سكونت و جابجايي آزاد فراهم شود

 
 :مند شوند توانند از تبصرة قانوني سكونت و جابجايي آزاد بهره افراد زير مي

 ،)مل مشاغل آزاد و غير آزادشا(افراد شاغل  •
براي نمونه (ة كافي براي زندگي  و همچنين بيمه خدمات درماني باشند مشروط بر آنكه داراي هزين ،افراد غيرشاغل •

 ،)دانشجويان
 يا) همچنين دربرگيرندة شهروندان غيراروپايي(وابستگان خانواده  •
 .افراد با اجازة اقامت دائم •

 
 مي دانستيد كهآيا 
هاي ماشيني  وقفة كارخانه فعاليت بي معروف شده است؟ دليل اين نامگذاري »منچستر ساكسوني«به  1860تس از سال كمني... 

 .ها بوده است كارگران كارخانه زندگي ناهموارها، هواي آلوده و شرايط  دودكششمار فراوان  در كمنيتس و همچنين 
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تنها ثبت نام در دفتر . ايي آزاد از سوي ادارة امور خارجيان نيستبه اين سوي نيازي به دريافت گواهي جابج 2013از سال 
 ).اين فقط زماني اجباري است كه شما به عنوان توريست به كشور نيامده باشيد(ثبت احوال شهري كافي است 

رخواست آن به توانند براي د نامه رسمي كاري دارند كه مي شهروندان كشور كرواسي براي شروع به اشتغال نياز به يك اجازه
 :نشاني زير مراجعه نمايند

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
Dahlmannstraße 23 

47169 Duisburg 
Fax: 0203 9907279238 

E-Mail: ZAV-Duisburg.AE-Team325@arbeitsagentur.de 
 
 2شهروندان كشورهاي گروه سوم 

، اقامتنامه رواديدويزا، (مي و يا جايگزين آن و همچنين اجازة اقامت براي سكونت در آلمان داشتن يك گذرنامه معتبر و رس
 .الزامي است) كارت آبيدائم، 

شما در زير نشاني ادارة امور . ها هستند نامه هاي امور مهاجران مسؤول ارائه و تمديد راوديد و اجازه در آلمان فدرال اداره
 :يابيد در كمنيتس را مي Ausländerbehördeمهاجران 

 
Stadt Chemnitz – Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (3. OG) 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 488-3269 
E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de 

 .جويا شد www.chemnitz.deتوان در اين اداره و يا زير سامانة اينترنتي  هاي اقامت را مي هاي درخواستامه فرم
مالقات وقت پيش از مراجعه به اداره مهاجران به ساعات كار ادراي اين شعبه توجه كنيد و در صورت امكان تقاضاي لطفاً 

 .نماييد
اين اجازة اقامت در قطع يك كارت . شود صادر مي (eAT)رواديد اقامت به شكل الكترونيكي  01.09.2011از تاريخ 

براي صدور اين كارت انجام يك گفتگوي شخصيي با . كاربردي استشود و داراي ويژگي چند اعتباري بانكي ارائه مي
 . نگاري، عكس ويژة گذرنامة بيومتريك و همچنين امضاي فرد الزامي است متقاضي، انگشت

پس از ورود به كمنيتس  –توانيد  چنانچه شما پيشاپيش داراي يك كارت شناسايي اجازه اقامت الكترونيكي معتبر هستيد مي
 .به ادارة ثبت احوال مراجعه كنيد و نشاني خود را تغيير دهيد -براي اقامت 

 
 قوانين ويژه براي شهروندان سوئيس 

گرچه كه . ها بايد پس از حداكثر سه ماه از تاريخ ورود اقامتشان در آلمان به ادارة امور مهاجران مراجعه نمايند سوئيسي
 اما هاي اروپايي برخودار هستند تشهروندان اين كشور كمابيش از تمامي حقوق شهروندان ملي

 
 دانستيد كه ميآيا 
توان مكاني را يافت  همتاست؟ در هيچ جاي جهان نمي در نوع خود بي سنگوارهبقاياي جنگل فسيل شدة كمنيتس يا جنگل ... 

 . باشند ه آتشفشاني فسيل شد هاي گدازهكه در آن درختان، گياهان و جانوران يكجا زير آوار 
 

                                                           
 .نيستندزة افتصادي اروپايي و يا سوئيسي حوداراي مليت اروپايي، خارجياني كه ي يعن .2

 

12 
 

تنها ثبت نام در دفتر . ايي آزاد از سوي ادارة امور خارجيان نيستبه اين سوي نيازي به دريافت گواهي جابج 2013از سال 
 ).اين فقط زماني اجباري است كه شما به عنوان توريست به كشور نيامده باشيد(ثبت احوال شهري كافي است 

رخواست آن به توانند براي د نامه رسمي كاري دارند كه مي شهروندان كشور كرواسي براي شروع به اشتغال نياز به يك اجازه
 :نشاني زير مراجعه نمايند

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
Dahlmannstraße 23 

47169 Duisburg 
Fax: 0203 9907279238 

E-Mail: ZAV-Duisburg.AE-Team325@arbeitsagentur.de 
 
 2شهروندان كشورهاي گروه سوم 

، اقامتنامه رواديدويزا، (مي و يا جايگزين آن و همچنين اجازة اقامت براي سكونت در آلمان داشتن يك گذرنامه معتبر و رس
 .الزامي است) كارت آبيدائم، 

شما در زير نشاني ادارة امور . ها هستند نامه هاي امور مهاجران مسؤول ارائه و تمديد راوديد و اجازه در آلمان فدرال اداره
 :يابيد در كمنيتس را مي Ausländerbehördeمهاجران 

 
Stadt Chemnitz – Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (3. OG) 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 488-3269 
E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de 

 .جويا شد www.chemnitz.deتوان در اين اداره و يا زير سامانة اينترنتي  هاي اقامت را مي هاي درخواستامه فرم
مالقات وقت پيش از مراجعه به اداره مهاجران به ساعات كار ادراي اين شعبه توجه كنيد و در صورت امكان تقاضاي لطفاً 

 .نماييد
اين اجازة اقامت در قطع يك كارت . شود صادر مي (eAT)رواديد اقامت به شكل الكترونيكي  01.09.2011از تاريخ 

براي صدور اين كارت انجام يك گفتگوي شخصيي با . كاربردي استشود و داراي ويژگي چند اعتباري بانكي ارائه مي
 . نگاري، عكس ويژة گذرنامة بيومتريك و همچنين امضاي فرد الزامي است متقاضي، انگشت

پس از ورود به كمنيتس  –توانيد  چنانچه شما پيشاپيش داراي يك كارت شناسايي اجازه اقامت الكترونيكي معتبر هستيد مي
 .به ادارة ثبت احوال مراجعه كنيد و نشاني خود را تغيير دهيد -براي اقامت 

 
 قوانين ويژه براي شهروندان سوئيس 

گرچه كه . ها بايد پس از حداكثر سه ماه از تاريخ ورود اقامتشان در آلمان به ادارة امور مهاجران مراجعه نمايند سوئيسي
 اما هاي اروپايي برخودار هستند تشهروندان اين كشور كمابيش از تمامي حقوق شهروندان ملي

 
 دانستيد كه ميآيا 
توان مكاني را يافت  همتاست؟ در هيچ جاي جهان نمي در نوع خود بي سنگوارهبقاياي جنگل فسيل شدة كمنيتس يا جنگل ... 

 . باشند ه آتشفشاني فسيل شد هاي گدازهكه در آن درختان، گياهان و جانوران يكجا زير آوار 
 

                                                           
 .نيستندزة افتصادي اروپايي و يا سوئيسي حوداراي مليت اروپايي، خارجياني كه ي يعن .2

 

12 
 

تنها ثبت نام در دفتر . ايي آزاد از سوي ادارة امور خارجيان نيستبه اين سوي نيازي به دريافت گواهي جابج 2013از سال 
 ).اين فقط زماني اجباري است كه شما به عنوان توريست به كشور نيامده باشيد(ثبت احوال شهري كافي است 

رخواست آن به توانند براي د نامه رسمي كاري دارند كه مي شهروندان كشور كرواسي براي شروع به اشتغال نياز به يك اجازه
 :نشاني زير مراجعه نمايند

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
Dahlmannstraße 23 

47169 Duisburg 
Fax: 0203 9907279238 

E-Mail: ZAV-Duisburg.AE-Team325@arbeitsagentur.de 
 
 2شهروندان كشورهاي گروه سوم 

، اقامتنامه رواديدويزا، (مي و يا جايگزين آن و همچنين اجازة اقامت براي سكونت در آلمان داشتن يك گذرنامه معتبر و رس
 .الزامي است) كارت آبيدائم، 

شما در زير نشاني ادارة امور . ها هستند نامه هاي امور مهاجران مسؤول ارائه و تمديد راوديد و اجازه در آلمان فدرال اداره
 :يابيد در كمنيتس را مي Ausländerbehördeمهاجران 

 
Stadt Chemnitz – Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (3. OG) 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 488-3269 
E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de 

 .جويا شد www.chemnitz.deتوان در اين اداره و يا زير سامانة اينترنتي  هاي اقامت را مي هاي درخواستامه فرم
مالقات وقت پيش از مراجعه به اداره مهاجران به ساعات كار ادراي اين شعبه توجه كنيد و در صورت امكان تقاضاي لطفاً 

 .نماييد
اين اجازة اقامت در قطع يك كارت . شود صادر مي (eAT)رواديد اقامت به شكل الكترونيكي  01.09.2011از تاريخ 

براي صدور اين كارت انجام يك گفتگوي شخصيي با . كاربردي استشود و داراي ويژگي چند اعتباري بانكي ارائه مي
 . نگاري، عكس ويژة گذرنامة بيومتريك و همچنين امضاي فرد الزامي است متقاضي، انگشت

پس از ورود به كمنيتس  –توانيد  چنانچه شما پيشاپيش داراي يك كارت شناسايي اجازه اقامت الكترونيكي معتبر هستيد مي
 .به ادارة ثبت احوال مراجعه كنيد و نشاني خود را تغيير دهيد -براي اقامت 

 
 قوانين ويژه براي شهروندان سوئيس 

گرچه كه . ها بايد پس از حداكثر سه ماه از تاريخ ورود اقامتشان در آلمان به ادارة امور مهاجران مراجعه نمايند سوئيسي
 اما هاي اروپايي برخودار هستند تشهروندان اين كشور كمابيش از تمامي حقوق شهروندان ملي

 
 دانستيد كه ميآيا 
توان مكاني را يافت  همتاست؟ در هيچ جاي جهان نمي در نوع خود بي سنگوارهبقاياي جنگل فسيل شدة كمنيتس يا جنگل ... 
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 .نيستندزة افتصادي اروپايي و يا سوئيسي حوداراي مليت اروپايي، خارجياني كه ي يعن .2
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توانند ميان  اينان براي دريافت اين اجازه مي. نامه رسمي براي اقامت دارند تر از سه ماه نياز به اجازه ي اقامت طوالنيايشان برا
 . يورو انتخاب كنند8,00 يورو و يا به شكل كاغذي به بهاي  28,80دو گزينة كارت اقامت الكترونيكي به بهاي 

 
 امتيهاي مربوط به انواع گوناگون رواديد اق آگاهي

 
 اجازة اقامت موقت 

ها، تحصيل،  مانند بازديد خانواده(اين رواديد اقامت به داليل گوناگون . اين اجازة اقامت الزاماً از لحاظ زماني محدود است
در رواديد صادرشده به . شود صادر مي) هاي سياسي دوستانه، دفاع از حقوق بشر و پيامد هاي انسان تخصص، اشتغال، انگيزه

 .شود ها اشاره مي نامه  گونه اقامت  اي قانوني راجع به اينه تبصره
براي تمديد اين رواديد . اقدام نماييد) ماه پيش از انقضاي اعتبار 6حدوداً (لطفاً براي تمديد اجازة اقامت در فرصت معين 

 .نيازي به ارائة يك درخواستامة كتبي نيست
 

چنانچه . بايستي بالفاصله پس از ورود به كشور انجام بپذيرد) اقامت اوليهاجازة (درخواست براي صدور نخستين اجازة اقامت 
تعيين وضيعت به بخش اطالعات ادارة براي خواهشمنديم ايد  شما بدون در دست داشتن يك روايد معتبر اقدام به سفر نموده

 .امور مهاجران مراجعه كنيد
 
 اجازة اقامت زمانمند 

ي نامحدود است و دريافت آن مستلزم اقامت ازپيشي چندين ساله از طريق اقامت موقت، اجازة اقامت يادشده از لحاظ زمان
صدور اين . داشتن كارت آبي اتحادية مشترك اروپا و همچنين توانايي اقتصادي و آميزش فرهنگي اجتماعي با محيط است

 .اي متفاوت همراه خواهد بود ا اليحهبر پاية قوانين حقوقي استواراست كه براي هر شخصي از اشخاص باجازه براي افراد 
 
 تجديد رواديد اقامت به هنگام تجديد گذرنامه 

براي . كنيد به پيامد آن بايستي يك كارت اقامت الكتونيكي تازه نيز صادر شود هنگامي كه شما يك گذرنامه جديد دريافت مي
 . ر مهاجران مراجعه نماييدهاي بيومتريك به دفت انجام مهم شما بايد شخصاً و به منظور ارائه داده

و يا از طريق ايميل با نشاني  3269-488كنيم براي تنظيم وقت مالقات با شمارة  ما پيشنهاد مي
auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de تماس بگيريد. 

 :به هنگام حضور در اداره شما بايد مدارك زير را به همراه داشته باشيد
 ديدهاي قديمي و ج هردو گذرنامه •
 يك عكس بيومتريك •

 .براي دريافت رواديد اقامت بايد مبلغ معيني پرداخت شود
 

 دانستيد كه ميآيا 
 .شد ساكسوني در كمنيتس ساخته شدند؟ تا پيش از آن لكوموتيوها از انگليس خريداري ميكوموتيوهاي نخستين ل... 
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 هاي مربوط به درخواست شهروندي و دريافت شهروندي آلمان آگاهي
 )ريافت تابعيت آلمانيد(
 
 كليات 

 .توانند از حقوق شهروندي درخواست برخوردار شوند غيرآلمانيان پس از گذشت هشت سال از اقامت قانوني در كشور مي
 :براي جامه عمل پوشاندن به اين امر موارد زير الزامي است

 .اقامت محدود )از اي ويژهنوع (دارا بودن اجازة اقامت دائم يا  1)
هاي مالي از سوي دولت بر اساس قوانين  هاي زندگي براي خود و اعضاي خانواده بدون نيازمندي به كمك ين هزينهتضم 2)

 SGB XIIو  SGB IIمدني مندرج 
بر اساس چارچوب مشترك استاندارد زباني  B1برابر با پايه علمي ( گواهي معتبر مبتني بر آشنايي كافي با زبان آلماني  3)

 )اروپا
 وء پيشينهعدم س 4)
 اقرار به احترام به قوانين اساسي آزادي و دموكراسي 5)
 .آمادگي براي بازگرداندن و ترك شهروندي كشوري كه پيش از اين مليت آن را داشته ايد 6)
گذراندن آزمون شهروندي و يا دارا بودن مدرك تحصيلي دوره متوسطه، معادل يا گواهي تحصيلي باالتر از يكي از مدارس  7)
 .بسته به آموزش و پرورش آلمانوا
 

مثالً مدت زمان به نسبت كوتاهتر (وجود دارد  هايي نيز استثناها يا به تعبيري معافيتبراي بعضي از الزامات دريافت شهروندي 
تواند با تفصيل  كه در يك مشاورة حضوري مي) آزمون شهروندي و جز آنهاي دولتي،  اقامت، سوء پيشينه، دريافت يارانه

 .تري توضيح داده شودبيش
 

ها و شرايط حقوقي، پيش از اقدام به تقاضاي شهروندي، انجام يك مشاورة  دقيقاً به دليل همين پيچيدگي چارچوب
 .رود امري الزامي به شمار مي) نشاني زير: نك(حضوري در دفتر امور شهروندي 

 
Stadt Chemnitz – Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (3. OG) 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 488-3244 
E-Mail: Staatsangehoerigkeitsbehoerde@stadt-chemnitz.de 

 
 دريافت شهروندي براي همراهان 

توانند با در نظر گرفتن الزامات يادآوري شده در باال به همراه متقاضي مليت آلمان را دريافت  سال مي 16همسر و كودكان زير 
رخواست كننده كافي است اگر وي دست كم به مدت چهارسال داراي اجازه اقامت در آلمان بوده و براي همسر د. كنند

براك كودكان مدت زمان كوتاهتر نيز كفايت  .حداقل دو سال آن را در يك زناشويي مشترك با متقاضي سپري نموده باشد
 .كند مي

 .ي نمايندتوانند به شكل مستقل تقاضاي شهروند سال مي 16نوجوانان باالي 
 

 دانستيد كه ميآيا 
از ماه مه تا نوامبر نمايش  لهكمنيتس داراي يك سالن تئاتر سرباز در فضاي آزاد است؟ بر روي سن تئاتر كوشوالد هرسا... 

 .شود هاي تفريحي برگزار مي ها و برنامه تئاتر و ديگر جش
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E-Mail: Staatsangehoerigkeitsbehoerde@stadt-chemnitz.de 

 
 دريافت شهروندي براي همراهان 

توانند با در نظر گرفتن الزامات يادآوري شده در باال به همراه متقاضي مليت آلمان را دريافت  سال مي 16همسر و كودكان زير 
رخواست كننده كافي است اگر وي دست كم به مدت چهارسال داراي اجازه اقامت در آلمان بوده و براي همسر د. كنند

براك كودكان مدت زمان كوتاهتر نيز كفايت  .حداقل دو سال آن را در يك زناشويي مشترك با متقاضي سپري نموده باشد
 .كند مي

 .ي نمايندتوانند به شكل مستقل تقاضاي شهروند سال مي 16نوجوانان باالي 
 

 دانستيد كه ميآيا 
از ماه مه تا نوامبر نمايش  لهكمنيتس داراي يك سالن تئاتر سرباز در فضاي آزاد است؟ بر روي سن تئاتر كوشوالد هرسا... 

 .شود هاي تفريحي برگزار مي ها و برنامه تئاتر و ديگر جش
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 همسر شهرونداني كه داراي مليت آلماني هستند 
 .اري مليت آلماني هستند مي توانند به شهروندي آلمان درآيندافرادي كه همسرشان د

سال از مدت زمان ازدواج  2عالوه بر آن بايد . باشد سپري شدهدر آلمان آنها قانوني  اقامتاز مدت سال  3بايد براي اين امر 
  .لمان برخوردار بوده باشدسال از داشتن شهروندي آ 2گذشته باشد و همسر فرد متقاضي به هنگام در خواست بايستي حداقل 

براي اين كار نگارشي يك تقاضاي رسمي و به . محل سكونت اصليشان كمنيتس باشددرخواست كنندگان مليت آلماني بايد 
اسناد و . وضعيت تأهل فرد متقاضي بايد با ارائه سند ازدواج و يا شناسنامه قابل اثبات باشد. شكل كتبي الزامي است

اين كه چه مدارك . بايد از سوي يك مترجم رسمي و تأييد شده در آلمان به آلماني برگردان شده باشند هاي غيرآلماني گواهي
همه و همه امري  ،هايي بايد پرداخت شوند  ديگري براي انجام اين مهم در هر مورد ويژه مورد نياز خواهد بود و چه هزينه

 . توضيح داده شوداست كه بايد در يك نشست حضوري 
 

 رييادآو
هاي قانوني به هنگام تولد در آلمان به شهروندي اين كشور  توانند تحت شرايط ويژه و با دارا بودن صالحيت كودكان مي
 . نائل شوند

 
خود به   به توانند خود اند مي در خاك آلمان فدرال به دنيا آمده 01.01.2002هاي خارجي كه از تاريخ  همة كودكان خانواده
 :داراي شرايط ياد شده در زير باشد ها يكي از والدين آند در صورتي كه شهروندي آلمان درآين

 
 .پي  و بي وقفة وي در آلمان سپري شده باشددر سال از اقامت پي 8حداقل  )الف
ميان هاي  نامه در حوزه اروپا و بر پايه پيمان »آزادي در جابجايي«داراي اقامت دائم در آلمان باشد؛ بر اساس قانون   )ب

رهاي عضو اتحاديه مشترك اروپا داراي اجازة سكونت در اروپا باشد؛ يا بر اساس قراردادهاي ويژه كنفدراسيون سوييس كشو
 .نامة جابجايي آزاد باشد با اتحاديه اروپا داراي اجازه

احوال و شهرداري شوند يا نه بر عهده دفتر ثبت  تصميم اينكه پيش زمينه ها و مقدمات نامبرده در باال شامل حال متقاضي مي
هنگامي كه مقدمات الزم فراهم شده باشند، . نمايد كمنيتس است كه بدين وسيله آن مقام اقدام به نام نويسي فرزند شما مي

 .رساني الزم را خواهد كرد كودك از آن زمان داراي مليت آلماني خواهد بود و در پيامد آن ادارة ثبت احوال در اين زمينه اطالع
رسد بايد براي  هنگامي كه وي به سن قانوني مي. تواند مليت والدين خويش را نيز دريافت كند ين امر كودك ميهمزمان با ا

گويند بدين معني كه افراد واجد شرايط  مي» الزام گزينش«به اين گزينش در اصطالح حقوقي . گزينش يك مليت تصميم بگيرد
چنانچه مشموالن اين قانون تصميم . شوند ذيرش شهروندي استعالم ميرسند از سوي اداره پ سالگي مي 18هنگامي كه به سن 

شود كه از شهروندي  سالگي مهلت داده مي 23بگريند كه مليت آلماني خويش را نگاه دارند، در اين صورت به آنها تا پايان 
ست دادن خودبخودي مليت تواند به از د سهل انگاري در اين اقدام مي. نمايند) يا اجتناب(غيرآلماني خويش صرف نظر  

 .موجود است خواهد گذاشتبا اين همه ادارة پذيرش شهروندي شما را در جريان استثناهايي كه . آلماني منجر شود
 

 دانستيد كه ميآيا 
شهر كمنيتس هنوز كه هنوز است داراي يك نگهبان برج است كه بازديدكنندگان را از ساختمان شهرداري تا به باالي برج ... 
.كند؟ براي نيز كودكان برنامة بازديد ويژه وجود دارد يت ميهدا
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 سكونت. 3
 

 تعاون مسكن سازمانجستجوي خانه و 
در خواهد اين محل زندگي  كند، حال مي عرضه ميرا اي يك محيط زندگي متناسب با آن  كمنيتس براي هر ذوق و سليقه

آن اين كه  دوگانة شهر همه يك نقطة مشترك دارند و  هاي سي و بخش .فضاي سبز حومة شهر باشد يا در مركز كمنيتس
توانند در فاصله چند قدمي  زيند و مسير خريد و مهد كودك و مدرسه را مي اهالي كمنيتس در فضايي مناسب براي خانواده مي

 .طي كنند
. دهندگان مراجعه نماييد ه اجارههاي اينترنتي و يا مستقيماً ب ها، سامانه توانيد براي جستجوي خانه مثالً به روزنامه شما مي

به شما در كمنيتس به نشاني زير   -Sozialamt- چنانچه براي پيداكردن خانه نيازمند راهنمايي بوديد، ادارة امور اجتماعي
 :رساند ياري مي

 
Stadt Chemnitz – Sozialamt 
Abteilung Migration, Integration, Wohnen 
Annaberger Straße 93 
09120 Chemnitz 
Tel.: 0371 488-5027 oder -5042 
E-Mail: migranten.wohnungslose@stadt-chemnitz.de 

 
 بها  اجاره نشيني و اجاره

 Kaltmieteبهاي يك منزل مسكوني به طور معمول مجموعي است از بهاي خالص ساختمان كه به آن به آلماني   اجاره
بهاي خالص عالوه بر خود ساختمان  .كنند ياد مي Warmmieteا نام از آن بجمعاً مصارف جنبي كه يز گويند و ن مي

ها ميان كرايه نشينان يك ساختمان  اين هزينه. شود باالبر و گاه دودكش پاكن ميآب سرد، سرايدار، هزينة استيجاري شامل 
يي منزل مسكوني و آبگرمكن مخارج جنبي را شما شخصاً بايد برعهده بگيريد و آن دربرگيرندة سيستم گرمازا. شود تقسيم مي

ها  كنند و ساالنه يك محاسبة جمعي اين هزينه تمام مخارج جنبي يك اجاره را به طور معمول در آغاز ماه پرداخت مي. شود مي
 .شود برآورد مي

در آلمان قوانين مدني پيرامون شدت و ضعف صوت موجود است كه به موجب آن سروصداي درون خانه بايد به نحوي باشد 
بامداد بايد براي آرامش محيط  6شب و  22بيان ساعت . كه از بيرون كامالً شنيده نشود و يا تنها به شكل مبهم قابل فهم باشد

اتان در  چنانچه شما از سروصداي آزاردهندة همسايه. كوشيد تا بدين ترتيب موجبات ناراحتي ساكنان ساختمان فراهم نشود
 .تان در ميان بگذاريد هر اقدامي با صاحبخانه توانيد مراتب را پيش از رنجيد، مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 رود؟ كمنيتس سومين شهر بزرگ در شرق آلمان به شمار مي... 
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 بها  اجاره نشيني و اجاره
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 دانستيد كه آيا مي
 رود؟ كمنيتس سومين شهر بزرگ در شرق آلمان به شمار مي... 

3. سكونت
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اين امر كه كمك هزينة خانه شامل حال شما . توانيد براي پرداخت اجاره بهاي خانه درخواست يارانة مالي نماييد شما مي
چنانچه پرسشي پيرامون اين كمك هزينه . ي است كه تصميم گيري آن بسته به ميزان درآمد شماستا شود يا نه، مسأله مي

 :و يا مايل به درخواست آن هستيد، لطفاً با نشاني زير تماس برقرار كنيد داريد
 

Stadt Chemnitz – Sozialamt 
Kundenportal Soziale Leistungen 
Moritzhof 
Bahnhofstraße 53 
09111 Chemnitz 
E-Mail: soziale.leistungen@stadt-chemnitz.de 

 
 .جويا شد unter www.chemnitz.deتوان همچنين از طريق سامانة اينترنتي  اطالعات مربوط به اين يارانة مالي را مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
است؟ سه تا از  كرده داران كمنيتس كار مي براي كارخانه مدت مديديهنري فن داولد » هنر نو«معمار برجستة سبك معماري ... 

، ويالي كورنر و شهويالي ا: ختار آن هنوز هم با نام هاي زير پابرجا هستندويالهاي طراحي شده از سوي وي و همچنين سا
 .معماري داخلي ويالي كويسيسانا
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 آموزي  امكانات زبان. 4
 
 انانآموزي براي كودكان و نوجو تسهيالت زبان 

-فنيهاي مقدماتي  هاي مقدماتي مدرسه و يا به كالس سال يا به كالس 18تا  6هاي مهاجر بين  كودكان و نوجوانان خانواده
» زمينة مهاجرتي كودكان با پيش فرهنگي آميزش«در بند مربوط به ، در فصل ششم اين دفترچه .شوند اي فرستاده مي حرفه

 .واهيد يافتهاي بيشتري را در اين زمينه خ آگاهي
منظور كودكان و نوجوانان زير هجده سالي است كه بي همراهي يك (از سوي ديگر  پناهجويان خردسال بي سرپرست 

ها  ها و همياري ويژه براي ورود به سرزميني كه براي آن توانند از راهنمايي مي) اند سرپرست و يا قيم مسوؤل به آلمان آمده
هاي اين همياري به  پرورشي نوجوانان از بنيان-زبان آلماني و همچنين مددكاري تربيتيآموزش . ناآشناست برخوردار شوند

 .رود شمار مي
 

 :شود اين امدادرساني از سوي دايرة زير پشتيباني مي
AG In- und Ausländer e. V. 
Müllerstraße 12 
09113 Chemnitz 
E-Mail: umf@agiua.de 

 
 آموزي براي بزرگساالن تسهيالت زبان

 
 اجتماعي-هاي آموزشي فرهنگي كالس 

ساكن در اين كشور شامل حال همة  عنوان بخشي از وظايف غيرآلمانياناجتماعي به -هاي آموزشي فرهنگي شركت در كالس
 شود كه براي مدتي زمانمند در آلمان ساكن خواهند بود و با زبان آلماني آشنايي ندارند و يا توانايي آنها واردي مي مهاجران تازه

الني از وسته از خارجياني كه پيشاپيش مدت طتواند حتي براي آن د ها مي شركت در اين كالس. در اين زبان اندك است
 .پيدا كنداجباري شكل گذرد  امتشان در اين كشور مياق

زايي  الچنانچه شما واجد شرايط و يا ملزم به شركت در اين كالسها باشيد از سوي ادارة امور خارجيان و يا مركز اشتغ
)Jobcenter( هاي زبان آموزي و همچنين ليست جديد مراكز تدريس در كمنيتس را دريافت  شركت در دوره نامة اجازه

 .كنيد مي
ساعت  600به متشكل از يك دورة زبان آموزي مركب از  Integrationskursهاي آموزشي فرهنگي معروف  عموم كالس

 .شناسي و آشنايي با محيط است امون روشساعته پير 60درسي تدريس زبان و يك دورة 
 .بينيد كه در گفتار و نوشتار روزمره بدان نيازمنديد هاي زبان شما واژگان و اصطالحات آلماني را آموزش مي در كالس

 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
در جاي (سال پيش  ميليون 290اني در حدود بله پس از انفجار آتشفش ؟برخوردار است »سنگيني«كمنيتس از سرماية ... 

و يا  Tietzها در تيتس  بخشي از اين سنگواره. ها تبديل به سنگواره يا فسيل شدند بسياري از درخت) كنوني جنگل تسايزيگ
 .اند منطقة حفاري شدة بر روي تپة زوننبرگ به نمايش گذاشته شده
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 دانستيد كه آيا مي
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4. امكانات زبان آموزي
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كند و  با چند و چون زندگي در آلمان آشنا مي شما را Orientierungskursهاي آشنايي با ميحط پيرامون معروف به  كالس
 .دهد اي دربارة ضوابط قانوني، فرهنگ و تاريخ معاصر را به شما آموزش مي هاي پايه دانش

فرهنگي يك آزمون نهايي برگزار -هاي آموزشي در پايان كالس. شوند ها به دو شكل تمام وقت و پاره وقت ارائه مي اين كالس
چنانچه شما هردو . خواهد بود» زندگي در آلمان«ة يك امتحان ارزيابي زبان و يك نيز امتحاني زير نام گردد كه دربرگيرند مي

به شما  “Zertifikat Integrationskurs„» فرهنگي-هاي آموزشي كالس«پشت سر بگذاريد، گواهي آزمون را با موفقيت 
 .شود اعطا مي

در آلمان دهند كه شما به دنبال دريافت اقامت دائم  اه ضرورت خود را نشان ميهاي نامبرده در باال به ويژه آنگ آشنايي با دانش
تواند در تسريع روند دريافت شهروندي آلمان مؤثر  باشيد و چنانچه برآنيد كه به مليت آلمان درآييد، داشتن اين صالحيتنامه مي

شانس بيشتري خواهيد  هاي شغلي آلمان بازار فرصتشما در گذشته از آن با آشنايي بهتر با زبان و فرهنگ آلماني  .واقع شود
 .داشت

هاي  شود و شما عمالً مبلغ ناچيزي را به سازمان فرهنگي از سوي دولت پرداخت مي-هاي آموزشي بهاي شركت در كالس
وانند ت ها در تنگي اقتصادي به سر ببرند، مي چنانچه متقاضيان اين كالس. هاي درسي خواهيد پرداخت آموزشي براي كالس

در كمنيتس به نشاني زير  BAMFها به دفتر وزارت امور مهاجرت و پناهندگي  براي معافيت از پرداخت بهاي كالس
 .اي ارائه نمايند درخواستنامه

BAMF Außenstelle Chemnitz 
Adalbert-Stifter-Weg 2509131 Chemnitz 
Tel.: 0371 4901-0 
Fax: 0371 4901-199 
E-Mail: M11Posteingang@bamf.bund.de 

 .بزنيد www.bamf.deبراي دريافت آگاهي بيشتر به سري به سامانة 
 
 آموزش زبان آلماني براي اشتغال 

شوند كه شما  هايي ارائه مي از اين رو كالس. براي يافتن شغل و موفقيت در كار آشنايي با زبان آلماني امري گزيرناپذير است
 BAMFوزارت امور مهاجرت و پناهندگي . گيريد نيازهاي شغلي فرامي هماهنگ باند و ل هدفمزبان آلماني را به شكدر آنها 
هاي آموزشي  اين دوره .دهد تبار قرار مي هاي زبان آلماني براي كار را به شكل رايگان در اختيار شهروندان غيرآلماني كالس

ورة كارآموزي براي آشنايي بهتر با شغل مورد اي و نيز امكان گذراندن يك د تدريس زبان آلماني را همراه با تخصص حرفه
 .كنند نظر تركيب و ارائه مي

شوند، دروس آلماني براي اشتغال از  عرضه مي BAMFهايي كه از سوي فدراسيون امور مهاجرت و پناهندگي  در كنار كالس
فايده نيست اگر شما  بي. يت استگردند كه شركت در آنها اكثراً مستلزم پرداخت حق عضو هاي نيز ارائه مي طرف ديگر ارگان

مواد درسي اين كالسها اغلب متفاوت به اين مراكز تدريس مراجعه نماييد و اين كالسها را با يكديگر مقايسه كنيد چرا كه 
 .هاي شما هماهنگ باشد هستند و بهتر است هميشه آن كالسي را گزينش كرد كه از لحاظ تخصصي با نيازمندي

 
 .بزنيد www.bamf.deيشتر به سري به سامانة براي دريافت آگاهي ب

 
 ديگر امكانات آموزش زبان 

اطالعات معتبر بروزشده در اين مورد را . كنند هاي آموزش زبان و مكالمه را به بهايي كمي ارائه مي برخي از مراكز دوره
 .توان از طريق نمايندة امور مهاجرت و يا اداره امور اجتماعي دريافت نمود مي
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شوند كه شما  هايي ارائه مي از اين رو كالس. براي يافتن شغل و موفقيت در كار آشنايي با زبان آلماني امري گزيرناپذير است
 BAMFوزارت امور مهاجرت و پناهندگي . گيريد نيازهاي شغلي فرامي هماهنگ باند و ل هدفمزبان آلماني را به شكدر آنها 
هاي آموزشي  اين دوره .دهد تبار قرار مي هاي زبان آلماني براي كار را به شكل رايگان در اختيار شهروندان غيرآلماني كالس

ورة كارآموزي براي آشنايي بهتر با شغل مورد اي و نيز امكان گذراندن يك د تدريس زبان آلماني را همراه با تخصص حرفه
 .كنند نظر تركيب و ارائه مي

شوند، دروس آلماني براي اشتغال از  عرضه مي BAMFهايي كه از سوي فدراسيون امور مهاجرت و پناهندگي  در كنار كالس
فايده نيست اگر شما  بي. يت استگردند كه شركت در آنها اكثراً مستلزم پرداخت حق عضو هاي نيز ارائه مي طرف ديگر ارگان

مواد درسي اين كالسها اغلب متفاوت به اين مراكز تدريس مراجعه نماييد و اين كالسها را با يكديگر مقايسه كنيد چرا كه 
 .هاي شما هماهنگ باشد هستند و بهتر است هميشه آن كالسي را گزينش كرد كه از لحاظ تخصصي با نيازمندي
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كند و  با چند و چون زندگي در آلمان آشنا مي شما را Orientierungskursهاي آشنايي با ميحط پيرامون معروف به  كالس
 .دهد اي دربارة ضوابط قانوني، فرهنگ و تاريخ معاصر را به شما آموزش مي هاي پايه دانش

فرهنگي يك آزمون نهايي برگزار -هاي آموزشي در پايان كالس. شوند ها به دو شكل تمام وقت و پاره وقت ارائه مي اين كالس
چنانچه شما هردو . خواهد بود» زندگي در آلمان«ة يك امتحان ارزيابي زبان و يك نيز امتحاني زير نام گردد كه دربرگيرند مي

به شما  “Zertifikat Integrationskurs„» فرهنگي-هاي آموزشي كالس«پشت سر بگذاريد، گواهي آزمون را با موفقيت 
 .شود اعطا مي

در آلمان دهند كه شما به دنبال دريافت اقامت دائم  اه ضرورت خود را نشان ميهاي نامبرده در باال به ويژه آنگ آشنايي با دانش
تواند در تسريع روند دريافت شهروندي آلمان مؤثر  باشيد و چنانچه برآنيد كه به مليت آلمان درآييد، داشتن اين صالحيتنامه مي

شانس بيشتري خواهيد  هاي شغلي آلمان بازار فرصتشما در گذشته از آن با آشنايي بهتر با زبان و فرهنگ آلماني  .واقع شود
 .داشت

هاي  شود و شما عمالً مبلغ ناچيزي را به سازمان فرهنگي از سوي دولت پرداخت مي-هاي آموزشي بهاي شركت در كالس
وانند ت ها در تنگي اقتصادي به سر ببرند، مي چنانچه متقاضيان اين كالس. هاي درسي خواهيد پرداخت آموزشي براي كالس

در كمنيتس به نشاني زير  BAMFها به دفتر وزارت امور مهاجرت و پناهندگي  براي معافيت از پرداخت بهاي كالس
 .اي ارائه نمايند درخواستنامه
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 .اي ارائه نمايند درخواستنامه

BAMF Außenstelle Chemnitz 
Adalbert-Stifter-Weg 2509131 Chemnitz 
Tel.: 0371 4901-0 
Fax: 0371 4901-199 
E-Mail: M11Posteingang@bamf.bund.de 

 .بزنيد www.bamf.deبراي دريافت آگاهي بيشتر به سري به سامانة 
 
 آموزش زبان آلماني براي اشتغال 

شوند كه شما  هايي ارائه مي از اين رو كالس. براي يافتن شغل و موفقيت در كار آشنايي با زبان آلماني امري گزيرناپذير است
 BAMFوزارت امور مهاجرت و پناهندگي . گيريد نيازهاي شغلي فرامي هماهنگ باند و ل هدفمزبان آلماني را به شكدر آنها 
هاي آموزشي  اين دوره .دهد تبار قرار مي هاي زبان آلماني براي كار را به شكل رايگان در اختيار شهروندان غيرآلماني كالس

ورة كارآموزي براي آشنايي بهتر با شغل مورد اي و نيز امكان گذراندن يك د تدريس زبان آلماني را همراه با تخصص حرفه
 .كنند نظر تركيب و ارائه مي

شوند، دروس آلماني براي اشتغال از  عرضه مي BAMFهايي كه از سوي فدراسيون امور مهاجرت و پناهندگي  در كنار كالس
فايده نيست اگر شما  بي. يت استگردند كه شركت در آنها اكثراً مستلزم پرداخت حق عضو هاي نيز ارائه مي طرف ديگر ارگان

مواد درسي اين كالسها اغلب متفاوت به اين مراكز تدريس مراجعه نماييد و اين كالسها را با يكديگر مقايسه كنيد چرا كه 
 .هاي شما هماهنگ باشد هستند و بهتر است هميشه آن كالسي را گزينش كرد كه از لحاظ تخصصي با نيازمندي

 
 .بزنيد www.bamf.deيشتر به سري به سامانة براي دريافت آگاهي ب

 
 ديگر امكانات آموزش زبان 

اطالعات معتبر بروزشده در اين مورد را . كنند هاي آموزش زبان و مكالمه را به بهايي كمي ارائه مي برخي از مراكز دوره
 .توان از طريق نمايندة امور مهاجرت و يا اداره امور اجتماعي دريافت نمود مي
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 كارآموزي و اشتغال. 5
 

 اي غيرآلماني يابي و پذيرش مدارك تخصصي و حرفهشارز
 ايد، شانش بيشتري براي ورود به بازار مدرسه و آموزش عالي در سطوح دانشگاهي را در ميهن خود به پايان بردهشما چنانچه 

 . كار آلمان خواهيد داشت 
 

تأييد ارزش يك گواهي تخصصي  –در صورت ارزيابي مثبت  و –در اينجا به معني سنجش   ارزشيابي وابسته به حرفه
در چارچوب يك روند قانوني مدارك شما مورد ارزشيابي  .با همتاي آلماني آن است اين مدركخارجي و همسان شناختن 

ماني گيرد تا تشخيص داده شود آيا مدارك دانشگاهي و تحصيلي شما از لحاظ كيفي و علمي با يك مدرك تحصيلي آل قرار مي
 توان يك تائيديه  كند يا نه و اينكه آيا به پيامد آن مي برابري مي

 .صالحيت تخصصي صادر كرد
 

در برخي از مشاغل داشتن اين صالحيت نامه از ضروريات . ها كارساز است تائيديه تخصصي در بسياري از موارد و حرفه
 .به شغل متقاضي كار است اين امر بسته. رود شروع به كار و پرداختن به حرفه به شمار مي

در . شما براي پرداختن به حرفة مورد نظر نياز به تائيد صالحيت در تخصص داريدكدبندي شده براي شغلهاي به اصطالح 
اي كه به مدارك تحصيلي خارجي شما رسميت  اين مورد شما در آلمان بدون در دست داشتن تائيديه و يا صالحيت نامه

هاي كدبندي شده شامل مشاغلي مانند پزشكي، پرستاري، وكالت،  حرفه. ه شغل دلخواهتان را نداريدبخشد اجازة پرداختن ب مي
 .تدريس، مربي گري و نيز مهندسي است

 :سامانة مشاهده كنيدهاي  پايگاه دادهتوانيد بر روي  تمامي مشاغل كدبندي شده در آلمان را مي شدة شما سياهة بروز
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe 

براي . رود دريافت تائيد صالحيت جزو پيش نيازهاي ضروري براي شروع به كار به شمار نميكدبندي نشده براي مشاغل 
ها تقاضاي كار نمود و  هاي شغلي و نيازمندي شود مستقيماً به بازار كار مراجعه كرد و براي فرصت هايي از اين قبيل مي حرفه

مه ارزشيابي مدارك شما بيفايده نخواهد بود تا بدين وسيله كارفرمايان و يا شركتهاي مورد نظر با اين ه. مشغول به كار شد
و همسان شناختن  خارجياز آن گذشته پذيرفته شدن يك مدرك تحصيلي . مدارك تحصيلي و تخصصي شما را بهتر بشناسند

هاي كدبندي نشده در آلمان  حرفه. كند مي آن با يك مدرك آلماني راه را براي پيشرفت و ادامه تحصيل و تخصص هموار
توانيد  ليست چنين مشاغلي را مي. شوند كه در يك سيستم دوگانه نظري و عملي آموزش داده شده اند شامل همة مشاغلي مي

 .مشاهده نماييد www.bibb.deبر روي سامانة 
 

توانيد براي دريافت  و يا ارزيابي مدارك داريد مي اينكه آيا شما براي شروع به كار در حرفه دلخواهتان نياز به يك تائيديه
 .مراجعه نماييد .www.anerkennung-in-deutschland.deبه سامانة آن پاسخ 

 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 وجود دارد؟ »خارجيپذيرش مدارك تحصيلي «قانوني به نام  2012مان از تاريخ يكم آوريل سال دولت فدرال آلدر ... 
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  كاريابيآموزي و  حرفه
 :وانيد از ادارة كاريابي زير دريافت كنيد هاي آموزشي و اشتغال زايي را مي هاي الزم براي جستجوي دوره شما پشتيباني

 
Agentur für Arbeit 
Heinrich-Lorenz-Straße 20 
09120 Chemnitz 

هاي كارآموزي و همچنين  و دورههاي شغلي و همچنين همكاري در پيدا كردن كار  آژانس كاريابي به ويژه براي مشاوره
 .رساند هاي مربوط به آن به شما ياري مي پرداخت هزينه

هاي آموزشي و يا مخارج  هاي مالي مانند حقوق بيكاري، كمك هزينه براي گذراندن دروه اين آژانس مراتب پرداخت يارانه
 .شود زمان درمان، نقاهت و بهبودي از بيماري را متقبل مي

هاي مربوط به اشتغال  اي، پرداخت يارانه هاي تحصيالت تكميلي و حرفه اين آژانش شامل مورادي چون دوره كاريابيخدمات 
هاي تخصصي و شغلي براي معلوالن و خدمات به اصطالح  دورهشركت در زايي و شروع كار آزاد، يافتن كار و ارائه امكان 

 . اشتغال زايي است
تواند به عنوان  مي) مانند كارآموزي در يك مجتمع غيراداري(محروم از امكانات  اي براي نوجوانان هاي فني و حرفه دوره

هاي غيرنقدي  هاي دروة كارآموزي از سوي اين آژانس به صورت نقيدنگي و يا كمك اي و يا كمك بخشي از آموزش حرفه
 .رود همچنين صدور اجازة كار از وظايف آژانس كاريابي به شمار مي. ارائه شود
هايي براي آموزش و پرورش  هاي و هزينه در صورت ارائه درخواستنامة رسمي يارانه خانوادة اين آژانس هاي كمك  صندوق

 .مراجه نماييد www.arbeitsagentur.deتوانيد به سامانة اين آژانس  شما براي آگاهي بيشتر مي. كنند كودكان منظور مي
 

 هاي آزاد هاي شغلي و مشغوليت در شغل يارانه
 .تصميم داريد وارد شغل آزاد و مستقل شويد؟ چنانچه به اين فكر افتاديد بهتر است يك سرمايه حياتي اوليه را فراهم كنيدآيا 

اي از مراكز مشاروه در دسترس شما قرار  براي پايه ريزي اين سرمايه حياتي يا به اصطالح موجودي اوليه در كمنيتس مجموعه
به عنوان يك فرد داراي شغل آزاد بايد شما . كنند ونه تشريفات اداري خدمات عرضه ميدارد كه به شكل رايگان و بدون هرگ

شما . به ادارة ماليات شهر كمنيتس واريز كنيد بيمه خدمات درماني را خودتان شخصاً پرداخت نماييد و ماليات بر درآمد
غل آزاد و يا مستقل بايد از طريق يك شركت اشخاص با ش. توانيد در صورت لزوم يك قرارداد بيمة بيكاري امضا نماييد مي

براي آنكه شما از مزاياي بازنشستگي دوران كهولت خويش برخودار  .خصوصي مسؤول بيمة بازنشستگي خود را بيمه كنند
 . شود با يكي از سازمانهاي غيردولتي بيمه دوران پيري قرارداد ببنديد شويد، پيشنهاد مي

 :در مسير شغل آزاد و مستقل نشاني زير استراهنماي شما براي گام برداشتن 
 

Handwerkskammer Chemnitz 
Limbacher Straße 195 
09116 Chemnitz 
www.hwk-chemnitz.de 

 
 دانستيد كه آيا مي

بافي شود؟   از آغار سدة هجدهم ميالدي تاجران خارجي موجب شدند كه كمنيتس تبديل به مركز تجارت صنعت پارچه... 
كردند و سپس توليدات تكميل شده و يا نيمه خام را خريداري  هاي ارزان بها را به اين شهر وارد مي پنبهاين تاجران 

 .موزة شلُوسبرگ هفت تابلو از مقدونيه را به نمايش گذاشته استبراي نمونه .  نمودند مي
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هاي كارآموزي و همچنين  و دورههاي شغلي و همچنين همكاري در پيدا كردن كار  آژانس كاريابي به ويژه براي مشاوره
 .رساند هاي مربوط به آن به شما ياري مي پرداخت هزينه

هاي آموزشي و يا مخارج  هاي مالي مانند حقوق بيكاري، كمك هزينه براي گذراندن دروه اين آژانس مراتب پرداخت يارانه
 .شود زمان درمان، نقاهت و بهبودي از بيماري را متقبل مي

هاي مربوط به اشتغال  اي، پرداخت يارانه هاي تحصيالت تكميلي و حرفه اين آژانش شامل مورادي چون دوره كاريابيخدمات 
هاي تخصصي و شغلي براي معلوالن و خدمات به اصطالح  دورهشركت در زايي و شروع كار آزاد، يافتن كار و ارائه امكان 

 . اشتغال زايي است
تواند به عنوان  مي) مانند كارآموزي در يك مجتمع غيراداري(محروم از امكانات  اي براي نوجوانان هاي فني و حرفه دوره

هاي غيرنقدي  هاي دروة كارآموزي از سوي اين آژانس به صورت نقيدنگي و يا كمك اي و يا كمك بخشي از آموزش حرفه
 .رود همچنين صدور اجازة كار از وظايف آژانس كاريابي به شمار مي. ارائه شود
هايي براي آموزش و پرورش  هاي و هزينه در صورت ارائه درخواستنامة رسمي يارانه خانوادة اين آژانس هاي كمك  صندوق

 .مراجه نماييد www.arbeitsagentur.deتوانيد به سامانة اين آژانس  شما براي آگاهي بيشتر مي. كنند كودكان منظور مي
 

 هاي آزاد هاي شغلي و مشغوليت در شغل يارانه
 .تصميم داريد وارد شغل آزاد و مستقل شويد؟ چنانچه به اين فكر افتاديد بهتر است يك سرمايه حياتي اوليه را فراهم كنيدآيا 

اي از مراكز مشاروه در دسترس شما قرار  براي پايه ريزي اين سرمايه حياتي يا به اصطالح موجودي اوليه در كمنيتس مجموعه
به عنوان يك فرد داراي شغل آزاد بايد شما . كنند ونه تشريفات اداري خدمات عرضه ميدارد كه به شكل رايگان و بدون هرگ

شما . به ادارة ماليات شهر كمنيتس واريز كنيد بيمه خدمات درماني را خودتان شخصاً پرداخت نماييد و ماليات بر درآمد
غل آزاد و يا مستقل بايد از طريق يك شركت اشخاص با ش. توانيد در صورت لزوم يك قرارداد بيمة بيكاري امضا نماييد مي

براي آنكه شما از مزاياي بازنشستگي دوران كهولت خويش برخودار  .خصوصي مسؤول بيمة بازنشستگي خود را بيمه كنند
 . شود با يكي از سازمانهاي غيردولتي بيمه دوران پيري قرارداد ببنديد شويد، پيشنهاد مي

 :در مسير شغل آزاد و مستقل نشاني زير استراهنماي شما براي گام برداشتن 
 

Handwerkskammer Chemnitz 
Limbacher Straße 195 
09116 Chemnitz 
www.hwk-chemnitz.de 

 
 دانستيد كه آيا مي

بافي شود؟   از آغار سدة هجدهم ميالدي تاجران خارجي موجب شدند كه كمنيتس تبديل به مركز تجارت صنعت پارچه... 
كردند و سپس توليدات تكميل شده و يا نيمه خام را خريداري  هاي ارزان بها را به اين شهر وارد مي پنبهاين تاجران 

 .موزة شلُوسبرگ هفت تابلو از مقدونيه را به نمايش گذاشته استبراي نمونه .  نمودند مي
 21



 

22 
 

Industrie- und Handelskammer Chemnitz 
Straße der Nationen 
09111 Chemnitz 
www.chemnitz.ihk24.de 

 
 :مركز خدمات براي افراد با مشاغل آزاد با پيشينة مهاجرتي

 
Dienstleistungszentrum für Selbstständige mit Migrationshintergrund 
Bernsdorfer Str. 12 
09126 Chemnitz 
www.dlzm.de 
Netzwerk Integration durch Qualifizierung 
www.netzwerk-iq.de 

 
 آوريياد

چنانچه در اين مورد پرسشي . اقامت شماست برگةدر ه مستلزم درج اجاز ،توجه داشته باشيد كه اشتغال به كار آزاد
 .داريد لطفاً به ادارة امور مهاجران مراجعه نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 »گراف تسپلين«يالدي و پيش از اشراف زاده در سدة نوزدهم م »گاردنآگوست باوم ارنست گئورگ«سرجنگلبان شهر گرونا ... 

در تاريخ  كشتي هواييرا اختراع كرد؟ نخستين پرواز موفقيت آميز با اين » سكان داربالن «يا به اصطالح  »كشتي هوايي« اولين
 . در شهر گرونا اجرا شد 1879سوم ژوئيه 
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 خانواده. 6
 

 مهد كودك و آمادگي
كودك، كودكستان، اين مراكز شامل مهد . توانند در كمنيتس به يكي از مراكز نگهداري از خردساالن فرستاده شوند كودكان مي

هفتة تولد كودك ) 9(تواند از نهمين  پرستاري از خردساالن مي .هاي غيردولتي هستند ارگانپرستاري كودكان و يا محلي هاي  سازمان
در سالهاي پيش از مدرسه موسساتي چون مهد كودك، كودكستان و پرستاري كودك روزانه به . امه يابدادوي سالگي ) 11(تا يازده 

توانند  ساعت در روز مي 4كودكان در مدارس به مدت حداكثر . گيرد مدت حداكثر هفت و نيم ساعت در اختيار والدين قرار مي
 .تحت مراقبت اولياي مدرسه قرار بگيرند

هايي را پرداخت كنند كه گاه بخشي  ك امكانات يك مهد كودك و موسساتي مانند آن اولياي كودكان بايد هزينهندي از يم براي بهره
مشاوره براي درخواست كمك . پاية اين محاسبات مالي درآمد خانواده است. شود از آن و يا همة آن به صورت كامل برگردانده مي

 :شود پشتيباني مي ادارة امور جوانان و خانوادهي هزينه در اين مورد و يا نگارش تقاضانامه از سو
 

Stadt Chemnitz – Amt für Jugend und Familie 
Abteilung Kindertageseinrichtung/Tagespflege 
Moritzhof 
Bahnhofstraße 53 
09111 Chemnitz 

 
د زير نشاني اينترنتي تواني هاي بيشتر در اين زمينه را مي پرسشنامه و فرم هاي درخواست و همچنين آگاهي

www.chemnitz.de دريافت كنيد. 
نام نويسي، . هاي خصوصي نيز نام نويسي شوند توانند در موسسات پرستاري از كودك و كودكستان كودكان همچنين مي

  . جابجايي و يا انقضاي ثبت نام در اين موسسات خصوصي بايد به شكل حضوري و همانجا انجام پذيرد
 

 همهاي م يادآوري
آنها در اين موسسات . و مانند آن نام نويسي كنيد يكودكان خود را در هرچه زودتر و از سنين پايين در مراكز كودكستان

چنانچه . و بدين ترتيب با آمادگي بهتري وارد مدرسه خواهند شدشوند  به نحو عالي از آموزش زبان آلماني برخوردار مي
 .توانيد هر زمان با نماينده امور مهاجرت تماس برقرار كنيد مشكل جا شديد ميشما براي نام نويسي در كودكستان دچار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كه دانستيد آيا مي
 كودك وجود دارد؟ نگهداري ازموسسة روزانة  138در كمنيتس ... 
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6. خانواده
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 ورود به مدرسه
كارشان در حصيل و يا تدر ايالت ساكسوني مدرسه براي كودكان و نوجواناني كه محل اقامت و يا سكونت دائمي، محل 

 .اين ايالت قرار دارد، امري اجباري است
 

 ثبت نام 
 اي شود بايد در مدرسة ابتدائي ناحيه ژوئن هر سال جاري شش سالشان تمام مي 30همة كودكاني كه تا روز 

توانند نام  نيز مي شود ماه سپتامبر شش سالشان كامل مي 30تا  1كودكاني كه بين . كنند نام نويسي شوند كه در آن زندگي مي
بايد تقاضانامة كتبي مبني بر اين درخواست ثبت نام زودرس به مدير مدرسة ناحية مسؤول نويسي كنند اما در اين صورت 

 .ارائه شود
 

 هاي مهم يادآوري
در چنانچه يكي از والدين به تنهايي مسؤول پروش كودك است، . براي نام نويسي امضاي هر دو پدر و مادر الزامي است

دهند كودكانشان را در  اگر پدر و مادراني كه ترجيح مي. اين صورت بايد گواهي كفالت كودك به مدرسه ارائه شود
به   آزاد ثبت نام كنند بايد همچنان درخواست نام نويسي را از سوي مدرسه ابتدايي مسؤول ناحيه/مدارس غيرانتفاعي

 .مدرسه دلخواهشان ارائه بدهند
 
 تبار با محيط كان از مهاجرآميزش فرهنگي كود 
منظور آميزش فرهنگي هرچه زودتر كودكان مهاجر تبار در مدارس ايالت ساكسوني از آغاز دهه نود ميالدي يك طرح ويژه به 

اين طرح اجرايي براي آميزش فرهنگي مهاجران با محيط مدارس، بدل به بخشي از برنامة درسي گروهها  .پي ريزي شده است
اي شده است كه در آن زبان آلماني به عنوان زبان   و كالسهاي آمادگي مدارس فني حرفه عموميگي مدارس و كالسهاي آماد

 . شود تدريس مي (DaZ) دوم
 

اي در ايالت ساكسوني مراحل ادغام تحصيلي بر اساس روند  براي كودكان مهاجر تبار در مدارس عمومي و مدارس فني حرفه
 :شود زير اجرا مي

 )در مدارس برگزيدة ابتدايي و متوسطه(كالس هاي آماده سازي تدريس در  1)
 در مدارس (هاي عمومي  تدريس در كالس هاي آماده سازي و همچنين ادغام فرهنگي مقطعي در كالس 2)
 و ) برگزيدة ابتدايي و متوسطه   
 آموزشهاي اضافه بر سازمان در كالسهاي  عمومي در همة مدارس  به ويژه در بخش  پشتيباني 3)
 .آلماني در مقام زبان دانش اندوزي   

پرسش » هاي اضافه بر سازمان پشتيباني«لطفاً به هنگام ثبت نام فرزندتان در كودكستان و يا مدرسه از دست اندركاران پيرامون 
 .شود ارائه ميدر بسياري از مدارس اينجا، زبان مادري كودكان مهاجر و ياري در تكاليف مدرسه و امكانات ديگر نيز . كنيد

) گروهي و غيره اردوهايمانند مخارج راه، (اي براي شما به همراه داشته باشد  هاي ويژه چنانچه رفت و آمد به مدرسه هزينه
به  پاسخ به پرسش هاي احتماليبراي . نياز كودكان بايد مطابق شرايط برآورده شود. توانيد تقاضاي كمك مالي نماييد مي

  .ه نماييدمدرسة فرزندتان مراجع
 

 دانستيد كه آيا مي
شوند قانوناً مستحق هستند كه مدرسه شان اين توانايي زباني آنها را در زمرة ويژگيهاي  كودكاني كه چندزبانه برزگ مي... 

تيزهوشان به شمار آورد و تا حد امكان از اين توانايي بالقوه پشتيباني نمايد؟ به همين دليل است كه آموزش زبان مادري 
 .شود دكان مهاجر به دوازده زبان متفاوت در مدارس ارائه ميكو
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 دانستيد كه آيا مي
شوند قانوناً مستحق هستند كه مدرسه شان اين توانايي زباني آنها را در زمرة ويژگيهاي  كودكاني كه چندزبانه برزگ مي... 

تيزهوشان به شمار آورد و تا حد امكان از اين توانايي بالقوه پشتيباني نمايد؟ به همين دليل است كه آموزش زبان مادري 
 .شود دكان مهاجر به دوازده زبان متفاوت در مدارس ارائه ميكو
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 :تماس بگيريد يتوانيد با نمايندگي امور آموزش و پرورش ايالت ساكسون براي دريافت اطالعات بيشتر  مي

 
Sächsische Bildungsagentur 
Regionalstelle Chemnitz 
Annaberger Straße 119 
09120 Chemnitz 
www.sba.smk.sachsen.de 

 هاي كارآموزي ورود به دوره  
در آلمان كمابيش همه جا يك سيستم . اي شوند توانند وارد يك دورة كارآموزي حرفه فرزندان شما پس از پايان مدرسه مي

. روند اين بدين معناست كه بخشهاي نظري و عملي مكمل و هم طراز  يكديگر پيش مي. دوگانة آموزشي وجود دارد
شود و يا از طريق ميانجيگري آژانس كاريابي  شروع در كارگاههاي آموزشي يا مستقيماً به اين مراكز فرستاده مي تقاصانامه براي

 . دهد براي گزينش حرفه، آژانس كاريابي با گروه مشاورة خويش به نيازمنديهاي شما پاسخ مي. گيرد انجام مي
 

 .ريدبنگ  www.arbeitsagentur.deتوانيد به سامانة  براي دريافت اطالعات بيشتر  مي
 

توان يك دورة يك ساله آمادگي شغلي را گذراند كه به آن  به منظور آمادگي براي آغاز دوره آموزشي مي
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) گيرد ها را آژانس كاريابي بر دوش مي مقدمات شركت در اين دوره. گويند مي. 

وظايف مدرسه را انجام دهند و همزمان مدرك تحصيلي پاية متوسطه يا  BVJ توانند از طريق شركت در آموزان مي دانش
. شود اي در يك يا چند گروه تخصصي آموزش داده مي مقدمات علوم فني حرفه BVJهاي  در دروه. عمومي را دريافت كنند

نشهاي عمومي و صالحيت بدين ترتيب با گذراندن اين دوره، يك جهت يابي كلي پيرامون آيندة شغلي همراه با آموزش دا
حتي اگر دنش آموزان در . گردند بلوغ تحصيلي بهتر رهنمون ميآموزان به يك   كه به فرايند آن دانششود  هاي كليدي ارائه مي

 .رسد زمان تحصيل اجباري به پايان مي BVJآزمون نهايي موفق نشوند، تنها با گذراندن دورة يك ساله 
 

 هاي دوم آموزشي امكانات تحصيلي متغير و گزينه
براي . اي را به پايان ببرند تا بدين به ترتيب شانس خود در بازار كار باالتر بيافزايند توانند تحصيالت مدرسه بزرگساالن نيز مي

 :گيرد ها و امكانت زير در اختيار شما قرار مي اين امر گزينه
 
 مدارس شبانه 

 براي اين منظور .مراجعه كردنيز مدارس شبانه  بهن توا و يا متوسطه ميديپلم براي دريافت مدرك تحصيلي 
كشد به اتمام رسانده و  سال طول مي 3فني حرفه اي را كه دورة  شود و مي سال 9شما بايد زمان اجباري مدرسه را كه شامل 

كرده زيست محيطي را سپري -و يا دورة حداقل يك سالة اجتماعي) نك باال(  BVJيا دوره يك سالة آموزشي حرفه اي 
شما پيشاپيش داراي مدرك  چنانچهاز الزامات ديگر اين است . سال داشته باشيد 18گذشته از آن شما بايد حداقل . باشيد

مجاز  ،ايد ه و ناموفق بيرون آمدهدر آزمونهاي نهايي مدارس شركت كرددوبار و يا معادل هستيد و يا قبالً مشابه تحصيلي 
 .ويسي كنيدنيستيد كه در كالسهاي شبانه نام ن

 
 دانستيد كه آيا مي

، "دي وي دي"، "سي دي"عدد مواد آموزشي دربرگيرندة كتاب، لوح فشرده  17000در كتابخانة ملي كمنيتس حدود ...  
زبان گوناگون در دسترس است؟ در ميان اين آثار شمار فراواني از مواد كمك آموزشي براي زبان  35روزنامه و مانند آن به 

 .يژه براي آموزش زبان آلماني به عنوان زبان دوم وجود داردآموزي و به و
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پيرامون مدارس شبانه، تذكرات الزم براي مدارك مورد نياز به منظور نگارش تقاضانامه ثبت نام و مهلت زمان   شما اطالعات
 .خواهيد يافت www.abendmittelschule-chemnitz.de.tlنام نويسي را بر روي سامانة 

 
  شبانهدبيرستان 

براي نام نويسي در اين دبيرستانها . توان همچنين دورة دبيرستان تا مرحلة ديپلم را در دبيرستانهاي شبانه گذراند در كمنيتس مي
) پلي تكنيك(شما بايد داري گواهي تحصيلي كالس نهم از مدارس عمومي و يا مدرك كالس دهم از مدارس فني حرفه اي 

 .ه باشيد و بتوانيد گواهي آموزش حرفه اي و يا سابقه دو سال فعاليت كاري را نشان دهيدسال 18شما بايد حداقل . باشيد
هاي الزم درباره مدارك مورد نياز براي نام نويسي، مهلت زمان ثبت نام و  راهنماييهاي مربوط به دبيرستان شبانه،  آگاهي

 .بيابيد www.abendgymnasium-chemnitz.deتوانيد بر روي سامانه  مشخصات تماس با مسؤوالن را مي
 .تواند آزادانه گزينش شود هايي آموزشي از راههاي متغير دوم براي شما رايگان است و مواد درسي مي دوره

گويند به متقاضيان بزرگسال امكان تحصيل در  مي Volkshochschuleبرخي از دانشسراهاي ملي در ساكسوني كه به آن 
اما آزمونهاي نهايي در مدارس عمومي مربوطه . كنند شكل تحصيل تمام وقت فراهم ميسطوح راهنمايي و متوسطه را به 

 .شوند برگزار مي
شركت در كالسها و به شكل آمادگي آزادانه  به حتي بدون نيازمدارس عمومي از مدارك تحصيلي در ساكسوني دريافت 

ارجي و يا آزمون براي غير دانش آموزان هم كه آن را آزمون خ(از مدارس  منقطعمتقاضي و از طريق برگزاري آزمون 
مراكز آموزش بزرگساالن مانند دانشسراهاي ملي و يا موسسات آموزشي خصوصي براي اين  .عمالً امكانپذير است) نامند مي

پا و ساالنه تنها يك بار بر اين امتحانات از دو بخش كتبي و شفاهي تشكيل شده. كنند آزمونها كالسهاي آمادگي برگزار مي
اي سازمان آموزشي ايالت ساكسون به اين مراكز  دفتر ناحيهدرخواست نامه براي شركت در آزمون بايد از طريق . شود مي

 .فرستاده شود
 

 آموزش عالي در كمنيتس
در دانشگاه . دانشجو در هشت دانشكده مشغول به تحصيل هستند 10.000در دانشگاه فني كمنيتس در حال حاضر بيش از 

چنانچه . تربيت معلم تحصيل نمودرشته و يا ) فوق ليسانس(، كارشناسي ارشد )ليسانس(توان در سطوح كارشناسي  مينامبرده 
توانيد به مركز مشاوره دانشگاه در زير مراجعه و به طور كامل كسب  شما مايلد كه در دانشگاه كمنيتس به تحصيل بپردازيد، مي

 :اطالع نماييد
TU Chemnitz 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz 

 .مراجعه كنيد www.tu-chemnitz.de دانشگاه سامانهتوانيد به  براي دريافت اطالعات بيشتر مي
 

 دانستيد كه آيا مي
كند؟ شركت در اين سخنرانيها  برگزار مي ويژه كودكان سال سخنراني 12و  7دانشگاه فني كمنيتس براي كودكان بين ... 

 .نويسي نيازي ندارد رايگان است و به نام
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پا و ساالنه تنها يك بار بر اين امتحانات از دو بخش كتبي و شفاهي تشكيل شده. كنند آزمونها كالسهاي آمادگي برگزار مي
اي سازمان آموزشي ايالت ساكسون به اين مراكز  دفتر ناحيهدرخواست نامه براي شركت در آزمون بايد از طريق . شود مي

 .فرستاده شود
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توانيد به مركز مشاوره دانشگاه در زير مراجعه و به طور كامل كسب  شما مايلد كه در دانشگاه كمنيتس به تحصيل بپردازيد، مي

 :اطالع نماييد
TU Chemnitz 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz 

 .مراجعه كنيد www.tu-chemnitz.de دانشگاه سامانهتوانيد به  براي دريافت اطالعات بيشتر مي
 

 دانستيد كه آيا مي
كند؟ شركت در اين سخنرانيها  برگزار مي ويژه كودكان سال سخنراني 12و  7دانشگاه فني كمنيتس براي كودكان بين ... 

 .نويسي نيازي ندارد رايگان است و به نام
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 ها و تسهيالت اجتماعي بيمه. 7
 

 اي براي كارجويان هاي پايه بيمه  
مند  براي كارجويان بهره Jobcenterهاي بيمه اجتماعي، ارائه شده از سوي  توانيد از كمك هزينه شما در صورت نياز مي

 . شويد
تند كه در آنها آژانس كاريابي و موسسات محلي با تشريك ارگانهاي ناحيه اي هس Jobcenterاصطالح  درمراكز اشتغال يا 

دست اندركاران امور  .كنند به نيازمندان آن پرداخت ميگويند  نيز مي »گروه دومهزينة بيكاري «كه به آن را مساعي بيمه بيكاري 
. كنند ر كاريابي همراهي ميهند و آنها را د به كارجويان دريافت كننده اين كمك هاي مالي مشاوره مي Jobcenterدر دفاتر 

هدف مشترك . شود گردد ارائه مي در اين مراكز همچنين خدمات كاريابي ديگري نيز كه از سوي آژانس كاريابي پيشنهاد مي
 .هاي زندگي خود را مستقالً پرداخت كنند اين است كه كارجويان در آينده با يافتن شغل هزينه

 
 .بنگريد  www.jobcenter-ge.deد به سامانة تواني براي دريافت اطالعات بيشتر  مي

 
خدمات اجتماعي ديگر مانند بيمه كهنسالي يا معلوليت، تقبل كمك از سوي اداره امور اجتماعي و منطبق بر شرايط فردي، 

دين، هاي نقدي براي وال ها، يارانه هاي مشاركتي براي خانواده بستهمثل دوره آموزشي و  ،هزينه براي كودكان و نوجوانان
 .شود كمكهاي نقدي براي پرورش كودكان و همچنين كمك هزينه هاي پرستاري از فرزندان به نيازمندان اعطا مي

مراجعه   www.chemnitz.de/chemnitz/de/soziales-gesundheit/sozialesتوانيد به تارنماي  براي آگاهي بيشتر  مي
 .كنيد

 
 كودكان و نوجواناني پناهجويان، امكانات ويژه براي تسهيالت برا 

 :بر اساس قانون پشتيباني خدماتي پناهجويان تقاضاي كمك هزينه نماييد توانيد اگر شما واجد شرايط زير باشيد، مي
 دارا بودن اجازه اقامت، •
 دارا بودن اقامت تعليقي •
 .(AufenthG)قانون اقامت در آلمان يعني  5و يا  4، تبصره 25، 23 بنددارا بودن اجازه اقامت بر اساس  •

افزون بر آن شما مبلغي . شود اين خدمات شامل پول براي خوارك، پوشاك، خانه و هزينه سيستم گرمازايي خانه مسكوني مي
 . كنيد به عنوان پول تو جيبي براي نيازمنديهاي روزانه تان دريافت مي

 
، پول سفرهاي گروهي و اردومخارج گيرنده دربرمثالً كه  درخواست نمودخدمات ويژه توان براي  ميبراي كودكان و نوجوانان 

  .شود غذا در مدرسه و كودكستان و هزينه هاي مربوط به تهيه مواد درسي مي
 

 دانستيد كه آيا مي
 پارك بازي عمومي و مكانهاي تفريحي براي كودكان و نوجوانان است؟ 112كمنيتس داراي ... 
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 پارك بازي عمومي و مكانهاي تفريحي براي كودكان و نوجوانان است؟ 112كمنيتس داراي ... 

 
 

7. بیمه ها و تسهیالت اجتماعي
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 :را به نشاني زير ارسال كنيدي خود هاتوانيد تقاضا مي خدماتبراي دريافت اين 
 

Stadt Chemnitz – Sozialamt 
Abt. Migration, Integration und Wohnen 

Annaberger Straße 93 
09120 Chemnitz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
ازنده از سراسر آلمان و اروپا نو  15.000در آن زماندر كمنيتس برگزار شد؟  2013جشن ملي موسيقي آلمان در ماه مه ... 

 .شركت كردنددر اين مراسم 
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 فرهنگي آشنايي با كمنيتس از ديدگاه ميان. 8
 

 اي تسهيالت مشاوره 
از اين رو در شهر ما امكانات مشاوره و . كنند غيرآلماني زندگي مي 9.000كمنيتس شهري است كه در آن هم اكنون نزديك به 

كنند فراوان  كه در آن مهاجران راهنمايي، همراهي و پيشتيباني هاي مورد نياز را دريافت ميآشنايي با مراكز ميان فرهنگي 
 . است

اند  در كمنيتس پا گرفته اي از سازمانهاي غيردولتي و غيروابسته، انجمنها و جماعات مذهبي گذشته از آن به مرور زمان مجموعه
كنند تا بدين ترتيب فرهنگ و زبان  مكان و شرايط آن را مهيا مي كنند و همزمان كه مهاجران ساكن اين شهر را حمايت مي

 .نگاه داشته و به نسل آينده منتقل كنندبومي و باورهاي مذهبي خويش را 
 

هاي مشاروه امور مهاجران كه در زير نام برده  براي پشتيباني از گام هاي نخست در راه يك آميزش فرهنگي موفق، سازمان
 :توانند ياري رسان شما باشند ي مهاجران بزرگسال مياند به ويژه برا شده

 
Arbeiterwohlfahrt Chemnitz e. V. 
Max-Müller-Str. 13 
09123 Chemnitz 
Tel.: 0371 2677572 
E-Mail: mbe@awo-chemnitz.de 

 
 :و همچنين

Caritas für Chemnitz und Umgebung e. V. 
Augustusburger Str. 21b 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 2607882 
E-Mail: migration-meb@caritas-chemnitz.de 
 

 :كند براي آشنايي با حال و هواي مدرسه براي فرزندان شما اداره خيريه امور فرهنگي جوانان مهاجر به شما كمك مي
 
Jugendmigrationsdienst der Arbeiterwohlfahrt 
Wiesenstraße 10 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 67426-12 
E-Mail: jmd@awo-chemnitz.de 
 

 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
ويتنامي هر مليتي عاليق » و«آنگواليي گرفته تا » آي«وجود دارد؟ از  از مليتهاي گوناگونفرهنگي انجمن  26در كمنيتس ... 

 .رساندكند تا بدين ترتيب زبان و فرهنگ خويش را بپرورد و همزمان ديگران را ياري  خود را دنبال مي
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8. آشنایي با کمنیتس از دیدگاه میان فرهنگي

29



 

30 
 

 فرهنگي هاي ميان برنامه
چندي پس از آن يك  .برگزار شد» يكشنبة خارجيان«و بنا به ابتكار كليساها براي نخستين بار مراسمي به نام  1975در سال 

هفته « هيأت آماده سازي كه متشكل از كليساها، اتحاديه هاي كارگري و نمايندگان اتباع بيگانه بود اولين بار هفته اي را به نام
 . نامگذاري كردند» شهروندان غيرآلماني

در مدت كوتاهي به شهرها و » هفته«گرچه كه اين نام اين هفته چندان براي مناطق ديگر مورد استفاده واقع نشد ما ايده اين 
اي شرق آلمان ه تغيير يافت و نخست در ايالت» هفته ميان فرهنگي«نام اين هفته به  1991از سال . اجتماعات ديگر راه يافت

چندان زياد نبوده اما همزمان پيش نسبت به غرب آلمان در شهرها و محلهايي كه شمار ساكنان غيرآلماني  برگزار شد و آن
 .و ترس از خارجيان همچنان شيوع داشته است قضاوتي ها

 ساكنان) 30.06.2015 تاريخ در(%5,7 كمنيتس نيز به عنوان سومين شهر بزرگ ايالت ساكسوني با آماري در حدود 
كمنيتس كه اكنون  در فرهنگي ميان جشنهاي. كند مي پيروي »سازي آماده هيأت« مراسم سنت اين از ساله هر هنوز غيرآلماني

 . شود انجامد هر ساله در ماه سپتامبر آغاز مي نه يك هفته كه دو هفته به طول مي
روي سامانه   بررا  www.chemnitz.de توان آن شود و مي ميكل برنامه اين مراسم در يك دفترچه راهنماي برنامه منتشر 

 .مشاهد كرد
 
 هاي ميان فرهنگي هفته فيلم 

 .شود يك هفته برنامه فيلمهاي ميان فرهنگي در كمنيتس برگزار مي  جشنهاي ميان فرهنگي هفتهدر پايان  2013از سال 
گذارد كه به  نرهاي گوناگون را براي بينندگان به نمايش ميمجموعه اي رنگارنگ از فيلمها با ژا هفته فيلمهاي ميان فرهنگي

هاي متفاوت  ها و نحوه هايي مانند مهاجرت، اختالط فرهنگي، منش شود تا درونمايه فرايند آن امكاني فوق العاده فراهم  مي
و به پيامد آن  اخته شوندزندگي ديگران، نژادگرايي روزمره، نژادپرستي، بيگانه ستيزي، تندروگرايان راست را از نزديك شن

 .بينندگان با اين مشكالت دست و پنجه نرم كنند و پيرامون ديدگاههاي متفاوت و گاه متضاد به گفتگو بنشينند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 كنند؟ مليت متفاوت زندگي مي 130در كمنيتس بيش از ... 
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 دانستيد كه آيا مي
 كنند؟ مليت متفاوت زندگي مي 130در كمنيتس بيش از ... 
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 اجتماعي-نمايشگاه آميزش فرهنگي 
اين نمايشگاه مهاجراني را . برگزار شد 2012اجتماعي در شهر كمنيتس در آغاز سال -آميزش فرهنگينخستين نمايشگاه 

نمايشگاه يادشده در باال در كنار ارائه مشاوره از سوي . به دنبال يافتن شغل در بازار كار هستنددهد كه  مخاطب قرار مي
تقاضا، هاي مربوط به نحوه  آگاهي مندان عالقهآورد تا  فراهم مي شركتها، ادارات رسمي، مراكز آموزشي و انجمنها اين امكان را

-نمايشگاه  آميزش فرهنگي. از نزديك تجربه كنندرا در آلمان هاي شغلي  درخواست نامه براي فرصت نگارشتنظيم و روند 
 . شود اجتماعي ساالنه يك بار برگزار مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيند كه آيا مي
ميليون سال پيش  290 يتس يك آتشفشان خاموش وجود دارد؟ به هنگام انفجار كوه آتشفشاني بويتنبرگ در حدوددر كمن... 

آتشفشاني پوشيده شدند و بدين ترتيب تا كنون به شكل فسيل  هاي خاكستري از گدازهزير حومه شهر جانوران همه گياهان و 
 .اند باقي مانده
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 ديني ديد ميان انداز آشنايي با كمنيتس از چشم. 9
 

 .در آلمان آزادي در دين حكمفرما است
مسيحيان باالترين شمار اين دين باوران را . اند در سرزمين ما باورهاي مذهبي گوناگوني در كنار هم شكل گرفته به پيامد آن
درصد جمعيت آلمان  30بزرگترين گروه مذهبي در اينجا از آن مسيحيان كاتوليك است كه آماري نزديك به . دهند تشكيل مي

درصد جمعيت اين  5دهند و مسلمانان  درصد مردم آلمان را مسيحيان پروتستان تشكيل مي 28حدود . گيرد فدرال را دربر مي
تن از جمعيت آلمان را به خود  200.000پايبند به مذهب در حدود ) كليميان(گيرند و پس از آن يهوديان كشور دربرمي
 .دهند اختصاص مي

 
 سيحي در كمنيتسجوامع م

 .خورد طبيعي است كه در كمنيتس نيز شمار فراواني از اجتماعات مسيحي به چشم مي
توانيد در همه بخشهاي شهر  شما مي. دهند در كمنيتس مسيحيان پروتستان بزرگترين جامعه مسيحي اين شهر را تشكيل مي

ماري دومين گروه بزرگ مذهبي را در كمنيتس به خود هاي كاتوليك از لحاظ آ مسيحي. كليساهاي پروتستان را مشاهده كنيد
در  Propstei St. Johannes Nepomukتوانيد در كليساي قديس پروسپتي يوهانس نپوموك  شما مي. دهند اختصاص مي

 .اطالعات الزم را دريافت كنيددر كمنيتس پيرامون جماعات كاتوليك در اين شهر  Hohe Straße 1 in 09111خيابان 
 :پردازند اي مذهبي اشاره شده در زير به ويژه به امور مهاجران ساكن كمنيتس ميانجمنه

 

 نشاني انجمن و مسوؤالن آن نام انجمن

Russische Orthodoxe Gemeinde 
„Mariä Geburt“ 

  "تولد مريم"انجمن مسيحي ارتدكس روسي 

Hohe Straße 1 
09112 Chemnitz 
www.russische-kirche-c.de 

Evangelische Internationale Gemeinde 
 انجمن بين المللي پروتستانها

Theaterstraße 76 
09111 Chemnitz 
www.jesus-ist.net 

Chinesische evangelische Gemeinde 
 انجمن پروتستانهاي چيني

Vettersstrasse 70/72 (1. Etage, Zwischenbau طبقه اول   ) 
09126 Chemnitz 
Kontaktperson: Herr Fei Xu ) مسوؤل ارتباطات آقاي في خو(   

 
از فرصتهاي مشابه . پيدا كنيد www.kirche-chemnitz.deتوانيد بر روي تارنماي  شما آگاهيهاي بيشتر در اين مورد را مي

 . استفاده كنيد تا به اطالعات خويش در اين زمينه بيافزاييد
 

 دانستيد كه آيا مي
 آسيا، آفريقا و آمريكاست؟سطح اروپا، فرهنگي در » خواهرخوانده« شهر به اصطالح 12داراي كمنيتس  ...
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 دانستيد كه آيا مي
 آسيا، آفريقا و آمريكاست؟سطح اروپا، فرهنگي در » خواهرخوانده« شهر به اصطالح 12داراي كمنيتس  ...
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 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
09119 Chemnitz 
www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
تن مسلمان هر جمعه براي نماز  505با اين همه در حدود . شهر كمنيتس تنها شمار معدودي از پيروان اين مذهب مقيم هستند

 .اند در كمنيتس سه مسجد ثبت گرديده. آيند جماعت گرد هم مي
 

 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 
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 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 

 

33 
 

 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
09119 Chemnitz 
www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
تن مسلمان هر جمعه براي نماز  505با اين همه در حدود . شهر كمنيتس تنها شمار معدودي از پيروان اين مذهب مقيم هستند

 .اند در كمنيتس سه مسجد ثبت گرديده. آيند جماعت گرد هم مي
 

 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 

 

33 
 

 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
09119 Chemnitz 
www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
تن مسلمان هر جمعه براي نماز  505با اين همه در حدود . شهر كمنيتس تنها شمار معدودي از پيروان اين مذهب مقيم هستند

 .اند در كمنيتس سه مسجد ثبت گرديده. آيند جماعت گرد هم مي
 

 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 

 

33 
 

 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
09119 Chemnitz 
www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
تن مسلمان هر جمعه براي نماز  505با اين همه در حدود . شهر كمنيتس تنها شمار معدودي از پيروان اين مذهب مقيم هستند

 .اند در كمنيتس سه مسجد ثبت گرديده. آيند جماعت گرد هم مي
 

 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 

 

33 
 

 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
09119 Chemnitz 
www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
تن مسلمان هر جمعه براي نماز  505با اين همه در حدود . شهر كمنيتس تنها شمار معدودي از پيروان اين مذهب مقيم هستند

 .اند در كمنيتس سه مسجد ثبت گرديده. آيند جماعت گرد هم مي
 

 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 

 

33 
 

 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
09119 Chemnitz 
www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
تن مسلمان هر جمعه براي نماز  505با اين همه در حدود . شهر كمنيتس تنها شمار معدودي از پيروان اين مذهب مقيم هستند

 .اند در كمنيتس سه مسجد ثبت گرديده. آيند جماعت گرد هم مي
 

 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 

 

33 
 

 ديگر جوامع غيرمسيحي در كمنيتس
 
  كيلميان(يهوديت( 

نخستين مراسم تشييع در آرامگاه . حدود نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي در كمنيتس يك اجتماع يهودي شكوفا سربرآورده بود
در ميدان اشتفان پلتس  1899اولين كنيساي كمنيتس در سال . برگزار شد 1879يهوديان در بخش آلتندورف شهر در سال 

. اند يهودي در آن فعال بودهانجمن  26تن عضو بوده و  3500اجتماع يهوديان اين شهر داراي  1923در سال . گشايش يافت
همچنين بسياري از هنرمندان . دار سه نفر و از هر ده پزشك يك تن يهودي بوده است كارخانه 600در همين زمان از هر 

ها زيست و بود يهوديان در كمنيتس و همچنين كنيساي آنها نابود  به پيامد توحش نازي. اند كمنيتس از ميان يهوديان برخاسته
 .به اين سو يك اجتماع بسيار كوچك از يهوديان دوباره در اين شهر جان گرفت 1945از سال . شد

پس از اتحاد . تن كاهش يافته بود 12جمعيت آنها به  1989عضو داشته و در سال  35 اين اجتماع به سختي 1957در سال 
به افزايش  هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين شمار يهوديان اين شهر رو دو آلمان به پيامد مهاجرت از كشورها و جمهوري

در خيابان شتولبرگر يك  2002در سال گذشته از آن . تن عضو دارد 650امروزه اجتماع يهوديان كمنيتس در حدود . گذاشت
 .بازگشايي شد) نك زير(كنيساي جديد 

 

 : نشاني انجمن يهوديان كمنيتس
Stollberger Straße 28 
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www.jg-chemnitz.de 

  
 اسالم 

در . دهند ل ميپس از دو اجتماع مسيحيان كاتوليك و پروتستان مذهب مسلمانان سومين جمعيت بزرگ مذهبي آلمان را تشكي
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 نشاني نام مسجد و يا انجمن
 Zieschestraße 13 مسجد فتحي، انجمن فرهنگي تركها

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 4791036 

 Solbrigstraße 22a ، انجمن )نام مسجد(مسجد 
09120 Chemnitz 
www.moschee-chemnitz.de 

 Reichenhainer Straße 51 مسجد تي يو كمنيتس 
09126 Chemnitz 

 Dresdner Straße 58 اسالمي الهادي-انجمن همايش عربي
09130 Chemnitz 

 
 .دهند هاي ديگري نيز ارائه مي ي در كنار مراسم مذهبي برنامهانجمنهاي اسالم

 
 

 دانستيد كه آيا مي
 اديان گوناگون وجود دارد؟پيروان كليسا و نيايشگاه  50در كمنيتس بيش از ... 
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 ها  سيك 
بدهاي محلي مع. هاي مركزي غرب آلمان مقيم هستند كنند كه بيشتر در حوزه سيك زندگي مي  5000در آلمان كمابيش تعداد 

توانند مراسم  آنها در كمنيتس هم مي. است» مرشد = دروازه به سوي گورو «نام دارد كه در واژه به معني » گوردوارا«آنها 
 :ها از اين قرار است مكان همايش سيك. مذهبي خويش را پرپا كنند

 

 (طبقه دوم 2. 0G) Wiesenstraße 11 ها، معبد گوردوارا كمنيتس انجمن سيك
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 664855 

 
 بهاييان 

شمار وابستگان به انجمن . تن پيرو هستند 80دهند كه تنها داراي  بهاييان در ايالت ساكسوني يك اقليت مذهبي را تشكيل مي
 :نشاني محل همايش ايشان از قرار زير است. رسد نفر مي 30بهاييان در كمنيتس به 

 

 Martha-Root-Haus Dittersdorfer Straße 79 روت-انجمن بهاييان، سراي مارتا
09120 Chemnitz 
www.chemnitz.bahai.de 

 
  ها مورمون( عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدسكليساي( 

يكي در فرايبرگ در ميان راه كمنيتس و درسدن و ديگري در فريدريشسهوف، . ها داراي دو معبد هستند در آلمان مورمون
 .رتشهركي در حومة فرانكفو

اما كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس در بسياري از شهرهاي آلمان نيايشگاههاي خود را داراست و كمنيتس هم از 
 :اين قاعده مستثني نيست

 

 كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

Stelzendorfer Straße 25 
09116 Chemnitz 
www.kirche-jesu-christi.org oder 
www.mormonen.de 

 
 دانستيد كه آيا مي

 Besucherbergwerkناحيه معدن معروف به در كمنيتس يك غار استاالكتيك يا سنگهاي چكنده موجود است؟ ... 
Felsendome  يك معدن كاني كالك بود 1908تا سال. 
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09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 664855 

 
 بهاييان 

شمار وابستگان به انجمن . تن پيرو هستند 80دهند كه تنها داراي  بهاييان در ايالت ساكسوني يك اقليت مذهبي را تشكيل مي
 :نشاني محل همايش ايشان از قرار زير است. رسد نفر مي 30بهاييان در كمنيتس به 

 

 Martha-Root-Haus Dittersdorfer Straße 79 روت-انجمن بهاييان، سراي مارتا
09120 Chemnitz 
www.chemnitz.bahai.de 

 
  ها مورمون( عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدسكليساي( 

يكي در فرايبرگ در ميان راه كمنيتس و درسدن و ديگري در فريدريشسهوف، . ها داراي دو معبد هستند در آلمان مورمون
 .رتشهركي در حومة فرانكفو

اما كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس در بسياري از شهرهاي آلمان نيايشگاههاي خود را داراست و كمنيتس هم از 
 :اين قاعده مستثني نيست

 

 كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

Stelzendorfer Straße 25 
09116 Chemnitz 
www.kirche-jesu-christi.org oder 
www.mormonen.de 

 
 دانستيد كه آيا مي

 Besucherbergwerkناحيه معدن معروف به در كمنيتس يك غار استاالكتيك يا سنگهاي چكنده موجود است؟ ... 
Felsendome  يك معدن كاني كالك بود 1908تا سال. 
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 ها  سيك 
بدهاي محلي مع. هاي مركزي غرب آلمان مقيم هستند كنند كه بيشتر در حوزه سيك زندگي مي  5000در آلمان كمابيش تعداد 

توانند مراسم  آنها در كمنيتس هم مي. است» مرشد = دروازه به سوي گورو «نام دارد كه در واژه به معني » گوردوارا«آنها 
 :ها از اين قرار است مكان همايش سيك. مذهبي خويش را پرپا كنند

 

 (طبقه دوم 2. 0G) Wiesenstraße 11 ها، معبد گوردوارا كمنيتس انجمن سيك
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 664855 

 
 بهاييان 

شمار وابستگان به انجمن . تن پيرو هستند 80دهند كه تنها داراي  بهاييان در ايالت ساكسوني يك اقليت مذهبي را تشكيل مي
 :نشاني محل همايش ايشان از قرار زير است. رسد نفر مي 30بهاييان در كمنيتس به 

 

 Martha-Root-Haus Dittersdorfer Straße 79 روت-انجمن بهاييان، سراي مارتا
09120 Chemnitz 
www.chemnitz.bahai.de 

 
  ها مورمون( عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدسكليساي( 

يكي در فرايبرگ در ميان راه كمنيتس و درسدن و ديگري در فريدريشسهوف، . ها داراي دو معبد هستند در آلمان مورمون
 .رتشهركي در حومة فرانكفو

اما كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس در بسياري از شهرهاي آلمان نيايشگاههاي خود را داراست و كمنيتس هم از 
 :اين قاعده مستثني نيست

 

 كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

Stelzendorfer Straße 25 
09116 Chemnitz 
www.kirche-jesu-christi.org oder 
www.mormonen.de 

 
 دانستيد كه آيا مي

 Besucherbergwerkناحيه معدن معروف به در كمنيتس يك غار استاالكتيك يا سنگهاي چكنده موجود است؟ ... 
Felsendome  يك معدن كاني كالك بود 1908تا سال. 

 

 

34 
 

 ها  سيك 
بدهاي محلي مع. هاي مركزي غرب آلمان مقيم هستند كنند كه بيشتر در حوزه سيك زندگي مي  5000در آلمان كمابيش تعداد 

توانند مراسم  آنها در كمنيتس هم مي. است» مرشد = دروازه به سوي گورو «نام دارد كه در واژه به معني » گوردوارا«آنها 
 :ها از اين قرار است مكان همايش سيك. مذهبي خويش را پرپا كنند

 

 (طبقه دوم 2. 0G) Wiesenstraße 11 ها، معبد گوردوارا كمنيتس انجمن سيك
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 664855 

 
 بهاييان 

شمار وابستگان به انجمن . تن پيرو هستند 80دهند كه تنها داراي  بهاييان در ايالت ساكسوني يك اقليت مذهبي را تشكيل مي
 :نشاني محل همايش ايشان از قرار زير است. رسد نفر مي 30بهاييان در كمنيتس به 

 

 Martha-Root-Haus Dittersdorfer Straße 79 روت-انجمن بهاييان، سراي مارتا
09120 Chemnitz 
www.chemnitz.bahai.de 

 
  ها مورمون( عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدسكليساي( 

يكي در فرايبرگ در ميان راه كمنيتس و درسدن و ديگري در فريدريشسهوف، . ها داراي دو معبد هستند در آلمان مورمون
 .رتشهركي در حومة فرانكفو

اما كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس در بسياري از شهرهاي آلمان نيايشگاههاي خود را داراست و كمنيتس هم از 
 :اين قاعده مستثني نيست

 

 كليساي عيسا مسيح واپسين روزهاي مقدس
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

Stelzendorfer Straße 25 
09116 Chemnitz 
www.kirche-jesu-christi.org oder 
www.mormonen.de 

 
 دانستيد كه آيا مي

 Besucherbergwerkناحيه معدن معروف به در كمنيتس يك غار استاالكتيك يا سنگهاي چكنده موجود است؟ ... 
Felsendome  يك معدن كاني كالك بود 1908تا سال. 

 

34



 

35 
 

 فرهنگ، ورزش و امكانات تفريحي. 10
 

محبوبيت . هاي جذاب فرهنگي شامل باشگاههاي ورزشي و مكانهاي تفريحي موسسهس شهري است با شمار فرواني از كمنيت
، باله و تئاتر عروسكي از مرزهاي كشور )كنسرت(و معروفيت مجموعه تئاتر شهر با پنج واحد سالن اپرا، بازيگري، فيالرموني 

را در خود جاي هاوزر، موزه شلوسبرگ و همچنين ويالي اشه  زه گونتسنمركز آثار هنري كمنيتس كه مو. رود نيز فراتر مي
جنگل سنگي يا جنگل . كنند شان مهمانان را از سراسر دنيا به سوي خود جذب مي داده است بخاطر نمايشگاههاي ديدني

 . است در جهان مشهوردر نوع خود بي همتا و  TIETZسنگواره در خانه تي اتس 
هايي  ها به صورت مرتب نزد پير و جوان مكان و نمايشگاه كمنيتس نيز بخاطر برپايي كنسرت Stadthalleسالن عمومي شهر 

است كه در   ,Weltechoيك مكان جذاب به ويژه براي بسياري از جوانان مركز فرهنگي  .روند آشنا و محبوب به شمار مي
 .شود جرا مييا به اصطالح هنر متغير  ا» ديگرسان«هاي هنر و فرهنگ  آن برنامه

اين شهر بيش از هر شهر ديگري در آلمان طرفدار پروپا قرص سنتي . شود از كمنيتس اغلب با نام شهر ورزش نيز ياد مي 
نجام فعاليتهاي اي گسترده از امكانات براي ا مندي عرضه در كنار ورزشهاي رقابتي براي هر عالقه. بازيهاي المپيك است

باشگاه ورزشي  217توان گفت كه در كمنيتس در حال حاضر  ماري در دست داشته باشيد ميبراي آنكه آ. ورزشي وجود دارد
 . موجود است كه در آنها كمابيش همه ورزشهاي شناخته شده قابل تمرين هستند

  :ي استقابل دسترسزير هاي فرهنگي، ورزش و امكانات تفريحي بر روي سامانه  اطالعات بيشتر پيرامون برنامه
www.chemnitz.de/chemnitz/de/kultur-freizeit    

 
 دانستيد كه  آيا مي

برنز  29نقره و  33مدال طال،  27در رقابت در بازيهاي المپيك  2013اهل كمنيتس تا سال  ورزشكاربانوان و آقايان ... 
 ؟اند دريافت كرده
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  نكات ارزشمند ديگر. 11
 

 حقوق شما به عنوان فرد شاغل
 
 اجازه كار 

اطالعات مربوط به اين گزينه را . غيرآلماني مجاز به اشتغال در آلمان باشد به مليت و نوع اقامت وي بستگي دارد اينكه فرد
 .گذارند اداره امور مهاجران و آژانس كاريابي و همچنين مراكز مشاوره در اختيار متقاضيان مي

 
 قرارداد كار 

 . شود هميشه يك قرارداد كتبي بسته شود نهاد ميپيش. معموالً براي اشتغال يك قرارداد كاري الزامي است
 
  كارمزد(حقوق پرداختي( 

بر روي اين گواهي حقوق خالص و ناخالص، همه مزايا و . شود حقوق پرداختي عموماً بر روي يك برگه حقوقي ثبت مي
هاي حقوقي شامل  كسري. ان باشدتواند براه نمونه يارانة مالي براي كودك مزاياي حقوقي مي .ها به تفصيل عنوان شده اند كسري

 .شود حقوق پرداختي همچنين مشمول ماليات مي. بازنشستگي و بيمه خدامت درماني استبيمه بيكاري، 
 
 زمان كار 

تعداد ساعات كار به كارفرما، وظايف كاري و همچنين نوع و . ساعت مشغولند 40در بيشتر موسسات آلمان كاركنان در هفته 
 .ساعات كار در قرارداد قيد شده است. تشاخصه كار وابسته اس

 
 مرخصي استحقاقي 

روز كاري در يك تقويم ساالنه است كه در آن  24بر اساس قانون مرخصي دولت فدرال تعداد روزهاي مرخصي با حقوق 
حداقل روز كاري در هفته هماهنگ شده باشد آنگاه  5اگر با كاركنان يك تقويم  .شود يك هفته شش روز كاري را شامل مي

 . روز كاري خواهد بود 20تعداد روزهاي مرخصي قانوني 
تواند با  اي است كه طبعاً مي افزايش در روزهاي مرخصي گزينه. حداقل روزهاي مرخصي امري قانوني و اجباري است

 .كاركنان هماهنگ گردد
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه مي
رسيد و به  تصويببه 1883 نخستين بار در آلمان در سال  درآمد در جهان قانون بيمه خدمات درماني براي كاركنان كم... 

 پيامد آن به مرحله اجرا گذاشته شد؟
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  ي كارياستعفاشرايط و  ارزشيابي در كاردوره 

تواند در شكل يك قرارداد كاري موقت  اين دورة امتحاني مي. براي شروع به اشتغال معموالً يك دورة ارزشيابي الزامي است
اما اين دوره امتحاني كاري كه در . رسد ميبه اتمام  به صورت خودكارپس از پايان دوره امتحاني قرارداد كار . تنظيم شده باشد

پيمان نامه كاري دائمي تبديل شود مشروط بر اين كه به ادامه روابط تواند به يك  شكل يك قرارداد كاري موقت تنظيم شده مي
ا اينكه اين روابط كاري با رضايت هردو طرف قرارداد و بدون تأكيد خاصي در كاري پيشاپيش در قرارداد اشاره شده باشد و ي

 –قراردادهاي كاري دائمي . مراتب قرادادهاي كوتاه مدت و غير دائمي بايد الزاما به شكل كتبي منعقد شود. سكوت ادامه يابد
در اين زمان موقت، روابط كاري ميان . اشدتواند يك دوره موقتي امتحاني شش ماه را به همراه داشته ب مي –استخدام دائم 

جزئيات مهلت استعفا از كار و يا اخراج از آن معموالً در قرارداد  .اي پايان يابد تواند با يك مهلت دو هفته كاركن و كارفرما مي
: اج آنها را ندارنداجازه اخرچنانچه كاركنان در يكي از شرايط بيان شده در زير به سر برند، كارفرمايان . كار قيد شده است

 .براي والدين، مرخصي تربيتي شيردهي/بيماري يا سانحه، حاملگي، دوران پرستاري
 
 در دوران بيكاري چه بايد كرد؟ 

. وضعيت بيكاري و يا احتمال بيكاري نزديك و مراتب آن بايد هر چه زودتر به اداره كار و امور اجتماعي اطالع داده شود
 .بيكاري بايد اثبات شود كه متقاضي واجد شرايط براي وصول اين كمك هزينه استبراي دريافت مزاياي بيمه 

 
 ها انواع بيمه

 
 هاي اجباري بيمه 

ها را به شكل  هركس كه شاغل است اين بيمه. كفالت استها، بيمه خدمات درماني، بيمه بازنشستگي و بيمه  مهمترين بيمه
 !هاي پرداختي بعدي شود تواند دچار قرض خدمات درماني فرد مي در صورت عدم پرداخت بيمه. كند طبيعي دريافت مي

) تغيير آدرس از سوي اداره ثبت احوال كشور متبوع(اند  شهروندان با مليت اروپايي كه محل اقامت خود را به آلمان انتقال داده
به  .كنند ان در آلمان دريافت مياز دفاتر بيمه كشور خود يك گواهي براي ثبت نام در يكي از ادارات بيمه شهر محل اقامتش

توان از مزاياي خدماتي  كند و بدين ترتيب مي پيامد آن اداره بيمه آلمان يك كارت بيمه خدمات درماني براي آنها صادر مي
 .بيمه آلمان برخودار شد

 
 هاي آزاد و اختياري  بيمه 

 . شود و بيمه عمر مي) مه مسكنبي(هاي آزاد شامل بيمه مسؤوليت، بيمه اموال غيرمنقول  مهمترين بيمه
 

 دانستيد كه آيا مي
 ممنوع است؟ –يعني اشتغال بدون در دست داشتن اجازه كار  –كار سياه ... 
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تواند در شكل يك قرارداد كاري موقت  اين دورة امتحاني مي. براي شروع به اشتغال معموالً يك دورة ارزشيابي الزامي است
اما اين دوره امتحاني كاري كه در . رسد ميبه اتمام  به صورت خودكارپس از پايان دوره امتحاني قرارداد كار . تنظيم شده باشد

پيمان نامه كاري دائمي تبديل شود مشروط بر اين كه به ادامه روابط تواند به يك  شكل يك قرارداد كاري موقت تنظيم شده مي
ا اينكه اين روابط كاري با رضايت هردو طرف قرارداد و بدون تأكيد خاصي در كاري پيشاپيش در قرارداد اشاره شده باشد و ي

 –قراردادهاي كاري دائمي . مراتب قرادادهاي كوتاه مدت و غير دائمي بايد الزاما به شكل كتبي منعقد شود. سكوت ادامه يابد
در اين زمان موقت، روابط كاري ميان . اشدتواند يك دوره موقتي امتحاني شش ماه را به همراه داشته ب مي –استخدام دائم 

جزئيات مهلت استعفا از كار و يا اخراج از آن معموالً در قرارداد  .اي پايان يابد تواند با يك مهلت دو هفته كاركن و كارفرما مي
: اج آنها را ندارنداجازه اخرچنانچه كاركنان در يكي از شرايط بيان شده در زير به سر برند، كارفرمايان . كار قيد شده است

 .براي والدين، مرخصي تربيتي شيردهي/بيماري يا سانحه، حاملگي، دوران پرستاري
 
 در دوران بيكاري چه بايد كرد؟ 

. وضعيت بيكاري و يا احتمال بيكاري نزديك و مراتب آن بايد هر چه زودتر به اداره كار و امور اجتماعي اطالع داده شود
 .بيكاري بايد اثبات شود كه متقاضي واجد شرايط براي وصول اين كمك هزينه استبراي دريافت مزاياي بيمه 

 
 ها انواع بيمه

 
 هاي اجباري بيمه 

ها را به شكل  هركس كه شاغل است اين بيمه. كفالت استها، بيمه خدمات درماني، بيمه بازنشستگي و بيمه  مهمترين بيمه
 !هاي پرداختي بعدي شود تواند دچار قرض خدمات درماني فرد مي در صورت عدم پرداخت بيمه. كند طبيعي دريافت مي

) تغيير آدرس از سوي اداره ثبت احوال كشور متبوع(اند  شهروندان با مليت اروپايي كه محل اقامت خود را به آلمان انتقال داده
به  .كنند ان در آلمان دريافت مياز دفاتر بيمه كشور خود يك گواهي براي ثبت نام در يكي از ادارات بيمه شهر محل اقامتش

توان از مزاياي خدماتي  كند و بدين ترتيب مي پيامد آن اداره بيمه آلمان يك كارت بيمه خدمات درماني براي آنها صادر مي
 .بيمه آلمان برخودار شد

 
 هاي آزاد و اختياري  بيمه 

 . شود و بيمه عمر مي) مه مسكنبي(هاي آزاد شامل بيمه مسؤوليت، بيمه اموال غيرمنقول  مهمترين بيمه
 

 دانستيد كه آيا مي
 ممنوع است؟ –يعني اشتغال بدون در دست داشتن اجازه كار  –كار سياه ... 

 
 37



 

38 
 

هاي  بيمه مسؤوليت به ايم معناست ك چنانچه فردي سهواً به ديگري آسيبي وارد كند در اين صورت بيمه مسؤوليت هزينه
هاي احتمالي ساختمان مانند سيل زدگي و نم كشيدگي را پوشش  ن نيز مخارج و آسيببيمه مسك. شود مربوط را متقبل مي

 .شود بيمه عمر به بازماندگان فرد بيمه گذار مثالً كودكان فرد متوفي پرداخت مي. دهد مي
 

 وسايط نقليه عمومي
 . كنند ياد مي CVAG با كه از آن به اختصار دهد تشكيل ميحوزه كمنيتس وسائط نقليه شهري را اتوبوس و قطار 

خطوط از آنجا به شكلي ستاره مانند به بخشهاي . كمابيش همه خطوط شهري در مسير خود در مركز شهر با هم تالقي دارند
پياده شدن از  اند و به اين ترتيب شما در اين خطوط از لحاظ زماني با هم هماهنگ شده. كنند متفاوت شهر كمنيتس حركت مي

 .كنيد در مدت انتظار صرف جويي مي خط ديگري و سوار شدن به يك
 :نيز  در چند قدمي شماست »مركز ترابري كمنيتس«  هاي ساندويچ فروشي در كنار فروشگاهها و كيوسك

 
Chemnitz-Plaza 
Rathausstraße 7 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 2370333 

اطالعات الزم براي . كنيد نامه حركت خطوط شهري را دريافت ميشما در اين مركز راهنمايي الزم براي خريدن بليت مورد نياز و بر
 .توانيد همانجا كسب كنيد مناسبت ترين و ارزان ترين راه رسيدن به مقصد را نيز مي

 
يشه دقت كنيد كه هم !الزامي است داشتن بليت. توانيد از اتوبوس، تراموا و قطار استفاده كنيد براي مسيرهاي درون شهري مي

هاي بليت يكسره يك بار مصرف، بليت روزانه، بليت هفتگي يا ماهانه ارائه  ها در تعرفه بليت! سب را خريداري كنيدبليت منا
 .توانند از آن استفاده كنند بليت ماهانه قابل انتقال است و بدين ترتيب در صورت نياز افراد ديگر هم مي. شوند مي

 
توانيد در مركز ترابري كمنيتس  رايط حمل و نقل شهري و جز آن را ميو ش بليتآگاهيهاي مربوط به بهاي بليت، انواع 

CVAG دريافت كنيد. 
 
 ها فروش بليت در اتوبوس 

دغدعه و راحت  توانيد بليت خود را بي در اتوبوسهاي شهري مي
اين بليتها به هنگام فروش مهر استفاده فوري . خريداري كنيد

 . خورند مي
 

ليت در اتوبوسها پول خرد كافي به لطفاً براي خريد بي دردسر ب
همراه داشته باشيد چرا كه رانندگان معموالً سكه و پول خرد كمي 

 .در اختيار دارند
 

 دانستيد كه آيا مي
اما شود؟  از در جلو بايد وارد شد و براي پياده شدن هميشه از در پشتي استفاده مي CVAGبراي سوار شدن به اتوبوسهاي شهري ... 

 .و همراهان با كالسكه كودكان مجازند از در پشتي سوار اتوبوس شوندصندلي چرخدار  معلوالن در
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 فروش بليت در تراموا و قطار شهري 
از دستگاه خودكار فروش بليت موجود در ترامواهاي مدرن 

به استثناي بليتهاي  –توان همه نوع بليت خط شهري ساكسوني  مي
ها به هنگام فروش مهر استفاده اين بليت. را خريداري كرد –  آبونمان

 .خورند فوري مي
 

 :توان به انحاء متفاوت پرداخت بهاي بليتها را مي
 با سكه •
 يورو 50با اسكناس حداكثر به ارزش  •
 EC= با كارت اعتباري يا عابر بانك  •

 
 خريد بليت در ايستگاهها 

. بليت دلخواه خويش را از طريق دكمه نمايه تصويري انتخاب كنيد
بليتها بايد به هنگام ! توجه. شود هاي بليت پديدار مي گزينه در آنجا

 !سوار شدن در دستگاه وارد كرده و باطل شوند
 :توان به اشكال زير پرداخت بهاي بليتها را مي

 با سكه •
 با اسكناس  •
كه چيپ آن داراي اعتبار   EC= هوشمند  با عابر بانك  •

 .مالي داشته باشد

چنانچه بليت يا بليت معتبر در دست ! ه هنگام استفاده از وسايل نقليه عمومي بسيار مهم استبه همراه داشتن بليت معتبر ب
استفاده از وسايل نقليه عمومي . يورو جريمه نقدي پرداخت كنيد) چهل( 40نداشته باشيد و كنترل شويد، بايد به طور معمول 

 .به كيفرخواست و مجازات قانوني شودتواند منجر  بدون داشتن بليت يا به اصطالح قاچاقي سوار شدن مي
 

 بهداشت و سالمتي
توانيد همچنين از طريق دفترچه راهنماي تندرستي براي مهاجران در  اطالعات جامع پيرامون موضوع بهداشت و سالمتي را مي

 .ايالت ساكسوني به زبانهاي انگليسي، فرانسه، روسي، لهستاني و ويتنامي دريافت كنيد
به منظور ياري به مهاجران تهيه شده است تا بدين ترتيب با سيستم بهداشت و درمان در ناحيه ساكسوني راهنماي تندرستي 

 .بهتر آشنا شوند
 

 .يافت www.publikationen.sachsen.deتوان بر روي سامانه  شكل اينترنتي اين دفترچه راهنماي تندرستي را مي
 

 دانستيد كه  آيا مي
جانور گوناگون از سراسر جهان  1000پنجاه ساله شده است؟ در اين پارك نزديك به  2014باغ وحش كمنيتس در سال ... 

 . شود نگهداري مي
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  تصويري-هاي صوتي رسانهماليات پرداختي 
 .مقرر شده است تصويري-يا صوتي براي هر خانوار يك ماليات راديو تلويزيون 2013از آغاز ژانويه 

كنند  رو است و تعداد وسايل صوتي تصويري كه اشخاص در يك خانه از آن استفاده مييو 18اين ماليات ماهانه در حدود 
هاي مربوط به  تصويري و همچنين تخفيف-هاي صوتي آگاهيهاي بيشتر درباره ماليات رسانه. نقشي در ميزان اين ماليات ندارد

 .مشاهده نماييد www.rundfunkbeitrag.de .توانيد روي وبگاه  آن را مي
 

 زباله جداسازيآوري و  جمع
ها خطرات وارد بر محيط زيست تا اندازه  از راه جمع آوري و دفع صحيح زباله .شود در آلمان زباله با دقت از هم تفكيك مي

از اين رو مواد . آورد تا منابع پرارزشي  دوباره احيا شود يابد و از سوي ديگر اين امكان را فراهم مي قابل توجهي كاهش مي
جمع آوري . شود برداري دوباره فرستاده مي جداي از يكديگر جمع آوري و براي بهره ،اي مانند كاغذ، شيشه و جز آن دهپراستفا

 .كند هاي مصرفي كمك مي اين اشياء پرارزش رايگان است و به يكايك خانوارها در صرفه جويي هزينه
 
 تفكيك زباله در كمنيتس 

اي، سبز و بيرنگ در فضاهاي باز تعبيه  هاي قهوه فكيك شيشه براي شيشهدر مناطق مسكوني صندوقهاي جمع آوري و ت
هاي تعبيه شده براي آن و بر اساس تفكيك رنگ به درون صندوقها  اي بايد در بخش هاي شيشه ها و بطري شيشه. اند شده

 .انداخته شوند
 

) پوشاك و كفش كهنه(براي پارچه در برخي از مناطق صندوق مخصوص كاغذ و كارتن و همچنين صندوقهاي تعبيه شده 
 .است جاسازي شده

توجه داشته باشيد كه سطلهاي . خورد اي از صندوقهاي جمع آوري زباله به چشم مي مجموعههر ناحيه مسكوني در چند قدمي 
 .هاي روزانه و نه شيشه و پارچه و غيره است زباله كنار و يا رويروي ساختمانهاي مسكوني براي دفع زباله

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 كمنيتس شهري بسيار سرسبز است؟... 
درصد آن را فضاهاي سبز تفريحي و واحه  8,3درصد آن را پوشش جنگلي و  15,7هكتار مساحت اين شهر  22.000از 

 .درصد كل مساحت اين ناحيه زمين بارور كشاورزي است 39,9گذشته از آن . دهد تشكيل مي
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 اي دان قهوه زباله
 راي مواد طبيعي گياهيب

پالستيك / دان زرد  زباله
 زرد
 هاي سبك براي بسته بندي

 دان سياه زباله
 براي باقيمانده غذا و آشغال

 دان خاكستري زباله
 براي كاغذ و مقوا

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 برگ و خاشاك •
 شاخه بريده درختان •
 خاك گياه و گلدان •
 علف و چمن چيده •
 تفاله چاي يكبار مصرف •
 ...اه پژمرده گل و گي •

 هاي ماست قوطي •
هاي روغن جامد  قوطي •

 كره و
زرورق دور شيريني و  •

 شكالت
بطريهاي پالستيكي  •

 مواد شوينده
 هاي كنسرو قوطي •
 تيوپهاي آلومينيوم •
 رول پالك پيچ و مهره  •

 خاكستر •
 هاي خاكي زباله •
 پاكتهاي جاروبرقي •
 تراشه مداد •
 باقيمانده شمع •
 باقيمانده پاركت و موكت •
 ...المپ  •
 
 

 روزنامه •
 كاتاكوگ •
 مجله •
 پاكت آرد •
 دفترهاي استفاده شده •
 كارتن خالي •
 پاكت نامه •

 
 .دان ها بايد هميشه بسته بماند تا مانع از پراكنده شدن بوي ناخوشايند شد سر زباله

ايل و مبلمان و وس...) مانند تلويزيون، رايو و (باتري، المپهاي ويژه صرفه جويي در نيرو، وسايلي الكتريكي و الكترونيكي 
 :قديمي دور انداختني بايد به مناطق مخصوص شهري به نشاني پايين و در روزهاي مشخص هفته ارائه شوند

 بعدازظهر 18:00تا بامداد  8:00دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه  ساعت 
 ظهر 12تا  بامداد 10: ها چهارشنبه

 بعدازظهر 15:00تا  بامداد 7:00: ها شنبه
 :مكان

Blankenburgstraße 62, Jägerschlößchenstraße 15 a, Kalkstraße 47, 
Straße Usti nad Labem 30, Weißer Weg 

 
دريافت كنيد و  102-4095 0371توانيد از طريق تماس با شماره تلفن  پيرامون جمع آوري زباله در كمنيتس را مي اطالعات

 .مراجعه كنيد www.ASR-Chemnitz.deيتس يا به سامانه جمع آوري زباله و پاكيزه سازي شهر كمن
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 رود؟ ها بيرون از فضاهاي مجاز و تعبيه شده براي اين كار، اقدامي غيرقانوني به شمار مي آتش زدن زباله... 
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 هاي سبك براي بسته بندي

 دان سياه زباله
 براي باقيمانده غذا و آشغال

 دان خاكستري زباله
 براي كاغذ و مقوا

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 برگ و خاشاك •
 شاخه بريده درختان •
 خاك گياه و گلدان •
 علف و چمن چيده •
 تفاله چاي يكبار مصرف •
 ...اه پژمرده گل و گي •

 هاي ماست قوطي •
هاي روغن جامد  قوطي •

 كره و
زرورق دور شيريني و  •

 شكالت
بطريهاي پالستيكي  •

 مواد شوينده
 هاي كنسرو قوطي •
 تيوپهاي آلومينيوم •
 رول پالك پيچ و مهره  •

 خاكستر •
 هاي خاكي زباله •
 پاكتهاي جاروبرقي •
 تراشه مداد •
 باقيمانده شمع •
 باقيمانده پاركت و موكت •
 ...المپ  •
 
 

 روزنامه •
 كاتاكوگ •
 مجله •
 پاكت آرد •
 دفترهاي استفاده شده •
 كارتن خالي •
 پاكت نامه •

 
 .دان ها بايد هميشه بسته بماند تا مانع از پراكنده شدن بوي ناخوشايند شد سر زباله

ايل و مبلمان و وس...) مانند تلويزيون، رايو و (باتري، المپهاي ويژه صرفه جويي در نيرو، وسايلي الكتريكي و الكترونيكي 
 :قديمي دور انداختني بايد به مناطق مخصوص شهري به نشاني پايين و در روزهاي مشخص هفته ارائه شوند

 بعدازظهر 18:00تا بامداد  8:00دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه  ساعت 
 ظهر 12تا  بامداد 10: ها چهارشنبه

 بعدازظهر 15:00تا  بامداد 7:00: ها شنبه
 :مكان

Blankenburgstraße 62, Jägerschlößchenstraße 15 a, Kalkstraße 47, 
Straße Usti nad Labem 30, Weißer Weg 

 
دريافت كنيد و  102-4095 0371توانيد از طريق تماس با شماره تلفن  پيرامون جمع آوري زباله در كمنيتس را مي اطالعات

 .مراجعه كنيد www.ASR-Chemnitz.deيتس يا به سامانه جمع آوري زباله و پاكيزه سازي شهر كمن
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
 رود؟ ها بيرون از فضاهاي مجاز و تعبيه شده براي اين كار، اقدامي غيرقانوني به شمار مي آتش زدن زباله... 
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41 رود؟ ها بيرون از فضاهاي مجاز و تعبيه شده براي اين كار، اقدامي غيرقانوني به شمار مي آتش زدن زباله... 
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 هاي مهم تلفن شماره
 

 110 پليس

 112 گروه نجات/ آتش نشاني 

 115 شماره تماس اداره خدمات شهروندان

موارد تجاوز به عنف، آزار جنسي زنان و (راري كمك به بانوان تلفن اضط
 )دختران

0371 4014075 

 & 1110111 0800 )در زمان استيصال روحي تسالي خاطر(مشاوره روانشناختي تلفني 
0800 1110222 

 300455 0371 مركز خدماتي براي كودكان و نوجوانان

هاي  هاي خانوادگي و مزاحمت تمركز هماهنگي و اجرايي مشكالت خشون
 اجتماعي

0371 9185354 

 4819451 0371 مورد تهاجم قرارگرفته از سوي نيروهاي تندرو و نژادگرا مشاوره براي قربانيان

 116117 پزشك اورژانس

 730730 0361 مسموميتتلفن اضطراري در زمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستيد كه آيا مي
طراحي شدة جهان  »سر«بزرگترين  ،در مصر ابوالهول مجسمهاركس در ميان شهر كمنيتس پس از پيكره سنگي كارل م... 

 است؟
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  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

 

45 
 

  نخستين گامهاي اداري پس از رسيدن به كمنيتس  )چك ليست(ليست كنترل 
 

 نام نويسي در اداره ثبت احوال كمنيتس ظرف دو هفته نخست پس از ورود •
 براي تعيين وضيعت اقامت انمراجعه و نام نويسي در اداره امور خارجي •
  مراجعه به دفتر بيمه خدمات درماني مورد نظر به منظور بستن قرارداد •
 گشايش يك حساب بانكي •
 

 مراجعه بر حسب نياز/ نام نويسي 
 
 نام نويسي كودكان در مدرسه و يا مهد كودك •
 ات و كمك هزينه زندگيبراي اقدام به تقاضا به منظور دريافت خدم Jobcenterمراجعه به مركز كاريابي  •
 سال 65براي  اقدام به تقاضاي بيمه عمومي براي افراد باالي   Sozialamtمراجعه به اداره امور اجتماعي  •
 سال 65تنها براي افراد باالي  –اداره بيمه بازنشستگي  •
بر حسب تعداد  –ت راديو، تلويزيون، اينترن( تصويري-هاي صوتي نام نويسي براي پرداخت ماليات استفاده از رسانه •

 )خانوار
 نام نويسي دوباره وسايل نقليه موتوري •
 تجديد و يا تغيير گواهينامه رانندگي •
 
 

43






