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ما کی هستیم؟
.Back on Track e.V ما از سال ۲۰۱۶ بدین سو همراهی 
جوانان و نوجوانان پناهنده در برلین همکاری می نمایم. هدف 

اساسی ما کمک و حمایت از جوانانی است، که به دلیل جنگ و 
فرار٬ از مکتب رفتن محروم شده اند.

ما پروگرام های را ایجاد کرده ایم که با اهداف و استعداد های شما 
مطابقت دارد. 

© Back on Track e.V. 

Kontakt: info@backontrackev.org

www.backontrackev.org

حساب کمک مالی:
Back on Track e.V.

GLS-Bank

IBAN: DE34 4306 0967 1194 2773 01

BIC: GENODEM1GLS

چه زمانی؟ کجا؟
این خدمات  تا آگوست ۲۰۲۲ به دسترس تان قرار دارد درس:

 Stresemannstr. 21
 Berlin 10963
 U1/U3/U6 Hallesches Tor
  ,U7 Möckernbrücke
 S1/S2 Anhalter Bahnhof
 Buslinien M41/248

 برای ثبت نام و سواالت بیشتر به این شماره ها  اس ام اس 
بفرستید:

Dari/Farsi 01590-6119477
Deutsch 01590-4865057
Arabisch 0173-6617480

شریک:

Back on Track
Yep 15+



به ما مراجعه کنید
تا با هم برای راه حل فکر کنیم!

بسیاری از متعلمین پناهنده برای  بدست آوردن شهادتنامه های 
مکتب متوسطه شان با مشکالت زیادی مواجه  هستند.

به طور مثال: اینکه بعد از ۱۶ سالگی به آلمان آمده اند، یا به 
دلیلی اینکه وقت کافی برای یادگرفتن زبان آلمانی قبل از ختم  

صنف دهم نداشتید.

بعضی  می خواهند، بعد از صنف دهم به مکتب رفتن خود ادامه 
دهند. برخی ترجیح می دهند تا به مکتب های مسلکی بروند، یا هم 

در تالش پیدا کردن راه های دیگر برای کار هستند.
 

بسیاری ها اکنون درOberstufenzentrum (OSZ)i در حال 
یادگیری هستند، اما مطمئن نیستند، که آیا می توانند در آنجا به 

هدف خود برسند. آیا شما هم در همین حالت قرار دارید؟

آیا هنوز مطمئن نیستید، که به کدام سمت می خواهید بروید؟
برای کمک در مسیرتان، ما پروگرام های را آغاز کرده ایم که به 

نیازمندی های شما پاسخگو است.

 Auf! Leben بخشی از پروگرام بنیاد »+ Yep 15« پروژه
برای نوجوانان و جوانان آلمان (DKJS) است.

پیشنهاد ما
آیا سن تان بین ۱۵ تا ۲۶ است؟ آیا تازه وارد آلمان شده اید؟

آیا زبان مادری شما  دری| فارسی و عربی است؟
که  نیست  مهم  نه،  یا  روید  می  مکتب  به  هنوز  که  نیست  مهم 

می خواهید از مکتب فارغ التحصیل شوید یا نه. 

نگران نباشید٬ شما تنها نیستید!
همراه با دیگر جوانان و هم سن و سال تان، مهارت های خود را 

کشف، اهداف جدید تان را پیدا و خوش باشید.

ما به زبان شما صحبت میکنیم!
دو مشاور اجتماعی ما مانند زبان مادری شما به زبان های دری / 

فارسی و عربی صحبت می کنند.
آنها کشور های شما را خوب می شناسند و مشکالت شما را بهتر 

درک کرده و از شما حمایت می کنند.
مشاور آموزشی ما سیستم مکتب آلمانی را به خوبی می شناسد و 

قادر است در مورد مکتب و تحصیل  شما مشاوره بدهد. ( به طور 
مثال: آیا مکتب فعلی  من برایم مناسب است؟ یا شانس بیشتری در 
مکتب دیگری دارم؟ کدام راه ها و مسیر ها وجود دارد و کدام اش 

برایم مناسب است؟)

این شامل:
- دوره های آب بازی و مهارت های نجات  افراد در    

   حالت خطر (غرق شدن)
- دوره های کمک های اولیه   

ـ دوره های آموزشی مدیریت (دوره های لیدر کمپ)  
- دوره های آموزش تئاتر و  شب موسیقی  

- دوره های آموزشی کامپیوتر  
- دوره های آموزشی عکاسی و فیلمبرداری   

- سفر های کار عملی ( مطابق به مسلک)  
- تفریح و گردش (میله)  


