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توضيحات پيرامون ادغام اجتماعی
 .Iپيشگفتار
جمهوری اتريش اعتقاد همه جانبه ای به حفظ و رعايت حقوق بشر داشته و برای تان به عنوان "پناهنده بر مبنای قرارداد ژنو سازمان ملل متحد" و يا به
عنوان کسی که مستحق به پناه و حمايت است ،حق اقامت در اين کشور ميدهد .با شما با احترام رفتار خواهد شد .و در مقابل دولت جمهوری اتريش از شما
انتظار دارد که هم در برابر جامعه و هم در برابر نظام ارزش های جامعه با مشخصات عيسوی و اروپايی آن ،از خود احترام نشان بدهيد.
جمهوری اتريش و ايالت "اوبراوسترايش" کوشش بزرگی برای هم آميزی اجتماعی پناهجويان به خرج ميدهند .ازاين رو حکومت ايالت "اوبر اوسترايش"
از همه ی پناه جويان توقع دارد تا در چهارچوب هم آميزی اجتماعی و تابعيت از قواعد اساسی جامعه ،همکاری فعال از خود نشان بدهند .بايد  .از اعمالی
که در مغايرت با ادغام اجتماعی قرار دارند ،خودداری کردد.
ايالت "اوبر اوسترايش" ميخواهد بدين ترتيب شما را با اصول اساسی همزيستی و برنامه هايی که برای ادغام و هم آميزی با جامعه تهيه شده است ،آشنا
سازد .اين تدابير پيش شرط تامين امنيت اجتماعی و همزيستی مثبت در اجتماع به شمار ميروند.
. IIارزش ها و اصول مهم همزيستی







اتریش یک جمهوری دموکراتیک است .تمام شهروندان در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار اند .برتری و امتیازات برپایه تولد ،جنسیت،
موقعیت اجتماعی ،طبقه و دیدگاه های مذهبی منتفی اند.
در اتریش حاکمیت قانون حکمفرما است .اجراآت دولتی بر مبنای قانون اساسی اتریش و قوانین ایالتی و منطقه ای صورت می گیرند .قوه مقننه
متشکل از شورای ملی ،شورا های ایالتی و منطقه ای است که نمایندگان آن بصورت دموکراتیک انتخاب می گردند .عالوه بر آن از روی قوانین،
اصول همزیستی انسان ها با همدیگر نیز تنظیم می گردند که مقررات یا دستورات اداری نامیده می شوند.
هر گونه خشونت ج سمی و روانی علیه انسان ها  ،بویژه علیه اطفال و زنان ممنوع است .این مسأله هم در برگیرنده بخش عمومی و هم شامل امور
شخصی می گردد.
در اتریش هر کس می تواند زندگی اش را بر مبنای عقیده ،سنت ها  ،عالیق  ،جنسیت و دیدگاه های سیاسی اش شکل بدهد .این مسأله اما نباید
در تقابل علیه قوانین نافذ و یا آزادی عمل افراد دیگر قرار گیرد.
زنان و مردان در اتریش از حقوق مساوی بر خوردار اند .همزیستی مردان و زنان با احترام و قدردانی مشخص شده است.
در اتریش آموزش عمومی از کودکستان تا ختم مکتب برای تمام دختران و پسران اجباری است.

جزئيات و اطالعات بيشتر در مورد اين اصول بنيادی را می توانيد از کورس های اجباری ارزش ها و جهت نمايی که از سوی صندوق ادغام اجتماعی
با همکاری ايالت اوبر اوسترايش به پيش برده می شوند ،به دست آوريد.
ایالت اوبر اوسترایش از شما توقع آتی دارد:
احترام به ارزش های بنیادی و اصول همزیستی و همچنان مشارکت موفقیت آمیز در کورس های آموزشی ارزش ها و جهت نمایی .
.IIIفراگیری زبان آلمانی
مسلط شدن به زبان آلمانی ضروری است و فراگیری آن برای اینکه بتوانید آموزش یک رشته حرفه ای را به پایان برسانید و در حیات شغلی خود موفق گردید  ،یک نیاز اساسی می باشد .برای افهام و تفهیم در
کشور ما زبان آلمانی یک شرط اساسی است .این زبان اساس زندگی اجتماعی و بنیاد همزیستی اجتماعی را در اتریش می سازد.
ایالت اوبر اوسترایش از شما توقع آتی دارد:
کسب مهارت های زبان آلمانی و تشخیص آن مطابق به سطح زبان بین المللی

 IVکار و سیستم اجتماعی
هدف ما تا جاییکه ممکن است یافتن کار برای تمام انسان ها و آوردن آنها به یک رابطه ی شغلی است .اشتغال هر چه بیشتر شرط مهم برای فعالیت و عملکرد اجتماع بشری است.
استقالل اقتصادی و مالی هر فرد هدف اصلی ادغام اجتماعی است.
ایالت اوبر اوسترایش از شما توقع آتی دارد:
آمادگی و تالش فعال در اسرع وقت برای قرار گرفتن در یک رابطه کاری و یا ایجاد کار شخصی .بر عالوه انتظار می رود تا مهارت های کسب کنید که در ادغام شما به بازار کار اتریش
کمک نماید.
بدينوسيله اينجانب محتوای توضيحات پيرامون ادغام اجتماعی بشمول اطالعات در مورد اصول بنيادی همزيستی و هم آميزی اجتماعی در اتريش را درک نموده و موافقت خود را با آن اعالم
می دارم.
رعايت اين توضيحات پيرامون ادغام اجتماعی ،يک پيش شرط برای اخذ پاداش ادغام به عنوان بخشی از طرح حداقل درآمد مورد نياز است .انکار و عدم رعايت هر يک ازنکات باال در
توضيحات پيرامون ادغام  ،منجر به کاهش تدريجی پاداشی که جهت ادغام داده می شود ،خواهد گرديد.
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