
ټلوالې نانو  ځوا د 
کې برلني  په 
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ځوانانو د 

ټلوالې څه ته وايي؟ 

د ځوانانو په ټولنو کې ځوانان رسه راټوليږي. هلته دوی په گډه رسه د نورو ځوانانو د پاره وړاندېينې 

چمتو کوي. په دې کې د بېلگې په توگه د رخصتيو سفرونه، چکروهل، ورکشاپونه او ډېر نور ورته 

 شيان.

د ځوانانو په اتحاديو کې ماشومان او ځوانان له نورو ځوانانو رسه په رشيکه خپل وزگار وخت تريوي.

 د ځوانانو ټلوالې دا ځانگړتيا لري، چې ماشومان او ځوانان پخپله پرېکړه کوي، چې څه وکړي. 

 دوی په خپله وړاديينې فکر کوي او بيا يې عميل کوي. د ځوانانو په ټلوالو کې هغه ځوانان رسه

يوځای شوي، چې له ورته شيانو او چارو رسه مينه لري. دوی په گډه د نورو انسانانو د پاره کار کوي.

ده هغوۍ رسه د رشيک کارکولو له کبله دې ته اړه نشته، چې څوک د هغه غړيتوب ولري.
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هغه ټلوالې  ځوانانو  د 

چېرته چې دي،  ځايونه 

ځوانان او  ماشومان 

a پخپله ځانونه تنظیموی

a پخپله خوښه رسه کارکوي

a خپل وزگار وخت پخپله سمبالوي

a په جمهوری توگه خوښه کوي

a دلته زده کوي، چې خپلې خوشې څرگندې کړي

a .که دوۍاوغواړی ځانونه په سیاسی او ټولنیزو چارو کی شامل کولی شی
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د ځوانانو ټلوالې ټول کال د ماشومانو او ځوانانو د پاره وړانديينې چمتو کوي:

a .دوی د ماشومانو او ځوانانو د ډلو پالنه کوي

a .دوی د ماشومانو او ځوانانو د پاره سفر برابروي

a  دوی د ځوانانو مرکزونه، کلپونه او يا د ځوانانو کايف گانې لري. هلته ماشومان او ځوانان کولی

يش رسه راټول يش او يوبل وپېژين.

a .دوۍ ځوانانو ته زده کړه ورکوي

a .دوی ډول ډول کلتورونه او رواجونه رسه يوځای کوي

a .دوی په بهر کې له نورو ځوانانو رسه گوري

a .دوی سيايس چارو کې برخه اخيل

a .دوی د چاپېريال ساتنې د پاره کارکوي

a .دوی کلتوري کارونه کوي

a .دوی سپوريت پيشنهادونه لري

a .دوی سيمينارونه او د زده کړې کارونه وړاندې کوي

مثالونه په بل مخ کې دي. 

ټلوالې ځوانانو  د 

کومې چارې رس ته رسوي؟



باغداری  له مهاجرو ځوانانو رسه ښاری 
)Urban Gardening(

 باغداران ملگري کيږي. د باغدارانو اړيکې رسه ټينگول. دا فکر د برلني د ځوانانو ټلوالې 

بی–یو–ان–ډی یوګنډ برلین (BUNDjugend Berlin) کړی او په Zehlendorf کې يې د 

ځوانو مهاجرانو رسه يوه دUrban Gardening پروژه پيل کړه. هلته ځوانان په رشيکه رسه 

ځمکې جوړوي او ترکاري پکې کري. اصيل موخه يې د خپلې هستوگنځۍ سمبالتيا او يو له بل 

رسه ليدنه کتنه ده.

5
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د برلني ځوانان په گڼ شمېر کلتورونو کې لوييږي او هغه په خبل ژوندونو کی شاملۍ. برلني د 

 (djo-Regenbogen Berlin ) ځوانانو د ټلوالېربلني د ځوانانو دټلوالې ډي-جي-او ریګنبوګن

د Meinungsmacher.inپروژه په ډاگه کوي، چې زموږ ټولنه څرنگه ډول ډول پراختيا 

مومي. د رسنيو په کمپونو او اکادميي گانو کې رنگه او ډول ډول ويډيوگانې، انځورونه او يا يوه 

ورځپاڼه، زموږ په ښار کې د ډول ډول او توپريلرونکو ځوانانو د تاريخ او نکلونو په هکله جوړيړي. 

جوړوونکي  مفکوري 
Meinungsmacher.in



کمپونه مشغوال  د  ماشومانو  د 

له ښار څخه وزه او نورو پېښو ته مخ کړه: تر دې شعار الندې په برلني کې د ځوانانو (برش دوسته) 

برشدوست په نامه ډلې لخوا د ٧ تر ١٢ کلنو ماشومانو د پاره د مشغوال کمپونه جوړيږي. د هغوی 

ځانگړيتا: د بې وزله او يا د مهاجرو رسه د بسپنې اخيستونکو کورنيو ماشومان، کولی يش وړيا په 

سفر کې برخه واخيل.
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ليدلورې رسه د ځوان  سیاستمداران 

د “U28 – Die Zukunft lacht„ له شعار رسه ټلواله غواړي چې د آملان کاتوليک سياست 

مداره ځوانان په دې قانع کړي، چې خپلو سياسې پرېکړو ته د ماشومانو او ځوانانو په سرتگو 

وگوري. سياستمداران بايد دا فکر وکړي، چې د دوی پرېکړې پر ځوانو انسانانو باندې څه ډول 

اغېږې لري. 



 د ېلټ په نامه د شاميل سمندرگي د ټاپو په Dünen نومي ځای په منځ کې هر کال د 

خېمو په يوه ډگر کې ماشومان د ماشومانو جمهوريت په نامه خپل يو جمهوريت جوړوي. 

ماشومان د رخصتيو خپل پروگرام پالن کوي او بيا يې عميل کوي.

 برسېره پر هغه دلته د وزگار وخت د پاره ډېرې وړاندېينې شته: سپورت په ساحل او 

 سمندرگي کې، د اوبو په سمندر کې گرزېدنه، د کباب ماښام او ډېر داسې نور. 

 د (ای–ډبلیو–او)ده اربایت ولپارت Arbeiterwohlfahrt (AWO) په نامه د 
ده هیواد ده ځوانانو کار Landesjugendwerks د ډلې لخوا وړاندېينه.

ماشومانو جمهوريت د  کې  سېلټ  9په 
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 ماشومان او ځوانان کولی يش خپل وزگار وخت د ځوانانو په کلپونو او د ځوانانو په 

مرکزونو کې تېر کړي.

 LUKEد ټلوالې د ځوانانو په مرکز (BDP) ځوانان کولی يش د جرمن د ويښ ځوانانو يا پيغلو 

 کې رسه راټول يش، په گډه رسه موسيقي واوري، پينگ پانگ او يا بيالرد لوبې وکوي.

 برسېره پر دې گڼ شمېر ډلييزې وړاندېينې شته، د بېلگې په توگه فټبال، نڅا، پخلی او کورنيو 

دندو مرسته. يو د آواز سټډيو هم لري.

د فتوکوټه، د غږسټډيو او د بايسکل ورکشاپ يو څو هغه مثالونه دي چې د برلني د کوچنيانوکړۍ د 

ځوانانو مرکز Betonia يې وړاندې کوي. طبعاً چې دلته يوه پرانستې سيمه هم شته، په کومه کې 

چې کوچنيان او ځوانان رسه راټوليږي او له غرمې وروسته ورځ رسه تېروي.

 پر دې دواړو مثالونو برسېره په برلني کې نور ډېر د ځوانانو کلبونه شته.

 هغوی په الندې انټرنيټي پاڼه کې کتالی شئ:

.https://jup.berlin/location_map

د ځوانانو د وزگار

ځايونه تېرولو  وخت 
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دا ټولنی شته

a  مذهبي ټلوالې (د بېلگې په توگه، مسلامن ځوانان، پروټسټانټ ځوانان، د جرمني د کاتوليک

ځوانانو ټولنه يا د علوي ځوانانو ټولنه)

a  سپوريت ځوانان

a  ،د مرستندويه ټولنو لخوا د ځوانانو ټلوالې (د مثال په توگه د تخنيکي مرستو د ځوانانو ټولنه

د اطفائيې د ځوانانو او يا د رسه صليب د ځوانانو ټولنې).

a د ويښ ځوانانو يا پيغلو ټلوالې

a  د ځوانان ټولنې چې د چاپېريال او طبيعت ساتنې په الره چې خدمت کوي 

(لکه BUNDjugendغوندې).
a  د ځوانانو ټلوالې، چې تر څه وړاندې نړيوال / نړيوال کلتوري چارې رس ته رسوي 

(لکه djo-Regenbogen Berlin يا د اورپايي ځوانانو خوځښت)
a  ،د جرمن سوسيالستي ځوانان ،Die Falken د ځوانانو انسان پالنريه يا سيايس ټلوالې (لکه

ځوان برشپالونکي، ځوان دموکراتان، ځوان چپيان او يا طبيعت پلوه ځوانان).

کومې ځوانانو  د 

شته؟ ټلوالې 
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طبيعي ده چې د دې ترڅنگ نورې ډېرې مينه والې ډلې شته، چې د ځوانانو د ټلوالو لخوا يې 

استازيتوب کيږي:

د ځوانانو انټرنيټي شبکه Lambda د ځوانانو يوه ټلواله ده، چې په برلينن او براندنبورگ کښې د 

لواطيانو، همجنس بازه ښځو، bi-, trans, Inter (LSBTIQ*) ځوانانو په پلوۍ کار کوي.

ځوانه رسنۍ د هغو ځوانانو د پاره يوه ټولنه ده، چې له رسنيو رسه رسوکار لري. يو بل مثال 

Amaro Foro دئ، د برلني د جټانو لخوا د جټانو او غريجټانو يا KOMCIWAN د پاره د 
ځوانانو يوه ټلواله، يوه د کردي کوچنيانو او ځوانانو ټلواله. 

په برلني کې د ځوانانو د ټلوالو په هکله نورمعلومات د Landesjugendring Berlin په 

.www.ljrberlin.de :ويبپاڼه کې کتلی شئ

په برلني کې د ځوانانو ايالتي کړۍ کې د برلني د ځوانانو ټلوالې رسه راټولې شوې. تر اوسه پورې د 

ځوانانو ٣٣ ټلوالې د برلني د ايالتي ځوانانو په کړۍ کې غړيتوب لري.
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زياتره کسان ځوانانو ته په فخري ډول کار کوي. په تېره بيا د ځوانانو په ټلوالو کې هغه ځوانان دي، 

چې له ډېرو کالونو راپدېخوا په ټلوالو کې کار کوي.

نور کسان، چې د ځوانانو په کار لگيا دي، د دې کار د پاره روزل شوي. اصالً دوی د هغه تحصيل 

کړی او يا يې په روزنه کې زده کړه کړېده. د اصيل کارمندانو تر څنگ زياتره هغه کسان هم دې 

ټلوالو ته کارکوي، چې اجره اخيل. 

هغه کسان، چې په ټلوالو کې کار کوي، ځای پرځای ده هر څه غم خوري. ماشومان او نوي ځوانان 

کولی يش په آزاده توگه هلته وريش او په وړاندېينو کې برخه واخيل.

انسانان دي، چې کوم 

ټلوالو کې په  د ځوانانو 

کار کوي؟ ته  ځوانانو 
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ځوانانو په ټلوالو کې زياتره کارکوونکو په ښوونو کې زده کړي دي، چې سړی له کوچنيانو او 

نووځوانانو رسه څه ډول چال چلند کوي. دا ښوونه د ځوانانو د گڼ شمېر ټلوالو لخوا ورکول کيږي: 

.Die Juleica-Schulung

Juleica د Jugendleiter_innen-Card لنډيز دئ. Juleica هغه څوک تر السه کولی 
يش، چې په يوې ٤٠ ساعته روزنيزه او حقوقي زده کړه کې يې برخه اخيستې وي، يو د لومړيو مرستو 

کورس يې لوستی وي او د ځوانانو په يوې ټلواله کې فخري کار کوي.
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 ځوانان د هغو وړاندېينو حق لري، چې د دوی د خوښې وي او پخپله يې سمبالولی يش.

نو ځکه د ځوانانو هغه ټلوالې، چې ځوانان پکې راټوليږي، د دولت لخوا پيسې ترالسه کوي.

 نو د ځوانانو په ټلوالو کې کارکونه يو قانوين بنسټ لري. هغه د ټولنيز اصول په آمته برخه

Sozialgesetzbuch VIII راوړل شوي.

له دې نه پرته د ځوانانو ټلوالې د خپلو کارونو د پاره چندې اخيل. په يو شمېر ټلوالو کې د هغه 

 برخوال د غړيتوب حق ورکوي. ځينې وړاندېينې لکه د رخصيتو په ورخو کې په لګو پيسو دي.

د ځوانانو ډېرې ټلوالې تخفيف هم ورکوي.

 خو د ځوانانو په ټلوالو کې ډېرې زياتې وړاندېينې وړيا دي – او په منظم ترتيب رسه تررسه کيږي!

له کوم ځاي ټلوالې  د ځوانانو 

کوي؟ ترالسه  پيسې  څخه 
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خپروونکی:

Landesjugendring Berlin e. V.
Obentrautstraße 57 | 10963 Berlin

030 818 86 100 | info@ljrberlin.de
www.ljrberlin.de

landesjugendring.berlin 

Tilmann Weickmann :(i. S. d. P.) مسئول
Jaqueline Kauka :ليکنه

WEBERSUPIRAN.berlin :جوړونه او بڼه ورکونه
trigger.medien.gmbh :چاپ
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دا پاڼه د برلني د ايالتي ځوانانو د “Vom FÜR zum MIT„ نومې پروژې په چوکاټ کې جوړه شوې. مالتړ يې کيږي 



 ته کولی شې په مستقيمه توگه رسه هم له موږ څخه وپوښتې! 

ټلفون را وکوه او يا برېښناليک راوليکه!

 030 818 86 100 �

info@ljrberlin.de 

واخله! برخه 

 له څه رسه مينه لرې؟ ښکاره ده چې په برلني کې داسې يوه ټلواله شته، چېرته چې 

له ځوانانو رسه کتلی شې، کوم چې له هم هغه څه رسه مينه لري، چې ته يې وررسه لرې!

 د خپلو وړاندېينو په هکله د ځوانانو ټلوالې په خپلو ويب پاڼو کې، په Facebook کې، 

او هم د برلني د ځوانانو کړۍ په خپلو جنرتی کې معلومات ورکوي.

که غواړۍ ده ځوانانو ده ټولنو ده وړاندیینو څخه ګټه تر السه کړۍ، ده غړیتوب وړیا نلری.

په الندې ويب پاڼو کې کتلی شئ، چې د ځوانانو کومې ټلوالې په برلني کې شته:

http://www.ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder
http://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat


