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ڕێکخراوەکانی

چین؟ گەنجان 

ڕێکخراوەکانی گەنجان ئەو ڕێکخراوانەن کە لەالیەن گەنجانەوە دامەزراون.

لەم ڕێکخراوەی گەنجان، خەڵکانی گەنج کۆدەبنەوە. لەوێ چاالکی و بەرنامە بۆ خەڵکانی گەنجی 

دیکە ڕێکدەخەن. بۆ منوونە ئەم چاالکیانە گەشتی کاتی پشوودان، گەڕانەکان، خولی ڕاهێنان و 

زۆر شتی دیکە لەخۆدەگرن. لە ڕێکخراوەکانی گەنجان، مندااڵن و گەنجان کاتی پشوودانیان لەگەڵ 

گەنجانی دیکە پێکەوە بە سەردەبەن.

ئەوەی کە سەبارەت بە ڕێکخراوەکانی گەنجان سەڕنجڕاکێشە ئەوەیە کە مندااڵن و گەنجان 

خۆیان دەستنیشانی ئەو شتە دەکەن کە دەیانەوێت بکەن. ئەوان بۆخۆیان بیر لە چاالکیەکان و 

پێشکەشکارییەکان دەکەنەوە و ڕێکخستنیان بۆ دەکەن. ڕێکخراوەکانی گەنجان، ئەو گەنجانەی کە 

حەز و ئارەزووی وەک یەکیان هەیە بە یەک گەیاندووە. ئەوان پێکەوە خزمەت بە خەڵکانی دیکە 

دەکەن.

بۆ ئەوەی لەم چاالکیانە دا بەشدار بی، پێویست ناکات کە ئەندامی ڕێکخراوەکە بیت.

شوێنێکە  گەنجان  ڕێکخراوی 

کە لەوێ مندااڵن و گەنجان:
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شوێنێکە  گەنجان  ڕێکخراوی 

کە لەوێ مندااڵن و گەنجان:

a ،بۆخۆیان ڕێکخستنەکان دەکەن

a ،بەدڵخواز و خۆبەخشانە ئەم کارە دەکەن

a ،کاتی پشوودانەکانیان پێکەوە بەسەر دەبەن

a ،بە شێوەیەکی دیموکراسیانە کارەکان دەستنیشان دەکەن

a ،فێردەبن حەز و ئاواتەکانیان شی و ڕوون بکەنەوە

a .ئەگەر بیانەوێ، خۆیان تێکەڵ بە پرۆسەی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە دەکەن
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ڕێکخراوەکانی گەنجان بە درێژایی ساڵ خەریکی پێشکەشکاری و چاالکین بۆ مندااڵن و گەنجان:

a .ئەوان چاودێری گرووپی مندااڵن و گەنجان دەکەن

a .ئامادەکاری بۆ گەشت و سەفەری مندااڵن و گەنجان دەکەن

a  ئەوان ناوەندی الوان، یانەی الوان و قاوەخانەی الوان بەڕێوە دەبەن. لەم شوێنانەش مندااڵن

و گەنجان یەکرت دەبینن و دەناسن.

a .ئەوان سەرۆکی الوان ڕادەهێنن

a .ئەوان زۆر فەرهەنگی جیاواز پێکەوە گرێ دەدەن

a  .ئەوان لەگەڵ گەنجانی دیکە لە واڵتانی دەرەوە ناسیاوی پێک دێنن

a .ئەوان لەباری سیاسیەوە خۆیان ئامادە دەکەن

a .ئەوان بۆ پاراستنی ژینگە چاالکیان هەیە

a .ئەوان کار و چاالکی فەرهەنگی ئەنجام دەدەن

a .ئەوان چاالکی و منایشی وەرزشیان هەیە

a .ئەوان سیمینار و کاری پەروەردەیی پێشکەش دەکەن

لە الپەڕەکانی دواتر دا منوونەکان دەبینن.

ڕێکخراوەکانی

دەکەن؟ گەنجان چی 



لەگەڵ شار  لەناو   باخەوانی 
پەنابەر گەنجانی 

باخەوانەکان لەگەڵ یەک تێکەڵی سازدەکەن. گەنجانی فێدراسیۆنی گەنجانی بەرلین داهێنەری 

ئەم بیرۆکەیە بوون و پرۆژەی باخەوانی لەناو شاریان لەگەڵ کۆمەڵێک گەنجی پەنابەری 

نیشتەجێ لە کەمپێکی پەنابەری لە Zehlendorf دەست پێکرد. گەنجان لەوێ پێکەوە 

چەوەندەر و سەوزی خواردن دەچێنن. ئەوان زۆرتر جەخت دەخەنە سەر جوانکاری شوێنی 

نیشتەجێبوونەکە و ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەگەڵ یەکرت دەکەن. 
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گەنجانی بەرلین لەگەڵ فەرهەنگی جۆراوجۆر گەورە دەبن و لەگەڵیان دەژین. پرۆژەی 

بیرچێکەری یەکێتی گەنجانی djo-کۆڵکەزێڕینەی بەرلین نیشانی دەدات کە کۆمەڵگاکەمان 

چەندە دەوڵەمەندە بەهۆی جیاوازییەکانەوە. لە کەمپی ڕاگەیاندن و ئەکادیمی ڤیدیۆ و وێنەی 

جۆراوجۆر و ڕەنگاوڕەنگ و ڕۆژنامەیەک سەبارەت بە مێژووی جیاوازی خەڵکانی گەنجی 

شارەکەمان دەبیندرێن.

بیرچێکەر



کەمپەکان مندااڵنی  ئەزموونی 

بەرەو دەرەوەی شار و چوونە ناو جەرگەی سەربوردی: لەژێر ئەم دروشمە پرۆژەی ئەزموونی 

مندااڵنی کەمپەکان لەالیەن مرۆڤدۆستە گەنجەکانی بەرلین بۆ مندااڵنی لەنێوان ٧ و ١٢ سااڵن 

دا دەست پێدەکات. بەتایبەتی: ئەو مندااڵنەی لە بنەماڵە هەژارەکانەوە دێن یان ئەوانەی کە 

یارمەتی دەوڵەت بەپێی یاسای یارمەتی پەنابەران وەردەگرن، دەتوانن لە گەشتەکان دا بە بێ پارە 

بەشداری بکەن.
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سیاسەتوانان بۆ  گەنجان  U28-چاوێلکەی 
بە دروشمی U28-داهاتوو پێدەکەنێ، فێدراسیۆنی گەنجانی ئاڵامنی کاتۆلیک دەیەوێ 

سیاسەتوانان ڕازی بکات کە هەڵوێستە سیاسییەکانیان لە ڕوانگەی مندااڵن و گەنجانەوە سەرچاوە 

بگرن. سیاسەتوانان دەبێ بیر لەوە بکەنەوە کە هەڵوێستە سیاسییەکانیان چ کاریگەری و 

کاردانەوەیەکی هەیە لە سەر ژیان و بۆ ژیانی گەنجان.



لە خێوەتێکەوە لە ناوەندی تەپۆڵکەیەک لە دوڕگەی دەریای باکوور لە Sylt ، هەموو ساڵێک 

مندااڵن بانگەوازێک بۆ کۆماری خۆیان دەردەکەن – کۆماری مندااڵن. مندااڵن لە داڕشتنی 

 بەرنامەی کاتی پشوودان دا بەشداری دەکەن و ئەم بیرۆکەیە لە ئاکام دا پێکەوە بەدی دێنن. 

 لێرە هەروەها زۆر پێشنیار هەیە بۆ کاتی حەسانەوە: وەرزش لە قەراخ ئاو و لەناو دەریا، پیاسە 

لە لێواری دەریا، شەوی گۆشت برژاندن و زۆر شتی دیکەش. پێشنیارێک لەالیەن گەنجانی 

 .)AWO( نەتەوەیی چاودێر یەکێتی کرێکاران

Sylt مندااڵنی  9کۆماری 
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مندااڵن و گەنجان دەتوانن کاتی حەسانەوەیان لە یانەی گەنجان و ناوەندی گەنجان بەسەر ببەن. 

 لە ناوەندی گەنجان لە LUKE سەر بە یەکێتی ڕێچکە دۆزەرەوانی ئاڵامنی )BDP ( خەڵکانی 

گەنج دەتوانن یەکرت ببینن، گوێ لە موسیقا بگرن و یاری پینگ بۆنگ و بیلیارد بکەن. هەوروەها زۆر 

پێشنیاری گرووپی هەیە، بۆ منوونە تۆپێن، هەڵپەڕین، چێشت لێنان و یارمەتیدانی کار و مەشقی 

قوتابخانە. ستۆدیۆیەکی تۆماری دەنگیشی لێیە. 

گرووپی ژوور، ستۆدیۆی تۆماری دەنگ و گەراجی پایسکڵ تەنیا هەندێکن لەو بەرنامە و منایشانەی 

ناوەندی گەنجانی بتۆنیای بازنەی مندااڵنی بەرلین پێشکەشی دەکات. بەدڵنیاییەوە لێرە هەروەها 

“شوێنێکی کراوە” هەیە کە مندااڵن و گەنجان دەتوانن یەکرت ببینن و پاشنیوەڕۆکانیان لەگەڵ یەک 

بەسەر ببەن.

سەرەڕای ئەم منوونانە زۆر یانەی گەنجان لە بەرلین هەن. کورتەیەک لەم بارەیەوە لەسەر ئینتەرنێت 

لە سەر ئەم ماڵپەڕەهەیە:

.https://jup.berlin/location_map

کاتی دامەزراوەی 

گەنجان حەسانەوەی 
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لەوانە بۆ منوونە

a  ،ڕێکخراوە مەزهەبییەکان )بۆ منوونە، گەنجە موسوڵامنەکان، گەنجە پرۆتێستانتەکان 

یەکێتی گەنجە کاتۆلیکەکان یان گەنجە عەلەوییەکان( 

a ڕێکخراوی وەرزشی گەنجان

a  ،گەنجانی-THW ،ڕێکخراوی گەنجانی سەر بە ڕێکخراوە یارمەتیدەرەکان )بۆ منوونە 

گەنجانی ئاگرکووژێنەوە یان گەنجانی خاچی سوور(

a ڕێکخراوی ڕێچکە دۆزەرەوەکان

a )ڕێکخراوی گەنجان کە الیەنگری ژینگە و پاراستنی رسوشنت )بۆ منوونە، فێدراسیۆنی گەنجان

a  ڕێکخراوی گەنجان کە بەشێوەی نێونەتەوەیی / فرەکولتوری کاردەکەن 

)بۆ منوونە، djo-کۆلکەزێڕینە بەرلین یان بزووتنەوەی گەنجە ئەوروپیەکان(

a  ڕێکخراوی مرۆڤدۆستی و سیاسی گەنجان )بۆ منوونە، گەنجە سوسیالیستەکانی 

ئەڵامن – بازەکان، گەنجە مرۆڤدۆستەکان، گەنجە دیموکراتەکان / گەنجە چەپەکان یان 

گەنجە رسوشت دۆستەکان(.

ڕێکخراوێکی جۆرە  چ 

هەیە؟ گەنجان 
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لەپاڵ ئەوانەشەوە بەدڵنیاییەوە زۆر بەرنامەی دیکە هەن کە لەالیەن ڕێکخراوی گەنجانەوە 

نوێنەرایەتی دەکرێن:

تۆڕی کۆمەاڵیەتی گەنجان-المبدا کە ڕێکخراوێکی گەنجانە و پارێزگاری لە مافی ژن و پیاوە گەنجە 

هاوڕەگەزبازەکان، دووڕەگەزەکان، ترانس*، دووالیەنەکان*، نێرەمووکەکان )LGBTIQ( دەکات.

باڵوکراوەای گەنجان ڕێکخراوەیەکە بۆ خەڵکانی گەنج کە لە ڕاگەیاندن دا تێدەکۆشن. منوونەیەکی 

دیکە، ئامارۆ فۆرۆیە کە ڕێکخراوێکی گەنجانە لە ڕۆمەوە بۆ گەنجانی خەڵکی ڕۆم و ئەوانەی 

خەڵکی ڕۆم نین، هەروەها ڕێکخراوەی کۆم جووان بەرلین، ڕێکخراوێکە بۆ مندااڵن و گەنجانی کورد. 

کورتەیەک سەبارەت بە ڕێکخراوەکانی گەنجانی بەرلین لەسەر ماڵپەڕی گەنجانی نەتەوەیی بەرلین 

 .www.ljrberlin.de :لەبەردەستدایە

لە ماڵپەڕی گەنجانی نەتەوەیی بەرلین سەرجەم هەموو ڕێکخراوەکانی گەنجانی بەرلین 

کۆکراونەتەوە. تا ئێستا ٣٣ ڕێکخراوی گەنجان لە ڕێکخراوی گەنجانی نەتەوەیی بەرلین دا ئەندامن.
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زۆربەی ئەو خەڵکانەی کاری گەنجان پێشکەش دەکەن، بە ویستی خۆیان و خۆبەخشانە کاردەکەن. 

بەتایبەتی لە ڕێکخراوەکانی گەنجان، خەڵکانی گەنج ئەوە بۆ سااڵنێکی زۆرە بە شێوەیەکی 

خۆبەخشانە کاردەکەن. 

کەسانی دیکە کە لە ڕێکخراوەکانی گەنجان کاردەکەن، بۆ ئەم کارە ڕاهێنانیان بینیوە. لە ڕاستی 

دا بۆ ئەم کارە لە زانکۆ خوێندوویانە یان خولی ڕاهێنانیان لە دەروونناسی بینیوە. لەپاڵ خەڵکانی 

دامەزراوی ڕێکخراوی گەنجان، زۆربەی کارەکان لەالیەن خەڵکانی خۆبەخشەوە پشتیوانی دەکرێت 

و بەئەنجام دەگات. 

خەڵکانی ناو ڕیکخراوەکان چاودێری هەموو شتێک دەکەن. مندااڵن و گەنجان دەتوانن بێن بۆ ئەم 

ڕێکخراوانە و لە بەرنامەکان دا بەشداری بکەن.

ڕیکخراوەکانی لە  خەڵکانەی  ئەو 

پێشکەش گەنجان  کاری  گەنجان 

کێن؟ دەکەن 
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زۆربەی ئەو کەسانەی خۆبەخشانە لە ڕێکخراوەکانی گەنجاندا کاردەکەن لە خولی ڕاهێنان دا 

خوێندوویانە و فێربوون کە چۆن لەگەڵ مندااڵن وگەنجان هەڵسوکەوت بکەن. ئەم خولی ڕاهێنانە 

 .Juleica – لەالیەن زۆربەی ڕێکخراوەکانی گەنجانەوە پێشکەش دەکرێت: خولی

Juleica بە مانای کارتی سەرۆکانی گەنجە. تەنیا کاتێک کارتی Juleica دەتوانی وەرگری کە لە ٤٠ 

کاتژمێر خولی ڕاهێنانی دەروونناسی و مافناسی دا بەشداریت کردبێت، خولێکی بەشی فریاکاریت 

تەواوکردبێت و بە شێوەیەکی خۆبەخشانە لە ڕێکخراوەیەکی گەنجان دا کارت کردبێت.
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خەڵکانی گەنج مافی ئەوەیان هەیە بەڕێوەبەری ئەو بەرنامە و پێشکەشکاریانە بن کە بەپێی 

حەز و ئارەزووەکانی خۆیان دایانڕشتووە. بۆیە ڕێکخراوەکانی گەنجان، ئەو شوێنەی گەنجان تیایدا 

کۆدەبنەوە، لەالیەن دەوڵەتەوە پشتیوانی دەکرێن.

کاری ڕێکخراوەکانی گەنجان بەپێی بنەمایەکی یاسایی داڕێژراوە. ئەم کارە لە کتێبی ژمارە هەشتی 

یاسای کۆمەڵگا دا هاتووە. 

بێجگە لەوە ڕێکخراوەکانی گەنجان لە ڕێگای پێبەخشینەوە لە ڕووی داراییەوە خۆیان بەڕێوە دەبن. 

لە هەندێک لە ڕێکخراوەکان، ئەندامەکان حەقی ئەندامەتی دەدەن. هەندێ لە بەرنامەکان بۆ 

منوونە حەسانەوەی کاتی پشوودان پارەیان پێویستە. زۆربەی ڕێکخراوەکانی گەنجان بەاڵم نرخی 

بەرنامەکانیان بە پارەیەکی کەم پێشکەش دەکەن. 

زۆر لە بەرنامەکانی ڕێکخراوەکانی گەنجان بە بێ پارەن – و بە شێوەیەکی بەردەوام و ڕێکوپێک 

پێشکەش دەکرێن!

گەنجان ڕێکخراوەکانی 

پێدەدرێت؟ پارەیان  لەکوێوە 
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نەتەوەیی بەرلین دا پێکهاتووە. بڕەوپێدراوە لەالیەن 



چیت پێخۆشە؟ بەدڵنیاییەوە ڕێکخراوەیەکی گەنجان لە بەرلین هەیە کە تۆ بتوانی لەگەڵ ئەو 

خەڵکە گەنجانە ئاشنا بی کە ڕێک حەز و خولیاتان وەک یەک بێت!

 ڕێکخراوەکانی گەنجان سەبارەت بە ماڵپەڕەکان، فەیسبووک، هەروەها سەبارەت بە 

بەرنامەکانی ڕیکخراوەی گەنجانی نەتەوەیی بەرلین لەدرێژایی ساڵ و هەروەها بەرنامەکانیان 

زانیاریتان دەدەنێ. 

لێرە پوختەیەک دەبینی سەبارەت بەوەی لە بەرلین کامە ڕێکخراوەی گەنجان هەیە:

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

http://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat

تۆ هەروەها دەتوانی ڕاستەوخۆ پرسیارمان لێ بکەی! 

 تەلەفۆمنان بۆ بکە یان ئیمەیلامن بۆ بنێرە:

 030 818 86 100 �
info@ljrberlin.de 

بکە! بەشداری 


