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به لوکزامبورگ خوش آمدید
این بروشور حاصل تالش مشرتک انجمن حامیت از كارمندان 

و کارگران مهاجر با نام اختصاري ASTI و اداره OLAI كه 

وابسته به وزارت خانواده می باشد، و همچنني با حاميت 

مالی صندوق اروپايی کمک به پناهجويان، مهاجران و 

 )AMIF( جذب و ادغام آنها در جامعه به طور اختصار

ميباشد.

این جزوه کامل نیست ولی تا حدودی شام را با قوانین 

بنیادی،  اداری و زندگی روزمره در كشور لوكزامبورگ آشنا 

میسازد. جزئیات بیشرت در مورد چگونگی استقرار و ساكن 

شدن در اين كشور که به ٩ زبان ترجمه شده و قابل دانلود 

کردن است، در سایت www.guichet.public.lu در اختیار 

شامست.

مطالب اين بروشور جهت استفاده مهاجران و پناهندگان 

فارسی زبان ترجمه شده و اميدواريم كه مناسب و مفيد 

واقع شود.

الزم به يادآوري است كه درخواست كنندگان پناهندگي و 

آنهايي كه پناهندگيشان مورد قبول دولت لوكزامبورگ قرار 

گرفته مشمول قوانني پناهندگي هستند و قوانني مهاجريت در 

مورد آنها قابل اجرا نيست.

 تنها مهاجراين كه بصورت قانوين وارد لوكزامبورگ شده 

و مشغول كار و زندگي هستند مشمول قوانني مهاجريت 

هستند، و بايستي در امتام هر دوره اقامتي نسبت به متديد 

آن اقدام كنند.
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توضيحات عمومي
زندگي در لوكزامبورگ؛

لوکزامبورگ کشوري است که بسیاری از مردمان نقاط مختلف جهان را براي زندگي به وسوسه مياندازد، 
با اينكه حقوق پرداختي در اين كشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر نسبتا باال است، بايد 
در نظر داشته باشيد که هزینه های زندگی و محل اقامت و مسكن در لوکزامبورگ باالست. بعالوه 
لوكزامبورگ از نظر زباين هم در محيط كار و وهم در مراكز آموزيش كشور پيچيده اي است و مردم 

در زندگي روزانه خود حداقل با سه زبان رسمي، لوكزامبورگي، فرانسوي و آملاين در ارتباط هستند، و 
سيستم آموزيش اين كشور نيز از هامن سالهاي اوليه مدرسه تاكيد براين زبانها دارد. بنابراين شخص 

متقايض زندگي در لوكزامبورگ بايد اين مسائل را به خويب مد نظر خود قرار دهد.

زبان در لوکزامبورگ؛
زبان لوکزامبورگی زبان اصيل برای ارتباطات روزمره در اين كشور است و شام را قادر می سازد به 

صورت موفق تري در جامعه ادغام و پذيرفته شويد. زبانهاي فرانسه و آملاين به صورت زبان اداری و در 
بخش اقتصادی مورد استفاده قرار ميگريند. بسته به موقعیت شغيل كه در آن قرار ميگرييد، کارفرماي 

شام ممکن است از شام انتظار دانسنت ييك از اين دو زبان يا هر دو را داشته باشد.

آموزش براي کودکان؛
مدارس ابتدایی ٩ سال اول دوره آموزيش كودكان را پوشش می دهد و شامل ٤ دوره تحصييل ميباشد. 

آموزش براي همه کودکان و نوجوانان بین سنني ٤-16 بصورت اجباري ارائه ميشود. ثبت نام در مدارس 
ابتدایی در کمون )شهرداري( محل اقامتتان صورت ميپذيرد. برای کسب اطالعات بیشرت، شام ميتوانيد با 

وزارت آموزش و تحصيالت )www.men.lu( متاس بگیرید.

خانواده هايي كه کودکانشان مقطع ابتدایی را در کشور خود تکمیل منوده اند، به محض ورود به 
لوكزامبورگ بايستي CASNA را )كه مربوط به تحصيالت و آموزش برای تازه واردین است( در جريان اين 

امر قرار دهند.

پیدا کردن كار در لوکزامبورگ؛
پيدا كردن كار در كشور لوکزامبورگ آسان نيست، اما شام ميتوانيد از طریق ADEM )آژانس استخدام(، 

يا از طریق اینرتنت )به عنوان مثال www.monster.lu(، يا از طریق روزنامه ها، و یا آژانس های 
استخدام موقت و كوتاه مدت كاري، اقدام به پيدا كردن كار مورد عالقه و در حيطه تخصيص خود كنيد. 

الزم به ياد آوري است که دانسنت حداقل ييك از سه زبان لوكزامبورگي، فرانسه، يا آملاين ميتواند ييك از 
رشايط مهم استخدام باشد.

پیدا کردن محل اقامت در لوکزامبورگ؛
اجاره مسكن و ملک در لوکزامبورگ باالست. بنابراین، به جهت 

جلوگريي از مشكالت احتاميل در مورد مسکن، آگاهانه رشايط خود 
و بازار را مورد سنجش قرار دهيد، ميتوانيد به جهت آگاهي از 

وضعیت هزینه های اجاره در لوکزامبورگ قبل از اقدام با مراجعه 
 www.athome.lu به وب سایت هایی مانند 

یا www.luxbazar.lu برآوردي تقريبي از رشايط بدست آوريد. 
و نيز اينكه اگر شام تصميم به اجاره یک آپارمتان و یا یک خانه 
از طریق یک آژانس را داريد، باید مطلع باشيد که هزینه های 

آژانس حدود 1 ماه از مقدار اجاره خواهد بود.

بعالوه اينكه در نظر داشته باشيد كه صاحب خانه از شام مبلغي 
براي تضمني پرداخت كرايه و تخليه خواهد گرفت كه معادل دو 
تا سه برابر مبلغ اجاره خواهد بود، مثالً براي اجاره يك واحد به 
ارزش 1000 يورو شام بايستي در لحظه عقد قرارداد مبلغ 3000 
يا ٤000 يورو بپردازيد، كه اين مبلغ تضمني هنگام تخليه به شام 

برگردانده خواهد شد.

مشكل ديگر اينكه صاحب خانه ها معموالً از اجاره دادن 
مكانشان به كساين كه قرارداد دامئي كاري )CDI( ندارند، اجتناب 

ميكنند.

بعيض اقدامات، اگر چه محدود، ميتوانند براي حل مشكل پيدا 
كردن اقامتگاه در لوكزامبورگ به شام كمك كنند؛ از جمله اجاره 
اتاق از بعيض كافه ها و رستورانها، كه معموالً همراه با صبحانه 

هست، ويل باید مطمنئ بود كه آنها اجازه صدور قرارداد اجاره، و 
رشايط بهداشتي مناسب را دارا باشند.

و دیگر اینکه اجاره يك آپارمتان همراه با يك همخانه می باشد؛ 
 براي كسب اطالعات بيشرت مراجعه كنيد به وبسايت:

www.appartager.lu 
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اقامت قانونی مطابق قوانين مهاجرتي
اجازه اقامت برای صاحبان مشاغل؛

این نوع از اجازه اقامت برای شهروندان کشورهاي خارج از اتحاديه اروپا صادر ميشود كه متايل 
دارند كسب و كار و تجارت خود را در لوکزامبورگ ايجاد كنند. براي بدست آوردن اين نوع از اقامت، 

شخص بايستي درخواست مجوز افتتاح محل كسب و كار خود )بعنوان یک صاحب كار( را از بخش 
مهاجرت وزارت امور خارجه و اروپايي درخواست كند.

اجازه اقامت برای یک فرد صاحب كسب و كار)خود اشتغال( حداکرث برای مدت 3 سال اعتبار دارد و 
البته كه طبق رشايط و مقررايت قابل متديد در پایان اين دوره ميباشد.

رشایطي كه فرد در هنگام تقاضا بايد دارا باشد:

• مهارت و قابليتهاي مورد نیاز برای رشوع اين کسب و کار
• منابع مايل کافی برای انجام این کار

• احتیاجات اقتصادی لوکزامبورگ را براورده كند.
در صورتی که متقاضی هنوز ساکن در لوکزامبورگ نیست، اين درخواست بايستي قبل از آمدن به 

 www.guichet.public.lu لوکزامبورگ داده شود. ميتوانيد در وبسايت 
)لغات كليدي: travailleur indépendant pays tiers( اطالعات رضوري در اين زمينه را كسب كنيد.

اجازه اقامت براي كارمندان و كارگران بخشهاي مختلف؛
شهروندان كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا براي كار كردن و استخدام شدن در كشور لوكزامبورگ 

احتياج به تهيه اجازه اقامت دارند.

اين اجازه ساالنه يكبار داده ميشود، براي سال اول شخص استخدام شده منيتواند حيطه شغيل خود را 
تغيري دهد، اما پر واضح است كه ميتواند محل كار و كارفرماي خود را تغيري دهد. اين اقامت ميتواند 

در پايان دوره يكساله متديد شود.

اقدامات الزم:
هر كارفرمايي كه بعد از اظهار »موقعيت خايل براي شغيل مشخص« از ADEM )آژانس استخدام 

لوكزامبورگ( موفق به پيدا كردن كارمند مناسب و مّد نظر خود نشود، ميتواند مستقال شخص مورد 
نظر خود را از بني شهروندان كشور سوم )غري از اتحاديه اروپا( استخدام کرده و قرارداد به امضا 

برساند )اين قرارداد تنها محدود به زماين هست كه اجازه از طرف ADEM و مراجع قانوين صادر شود(، 
نتيجتاً در اين رشايط است كه متقايض موقعيت شغيل بايستي مراحل قانوين الزم را جهت كسب 

اقامت لوكزامبورگ از طريق كارمند يا كارگر استخدامي به انجام برساند. درخواست اجازه اقامت براي 

يك كارمند يا كارگر جديد از طرف كارفرما داده ميشود، و بايستي 
كه قبل از ورود متقايض آن موقعيت شغيل مشخص به تأييد اداره 

مهاجرت برسد )بجز در مواردي كه متقايض شغل قبالً بصورت 
قانوين اجازه اقامت را كسب كرده باشد(.

مراحيل كه بايد رعايت شوند:
 ،ADEM اظهار وجود يك موقعيت شغيل خايل از طریق كارفرما به  •

فرمهاي مربوطه در وبسايت www.adem.lu موجود ميباشند.
درخواست مدارك الزم، ADEM به مدت سه هفته افرادي را كه   •

ارجحيت بر احراز اين موقعيت شغيل را دارند برريس خواهد كرد، 
در اين مدت محدود اگر شخص مورد نظر پيدا نشود، كارفرما 
ميتواند از ADEM درخواست اجازه نامه براي استخدام شخص 
مورد نظر خود را بدهد. در مدت پنج روز كاري اين مجوز از 

طرف ADEM صادر خواهد شد.
قرارداد كاري، در اين مرحله كارفرما بايستي قرارداد كاري با   •

شخص متقايض كار مورد نظر به امضا برساند. در قرارداد قيد 
خواهد شد كه شخص استخدام شده در ارسع وقت كار خود 
را رشوع خواهد كرد و مشمول قوانني پرداخت حقوق و مزايا 

خواهد شد.
مرحله تقاضاي اقامت، براي فرد استخدام شده از كشور سوم   •

)غري از اتحاديه اروپا( بايستي مستقيامً از طرف خود فرد 
استخدام شده به اداره مهاجرت تسليم شود )دقت كنيد كه اين 

امر توسط كارفرما صورت منيپذيرد(. بعد از اين مرحله هست 
كه كارفرما وارد عمل شده و مدارك الزم را مهيا ميكند. وبسايت   

 www.guichet.public.lu )لغات كليدي:
 travailleur salarié pays tiers( حاوي مطالب تكمييل در اين 

زمينه ميباشد.

Le séjour régi par la loi sur l’immigration
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رشايط اقامت بلند مدت؛
تبعه یک کشور سوم )غري از اتحاده اروپا( که حداقل پنج سال متوالی 
به طور قانونی مقیم لوکزامبورگ باشد،  می تواند تقاضای اقامت بلند 

مدت مناید.

رشایط الزم برای کسب اجازه اقامت بلند مدت:
عالوه بر اقامت قانونی و بدون وقفه پنج ساله، متقاضی باید بتواند 

ادغام و ميزان جذب کافی خود را در جامعه ثابت کند. )گذراندن دوره 

الحاق سایر اعضای خانواده به شام؛
اعضای خانواده ی فرد متقاضی اقامت در لوكزامبورگ می توانند 
به او ملحق شوند. معموالً رسپرست خانواده که در لوکزامبورگ 

مشغول به کار است، ميتواند تقاضاي پيوسنت سایر اعضای 
خانواده اش را به خود در لوکزامبورگ را منايد.

اعضای خانواده عبارتند از:

همرس رسمی متقاضی  •
هر شخص دیگری که به صورت رسمی و ثبت شده در كشور   •

خود متقايض با او زندگی مشرتک داشته است.
فرزندان زیر 18 سال متقاضی به این رشط که همچنان تحت   •

رسپرستی متقاضی باشند.
والدين مستقيم شخص متقايض )پدر و مادر( در صوريت كه   •

از لحاظ مايل وابسته به متقايض باشند و اينكه شخص ديگري 
مسئول مراقبت و نگهداري از انها در كشور خودشان موجود 

نباشد.
نامربدگان به عنوان اعضای مستقیم خانواده متقاضی و تحت تکفل 

وی محسوب می شوند و در صورتیکه در کشور مبدأ تحت تکفل فرد 
دیگری نباشند متقاضی می تواند تقاضای ملحق شده آنها به خود را 

در لوكزامبورگ تقاضا کند.

شخص متقايض بايد اجازه اقامت حداقل يكساله را دارا باشد و اينكه 
بتواند ثابت كند كه براي پنج سال آينده خود هم ميتواند اجازه 

اقامت تهيه كند. و اينكه حداقل براي دوازده ماه در لوكزامبورگ كار 
و زندگي كرده باشد. همچنني بايد مداريك در اختيار داشته باشد كه 

های آموزشی زبان، رشكت در كالسهاي شناخت اجتامعي و فرهنگي، و 
نيز ارائه شواهدي داّل بر پاكدستي و ُحسن رفتار خود(.

اقدامات الزم:
متقايض بايستي فرمهاي خايص را پر كند و به اداره مربوطه تحويل 

 دهد. لیست مدارک الزم و آدرسهاي مورد نياز در وبسایت 
 www.guichet.lu )كلامت كليدي: 

 résident de longue durée pays tiers( در دسرتس شام می باشد.

میانجیگري و تسهيل امور توسط MEN؛
وزارت آموزش و تحصيالت کودکان و جوانان 

براساس درخواست تلفنی و یا کتبی مدارس و اولیا 
امکان بهره مندی از حضور یک همراه فارسی زبان 

را به شام می دهد.

آنها می توانند شام را در جلسات اطالع رسانی به 
والدین دانش آموزان - جلسات انفرادی با معلم، 

والدین و دانش آموز- برای ثبت نام در یک مدرسه- 
برای ترجمه اطالعات رسمي مربوط به مدرسه 
و همچنین نامه هایي كه براي والدین فرستاده 

ميشوند، و به عنوان مشاور در جلسات تستهاي 
روانشناسی، شام را همراهی کنند.

برای اطالعات بیشرت به رسويس ثبت نام دانش 
آموزان خارجي در وزارت آموزش و تحصيالت به 

آدرس زير مراجعه كنيد:

سالم
Moien 

حال شام چطور است؟
Wéi geet et ?

 اسم من ...است.
Ech heeschen ...

ممنون و خداحافظ
Merci an Äddi

روز خوبی داشته باشید )شب/ آخر 
هفته(.

Ech wënschen lech e schéinen 
Dag/Owend/Weekend.

من لوکزامبورگی را خیلی خوب متوجه 
منی شوم.

Ech verstinn net vill 
Lëtzebuergesch.

تا بعد.
Bis geschwënn

 ساعت چند است؟
Wéivill Auer ass et ?

چه اتوبوسی را باید سوار شوم.
Wéi ee Bus muss ech huelen?

مرتجامن صليب رسخ برای امور اداری، 

بیامرستانی و رسویسهای خدمات اجتامعی؛
اگر برای انجام امور اداری، مشاوره پزشکی، مراجعه 

به بیامرستان و یا رسویسهای اجتامعی با مشکل 
برقراری ارتباط روبرو هستيد و یا اگر قادر به 

ایجاد یک ارتباط بهینه و دو طرفه با كاركنان این 
بخشها نیستید، صليب رسخ به شام امکان همراهی 

با یک مرتجم فاريس زبان آموزش دیده و آشنا به 
فرهنگ شام را می دهد. این مرتجم شام را در ایجاد 

یک فضای مناسب برای گفتگو با فرد متخصص 
مورد نظرتان همراهی می کند. اين مرتجمني كامالً 
ُحسن بيطريف و رازداري را رعايت ميكنند، و پیرو 

درخواست موسسات اداری، خدمات اجتامعی 
و پزشکی لوکزامبورگ به محل مورد نظر اعزام 

می شوند.

مرتجمین می توانند به صورت همراه در موسسات 
مختلف خدمات خود را ارائه دهند. در موارد 
اضطراری و یا مواردی که حضور فیزیکی شان 

رضوری نیست از طریق ارتباط تلفنی کار ترجمه را 
انجام می دهند.

آدرس و شامره تلفن بخش فرهنگي و ترجمه صليب 
رسخ كه ميتوانيد درخواست مرتجم بكنيد به قرار 

زير ميباشد:

خدمات موجود در جهت تسهيل امر ارتباطات و 
تعامل در لوکزامبورگ

چند کلمه 
مورد نياز 

لوکزامبورگی

Ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse 
Service de la scolarisation  
des enfants étrangers
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
Tél: 247 - 85909  
Fax: 247-85140  
www.men.lu 
mediateurs@men.lu

11, place Dargent
L-1413 Luxembourg
Tél. : 27 55 3610 - Fax : 27 55 3611  
E-mail: interpretariat@croix-rouge.lu

ميتواند احتياجات خود و خانواده اش را بدون وابستگي به خدمات 
اجتامعي دولت،برآورده كند. بعالوه فرد بايد مداريك را نيز كه نشان 

دهنده محل زندگي و مسكن مناسب حال خود و وابستگانش در 
لوكزامبورگ هست در اختيار مراجع قرار دهد. و اينكه بتواند برا 

خود و وابستگانش بيمه خدمات درماين تهيه منايد.

بايد بطور أكيد توجه منود كه متقاضی باید قبل از ورود وابستگان 
به خاک لوکزامبورگ، جهت اخذ اجاره اقامت موقت برای اعضای 

خانواده اش، تقاضای خود را به بخش مهاجرت در وزارت امور 
خارجه تقدیم کند. پس از اخذ مجوز اقامت موقت، متقاضی 

می تواند از طریق سفارتخانه ای که مناینده کشور لوکزامبورگ در 
كشور خود است، درخواست صدور ویزای لوکزامبورگ برای اعضای 

خانواده  و وابستگانش بنامید. 

در صوريت كه خانواده فرد متقايض بتوانند با ارائه مدارك مورد نياز، 
از سفارت جواب مثبت و ويزا بگريند، ميتواند به لوكزامبورگ وارد 
شوند. اجازه اقامت موقت به مدت يكسال صادر خواهد شد و با 
توجه به رشايط ذكر شده براي متقايض، قابل متديد ميباشد. توجه 

مناييد كه اجازه اقامت همراهان منيتواند بيشرت از زمان قانوين اقامت 
فرد متقايض باشد.

برای کسب اطالعات بیشرت در مورد ویزا و اجازه اقامت به سایت 
guichet.public.lu مراجعه کنید. همچنین می توانید با شامره تلفن 
٤38333 )داخيل 1( متاس گرفته و یا ایمیل حاوی سواالت خود را در 

 زمینه مهاجرت به لوکزامبورگ به آدرس الکرتونیکی
 partenariat@asti.lu ارسال منایید.

Services facilitant la communication au Luxembourg
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یادگيری زبان لوکزامبورگی
دوره های مختلف آموزش زبان؛

دوره های متنوعي در زمينه آموزشی زبانهاي رايج در لوکزامبورگ 
ارائه می  گردند، كه در قسمت آموزش بزرگساالن در وزارت آموزش و 
تحصيالت کودکان و جوانان، مستقیامً در بعضی از دبیرستان ها، یا در 
شهرداریها و یا با کمک انجمن های غیر دولتي برنامه ریزی می کند. 

برنامه دوره های آموزشی زبان در سایتهای زیر قابل دسرتسی 
میباشند:

www.men.public.lu
www.lifelong-learning.lu 

www.insl.lu

همچنین برای یادگیری آنالین زبان لوگزامبورگی ميتوانيد به سایتهای 
زیر مراجعه کنید:

www.quattropole.org 
www.learnluxembourgish.com 

www.luxdico.lu
مرخصی آموزش زبان؛

به منظور آسانرت شدن جذب كارگران و کاركنان بخشهاي مختلف 
دولتي و غري دولتي و انطباق و جذب آنها در جامعه، رصف نظر از 

ملیتشان، و همچنني شاغلني در بخش خصويص و مشاغل آزاد که 
حداقل 6 ماه به حرفه خود در لوکزامبورگ مشغول فعاليت هستند، 
یک دوره مرخصی خاص به نام مرخصی آموزش زبان برای یادگیری 

و یا بهبود بخشیدن به مهارت های زبانی )زبان لوکزامبورگی( و 
همچنني جذب در جامعه در نظر گرفته شده است. حداکرث طول 

دوره این مرخصی ٢00 ساعت می باشد كه متقاضیان باید درخواست 
مرخصی خود را با استفاده از فرمهایی که به همین منظور پیش بینی 

شده به وزارت کار، اشتغال و اقتصاد اجتامعي ارسال کنند. الزم به 
يادآوري است كه برای کارمندان داشنت رضایت از کارفرما رضوری 

است. جزئیات بیشرت را ميتوانيد در وبسايت زیر ببینید:

www.guichet.public.lu

بيمه درماين؛
بیمه خدمات درمانی در بعضی موارد بخشی و یا متام هزینه های درمان 

را ميپردازد )ویزیت پزشک، دارو ...(. همه افراد تحت پوشش بیمه 
درمانی کارت بیمه دریافت می کنند که در هر مراجعه به پزشک و یا به 

بیامرستان باید آن را همراه داشته باشند و ارائه دهند.

اقدامات الزم:
برای ورود به سیستم بیمه و استفاده از خدمات بیمه درمانی باید به 

اداره خدمات اجتامعی و بخش ثبت نام مراجعه کنید.

•  اگر کارمند حقوق بگیر هستید، کارفرما مسئول رسیدگی به وضعیت 
بیمه شام می باشد و شام یک بیمه نامه دریافت خواهید کرد.

اگر به شغل آزاد مشغول هستید باید شخصاً پیگیر مراحل بیمه شدن   •
خود باشید.

اگر متقايض پناهندگي هستيد، به طور خودكار اين خدمات و كارت   •
بيمه را دريافت خواهيد كرد، در غري اينصورت به سوسيال خود در 

OLAI مراجعه كنيد.
قابل توجه:

• بیمه سالمت برای همه شاغلین در لوکزامبورگ اجباری است.
اعضای خانواده ی فرد بیمه شده بطور اتوماتیک تحت پوشش بیمه   •

قرار می گیرند.
آنهايي هم كه درخواست پناهنده گيشان با موفقيت به امتام رسيده و   •

از خدمات RMG استفاده مي كنند هم مشمول خدمات اين سيستم 
بيمه اي هستند.

• اگر پوشش خدمات بیمه درمانی خود را به هر نحوي از دست دهيد، 
و در صوريت كه 18 سال متام داشته باشيد، 3 ماه فرصت داريد كه 

مجدداً از طريق CCSS سابقه قبيل بيمه اي خود را ادامه دهيد.
اگر موفق به ثبت نام مجدد از طريق يك كارفرما نشديد، خودتان 

بصورت اختياري و با هزينه شخيص ميتوانيد خود را در مراكز عمومي 
خدمات اجتامعي بيمه كنيد. 3 ماه پس از ثبت نام داوطلبانه ميتوانيد از 

خدمات بیمه اي برخوردار شويد، كه در اينصورت یک بیمه نامه و یک 
کارت بیمه دریافت خواهید کرد.

Apprendre le LuxembourgeoisLa santé et le système social

براي دسرتيس به اطالعات تكمييل لطفاً به وبسايت www.ccss.lu/volontaires/maladie مراجعه فرماييد.بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی

آدرسها و اطالعات مورد نیاز:
در صفحات اول کتابچه راهنامی تلفن، لیستی از پزشکان براساس تخصص و آدرس مطب آنها در اختیار 

شام قرار دارد. همچنین شامره تلفن بیامرستانها، دیگر متخصصان در زمینه بهداشت و سالمت ، خانه های 
بهداشت و انجمن ها حاميتي و همچنین رسویس های مراقبت و نگهداري از كودكان در لوکزامبورگ در آن 

كتابچه موجود ميباشد.

حامیتهای اجتامعی؛
این رسویس ها با یافنت راه حل مناسب، جوابگوی 
نيازهاي اجتامعی، مادی و معنوی ساکنین قانونی 

شهر میباشند.

 منونه هایی از این نوع خدمات:

• ترتیب ارائه درخواست حداقل درآمد ماهانه 
برای متقاضی )RMG( و پیگیری های الزم در 

این زمینه
• دست یافنت به دیگر حقوق اسايس اجتامعی

رسويسهاي مختلف براي افراد ساملند.  •
• مشاوره و یا پیگیری مشکالت خانوادگی و 

روابط بین افراد خانواده
• مشاوره اجتامعی و روانی

• کمک هایي در امور اداری، مثالً کمک به 
پرکردن فرم ها و یا نوشنت نامه  و...

• هدایت متقاضی در صورت نیاز به دیگر 
رسویس ها.

برای کسب اطالعات بیشرت با شهرداری محل 
سکونت خود متاس بگیرید.

خدمات حقوقی؛
برای اطمینان از دستیابی اقشار متوسط به 

خدمات حقوقی، همواره یک مشاور حقوقی 
آماده ارائه این خدمات می باشد. به این معنی 
که متقاضیان می توانند از حامیت یک وکیل به 

صورت رایگان استفاده کنند. این مشاور حقوقی 
می تواند متقاضی را در امور حقوقی، فراحقوقی، 

در جهت منافع متقاضی، دعاوی قضایی به نفع یا 
علیه شام، شام را همراهی کند.

رسویس پذیرش و اطالعات حقوقی به صورت 
رایگان در آدرس های زیر آماده ارائه خدمات 

می باشند:

Luxembourg : Cité Judiciaire, Bâtiment 
BC, L-2080, Luxembourg, Tél : 22 18 46 

Diekirch : Place Joseph Bech, L-9211 
Diekirch, Tél: 80 23 15

Esch-sur-Alzette : Place Norbert Metz, 
L-4239 Esch/Alzette, Tél: 54 15 52.
همچنني به صورت آنالين ميتوانيد از وبسايت 

 مرکز اطالعات پایه اي و قضایی به آدرس؛
 www.justice.public.lu استفاده كنيد.
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سيستم تحصيل و تعليم و تربيت 
کودکان

در لوكزامبورگ رفنت به مدرسه از سن ٤ تا 16 سالگي اجباري است، و 
اين آموزش عمومي به صورت رايگان ارائه ميشود .

 مقطع ابتدايي كه شامل ٤ دوره ميباشد: 
دوره يك )از ٤تا 5 سال(، قبل از ورود به اين مقطع كودكان ميتوانند 

از يك دوره آمادگي اختياري كه از 3 سالگي رشوع ميشود استفاده 
كنند. 

دوره دوم )از 6 تا 7 سالگي طول ميكشد(. 
دوره سوم )از 8 تا ٩ سالگي كودك را شامل ميشود(. 

 دوره چهارم )10 و 11 سالگي كودك شام را شامل ميشود(. 
در اين مقطع متامي كتابهاي دريس بصورت رايگان در اختيار دانش 

آموزان قرار ميگريند.

مقطع آموزش متوسطه و دبريستاين:
 این مقطع به دو دسته تقسیم می شود

آموزش متوسطه کالسیک كه 7 سال بطول ميانجامد.   -1

آموزش متوسطه فنی و حرفه اي، كه يك دوره 6 تا 8 ساله را   -٢
شامل ميشود.

 اين نوع از آموزش شامل گرایش ها و دوره های مختلف آموزشی 
است و برحسب نوع گرایش مدت زمان آن متغیر است. تهیه کتابها 
در این مقطع به عهده دانش آموز است. اطالعات و جزئیات بیشرت 

در سایت www.men.lu در دسرتس و قابل دانلود است.

پذیرش دانش آموزان خارجی و تازه وارد؛ به فرزندان اتباع خارجی 
در بدو ورود به مدارس ابتدایی و یا مقطع متوسطه خدماتی ویژره 
در واحدی به نام CASNA در وزارت آموزش و تحصيالت كودكان و 

جوانان ارائه میشود. از طريق شامره تلفن ٢٤785٢77 و آدرس امييل 
casna@men.lu ميتوانيد اطالعات الزم را كسب كنيد.

متامي كودكان از حق آموزش و مشاركت در فعاليتهاي اجتامعي 

برخوردار هستند، و مشكالت جسامين يا ذهني مانع دسرتيس هيچ 
كوديك به آموزشهاي همگاين منيباشد. کودکانی که با محدوديتهاي 

خاص جسامين يا ذهني در امر يادگريي روبرو هستند و به آموزشهای 
ویژره نیاز دارند، توسط رسویسی به نام »آموزشهای خاص« خدمات 
آموزشی دریافت می کنند. دفرت آموزشهاي ویژره و خاص در وزارت 

آموزش و تحصيالت كه ميتوانيد اطالعات الزم را كسب كنيد به قرار 
زير ميباشد.

29, rue Aldringen 
L-2926 Luxembourg 

Tél: (+352) 247-85178/-85181  
Mail : direction@ediff.lu يا admin@ediff.lu

آموزش در متام طول دوران زندگي؛
 به بزرگساالن نيز این امکان داده می شود تا به آموزشهای تخصصی، 

دوره های آمادگی برای کسب دیپلم و یا گواهی های ملی و 
همچنین دوره های آموزيش مورد عالقه دسرتسی داشته باشند. 

مرخصی دوره های آموزشی برای متقاضی در زمینه حرفه ای، حداکرث 
80 روز می باشد. وبسایت ذيل حاوي مطالب تكمييل در اين زمينه 

 www.lifelong-learning.lu .ميباشد

خدمات كمك مايل به شكل ُبن براي تحصيل؛
این رسویس همه خانواده ها را تحت پوشش کمک مالی دولتی قرار 
می دهد تا از خدمات پذيرش و نگهداری کودکان در مهد کودکها و 

یا ارگانهای مشابه دیگر در لوکزامبورگ برخوردار شوند.

این حامیت دولتی رصفنظر از درآمد خانواده ها به هر کودک اجازه 
می دهد که در یکی از موسسات نگهداری اطفال )مهد کودک 

عمومی، مهد کودک خصوصی و مراكز نگهداري روزانه و...( حداقل 
به مدت 3 ساعت در هفته پذیرفته شود.

اقدامات الزم:
 به منظور بهره مندی از رسويس و تهيه بُن ، ويّل )یا رسپرست 

قانونی( باید درخواست دریافت کارت پیوسنت به این سیستم را نزد 
شهرداری محل زندگی شان ارائه دهند. به این ترتیب هرکودک یک 

کارت منحرص به فرد دریافت خواهد کرد. این کارت رایگان است و 
پس از امضای قراردادی با شهرداری محل زندگی در اختیار متقاضی 

قرار می گیرد. در وبسایت www.accueilenfant.lu اطالعات الزم در 
اختيار شام قرار گرفته است.

اگر فرزند شام مایل به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی است، 
سیستم بورس و کمک هزینه تحصیلی بالعوض این امکان را به 

جوانان ساکن لوکزامبورگ میدهد تا به راحتی تحصیالتشان را مستقل 
از توان مالی و یا خواست خانواده ادامه دهند.

رشایط احراز: 
نام نویسی در یک دوره آموزش عالی و دارا بودن یکی از رشایط زیر:

شهروندان یک کشور سوم )غري از اتحاده اروپا( که به مدت 5 سال   •
ساکن لوکزامبورگ باشند، 

دارای دیپلم متوسطه معادل لوکزامبورگی   •

كساين كه موفق به أخذ پناهندگي شده اند و ساکن لوکزامبورگ   •
هستند، برای اطالعات بیشرت به مركز اسناد و اطالعات تحصيالت 

تكمييل )CEDIES( مراجعه كنيد:

18-20, montée de la Pétrusse  
L-2327 Luxembourg 

Tél. : (+352) 247-88650  
info@cedies.public.lu  
www.cedies.public.lu

Le système scolaire et la scolarisation
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کسب تابعيت لوکزامبورگی و 
تابعيت دوگانه

از اول ژانویه ٢00٩ دولت لوکزامبورگ با داشنت تابعیت دوگانه 
شهروندانش موافقت کرده است. با وجود اينكه دولت جمهوري 

اسالمي ايران تابعيت دو گانه شهروندانش را منيپذيرد، بدين منظور 
دولت لوكزامبورگ هنگام اعطاء تابعيت به ايرانيان، تابعيت ايراين 

انها را در نظر منيگريد. 

توجه داشته باشيد كه قوانني شهروندي از سال ٢017 اصالح خواهند 
شد.

رشایط الزم جهت اقدام:

داشنت 18 سال متام هنگام درخواست  •
سکونت قانونی در کشور لوکزامبورگ به مدت 7 سال متوالی و   •

بدون انقطاع 
3 جلسه حضور در کالسهای آشنایی ابتدایی با قوانین مدنی  •

رفتار شایسته   •
قبولی در امتحان شفاهی زبان لوکزامبورگی، این آزمون شامل درک   •

مطلب متقاضی باید سطح A٢ در چهارچوب مالک های اروپایی 
در زمینه زبان، بیان و تعامل شفاهی را دارا باشد.

اقدامات الزم:

درخواست کتبی در شهرداری محل اقامت متقاضی و خطاب به 
وزارت دادگسرتی تنظیم شود. ارسال درخواست به وزیر دادگسرتی 

بر عهده شهرداری است. اطالعات تكمييل را ميتوانيد از دفرت كسب 
شهروندي وزارت دادگسرتي دريافت مناييد.

Service de l’indigénat 
13, rue Erasme 

L-2934 Luxembourg 
Tél: (+352) 247-88588   1000-8002    يا

سرویس اطالع رساني وبسایت
هدف اصيل اين وبسايت آشنا كردن شهروندان كشورهاي خارجي 

از رشايط كاري، حرفه اي، خدمات اجتامعي، بهداشت و سالمت در 
كشور لوكزامبورگ است، كه حاوي اطالعات ارزشمندي در زمينه 

اسكان و استقرار و همچنني شناخت، جذب و ادغام در فرهنگ و 
جامعه لوكزامبورگ ميباشد.

اطالعات مربوط به بخش »شهروندي« به زبانهاي آملاين و فرانسه 
تهيه شده، ويل بخش مربوط به »مهاجرت« به زبان انگلييس نيز در 

دسرتس شامست. عالوه بر اينها شام با مراجعه به اين وبسايت از 
اطالعات ارزشمند و كاربردي ديگري هم بهره مند خواهيد شد.

متفرقه/
معريف مجموعه ASTI و رسویس اطالع رساين براي مهاجرين:

این مؤسسه، اطالعات و خدمايت در زمينه چگونگی به رسمیت شناخته 
شدن حقوق و حضور اتباع کشورهاي غري اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ را 

در اختیار شام قرار می دهد، كه در واحدهاي زير قابل دسرتيس ميباشد؛

واحد اطالع رسانی در مركز مؤسسه براي شهروندان كشورهاي خارج از   •
اتحاديه اروپا با همكاري موسسات فعال در اين زمينه.

.ASTI واحد اطالع رسانی مستقر در انجمن های محلی همکار با مؤسسه  •
اين مؤسسه همچنني با ترتیب دادن دوره های آموزيش و توجیهی در مورد 

قوانین جدید مهاجرت برای انجمن های فعال در زمینه  امور اجتامعی و 
دیگر ارگانهای عالقمند همكاري ميكند.

برای ارتباط و کسب اطالعات بيشرت ميتوانيد روزهاي دوشنبه در جلسات 
اطالع رساين از ساعت 3 بعدالظهر تا 6 عرص در مركز ASTI رشكت كنيد، 

و همچنني ميتوانيد از طريق شامره تلفن ٤38333 داخيل 1 روزهاي 
دوشنبه تا جمعه از ساعت ٩ صبح ايٰل 11 اطالعات مورد نياز خود را 

دريافت داريد. همچنني ميتوانيد با آدرس ایمیل partenariat@asti.lu يا 
guichet@asti.lu با ما در متاس باشيد. 

La nationalité luxembourgeoise

www.guichet.public.lu

آدرس مؤسسه ASTI به قرار زير ميباشد، كه ميتوانيد با اتوبوس 
شامره هاي 10-11و٢1از كنار ايستگاه قطار سوار شده و در ايستگاه 

)Eecher Plaz( روبروي پمپ بنزين پياده شويد.

Association de Soutien aux Travailleurs  
Immigrés (ASTI) Asbl  

10-12, rue Auguste Laval 
L-1922 Luxembourg
معريف چند سايت مفيد:

www.asti.lu
www.guichet.public.lu 

www.vdl.lu 
www.angloinfo.lu 

www.justarrived.lu  
www.uni.lu

Le site www.guichet.public.lu et son utilisation
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