الخدمات المتخصصة بالهجرة نويمونستر

استشارات الهجرة المخصصه للمهاجرين البالغين ( ام بي اي) و استشارات الهجرة شليسفيغ هولشتين ( ام بي اس – اتش) يقدمان
المشورات و يرافقون بشكل خاص الناس اللذين هاجروا حديثا الى المانيا ,و ايضا ً المهاجرات والمهاجرين اصحاب االحتياجات
الخاصه اللذين يعيشون من مده طويله في المانيا.المهاجرين الجدد والمهاجرات الجدد يحصلون على مشوره و رعايه في كل االسئله
المتعلقه بمسائل االندماج في المجتمع وصلواً الى الهدف  ,تقوية المبادرة الذاتيه والتنظيم الذاتي .
خدمة الشباب المهاجر (يوت ام دي) وسيلة لدمج الشباب من أصول مهاجرة .الشباب يجب أن يحصل دعم الالزم للحاجات
الضروريه ،والذي يسمح لهم باالندماج التعليمي والمهني واالجتماعي في المجتمع األلماني.
جميع الخدمات المتخصصة بالهجرة نويمونستر يعملون وفقا ً (ادارة الحالة) اي رعايه شامله للقضية ,توسط ,دورات االندماج,
دورات اللغه ,و استشارات حول االسئله القانونيه االجتماعية و االسئله القانونية المتعلقه باالجانب ,استشارات متعلقه بالمدرسه
والتعليم المهني  ,العمل والمهنه  ,تقديم دعم لحل مشكلة السكن ,مساعدة في ما يتعلق بالمسائل الشخصيه و العائليه و دعم للتواصل
مع الجهات الحكوميه.
دياكوني فيرك
الت هول اشتين جي ام بي ها
نيكول نورمان -لينز
هارت 224
نويمونستر 24534
هاتف04321 / 25 22 130 14
فاكس04321 / 25 22 130 19
migration@diakonie-altholstein.de
nicole.normann-lenz@diakoniealtholstein.de

دياكوني فيرك
الت هول اشتين جي ام بي ها
غيكا مووالء
هارت 224
نويمونستر 24534
هاتف04321 / 25 22 130 13
فاكس04321 / 25 22 130 19
migration@diakonie-altholstein.de
rike.mueller@diakonie-altholstein.de

اوقات الدوام
الخميس من الساعه  10صباحا ً الي  12ظهراً
اللغات
الماني  ,فرنسي

التخصص:
الخدمات االستشارية للمهاجرين البالغين ( ام بي اي)
لم شمل األسره
دورات لغه مبسطه للنساء)(BAMF
حلقات محادثه باللغه االلمانيه للنساء

مع مترجم عربي ,تركي ,داري

اوقات الدوام
الثالثاء من الساعة  14الي الساعة 16
االربعاء من الساعة  10الي الساعة 12
الخميس من الساعة  15الي الساعة 17
تقديم معلومات .اجراءات سير قضية اللجوء
كافي هارت
يوم الخميس من الساعة  18الي الساعة 20
تقديم معلومات .عن الهروب واللجوء
كافي هارت
اللغات:
االلمانية و االنجليزية
مع مترجمين و مترجمات
عربي  ,تركي  ,داري

التخصص:
تقديم المشورة لالجئين
التشاور األولي والتوجيه
التحضيرلجلسة المحكمة
تقديم المشورة (مقهى هارت)
األحداث إلى إجراءات اللجوء
جلسات معلومات عن الدول النازحه
دورات تعلم اللغة األلمانية المبسطه .

دياكوني فيرك
الت هول اشتين جي ام بي ها
زيالن سيبا
هارت 224
نويمونستر 24534
هاتف04321 / 25 22 130 16
فاكس04321 / 25 22 130 19

اللغات:
االلمانية ,الكردية

migration@diakonie-altholstein.de
zilan.cebe@diakonie-altholstein.de

مع مترجمين و مترجمات
عربي  ,تركي  ,داري

دياكوني فيرك
الت هول اشتين جي ام بي ها
لينا بيرمان
هارت 224
نويمونستر 24534
هاتف04321 / 25 22 130 14
فاكس04321 / 25 22 130 19
migration@diakonie-altholstein.de
lena.behrmann@diakoniealtholstein.de

اوقات الدوام:
االثنين من الساعة  10.00الى الساعة 12.00
هارت كافي
الثالثاء من الساعة  14.00الى الساعة 16.00

اتحاد كاريتاز
تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
لودميال شاالن
لينيا اشتغاصا 1
نويمونستر 24534
هاتف 04321/ 1 46 06 :
فاكس 04321/ 1 40 82 :
migration-nms@caritas-sh.de

الصليب االحمر االلماني
اتحاد دائرة نويمونستر اي .فاو
بيوتر كاالوسن
كريستيان اشتغاصا 33
نويمونستر 24534
هاتف 04321/ 260 18 63 :
فاكس 04321/ 260 18 64 :
piotr.claussen@drk-nms.de

اه فو
الرابطه المحليه تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
مركز االندماج
مريم كاليونجو
جوبلن بالتس 2
نويمونستر 24534
هاتف 04321/ 48 9 03 15:
فاكس 04321/ 48 9 03 29 :
meryem.kalyoncu@awo-sh.de

اوقات الدوام:
الثالثا من الساعة  10.00الى الساعة 12.00
الجمعة من الساعة  10.00الى الساعة 12.00

التخصص
تقديم استشارات حول اجراءات سير دعوى اللجوء.
مشورات حول العوده الطوعية الوطن.
مشورات اجتماعية.

التخصص
أستشارات الهجرة للمهاجرين البالغين( ام بي اي).
لم شمل العائله.
تقديم دورة اللغة المبسطه للنساء.
حلقات المحادثة بالغة االلمانية للمهاجرين.

اللغات:
االلمانية ,االنجليزية
مع مترجمين و مترجمات
عربي  ,تركي  ,داري

أوقات الدوام:
الثالثاء من الساعة  09.00الى الساعه 12.00
الخميس من الساعة  14.00الى الساعه18.00
فقط بعد تحديد موعد سابق

التخصص
استشارات حول المهنه و التعليم.
اكتشاف المهارات الشخصية.
تقديم المشوره للنساء.
البلدان المنضمه حديثا ً الي االتحاد االوروبي.

اللغات:
االلمانية  ,الروسية

أوقات الدوام:
الثالثاء من الساعة  09.00الى الساعه 12.00
الخميس من الساعة  14.00الى الساعه17.00
فقط بعد تحديد موعد سابق

التخصص
أستشارات الهجرة للمهاجرين البالغين( ام بي اي).
استشارات للعادئين الحقاَ.
اسئله حول بي فاو اف جي  .و اس تي أه جي.
مراجعة المهارات.
مرافق اثناء االندماج.
المشوره الفردية.

اوقات الدوام :
الثالثاء من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
الخميس من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
بعد اخذ موعد سابق

التخصص
أستشارات الهجرة للمهاجرين البالغين( ام بي اي).
الفرديه.
مرافق اثناء االندماج.
المشوره الفردية.
تقديم دورة اللغة المبسطه للنساء (بي اه ام اف).

اللغات:
البلولنديه ( اللغة االم )
االلمانية  ,الروسية

اللغات:
االلمانية ,العربية ,التركية

اه فو
الرابطه المحليه تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
مركز االندماج
ناتاليا كتوشر
جوبلن بالتس 2
نويمونستر 24534
هاتف 04321/ 48 9 03 20 :
فاكس 04321/ 48 9 03 29 :
natalia.kutscher@awo-sh.de

اه فو
الرابطه المحليه تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
مركز االندماج
ايركا هودي كافا
جوبلن بالتس 2
نويمونستر 24534
هاتف 04321/ 48 9 03 10 :
فاكس 04321/ 48 9 03 29 :
erika.hudecova@awo-sh.de

اه فو
الرابطه المحليه تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
مركز االندماج
إينا شراينر
جوبلن بالتس 2
نويمونستر 24534
جوال0170/ 70 96 988 :
ina.schreiner@awo-sh.de

اه فو
الرابطه المحليه تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
مركز االندماج
كاترين لورس
جوبلن بالتس 2
نويمونستر 24534
هاتف04321/ 4 03 68 97:
فاكس04321/ 4 89 03 29:
kathrin.luehrs@awo-sh.de

اوم فلت تيشنيك سوسيالس اي .فاو.
في مكاتب منظمة اه فو
الرابطه المحليه تشلسيغ -هولشتاين اي .فاو
دوريس غايش هارد
جوبلن بالتس 2
نويمونستر 24534
جوال 0152 / 36 92 81 13 :
reichhardt.iqr@utsev.de

اوقات الدوام :
الثالثاء من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
الخميس من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
بعد اخذ موعد سابق

التخصص:
استشارات الهجرة تشلسيغ -هولشتاين ( ام بي اس – ها)
مشورات شخصية للبالغين.
رعاية بهدف الوصول الي الذاتيه في اتخاذ القرارت
والمشاركه في الحياة االجتماعية العامة.
مرافقة اثناء االندماج.

اوقات الدوام :
الثالثاء من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
الخميس من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
بعد اخذ موعد سابق

التخصص:
خدمة هجرة الشباب ( يوت ام دي).
المشوره الفرديه.
الشخصيه.
دورات االندماج.
دورات التواصل.
استشارات االعتراف بالموهالت الدراسية والمهنية
االجنبية ـ اي كو نيتس فيرك اس ـ ها.

اوقات الدوام :
الثالثاء من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
الخميس من الساعه  14.00الي الساعه 16.00
بعد اخذ موعد سابق

التخصص :
استشارات االعتراف بالموهالت الدراسية والمهنية
االجنبية ـ اي كو نيتس فيرك اس ـ ها.
تنسيق ما يتعلق بالمترجمين والمترجمات.

اللغات:
االلمانية ,الروسية

اللغات:
االلمانية ,السلوفاكية والتشيكية

اللغات:
االلمانية ,االنجليزية

اوقات الدوام :
االثنين من الساعة  10.00الى الساعة 13.00
و ايضا ً حسب االتفاق المسبق

التخصص :
تنسيق وتنظيم دورات اللغة االلمانية
" اللغة االلمانية للمهنه اي اس اف – بامف "

اللغات:
االلمانية ,االنجليزية

اوقات الدوام :
بعد اخذ موعد سابق
اللغات :
االلمانية ,االنجليزية  ,الفرنسية

التخصص :
مشورة التاهيل اي -كاو نيتس فيرك اس – ها.
مشورة فردية لألسئلة المتعلقه بالمدخل الي دورات
التدريب المهني.
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