خدمات تخصصی مهاجرت در شهر نویمونستر
مشاوره مهاجرت برای افراد بزرگسال ( اِم بی ِا ) و قسمت مشاوره برای مهاجرین در استان شلسویگ هولشتاین ( ام بی اس ها )
قبل از هر چیز به افرادی مشاوره و خدمات ارائه می دهند که به تازگی وارد المان شده اند اما در صورت نیاز مبرم به مهاجرینی
که مدت طوالنی در الملن زندگی می کنند هم خدمات مشاوره ای ارائه میشود  .مهاجران وکسانیکه به تازگی وارد المان شده اند
مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیرند به خصوص در رابطه با مسائل و سواالت مربوط به ادغام و جذب در جامعه در راستای
تقویت و ابتکار برای کارایی بهتر و ارائه خدمات سازمانی مفیدتر.
خدمات مهاجرتی برای جوانان ( ی ام د ) سازمانی است که برای کمک و ادغام جوانان در جامعه بوجود امده است  ،برای جوانانی که پیشینه مهاجرتی دارند .
جوانان باید حمایت های مبتنی بر نیازهایشان را دریافت کنند که به انها امکان جذب در مدارس  ،بازار کار  ،و جامعه را بدهد .
همه سازمانهای امور مهاجرت در شهر نویمونستر به عنوان واسطه با هم برای کمک و تشکیل کالسهای زبان المانی  ،کالسهای فرهنگی  ،جذب و ادغام ،
مشورتهای اجتماعی  ،کار و امور کاراموزی  ،کمک برای پیدا کردن منزل همکاری می کنند و همینطور به کسانی که درگیر مشکالت خانوادگی و یا مشکالت
شخصی هستند به عنوان همراه و واسطه در ادارههای گوناگون خدمات ارائه میدهند

ساعات مالقات :
پنج شنبه ها از ساعت  ۱۰تا ۱۲

خدمات دیاکونی سازمان آلت هولشتاین
نیکو ِل ُنرمان لنز
خیابان هارت ۲۲۴
نویمونستر ۲۴۵۳۴
تلفن ۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۴ :
فاکس ۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۹ :
migration@diakonie-altholstein.de
nicole.normannlenz@diakonie-altholstein.de

موضوعات مربوطه
 .خدمات مشاوره برای
مهاجران بزرگسال
 .کمک به پیوند خانواده ها
 .آموزش زبان آلمانی سطح
پایین برای خانمها
 .صحبتهای گروهی و تیمی برای
خانمهای مهاجر به زبان آلمانی

خدمات دیاکونی سازمان آلت هولشتاین
ک موللر
ری ِ
خیابان هارت ۲۲۴
نویمونستر ۲۴۵۳۴
تلفن ۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۳ :
فاکس ۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۹ :
migration@diakonie-altholstein.de
rike.mueller@diakoniealtholstein.de

موضوعات مربوطه :
مشاوره پناهندگی
 صحبت اولیه و جهت یابی آمادگی برای اینترویو مشوره در کافه هَرت برپایی جلسات برای روندپناهندگی
 جلسات اطالع رسانی درباره کشورهایی که پناهنده ها
از انجا می ایند
 آموزش سطح پایین زبانالمانی

ساعات مالقات :
سه شنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
چهارشنبه ها از ساعت  ۱۰تا ۱۲
پنج شنبه ها از ساعت  ۳تا ۵
جلسات اطالع رسانی روند پناهندگی در کافه
هَرت
پنج شنبه ها از ساعت  ۶تا  ۸بعدازظهر
به زبانهای آلمانی و انگلیسی و زبانهای عربی
 ،ترکی و َدری با مترجم

خدمات دیاکونی سازمان آلت هولشتاین
ب
تسیالن ِک ِ
خیابان هارت ۲۲۴
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۶ :
فاکس۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۹ :
migration@diakonie-altholstein.de
zilan.cebe@diakoniealtholstein.de

موضوعات مربوطه :
 مشاوره روند پناهندگی مشاوره جهت بازگشت -مشاوره امور اجتماعی

ساعات مالقات:
سه شنبه ها از ساعت  ۱۰تا ۱۲
جمعه ها از ساعت  ۱۰تا ۱۲

به زبانهای آلمانی و فرانسوی
و به زبانهای عربی  ،ترکی َ ،دری
با کمک مترجم

به زبانهای المانی و ُکردی و همینطور عربی
 ،ترکی و دری با مترجم

خدمات دیاکونی سازمان آلت هولشتاین
لِنا بهرمان
خیابان هَرت ۲۲۴
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۱/۱۴ :
فاکس۰۴۳۲۱ ۲۵۲۲۱۳۰۱۹ :
migration@diakonie-altholstein.de
lena.behrmann@diakoniealtholstein.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره امور مهاجرت
برای بزرگساالن ( ام بی ِا )
 .کمک به پیوند خانواده
 .کالس زبان المانی سطح
پایین برای خانمها (ب ا م ف
)
 .صحبت گروهی به زبان المانی برای
خانمهای مهاجر

ساعات مالقات:
دوشنبه ها از ساعت  ۱۰تا ۱۲
کافه هَرت
سه شنبه ها از ساعت  ۲تا  ۴بعدازظهر
به زبانهای الملنی و انگلیسی و همینطور
زبانهای عربی  ،ترکی و َدری با مترجم

اتحادیه کاریتاس
شلسویگ هولشتاین
لودمیال شالن
لینیین شتراسه ۱
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۱۴۶۰۶ :
فاکس۰۴۳۲۱ ۱۴۰۸۲ :
migration-nms@Caritas-sh.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره برای شغل و اموزش
 .ارزیابی مهارتها
 .مشاوره برای خانمها
 .کشورهای عضو جدید اتحادیه اروپا

ساعات مالقات:
سه شنبه ها از ساعت  ۹تا  ۱۲قبل ظهر
پنجشنبه ها از ساعت  ۲تا  ۶بعد از ظهر
و همچنین با قرار قبلی
و به زبانهای المانی و روسی

صلیب سرخ آلمان
شعبه نویمونستر
پیرُت کالوسن
کریستیان شتراسه ۳۳
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۲۶۰۱۸۶۳
فاکس۰۴۳۲۱ ۲۶۰۱۸۶۴ :
piotr.claussen@drk-nms.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره امور مهاجرت برای
بزرگساالن
(اِم بی اِ )
 .مشاوره برای مهاجران باقیمانده از
جنگ جهانی
 .سوال مربوط به قوانین اوارگان و
پناهنده ها و همینطور قوانین شهروندی
 .ارزیابی مهارتها
 .حمایت برای جذب و ادغام
 .مشاوره های شخصی

ساعات مالقات:
سه شنبه از ساعت  ۹تا ۱۲
پنجشنبه از ساعت  ۲تا  ۵بعدازظهر و
همینطور با قرار قبلی
به زبانهای لهستانی( زبان مادری )
روسی و المانی

رفاه کارگر
اتحادیه شلسویگ هولشتاین
مرکز جذب و ادغام
ِریم کالیو نکو
م ِ
گوبن پالتز ۲
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۴۸۹۰۳۱۵ :
فاکس۰۴۳۲۱ ۴۸۹۰۳۲۹ :
meryem.kalyoncu@awo-sh.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره امور مهاجرتی برای
بزرگساالن (ام بی اِ)
 .حمایت فردی در امور جذب و
ادغام
 .مشاوره فردی
 .کورس زبان در سطح پایین برای
خانمها ( ب آ ام اف)

ساعات مالقات:
سه شنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
پنجشنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
و همینطور بعد از هماهنگی
به زبانهای،
آلمانی  ،ترکی  ،عربی

رفاه کارگر
اتحادیه شلسویگ هولشتاین
مرکز جذب و ادغام
ناتا لیا کوتچر
گوبن پالتز ۲
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۴۸۹۰۳۲۰ :
فاکس۰۴۳۲۱ ۴۸۹۰۳۲۹ :
natalia.kutscher@awo-sh.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره برای مهاجرین شلسویگ
هولشتاین ( اِم بی اِس ها )
 .مشاوره شخصی برای
بزرگساالن
 .حمایت در معامالت برای
شغلهای ازاد شرکت در امور
اجتماعی و زندگی اجتماعی
 .پشتیبانی در امور جذب و ادغام
در جامعه

ساعات مالقات:
سه شنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
پنجشنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
و همینطور بعد از هماهنگی
به زبانهای،
آلمانی و روسی
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رفاه کارگر
اتحادیه شلسویگ هولشتاین
مرکز جذب و ادغام
اِریکا هو ِد ٌکوا
گوبن پالتز ۲
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن۰۴۳۲۱ ۴۸۹۰۳۱۰ :
فاکس۰۴۳۲۱ ۴۸۹۰۳۲۹ :
erika.hudecova@awo-sh.de

موضوعات مربوطه :
 .خدمات مهاجرتی برای جوانان ( ی اِم
ِد )
 .پشتیبانی فردی برای جذب و ادغام
 .مشاوره فردی و شخصی
 .برگزاری کالسهای جذب و ادغام
 .برگزاری کورسهای ارتباطات
 مشاوره برای به رسمیتشناختن مدارک تحصیلی و
کاری خارجی ( شبکه ای کیو
شلسویگ هلشتاین )

ساعات مالقات:
سه شنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
پنجشنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
و همینطور بعد از هماهنگی
به زبانهای:
آلمانی  ،اسلووکی و چچنی

رفاه کارگر
اتحادیه شلسویگ هولشتاین
مرکز جذب و ادغام
اینا شرینِر
گوبن پالتز ۲
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
شماره هندی ۰۱۷۰ ۷۰۹۶۹۸۸ :
ina.schreiner@awo-sh.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره برای به رسمیت شناختن
مدارک تحصیلی و کار در
شلسویگ هولشتاین
 .واسطه برای مطابقت زبان و فرهنگ

ساعات مالقات:
سه شنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
پنجشنبه ها از ساعت  ۲تا ۴
و همینطور بعد از هماهنگی
به زبانهای:
آلمانی و انگلیسی

رفاه کارگر
اتحادیه شلسویگ هولشتاین
مرکز جذب و ادغام
کاترین لورز
ُگبن پالتز ۲
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
تلفن ۰۴۳۲۱ / ۴۰۳۶۸۹۷ :
فاکس ۰۴۳۲۱ / ۴۸۹۰۳۲۹ :
Katrin.lueser@awo-sh.de

موضوعات مربوطه :
 .هماهنگی کورسهای زبان المانی برای
شغل و کار
ِا اِس ِا  -بامف

ساعات مالقات:
دوشنبه ها از ساعت  ۱۰تا  ۱بعدازظهر و
همینطور بعد از هماهنگی
زبانهای :
المانی و انگلیسی

فن اوری زیست محیطی
در چهارچوب اتحادیه رفاه کارگری استان شلسویگ هولشتاین
ُگبن پالتز ۲
 ۲۴۵۳۴نویمونستر
دُریس رَ یچ هارد
شماره هندی ۰۱۵۲ ۳۶۹۲۸۱۱۳ :
reichhardt.iqr@utsev.de

موضوعات مربوطه :
 .مشاوره برای تشخیص صالحیت
مدارک خارجی در استان شلسویگ
هولشتاین
 .مشاوره فردی جهت پاسخگویی به
مسایل ورود به بازار کار و
ارزیابی تجربه های کاری

ساعات مالقات :
بعد از هماهنگی
زبانهای:
المانی  ،انگلیسی و فرانسوی

Stand Dezember 2016
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