خوش آمدید به برمن!
شما تنها به آلمان آمده اید و در آلمان همه چیز برای شما جدید هست؟
خیلی خوش آمدید به شهر زیبای ما در کنار رود !)(Weser
ما خوشحال هستیم که شما در اینجا هستید !
ما میخواهیم که شما در اینجا احساس راحتی کنید ،و بتوانید به مدرسه یا کالس زبان بروید ،با آدم های خوب و مهربان
آشنا شوید و شما یک استارت خوبی را اینجا داشته باشید !
آیا مدت زیادی میشود که شما در اینجا هستید و برمن را به خوبی میشناسید؟
ما میخواهیم که برمن برای شما یک خانه جدید بشود.
ما )(.Fluchtraum Bremen e. Vیک انجمن(آزاد) هستیم .ما از حك و حموق شما دفاع میکنیم .آیا شما سوالی دارید؟
آیا شما نیاز به کمک دارید؟ ما میتوانیم به شما مشاوره بدهیم و شما را پشتیبانی کنیم .
اینجا داوطلبان بمرنی زیادی فعال هستند .ما میتوانیم برای شما امکان برلراری رابطه با شهروندان برمن را ایجاد کنیم،
کسانی که شما را برای رفتن به ادارت دولتی و در زندگی روزمره کمک میکنند .ما این افراد داوطلب را
منتور )(Mentor/inمینامیم.

پیشنهادها برای شما
آیا شما زیر  81سال سن دارید؟
آیا شم ا به یک نفر نیاز دارید که شما را به طور مرتبط ماللات کند؟ کسی که شما را در زندگی روزمره پشتیبانی کند؟
پس با ما تماس بگیرید .ما برای شما یک منتور آلا یا خانم جستجو خواهیم کرد .اما شما برای این نیاز به صبوری دارید.
آیا شما باالی  81سال سن دارید؟
آیا شما به دنبال یک جا برای آموزش کاری)(Ausbildungsplatzهستید؟
آیا شما نیاز به کمک دارید برای مشك های مدرسه یا کالس زبان؟ ،آیا شما به دنبال خانه هستید؟
آیا شما نامه از  Sozialamtیا  Jobcenterدریافت می کنید؟ یا اینکه شما به دنبال ی مکان برا آشنا شدن با آدم های
جدید هستید؟
دفتر مشاوره ما) (Beratungscaféدو روز در هفته برای شما باز میباشد .و یک بار در هفته ماللات برای
دختران )(Mädchentreffوجود دارد که برای دختران و بانوان جوان میباشد.
آیا شما نمیخواهید که تنها به یک لرار ماللات ) (Terminبروید؟ پس در این مورد )(Lotsenprogrammبیشتر
سوال کنید! ما یک نفر را پیدا خواهیم کرد که شما را برای لرار ماللات همراهی کند.
آیا شما سؤالی در مورد مدارک های الامت در آلمان دارید؟ آیا میخواهید برای مزایای اجتماعی صبت نام کنید؟ ما در
دفتر مشاوره مان یک مشاورت مطمئن و رایگان برای شما پیشنهاد میکنم!
آیا با شرایط تان در برمن ناراضی هستید؟ ما تالش میکنیم که به شما کمک کنیم.

از این طریق میتوانید با ما تماس بگیرید

به دفتر ما تشریف بیاورید! دفتر ما چهارشنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت  80:11الی  83:41برای شما باز میباشد.
آدرس :
Buchtstraße 14/15
2818 Bremen,
ایستگاه  Domsheide,نزدیک کتاب خانه مرکزی(Stadtsbibliothek).
آیا میخواهید با ما تماس بگیرید؟ یا اینکه پیام بدهید از طریك واتساپ؟
دفتر مشاوره18014214111 :
دفتر مشاوره18810101181 :
ماللات برای دختران یا بانوان جوان181818184023 :
ایمیل ما Info@fluchtraum-bremen.de:

