مرحبا بكم في بريمن!
أتيت إلى ألمانيا وحيدا وكل شيء جديد بالنسبة لك؟ مرحبا بك في مدينتنا الجميلة على النهر فيزر! نحن سعداء بأنك هنا.
نريدك أن تشعر بالراحة في بريمن ،وتذهب إلى المدرسة ،وتلتقي بأناس لطفاء وتحصل على بداية جيدة هنا! هل انت هنا
منذ فترة طويلة وهل تستطيع ادارة أمورك في بريمن؟ نريد أن تكون مدينتنا منزل جديدا لك.
نحن ، Fluchtraum Bremen e.V.جمعية تدافع عن حقوقك .في حال كانت لديك أسئلة ،أو تحتاج لمساعدة،
يمكننا تقديم المشورة والدعم لك.
كثير من سكان بريمن يتطوعون معنا .نقوم بالتصال بأشخاص من بريمن الذين يرافقونك ويساعدونك في الحياة اليومية .
نسمي هؤلء المتطوعين مرشدين.
نحن هناك من أجلك!

ماذا نقدم:
هل عمرك أقل من  18سنة وتريد أن تلتقي بشخص ما بإنتظام؟ شخص يدعمك في الحياة اليومية؟ تواصل معنا .سنحاول
البحث عن مرشد لك .في بعض األحيان يجب أن تتحلى بالصبر قليل.
هل يتجاوز عمرك  18عاما وتبحث عن التدريب المهني؟ أو تحتاج لمساعدة في الواجبات المدرسية؟ هل تبحث عن
سكن؟ هل تحصل على رسائل من مركز العمل( )Jobcenterأو مكتب الرعاية الجتماعية)(Sozialamt؟ أوهل
تبحث عن مكان يمكنك فيه التعرف على أشخاص جدد؟ مقهى االستشارة الخاص بنا مفتوح لك مرتين في األسبوع.
ويوجد أيضا لقاء الفتيات والشابات مرة في األسبوع.
ل تريد الذهاب إلى موعد بمفردك؟ لدينا امكانية مرافقتك إلى مواعيدك! سنجد شخصا لمرافقتك.
هل لديك أي أسئلة حول إقامتك في ألمانيا؟ هل تريد التقدم بطلب للحصول على إعانات اجتماعية؟ يقدم مكتبنا
الستشاري استشارات مجانية مع الختفاظ بالخصوصية.
لست راضي عن وضعك في بريمن؟ يمكنك التحدث إلينا .سنحاول مساعدتك.

كيف تتواصل معنا:
تعال إلى مقهى االستشارة لدينا! يومي األربعاء والخميس بعد الظهر من الساعة  2:30حتى  7:00مساء.
لعنوان هو بالقرب من المكتبة المركزية بالقرب من موقف :Domsheide
Jugendhaus Buchte ,Buchtstraße 14/15 ,28195 Bremen
هل تريد االتصال بنا04218356153 :
أو : WhatsApp
رقم الموبايل01603203088 :
رقم الموبايل01709868818 :
رقم الموبايل016099612486 :
أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلينا؟ info@fluchtraum-bremen.de

