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دستورکار
هدف امدادگران برای ادغام در جامعه اینست که افراد
مهاجر را به گونه ای کمک و پشتیبانی نمایند که آنها قادر
به این شوند که به شکل درازمدت و مستقل مسئولیت
پیشبرد زندگی خویش را به عهده بگیرند .موفقیت در کار
ادغام باید به معنی پذیرش وجود پناهندگان به عنوان افراد
باشد ،تا به آنها مشارکت در اجتماع را ممکن سازد و آنها
را تشویق به مشارکت مستقالنه در جامعه بکند .بنابراین
تمام پیشنهادات امدادی بررسی شدۀ فردی به عنوان کمک
به خود دانسته میشود.

رسیدن
درجامعه آلمان

کمک برای ادغام درجامعه
راین  -موزل

کسی که به یک بیگانه مهربانی ابراز نمیکند،
احتماالهرگزبه یک کشور بیگانه سفر نکرده است.
فریدریش روکرت 1866-1788

اساسات
er war Verband Verbandsgemein-de

VERBANDSGEMEINDE RHEIN-MOSEL
موزل
اتحادیه محالت راین ـ ِ
Bahnhofstraße 44
56330 Kobern-Gondorf
Zentrale 02607/49-0
Fax 02607/49-703
www.vg-rhein-mosel.de

» فعاالن ادغام فرهنگی« همراه با  28عضواین پروژه،
از جمله شورای فرهنگی آلمان و وزارت امور داخله
بتاریخ  16.06.2017جمعا ً  15فرضیه در زمینه ادغام
فرهنگی منتشر کرده اند .این فرضیه ها بایستی برای
امدادگران ادغام مربوط اتحادیه محلی راین ـ موزل نیز به
عنوان نقطه حرکت مورد استفاده قرار بگیرد .این فرضیه
ها را میتوانید از ویب سایت زیل بدست بیاورید:
http://kulturelle-integration.de/thesen/.

امكانات تماس
Ayse Kilicaslan
Telefon: 02607/49-252
Mobil: 0151/5259018
Fax: 02607/49-703
ayse.kilicaslan@vgrm.de
Nils Kranke
Telefon: 02607/49-257
Mobil: 0151/17654597
Fax: 02607/49-703
nils.kranke@vgrm.de

زمان های مالقات

معلومات

همکارادغام آقای نیلز کرانکه ()Nils Krankeدر هر
ِ
دوشنبه از ساعت  10:00تا  12:00و خانم عایشه کیلیج
اسالن ( )Ayse Kilicaslanهر روز جمعه در همان
زمان در شهرداری یا اداره راین -موزل شخصآ در
خدمت شما می باشند.
گذشته ازان شما می توانید با مددگاران ادغام در ساعات
کار دفاتر سوسیال قرار مالقات بگذارید ،که هر روز
دوشنبه و چهارشنبه از ساعت  8:00تا  12:00و از
ساعت  14:00تا  16:00باز است .در روزهای جمعه،
اداره سوسیال از ساعت  8:00تا  12:00بروی
مراجعین بازست.

بیش از دو سال از زمان آغاز »بحران پناهندگان«
گذشته است .با آنهم این موضوع برای بسیاری از
محالت یک چالش به حساب می آید .برای پشتیبانی از
کمک ها و تالشهای داوطلبانۀ رضا کاران اجتماعی در
موزل
زمینه کمک به پناهندگان ،اتحادیه محالت راین-
ِ
دو جایکار جدید ایجاد کرده است.
مددگاران ادغام خانم عایشه کیلیجاسالن و آقای نیلز
ِ
کرانکه به عنوان مسئوالن اصلی برای اشخاص با پیشینۀ
مهاجرتی اجرای وظیفه کرده ،عالوتا ً به شکل افتخاری
برای مشاوره و کمک به رضاکاران نیز کار میکنند.
برای اطالعات بیشتر به صفحه اینترنیتی آتی مراجعه
نمایید.www.vg-rhein-mosel.de .

ساعتهای مشاوره
همکارادغام خانم عایشه کیلیجاسالن هر چهارشنبه در
ِ
ساعات مختلف در در دفتر کشیش کلیسای پروتستان در
ویننگین ساعات مشاورتی ارایه میدارد .در هفتههای
جُفت از ساعت  15:00تا  16:00و در هفته های طاق
از ساعت  8:00تا 9:00
خانم عایشه کیلیجاسالن هر پنجشنبه در ساعات مختلف
در در شهر رینز ( )Rhensساعات مالقات برای شما
ارایه میکند .در هفتههای جُفت از ساعت  08:00تا
 09:00و در هفته های طاق از ساعت  15:00تا
16:00
همکارادغام آقای نیلز کرانکه هر دو هفته یکبار در روز
ِ
جمعه در بورگ هوف در دیبلش ( Burghof in
 )Dieblichاز ساعت  15:30تا  16:30برای مشاوره
در خدمت شما قرار دارد.

ارائه پشتیبانی
مددگاران ادغام به عنوان مسئوالن اصلی در اتحادیه
ِ
موزل ،بویژه برای موضوعات ذیل در
ـ
راین
ت
محال ِ
ِ
خدمت شما هستند:
 برای ارتباط اولیه
 برای ثبت نام در کورس های زبان آموزی
 برای ثبت نام اولیه در مکتب
 در رابطه با مراوده با ادارات و اسناد
 کمک برای یافتن کار و یا فرصت های آموزشی شغلی
و آموزش عملس (پراکتیکوم )
 و غیره
در موارد مشخص آنها »مالقات شخصی« و کمک به
یافتن مترجم را نیز ارائه می دهند.

