
Rêzanên entegrasyonê „pir“  - Lotsenprojekt „die brücke“ 

Rêzanên entegrasyonê  

Pêdiviya koçberan carinan bi piştgiriya taybet di derbarê pirsên li ser malbat, kar  

xanî, karûbarên civakê, çand, xizmetên bo hemwelatiyan û mafê îqameyê heye. 

Rêzanên entegrasyonê yên vê projeyê wekî pirê li 6 ofîsên rêzanan li navçeya 

Mitte bo şêwirmendî û alîkariyê di xizmeta we de ne. 

 

 

Adresên ofîsên rêzanan 

Wedding  

Müllerstraße 158, 13353 Berlin 

T (030) 60503098 

 

Hochstädter Straße 16, 13347 Berlin 

T (030) 45020815 

 

B Ketina bê bariyer ji bo avahiyê heye 

Moabit 

Beusselstraße 80, 10553 Berlin 

T (030) 34096426 

Gesundbrunnen 

Putbusser Straße 27, 13355 Berlin 

T (030) 50344148 

 

Koloniestraße 35 A, 13359 Berlin 

T (030) 48478064 

  

Rêzanên entegrasyonê 

 Pêkhatina saziyan rave dikin û ji bo bidestxistina heqê ji rêzê 

piştgirî didin 

 Serlêdan û nameyên fermî rave dikin 

 Piştgiriya ji bo dagirtina serlêdanan dikin 

 Di çarçoweyên hêsan de tercumaniyê dikin 

 Li gel we diçin saziyên fermî 

 Ev xizmet bê pere ye ! 



Rêzanên entegrasyonê „pir“ - Lotsenprojekt „die brücke“ 

 

Li saziya hemwelatiyan ya bo penaberan 

 

Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1 

10551 Berlin 

Ode 15 -15a 

T (030)-9018 34524 

Demên vekirî yên saziya hemwelatiyan ya bo penaberan 

Duşem, Sêşem:   saet 08:00 – 15:00 

Çarşem, În:   saet 07:00 – 14:00 

Pêncşem:    saet 11:00 – 18:00 

Agahiyên Giştî 

T (030) 45020882 

 

Daxwazên ji bo ligelhatin û randevûyan 

M lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de 

Demên vekirî li tevahiya ofîsên rêzanan ji bilî saziya hemwelatiyan ya bo 

penaberan  

Duşem, Sêşem, Pêncşem.:  saet 09:00 – 16:00* 

Çarşem:    saet 09:00 – 17:00 

În:    saet 09:00 – 15:00  

 

*Randevûyên heta saet  17:00 divê bên eyarkirin Uhr 

 

 Em bi van zimanan diaxivin: 

Erebî, Aramî, Azerbaycanî, Bosnî, Bulgarî, Persî (Farsî/Darî), Yewnanî, Îngilîzî, Kurdî 

(Kumancî/Soranî), Romanî, Rûsî, Polonî, Sirbxirwatî, Spanî, Tirkî. 

 

 Ji kerema xwe re bizanibin, ku hin ziman tenê li ofîzên hin rêzanên 

entegrasyonê tên axaftin. Pêşî bi riya telefon an jî E-Mailê agahî biirin! 


