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 مرشدو ومرشدات االندماج

ما يتعلق بالمسائل العائلية، في  خاصة   لمساندة والدعم،المهاجرون أحيانا ل يحتاج

، التي تقدم للمواطنين خدماتوالوالسكن، والقضايا االجتماعية والثقافية،  ،والعمل

 مشروعقامة. مرشدو ومرشدات االندماج من إلاب وق المتعلقةحقالو

بكم نمكاتب في منطقة "ميتي" للوقوف إلى جا 6في  متواجدون die brücke  الجسر

 النصائح.ووتقديم المساعدة 

عناوين مكاتب المرشدين         

Wedding  

Müllerstraße 158, 13353 Berlin 

 (030) 60503098     هاتف

 

Hochstädter Straße 16, 13347 Berlin 

 (030) 45020815     هاتف

 

مدخل إلى المبنى خالي من الحواجز ألصحاب االحتياجات الخاصةيوجد         B 

Moabit 

Beusselstraße 80, 10553 Berlin 

 (030) 34096426     هاتف

Gesundbrunnen 

Putbusser Straße 27, 13355 Berlin 

 (030) 50344148     هاتف

 

Koloniestraße 35 A, 13359 Berlin 

 (030) 48478064     هاتف

  

 مرشدو ومرشدات االندماج

 في عملية ويساندون  ،يوضحون األنظمة في الدوائر الرسمية

 إنجاز المعامالت
 يوضحون مضمون الطلبات والرسائل الرسمية 
 يساعدون في ملء الطلبات 
  البسيطةيترجمون في األمور 
 يرافقون إلى الدوائر الرسمية 
 !العرض مجاني 
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 في دائرة شؤون الالجئين 
 

Rathaus Tiergarten مبنى البلدية 

Mathilde-Jacob-Platz 1 

10551 Berlin 

Raum 15 -15a 

 هاتف   34524 9018-(030) 

   العمل في دائرة شؤون الالجئيندوام 

بعد الظهر 3ا ـ صباح   8     االثنين والثالثاء:   

بعد الظهر 2ا ـ صباح   7األربعاء والجمعة:      

مساء   6ا ـ صباح   11     الخميس:            

 لالستعالم بشكل عام 

 (030) 45020882     هاتف

 

والمواعيدلطلبات المرافقة   

 lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de      إيميل

 دوام العمل في كافة مكاتب المرشدين ما عدا دائرة شؤون الالجئين

         * بعد الظهر 4ا ـ صباح   9          االثنين والثالثاء والخميس:   

بعد الظهر 5 ا ـصباح   9                                 االربعاء:     

بعد الظهر 3ا ـ صباح   9                                  : الجمعة  

 

  * المواعيد حتى الساعة الخامسة بعد الظهر وفقا التفاق مسبق

 

 

     :نتكلم اللغات التالية 
البوسنية، البلغارية، الفارسية )فارسي/ داري(، العربية، األرامية، األزربدجانية، 

الكردية )كومانجي/ صوراني(، الرومانية، الروسية، البولونية،  اليونانية، اإلنكليزية،

، االسبانية، التركية.الصربية الكرواتية  

 

  ا بأن بعض اللغات متوفرة فقط في بعض مكاتب المرشدين دون نحيطكم علم 

   !ا عن طريق الهاتف أو اإليميلستفسار مسبق  غيرها، لذلك نرجو منكم اال
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