Hier finden Sie uns:

Tutaj można nas znaleźć:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

(030) 9017-2326
(030) 9017-2320
willkommenszentrum@intmig.berlin.de

Willkommenszentrum
Berlin

(030) 9017-2326
(030) 9017-2320
willkommenszentrum@intmig.berlin.de

Nahverkehr:
Bus M48, M85 Lützowstraße/Potsdamer Straße
Bus M29 Potsdamer Brücke
U1 Kurfürstenstraße

Dojazd:
Autobus M48, M85 Lützowstraße/Potsdamer Straße
Autobus M29 Potsdamer Brücke
U1 Kurfürstenstraße

Beratungszeiten zurzeit:

Aktualne godziny konsultacji:

Mo und Di:
Do:

Pon. i wt.:
Czw.:

Mi und Fr:

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
i
15.00 – 18.00
W środy i piątki konsultacje nie są udzielane

9.00 – 13.00 Uhr
9.00 – 13.00 Uhr
und
15.00 – 18.00 Uhr
keine Beratung

Beratungen erfolgen in Englisch, Türkisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch und
Vietnamesisch. Zudem stehen Übersetzer*innen zu
folgenden Zeiten zur Verfügung: Arabisch, Farsi und
Dari (Mo, Di, Do); Pashtu, Urdu, Punjabi und Hindi
(Di, Do); Amharisch und Tigrinya (Do).
Mehr Information finden Sie auf
www.berlin.de/willkommenszentrum
WillkommenszentrumBerlin

Neu in Berlin?
Od niedawna
w Berlinie?

WKZBerlin

WILLKOMMEN

Poradnictwo odbywa się w językach:
angielskim, tureckim, włoskim, polskim, rosyjskim
i wietnamskim. Poza tym w niżej podanych dniach
stoją do dyspozycji tłumacze następujących języków: arabski, farsi, dari (poniedziałek, wtorek,
czwartek) paszto, urdu, pendżabski, hindi (wtorek,
czwartek) amharski, tigrinia (czwartek)
Więcej informacji na stronie
www.berlin.de/willkommenszentrum/pl
WillkommenszentrumBerlin

WKZBerlin

Polnisch/Deutsch

Neu in Berlin?
Willkommen in Berlin!
Berlin – die größte Stadt Deutschlands – wächst
schnell. Hier leben Menschen aus allen Kontinenten
zusammen, die die Vielfalt der deutschen Hauptstadt
ausmachen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für
unsere Stadt als Ihren neuen Lebensmittelpunkt entschieden haben. Sie werden Berlin sicherlich mit Ihren
Ideen, Erfahrungen und Potenzialen bereichern!
Wir möchten Sie als Neuberlinerin und Neuberliner
dabei unterstützen, sich in unserer Stadt wohlzufühlen
und sich schnell und gut einzuleben. Das Willkommenszentrum Berlin ist die zentrale Anlaufstelle für
alle Neuzugewanderten aus anderen Ländern. Wir
möchten Menschen den Start in Berlin erleichtern,
unabhängig davon, ob sie geflüchtet oder zur Arbeitsaufnahme, im Familiennachzug oder zur Ausbildung
gekommen sind.
Im Willkommenszentrum Berlin werden Sie in verschiedenen Sprachen und kostenlos beraten. Wir informieren Sie unter anderem über melderechtliche Angelegenheiten, aufenthaltsrechtliche Perspektiven, über
Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten sowie über kulturelle und soziale Begegnungsmöglichkeiten und geben
Ihnen eine erste Orientierung zum Alltag in unserer
Stadt. Wir lotsen Sie außerdem zu den spezifischen
Beratungsangeboten anderer Stellen in Berlin.

WILLKOMMEN

Ankommen – Przyjazd

Familie – Rodzina

Wohnen – Mieszkanie

Arbeit/Bildung – Praca/nauka

Mehr Information finden Sie auf
www.berlin.de/willkommenszentrum

Od niedawna w Berlinie?
Witamy w mieście!
Berlin – największe miasto w Niemczech – szybko
się rozwija. Tutaj mieszkają ludzie pochodzący ze
wszystkich kontynentów, co sprawia, że stolica
Niemiec jest bardzo różnorodna. Bardzo się cieszymy, że należysz do osób, które wybrały nasze miasto
na swoje nowe miejsce zamieszkania. Wierzymy, że
wzbogacisz Berlin swoimi pomysłami, doświadczeniami i potencjałem!
Jako nowemu mieszkańcowi Berlina chcielibyśmy
pomóc Ci w znalezieniu swojego miejsca w mieście
i zadomowienia się tutaj. Centrum powitalne Berlin
to główny punkt kontaktowy dla wszystkich nowo
przybyłych mieszkańców z innych krajów. Chcielibyśmy ułatwić tym osobom rozpoczęcie życia w Berlinie, niezależnie od tego, czy są uchodźcami, przybyli
tutaj za pracą, do rodziny, czy żeby się kształcić. W
centrum powitalnym Berlin udzielamy bezpłatnych
porad w różnych językach.
Udzielamy informacji między innymi w zakresie
spraw związanych z meldunkiem, prawem do pobytu, możliwości pracy i kształcenia oraz możliwości
rozwoju kulturalnego i społecznego. Umożliwiamy
wstępne rozeznanie na temat codziennego życia w
naszym mieście. Zainteresowane osoby możemy
także skierować do specjalistycznych placówek doradczych.
Więcej informacji na stronie
www.berlin.de/willkommenszentrum/pl

Alltag – Życie codzienne

