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Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 

Kreis Euskirchen  

 

  اجانب ااوأسللدر( ل إمكانية الوصول إلى مكتب االالمعلومات الحالية حو

االجوب لدتر  سالالاجئين سمركز العمل / سكالة التوظيف مراكز التشا(ات المهااجرين  

أسلكيرشن ناحيةفي   

 

 

 

 Kreisverwaltung Euskirchen مجلس ناحية أسيسكرشن:

 Ausländerbehörde:  مكتب اوأاجانب ااوأسللدر( 

 

 مغلق حتى اشعار آخر 23.03.2020مجلس ناحية أويسكرشن )األوسلندر( ابتداًء من تاريخ 

موعد مسبق. لترتيب مثل هذا الموعد ، يمكن الوصول المواعيد / الزيارات الشخصية ممكنة فقط في حاالت الطوارئ وفقط عن طريق 

 مساًء(: 12:30مساًء )الجمعة  3.30صباًحا حتى  8:30إلى األرقام التالية من الساعة 

       und -295 823- ,435- 15 / 02251هاتف شعبة األجانب )األوسلندر(: 

 

 .يدطبق هذا على اجميع إدا(ات سفرسع إدا(ة المدطقة

 

 Führerscheinstelle 02251/  15 -855: القيادةمكتب رخصة 

 Jugend und Familie 02251/  15 -860الشباب و العائلة: 

 KFZ-Zulassungsstelle 02251/  15 -278مكتب تسجيل السيارات: 

 Schulen, Ausbildungsförderung 02251/  15 -292المدارس و دعم التعليم: 

 02251/  15 -521 بدل الوالدين شديدي االعاقة ونون القضايا االجتماعية بما في ذلك قا

Soziales inkl. Schwerbehindertenrecht u. 

 02251/  15 -0الهاتف المركزي لجميع باقي المجاالت 

 عن طريق الهاتف وإلكترونيًا. مال يزال موظفو المنطقة متاحين لك

 /euskirchen.de-https://www.kreis: ناحية اليمكن العثور على تفاصيل االتصال الخاصة بكل منها على موقع 

 

 

 

 

 :مراكز التشا(ات الهجرة سالالاجئين

  كاريتاس أويسكرشنKreisdekanat Euskirchen Caritas 

  الصليب األحمر األلماني في أويسكرشنDRK 

  مركز رعاية الشباب الالجئينJMD 

  كاريتاس منطقة اآليفلCaritas Region Eifel 

 AWO (Arbeiterwohlfahrt) 

 .االستشارات واالتصال ممكنة حاليا عن طريق الهاتف والبريد اإللكتروني

 .مراكز االستشارات مغلقة

 .في الحاالت العاجلة ، يمكن ترتيب االستشارة شخصيًا ، مع مراعاة لوائح النظافة الحالية

 

 

 

  

https://www.kreis-euskirchen.de/
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Jobcenter / Integration Point / Agentur für Arbeit 
 االجوب لدتر  نرما سكالة التوظيف / مركز التوظيف / نقطة اال

 

 .تم إلغاء جميع المواعيد الشخصية حتى إشعار آخر

 .بسبب عطل طارئإلغاء المواعيد عن طريق الهاتف  باالمكان لم يكن 

 .الملغاة مواعيدأخرى لل سلبياتال توجد عواقب قانونية أو عقوبات أو 

 .سيتم تعليق المواعيد لمشكالت األداء في الوقت الحالي

 

 :2020مارس  18هناك أرقام خدمة جديدة من 

 200 – 60 77  /02251    .لمجال العمل و مركز االندماج 

 303 – 21 91  /02443     لمجال العمل في ميشرنيشMechernich 

 303 – 163 77  /02441   لمجال العمل في كالKall 

 

مساًء( وإرسالها إلى الموظف  12:30مساًء )أيام الجمعة إلى  4:00صباًحا حتى  8:00يتم تلقي األسئلة والمطالب من الساعة س

 .كما ستتم إدارة استشارات العمالء الجدد بهذه الطريقة .المسؤول داخليًا

 

 :معلومات محدثة

aktiv.de-eu-https://www.jobcenter 

 

 

   Agentur für Arbeit سكالة التوظيف / 

 الخط الساخن •

500- 9461  /02232 

 

 

 :أحرث المعلومات بلغات مختلفة

https://integreat.app/euskirchen/de    schritt_fuer_schritt.euInstagram:  

 

 

https://www.facebook.com/BFD.Integration   WDRforyou 

 

 

 أسيسكرشنناحية الخط الساخن سأ(قام الهاتف كو(سنا من إدا(ة 
   Corona-Hotlineالصليب األحمر األلماني 

Telefon: 02251/15 - 800 

 

 المساعدة للشركات في منطقة أوسكيرشن

 15/02251 – 680هاتف: 

euskirchen.de-wirtschaftsfoerderung_corona@kreisMail: -E 

 

 األطفال رعاية

 )من االثنين الى الجمعة من التاسعة صباحاً الى الثالثة بعد الظهر( 15/02551 – 155هاتف: 

 euskirchen.de-kitaeltern@kreisMail: -E 

 

 

 
 :تم إنشاء هذه المعلومات بواسطة             

Kreis Euskirchen, KoBIZ 

Kommunales Integrationszentrum 

02251/15-538, roland.kuhlen@kreis-euskirchen.de  
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