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 اطالعات جاری در مورد دسترسی به اداره اتباع خارجی)اداره خارجی ها(،

/ آژانس کاریابیپناهندگان و اداره کار)جاب سنتر(مراکز مشاوره مهاجرین و   

 Euskirchenدر منطقه 

 

 

 

شهر اویسکیرشن / بخشداریمدیریت منطقه  

:)اداره خارجی ها( اداره اتباع خارجی  

 

تا اطالع ثانوی بسته است3  3.32.33232 بخشداری از تاریخ مدیریت منطقه/   

 جهت هماهنگی برای د3نامکان پذیر می باش هماهنگی قبلیبعد از  تنهاو اضطراری در موارد حضوری فقطقرارها و مالقات های 

زیر در دسترس می باشند:تلفنهای  ( شماره2.:03)جمعه ها  2.:03 الی 2.:23از ساعت ر مالقات ها این قبیل قرا  

 

Tel. 02251 / 15 -435, -437, -823 und -295                             )اداره اتباع خارجی )اداره خارجی ها 

 

 این امر برای تمام قسمت ها و شعبه های بخشداری صدق می کند.

 

Führerscheinstelle 02251 / 15 -855             رانندگیاداره صدور گواهینامه  

Jugend und Familie 02251 / 15 -860     اداره جوانان و خانواده 

KFZ-Zulassungsstelle 02251 / 15 -278      اداره ثبت وسایل نقلیه/ پالک گذاری 

Schulen, Ausbildungsförderung 02251 / 15 -292        مدارس، پشتیبانی دوره های آموزش تخصصی 

Soziales inkl. Schwerbehindertenrecht u. Elterngeld 02251 / 15 -521 

معلولین و کمک هزینه والدین حقوق/حقخدمات اجتماعی شامل   

Zentrale für alle anderen Bereiche 02251 / 15 -0   برای قسمتهای دیگر شماره مرکز  

 

از طریق تلفن و به صورت الکترونیکی)ایمیل( در دسترس می باشند3 اطالعات  روال گذشته کارمندان بخشداری برای شما طبق

  euskirchen.de/-https://www.kreis     مربوط به ارتباطات را لطفاً از سایت اینترنتی بخشداری دریافت کنید:

 

 

:مراکز مشاوره مهاجرین و پناهندگان  

 

 کاریتاس شهر اویسکیرشن 

  جوان شهر اویسکیرشنخدمات مهاجرین 

 صلیب سرخ آلمان منطقه اویسکیرشن 

  کاریتاس منطقهEifel 

  موسسهAWO   منطقه اویسکیرشن وRhein-Erft 

 گاه مشاوره بیکارانکار 

 

 

 مشاوره ها از طریق تلفن و ایمیل امکان پذیر می باشند.

 مراکز مشاوره اما بسته هستند3

در موارد اضطراری )بعد از هماهنگی و با درنظر گرفتن مقررات بهداشتی فعلی( می تواند همچنین مشاوره حضوری  تا حدودی

 صورت گیرد3

 

 

 

 

https://www.kreis-euskirchen.de/
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 اداره کار)جاب سنتر( / مرکز ادغام / آژانس کاریابی

 

3کنسل می باشندتا اطالع ثانوی  /حضوریهای شخصیمالقات تمام قرار  

3پذیر نبود امکان مالقات ها تلفنی کردن قرارکنسل هفته ی گذشته به علت اخالل در سیستم تلفن،   

و یا مضرات دیگری برای قرارهای لغو نشده وجود ندارد3 ها هیچگونه پیگرد قانونی یا تحریم  

فعال متوقف خواهند شد3 عملکردهابازدهی ومسائل مربوط به سواالت/ مهلت ها برای   

 

وجود دارند: جدیدیخدمات شماره های  0332.33232از تاریخ    

 02251 / 77 60 – 200  حوزه کاری و تجارت)مشاغل( شهر اویسکیرشن و مرکز ادغامبرای 

 02443 / 91 21 – 303  )میشرنیش  برای حوزه کاری و تجارت)مشاغل- Mechernich 

 02441 / 77 163 – 303 )کال   برای حوزه کاری و تجارت)مشاغل- Kall  

 

در اداره بعد از ظهر( سواالت و درخواست ها پذیرفته شده و  2.:03)جمعه ها تا  00:22الی  23:22ساعت   بیندر فاصله زمانی 

 د3نبه مسئول مربوطه ارجاع داده می شو

 

 اطالعات جاری:

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

 

 

:آژانس کاریابی  

 Telefon-Hotline 

02232 / 9461 -500 

 

 

زبانهای مختلف: اطالعات جاری در  

 

● https://integreat.app/euskirchen/de    ● Instagram: schritt_fuer_schritt.eu 

 

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

 

 

اویسکیرشن با ویروس کرونا در بخشداری خط مستقیم و شماره تلفن ها در ارتباط  

 

خط مستقیم صلیب سرخ آلمان/ تلفن اطالعات -ویروس کرونا  

 تلفن: 800 – 02251/15

 

منطقه اویسکیرشن دفاتر کمک برای شرکتها در  

 تلفن: 680 – 02251/15

 euskirchen.de-wirtschaftsfoerderung_corona@kreisایمیل: 

 

 مراقبت از کودکان:

 (9:00 – 15:00 ( دوشنبه تا جمعه    03/23330-033تلفن: 

  euskirchen.de-kitaeltern@kreis ایمیل:

 

 

 
اطالعات فراهم شده توسط:این   

Kreis Euskirchen, KoBIZ 

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