
 

Stand: 20.20.2020 
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 امکان دسترسی 

پناهندگانامور و  به مراکز مشاوره مهاجرت  

 و دیگر مراکز مشاوره

 در منطقه اویسکیرشن
 

:مراکز مشاوره مهاجرت و امورپناهندگان  

 

مکان پذیر می باشند.بعد از هماهنگی به صورت حضوری ا وایمیل  مشاوره ها از طریق تلفن،  

داد تع حتی االمکانهمراه بردن )استفاده از ماسک، رعایت فاصله، جاری حفاظتیدرموارد ضروری با درنظر گرفتن مقررات 

همچنین مشاوره حضوری صورت گیرد.می تواند  خاص بعنوان مثال مترجم( و بعد ازهماهنگی قبلیاش کمی  

 

ارتباط:راههای   

 

و پناهندگان مهاجرینبرای  مشاورهمرکز کاریتاس شهر اویسکیرشن،   

تمشاوره پناهندگان و مهاجر  

02251/ 79474-12, 0177/ 9565311, ingrid.schiffer@caritas-eu.de   خانم شیفا     

  درجامعه به ادغاممشاوره پناهندگان و امور مربوط 

02251/ 79474-13, 0159/ 04546525, juliane.wetzlar@caritas-eu.de  خانم و  تسالر  

 ZUE II (کمپ پناهجویانمحل اسکان مرکزی )و  MBE بزرگسال ت برای افرادمشاوره مهاجر

02251/ 79474-13,        0177/ 9565324, simon.rauch@caritas-eu.de   آقای راوخ 

جهت خروج از کشور)بازگشت( و ابعاد آنشاوره م  

12220/ 79474-16, 0159/ 04546528, claudia.klein@caritas-eu.de    خانم کالین 

 پروژه همسایگان جدید و داوطلبان افتخاری

   0177/ 9565309, lydia.honecker@caritas-eu.de  خانم هونیکا 

 بعد ازهماهنگی قبلی   16:00 – 10:00مشاوره حضوری بین ساعات  

 

گروه مربوط به مهاجرین و ادغام در جامعهصلیب سرخ آلمان منطقه اویسکیرشن،   

 MBE مشاوره مهاجرت برای افراد بزرگسال

02251/ 107921, 0151/ 18041894, jfrackmann@drk-eu.de  خانم فراکَمن 

02251/ 107920, 0160/ 1833718, rschaefer@drk-eu.de   فا  خانم ش 

 مشاوره امور پناهندگان منطقه

02251/ 107979, 0160/ 2505552, nkassan@drk-eu.de    خانم کاسان 

02251/ 107920, 0160/ 1833718, rschaefer@drk-eu.de   فا  خانم ش 

 مشاوره جهت خروج از کشور)بازگشت( و ابعاد آن

02251/ 107951, 0160/ 99217800, adean@drk-eu.de   آقای دین 

 18:30 – 14:30م اکنون مجدداً مشاوره در خانۀ مالقات در کال برگزار می شود. روزهای سه شنبه و پنجشنبه بین ساعت از ه

 

 (JMD) اویسکیرشن انجوان تخدمات مهاجر

02251/ 86610-80,    norbert.weber@kja.de   آقای ویبا 

02251/ 86610-81, 0176/12652739, nina.braun@kja.de    خانم براون 

 

 Rhein-Erftمنطقه اویسکیرشن و   AWOموسسه 

02251/ 7937224, 0178/ 8066268, g.tupkovic-bangert@awo-bm-eu.net خانم توپکوویک بانگرت 

 

 (Mechernich)میشرنیش/  کمک درامور مهاجرت – Eifelکاریتاس منطقه 

0173/ 5260605, a.neubauer@caritas-eifel.de      آقای نوی باوئر 
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 دیگر مراکز مشاوره:
 

 

 

 

 کارگاه مشاوره بیکاران

Telefon: 02251/5066315 erwerbslosenberatung@wirkstatt.de  

ه حضوری بعد ازهماهنگی مشاور  

 

 

 

 مرکز حمایت از مصرف کنندگان ایالت نورد راین وستفالن، مرکز مشاوره شهر اویسکیرشن 

Telefon: 02251/ 50645-01 

 

 ساعات مشاوره تلفنی:

00:11الی    10:11دوشنبه: ساعت   

00:11الی    00:11وبعد از ظهر ساعت     00:11الی    10:11سه شنبه و پنجشنبه: ساعت    

00:11الی    10:11جمعه: ساعت   

 چهارشنبه: تعطیل است.

 مشاوره حضوری بعد ازهماهنگی 

 

 

 

 Frauen helfen Frauenه بانوان، موسسه ز مشاورکمر

Telefon: 02251/75140  fbst@frauen-helfen-frauen.eu 

 

 ساعات مشاوره تلفنی:

02:11الی    10:11دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه ساعت   

00:11الی    00:11چهارشنبه  ساعت   

 مشاوره حضوری بعد ازهماهنگی 

 

 

 

  
Diese Info wurde erstellt von:    :این اطالعات تهیه شده توسط      

Kreis Euskirchen, KoBIZ   ،منطقۀ اویسکیرشن KoBIZ  
Kommunales Integrationszentrum مرکز ادغام در جامعه منطقه  

02251/15-538, roland.kuhlen@kreis-euskirchen.de  آقای رولند کول ن 
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