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أو بات الطل هل أتيت مؤخًرا إلى ألمانيا وكل شيء جديد بالنسبة لك؟ هل تحتاج إلى مساعدة في

 الرسائل؟

 هل تبحث عن وظيفة أو دورة لغة ألمانية؟

 نحن نقدم المشورة والدعم للمهاجرين البالغين الذين لديهم حق في اإلقامة في ألمانيا.

جهون غالبًا ما يتعين عليهم إيجاد طريقهم بدون اتصاالت اجتماعية وبدون مهارات لغوية. يوا

 أنظمة قانونية جديدة ، وأشخاًصا مجهولين ، وهياكل ثقافية واجتماعية أجنبية. 

رافقهم تعمل خدمة استشارات الهجرة كنقطة اتصال لجميع مجاالت الحياة اليومية للمهاجرين وت

جدوا ادية في عملية االندماج. بهذه الطريقة ، يتعلم المهاجرون تدريجيًا أن يفي وظيفة إرش

.طريقهم في ألمانيا بشكل مستقل  

 تشمل مهامنا:

تقديم المشورة في قضايا الجنسية واإلقامة -  

نصائح حول تأمين سبل العيش والعمل -  

اتصاالت مع السلطات والمكاتب -  

المساعدات اللغوية والمكتوبة -  

الدعم مع المشاكل الشخصية -  

عروض التدريب -  

لمتخصصةالتعاون مع المؤسسات االستشارية األخرى والخدمات ا -  

مانية أو إذا كنت تعيش في ألمانيا لفترة طويلة ولكن ال تزال لديك أسئلة حول دورة اللغة األل

زم األمر ، تحتاج إلى دعم بخصوص األسئلة الخاصة بالهجرة ، فيمكنك أيًضا االتصال بنا. إذا ل

 سوف نحيلك إلى الخدمات المتخصصة ذات الصلة.

.نصيحتنا مجانية وسرية  

 نحن نتحدث:

األلمانية واإلنجليزية والبولندية والروسية والرومانية واإليطالية.   
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.فقط إذا تم تحديد موعد نحن نقدم المشورة الشخصية  

 أفضل وقت لالتصال بنا عبر الهاتف هو في الصباح.

  نا أو خارج هذه األوقات نحن في استشارة. يرجى االتصال بنا أو إرسال بريد إلكتروني إلي 

  MBEon برنامج الدردشة معنا عبر

 نحن نقدم أيًضا ساعات االستشارة بانتظام إذا لزم األمر

VHS Rottenburg an der Laaber 

Georg-Pöschl-Straße 16,  

84056 Rottenburg an der Laaber 

(023)الطابق األرضي على اليسار ، الغرفة    

.يرجى تحديد موعد   
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نقدم نصائح عبر اإلنترنت للمهاجرين.  MBEonكجزء من مشروع    

  يمكنك تنزيل التطبيق المجاني MBEon بسهولة.

ول.يمكنك إرسال رسائل صوتية وأسئلة وصور لمستنداتك إلينا باستخدام هاتفك المحم  

للخصوصية ويتم التعامل معها بسرية. رسائلك آمنة  

 التطبيق متاح باللغات األلمانية واإلنجليزية والعربية والروسية.

يقدم فريقنا في الندسوت االستشارات باللغات األلمانية واإلنجليزية والبولندية والروسية 

 والرومانية واإليطالية. 

 لمانيا.ولكن يمكنك أيًضا الدردشة بلغات أخرى في جميع أنحاء أ
    ؟  اسئلة عامة 

 info@mbeon.de 

 

 صعوبات فنية ؟

 support@mbeon.de 
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