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األسرة تنتمي إلى بعضها البعض
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المكتب المتخصص لتقديم المشورة
والنصح للمهاجرين في بوتستدام

الخدمات االستشارية للمهاجرين البالغين

جواز السفر Der Pass
جواز السفر يشكل محور أساسي في حياة اإلنسان .على
الرغم من ذلك ,ال يسهل للمرء غالبا الحصول عليه .بعكس
اإلنسان الذي يمكن أن يوجد في أي مكان في األرض ودون
سبب مقنع أو صعوبات محتمله .أما الجنسيه باإلضافة
لصعوبة الحصول عليها فإنه دائما ما يتم اإلعتراف بها
خصوصا إن كانت صالحه .أما اإلنسان فمهما كان صالحا
وجيدا قد ال يعترف به.
Bertolt Brecht

يمكنكم التواصل معنا في مكتبنا اإلستشاري المختص تحت
هذا العنوان:

نحن مكتب متخصص بتقديم المشوره والنصح للمهاجرين.
يعتبر مكتبنا نقطة إتصال لتمثيل إحتياجات المهاجريين .نقدم
خدماتنا تحت رعاية منظمة Diakonischen Werkes
بوتسدام المسجله قانونيا  ,ونعمل لحساب الكنيسه االنجيلية.
تنصب جهودنا لرعاية اإلنسان كإنسان ,بغض النظر عن
وضع إقامته القانونيه أو جنسيته ,ديانته  ,جنسه  ,عمره  ,أو
إنتماءه اإلثني.

ما هي أهدافنا؟
نعمل مع المهاجرين جنبا لجنب لندعمهم لـــ:








"األسرة تنتمي إلى بعضها البعض"

)البناية الخلفية( Rudolf-Breitscheid-Str. 64
14482 Potsdam
0331 200 83 82

مشروع للتغلب على االفتراق األسري لالجئين

Fax:

Email: fluechtlingsberatung@dwpotsdam.de

الحصول على حقوقهم
المشاركه في المجتمع بشكل متساوي في الحقوق
والواجبات  ,ليتمكنوا في المحصله من ممارسة
حياة كريمه ومستقله.
تحسين أوضاعهم المعيشيه الصعبه غالبا.
إليجاد طموحات وأفاق مستقبليه لحياتهم.
اإلستقالل بالذات واإلعتماد على النفس.
مكافحه أي إعتداءات محتملة ذات الخلفيه
العنصريه.
نشر الوعي العام في المجتمع والمؤسسات
للتعريف بحالة االجئين وبذلك خلق بيئه متفهمه
ومتعاطفه مع وضعهم.

Sprechzeiten und Ansprechpartnerinnen

الموظفة المسؤولة وإمكانيات التواصل معها:
Beratungsfachdienst für MigrantInnen
)البناية الخلفية( Rudolf-Breitscheid-Straße 64
14482 Potsdam
المستشارةFrau Christiane Guse :

بدون موعد :الثالثاء 00:99 – 0:99 :و 00:99 – 00:99

أوعن طريق الهاتف وتعيين موعد :األربعاء ،الخميس
والجمعة
الهاتف0331 23700879 :
المحمول0157 78324594 :
الفاكس0331 2008382 :
البريد االلكترونيc.guse@dwpotsdam.de :

دورات تدريبة وتبادل الخبرات

المشورة والدعم المتخصص

عند الطلب  ،نقدم التدريبات في عين المكان داخل الية
براندنبورغ

نقدم خدماتنا لـ:

النقاط الرئيسية:
» لم شمل األسرة في قانون اإلقامة
» لم شمل األسرة لالجئين المعترف بهم
» لم شمل األسرة لدوي الحماية المحدودة
» لم شمل األسرة عن طريق تنظيم دبلن III
» لم شمل األسرة لاللتحاق بالالجئين القصر غير
المصحوبين
» برنامج اإلستقبال براندنبورغ
» إجراءات التأشيرة في مختلف السفارات
التدريبات مجانية.
نحدد محتوى التدريب معا وفقا لتفضيالت المنظمات
المهتمة

اإلرشاد الفردي لالجئين
في الحاالت الصعبة نقدم أيضا المشورة المباشرة لالجئين
في مواضيع لم شمل االسرة.

بمساندة:

» المستخدمين في مكاتب النصح
» المستخدمين في مكاتب مساعدة الشباب
» أولياء األمور
» المتطوعين
» لمنضمات المهاجرين أنفسهم
في والية براندنبورغ
المشورة بشأن القواعد القانونية وإجراءات لم شمل األسرة:
» لالجئين الذين لديهم تصاريح إقامة مختلفة وف ًقا لقانون
اإلقامة
» لاللتحاق بالالجئين القصر غير المصحوبين
» حسب برنامج االستقبال بوالية براندنبورغ
» حسب قوانين الحاالت الصعبة لجمع شمل األسرة
» عن طريق تنظيم دبلن III
ولقاءات لمناقشة الحاالت الفردية
يمكن أن يتم التشاور عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو
شخصيا ً برفقة الالجئين أو في سياق مؤتمرات خاصة

Evangelisch-KirchlicherHilfsverein Potsdam

