عروض خاصة لمكتب خدمات هجرة الشباب للشباب ذوي
خلفية الهجرة
إن الفترة األولى في بلد غريب تُعتبر ش ّيقة لدى الشبان اليافعين
الخاصة التي يجب أن
و لكنّها قاسية .هناك العديد من المتطلبات
ّ
يتغلّبوا عليها في المدرسة و العمل و الدراسة و كذلك عند بناء
العالقات اإلجتماع ّية .في هذا السياق تقدم لهم خدمات هجرة الشباب
إجراءات دعم مميزة و إستشارات فرد ّية و عروض للمجموعات.
هنالك العديد من العروض للمواضيع التالية:
نظام التعليم و الدراسة

التخطيط الدراسي بالتعاون مع مديريات العمل المحل ّية

كما تجد معلومات في صفحات اإلنترنت التالية:
www.bamf.de/beratungsangebote

اطلبوا المشورة
من عندنا!

www.jugendmigrationsdienste.de

كما يمكنك دائما أن تسأل كذلك أفراد عائلتك وأصدقاءك
وأصحابك في العمل وزمالءك في المدرسة وجيرانك والمنخرطين
معك في النادي الرياضي عن العروض االستشارية الملموسة.

عروض استشارية للمهاجرين والمهاجرات

احصل على المعلومات التي تهمك واغتنم العروض االستشارية
المجانية.

مجتمع و سياسة

التعامل بالكمبيوتر و برامج تعلم اللغة األلمان ّية
أين يمكنك الحصول على معلومات إضاف ّية حول عروض
اإلستشارات؟
يمكنك الحصول على معلومات العروض المحددة لالستشارة في
المؤسسات التالية في منطقتك و بشكل خاص في
إدارة المنطقة أو المدينة أو المحافظة
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مسؤول عمل الشباب االجتماعي

معلومات قانونية

فرص جيدة من خالل االستشارة الفردية
إن موظفي وموظفات مكاتب االستشارات غالب ًا ما يفهمون لغة بلدك
األصلي .ويعرفون أيض ًا طرق السلوك والتفكير االجتماعية والثقافية
والدينية التي تألفها .وسيطورون بالتعاون معك خطة تساعدك على
التوجه في ألمانيا في خطواتكم األولى .وستكون معارفك وقدراتك
الشخصية محور االستشارة .وستطلع على عروض الدعم الموجودة
التي ستسهل عليك التأقلم في ألمانيا.
يمكنك التطرق أثناء االستشارة إلى كل مواضيع الحياة اليومية مثال:
األسئلة القانونية المتعلقة باإلقامة

تعلم اللغة األلمانية وتحسين معلوماتك فيها بالمشاركة في دورات
دراسية تدعم االندماج مثال

انتهز فرصة العروض االستشارية الفردية المجانية للمهاجرين:
استشارات الهجرة للمهاجرين البالغين ( )MBEوخدمات هجرة الشباب (!)JMD

تعليم مدرسي ،تعليم مهني
(على سبيل المثال تعديل الشهادات المهنية)
الشغل (كالبحث عن أماكن عمل شاغرة)

الحالة االقتصادية (على سبيل المثال الدخل ،القروض ،الديون)
السكن كالبحث عن شقة أو تمويلها

الصحة مثال التأمين الصحي و الرعاية الطبية

االستشارة الفردية تؤتي أكلها

عروض استشارة للمهاجرين والمهاجرات من الشباب والبالغين

في البداية ستكون بعض األمور غريبة و غير مألوفة لك في ألمانيا.
حتى لو كنت تعيش في ألمانيا منذ فترة أطول ،قد تكون هناك أسئلة
تبحث لها عن جواب.

يقدم مكتب استشارة المغتربين النصيحة للمهاجرات والمهاجرين
ويرافقهم.

الحركة والتنقل (كرخصة السياقة ووسائل النقل العمومية)

يقدم مكتب خدمات هجرة الشباب النصيحة للشباب ذوي خلفية الهجرة
ويرافقهم من عمر  12حتى  27سنة.

األنشطة اليومية كالتسوق والتواصل مع السلطات اإلدارية

لهذا الغرض تساعدك االستشارة والمرافقة الفردية المتوفرة لك منذ
البداية ،حيث تقدم لك الدعم الملموس في كل مجاالت الحياة اليومية
تقريبا وهكذا تتعلم كيف تأخذ زمام أمورك وقراراتك بنفسك.

بشكل أساسي يمكنكم التوجه لمكتب استشارة المغتربين
للمهاجرين والمهاجرات البالغين وكذلك أيض ًا لمكتب خدمات
هجرة الشباب.
وبعد الحوار األول معك يتم التنسيق بين المؤسسات االستشارية في
ما يخص اإلجراءات المستقبلية ويتم ذلك بأخذ وضعيتك الشخصية
ووضعية أفراد عائلتك بعين االعتبار.

حالتك الصحية (مثل المشاكل الصحية)

الزواج والعائلة والتربية مثل الحمل

الراحة و الرياضة و أوقات الفراغ
(كالعضوية في أحد النوادي على سبيل المثال)

