Genç Göçmenler Hizmetleri’nin göç etmiş genç
insanlara yönelik özel hizmetleri

Internette aşağıdaki adreslerden bilgi alabilirsiniz:

Gençler için yabancı bir ülkedeki ilk zamanlar heyecan verici
ancak bir o kadar da zorlu olur. Okulda, işte ve eğitimde
ve de yeni sosyal ilişkilerin kurulmasında bazı güçlüklerle
baş etmeleri gerekir. Bundan dolayı Genç Göçmenler
Hizmetleri size özel teşvik programları, bireysel danışmanlık
hizmeti ve de gruplar için hizmetler sunmaktdır.

¢¢ www.jugendmigrationsdienste.de

… ve her zaman aile üyelerinize, arkadaşlarınıza, iş
arkadaşlarınıza, öğrenci arkadaşlarınıza, komşularınıza,
spor kulübünüzün üyelerine somut danışmanlık
hizmetlerini sorunuz.

Başka hizmetler de dahil olmak üzere aşağıdaki konularla
ilgili hizmetlerden faydalanabilirsiniz:

Bilgi edinin ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden
yararlanın!

¢¢ Okul ve

Göçmenler için danışmanlık
hizmet tavsiyeleri

eğitim sistemi

İş Acentaları ile işbirliği ile mesleki planlama

¢¢ Toplum ve

politika

¢¢ Bilgisayar ve Almanca

öğrenme programları

Danışmanlık hizmetlerine ilişkin diğer bilgileri
nereden alabilirsiniz?
Danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgileri bölgenizde
bulunan aşağıdaki kuruluşlardan alabilirsiniz, bunlar
özellikle şunlardır:
¢¢ Belediye, şehir ve

ilçe idareleri

¢¢ Serbest

Sosyal Yardım Kurumları (Arbeiterwohlfahrt,
Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsches Rotes
Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)

¢¢ Bund

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanınız!

der Vertriebenen

¢¢ Gençler

için Sosyal Yardım Kurumları

¢¢ Entegrasyon

kursları kurumlarından
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Bireysel danışmanlık sayesinde daha iyi fırsatlar
Danışmanlık hizmetlerinde görev alan çalışanlar genellikle
sizin anadilinizi konuşmaktadır. Sizin alışık olduğunuz
toplumsal, kultürel ve dini düşünce tarzlarını da tanımaktadırlar.
Çalışanlar ile birlikte, Almanya’da atacağınız ilk adımlarda size
yardımcı olabilecek bir plan oluşturacaksınız sağlayacaklardır.
Bu danışmanlığın odak noktasında kişisel becerileriniz ve
yetenekleriniz olacaktır. Almanya’daki yaşamınızı kolaylaştıracak
hangi destek imkanları olduğunu öğreneceksiniz.

Göçmenler için ücretsiz kişisel danışmanlık
tavsiyelerinden faydalanın:
yetişkin göçmenler için göçmenlik danışmanlığı (MBE)
ve gençlik göçmenlik hizmetleri (JMD)!

Danışmanlarla günlük hayatı ilgilendiren tüm konuları
konuşabilirsiniz, örneğin:
¢¢ İkametle ilgili hukuki sorular
¢¢ Almanca dil bilgisi edinilmesi ve geliştirilmesi

(örneğin, entegrasyon kursuna katılım sayesinde)
¢¢ Okul eğitimi, Mesleki eğitim (örneğin Mesleki diplomanın

Bireysel danışmanlık yardım eder
Başlangıçta Almanya’da sizin için bazı durumlar alışılmamış
ve yabancı gelecektir. Almanya’da uzun bir zamandır yaşıyor
olsanız da yanıt aradığınız sorular olabilir.
Burada size başından itibaren eşlik edecek bireysel
danışmanlık ve rehberlik yardımcı olacaktır. Günlük hayatınızda
karşılaşabileceğiniz hemen hemen her türlü sorunda somut
destek sağlar. Bu sayede sorunlarınızı kendi ellerinize almayı ve
bağımsız bir şekilde kararlar almayı öğreneceksiniz.

Göçmen gençler ve yetişkinler için danışmanlık
hizmetleri
Göçmenlik danışmanlığı yetişkin göçmenlere danışmanlık ve
rehberlik hizmetleri sunmaktadır.
Gençlik göçmenlik hizmetleri göçmen ailelerden gelen 12 ila
27 yaş arasındaki genç insanlara danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri sunmaktadır.
Genelde yetişkin göçmenler için göçmenlik danışmanlığına olduğu
gibi gençlik göçmenlik hizmetlerine de yönelebilirsiniz.
Sizinle yapılan ilk konuşmadan sonra danışmanlıklar aralarında
bir yol haritası belirler. Bu sırada sizin ve aile bireylerinizin
kişisel durumları göz önünde bulundurulur.

kabul ettirilmesi)
¢¢ Çalışma hayatı (örneğin bir iş bulunması)
¢¢ Ekonomik durum (örneğin gelirler, krediler, borçlar)
¢¢ Konut (örneğin ev arama, bir evin finanse edilmesi)
¢¢ Sağlık (örneğin, hastalık sigortası, doktor tedavisi)
¢¢ Kişisel sağlık durumu (örneğin sağlık sorunları)
¢¢ Evlilik, aile ve çocuk yetiştirme (örneğin hamilelik)
¢¢ Ulaşım ve trafik (örneğin ehliyet, toplu taşıma araçları)
¢¢ Dinlenme, spor ve boş zamanların değerlendirilmesi

(örneğin, derneklere üyelik)
¢¢ Günlük işler (örneğin alışveriş, resmi kurumlarla iletişim)

