
مستجدين فى المانيا؟ مستجدين فى برلين؟
 عندكم أسئلة كثيرة وتودون التوجيه؟

إبنى لبد من تسجيله فى مدرسة متى وكيف
 أسجله؟

من يساعدنى فى كتابة الطلبات أو فى خطابات
 للدوائر الحكومية؟

أبحث عن روضة لبنى أي دائرة أتوجه إليها ؟
لمانية؟أين أجد مدرسة لنفسى لتعلم اللغة ال  

عندى موعد فى الجوب سنتر من يستطيع
مساعدتى؟

نحن نساعدك إذا أنت فى حاجة للمساعدة
نحن نوضح لك

نحن نشيرك ونعينك ونصحبك بدون مقابل
نحن نوجهك للمكان والشخص المناسب

تصل تليفونياأ   779 15 698 0176  
  أو

            0176 711 69 634               
من الثنين إلى الجمعة من الساعة

 مساء6ا إلى  صباح8

 أيسل ميرالللستعلمات
030-755 03 172
01575 760 71 60
aysel.meral@nusz.de
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der 
ufafabrik e.V.
Viktoriastraße 13 
12105 Berlin                                                     
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