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آیا تازه به آلمان آمده اید؟ آیا تازه به برلین آمده اید؟
آیا سوالهای زیادی دارید و میخواهید اطلعات به

؟بیاوریددست 

 من باید به مدرسه برود، کی و کجا باید او را ثبت نام کنم؟بچه
چه کسی مرا برای پر کردن فرمهای ثبت نام و نامه نوشتن به

اداره های مربوطه کمک میکند؟
من به دنبال یک مهد کودک برای فرزندم میگردم، کجا باید

بروم؟
کجا میتوانم کلس زبان آلمانی مناسب را پیدا کنم؟

باید به جابسنتر بروم، چه کسی مرا همراهی میکند؟

ما به شما کمک میکنیم، وقتی که به کمک احتیاج دارید.

. ه شما اطلعات میدهیمما ب
ما شما را رایگان مشاوره میدهیم، حمایت میکنیم و همراهی

میکنیم
ما شما را به مقصد و شخص صحیح میرسانیم.

شماره تماس فارسی :
0176 711 696 08

یا
0176 731 136 82

18تا  8وقت تماس، دوشنبه تا جمعه از ساعت 

اطلعات بیشتر:
Aysel Meral
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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