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 ساعات کار
 ساعات مالقات

 
۰۱تا  ۰۱دوشنبه،سه شنبه، پنجشنبه از ساعت   

 
 

با تعیین وقت قبلی  مالقات خصوصی  
جمعه -دوشنبه   

 
غیر از این شما میتوانید ما را در محل زندگی 

 موقت  

wandsbeck  وnord  در  f&w  
)واندزبک و نورد( مالقات کنید.      

به چه کسانی می توانند راهنمایی 
 بشوند؟

 
 همه کسانی که از اداره کار 
 Jobcenter  پول میگیرند.

  
 برای مثال :

افرادی که اجازه کار دارند و افرادی که در 
 شغل آزاد مشکالت مالی دارند.

 
 افرادی که به خاطر کم بودن درآمد در

زمانی موقت از اداره کار          

  Jobcenter  پول میگیرند.  
 
 
 



 
 

 افرادی که دنبال خانه می گردند
 )ما خودمان برای شما خانه نداریم(

 
با اداره ها شما را همراهی می   برای مالقات

 کنیم
 

کمک برای پرکردن فرمها )درخواستها( -  
 

راهنمایی در استفاده از امکانات جدید -  
  وارد شدن به اینترنت وکامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

اولین قدم برای خانه شخصی -  

 

 

 

راهنمایی دائم برای حل مشکالت 
 شخصی

  
 بطور مثال:

حل مشکالت در محل زندگی -  
 

حل مشکالت در مسائل خانوادگ -   
 

حل مشکالتی که باعث عصبی شدن و  -
 بیماریهای روحی و روانی می شود

 
حل مشکالت برای پیشگیری از  - 

  بیماریها
 
 

 

 

 

راهنمایی ما در در چهار مرحله انجام می 
 شود

 
راهنمایی در حل مشکالت و پیدا کردن دلیل  -

  مشکالت
 

راهنمایی برای مقابله با مشکالت -  
 

مراقبت و راهنمایی بعد از پیداکردن مشکالت و  -
 رفع آن ها

 
برای راهنمایی ورفع مشکالت شما احتیاج به یک 

از اداره کار دارید.کوپن مجانی   

 ) Jobcenter )   
  

برای اولین مالقات و صحبت در مورد مشکالت 
میتوانید در ساعات اداری بدون وقت قبلی مراجعه 

 کنید.
 

اگر می خواهید به غیر از زبان آلمانی زبان 
دیگری صحبت کنید در زمان گرفتن وقت در 

مورد انتخاب زبان دیگر و نیاز به مترجم به ما 
 اطالع دهید تا در پرونده شما ثبت شود

 

 ما در موارد زیر به شما کمک می کنیم


