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 KIMدر ناحیه رکلینگ

www.kreis-re.de/kim

ناحیه رکلینگهاوزن مسئول هماهنگی و اجرای مدیریت
ادغام شهری در سطح ناحیه است.
مدیران پرونده در هر  10بخش ناحیه به صورت در
محل مشاوره ارائه میدهند .اطالعات تماس مشاوران
را میتوانید در وب سایت ما بیابید.
www.kreis-re.de/kim
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 )KIMارائه پیشنهادهای
هدف مدیریت ادغام شهری ((KIM
شخصی

به افراد دارای سابقه مهاجرت ،مهاجران جدید یا کسانی
که در آینده به نوردراین-وستفالن خواهند آمد ،به
منظور تسهیل ادغام آنها میباشد.

به ویژه ،هنگامی که دفاتر مسئول و حوزههای قانونی
تغییر میکنند ،ما از شما حمایت میکنیم تا گذار شما
از این مراحل بدون خلل انجام گیرد .افراد با سابقه
مهاجرت که مدت زیادی است در اینجا زندگی میکنند
نیز میتوانند از این خدمات استفاده کنند.

مشاوره در مورد ادغام

ما برای پاسخگویی به تمام سواالت و موضوعاتی که به
شما مربوط میشود در کنار شما هستیم.

ما با شما ایدهها و راه حلها را توسعه میدهیم و
شما را در تمام مراحل ادغامتان همراهی میکنیم.
همچنین ما هنگامی که بسیاری از مشکالت باید به
طور همزمان حل شوند و مسئله به حوزههای قانونی
مختلفی مانند مدارس ،مقامات مهاجرت ،ارائه
دهندگان دورههای زبان ،مراکز کاریابی یا دفاتر رفاه
جوانان مربوط میشود ،از شما حمایت میکنیم.

ما خوشحال میشویم که شما را به پیشنهادات کمکی
و پروژههای موجود در اطراف شما هدایت کرده و با آنها
همکاری کنیم.
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ما برای همه مهاجران ،صرف نظر از مدتی که در آلمان
بودهاند ،از کجا آمدهاند یا چند ساله هستند ،خدمات
مشاوره ارائه میکنیم.
ما در مورد تمام مسائل مربوط به ادغام مشاوره
میدهیم ،به عنوان مثال:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مدرسه ،تحصیل
زبان
سکونت
خانواده
کار/بیکاری
سالمتی /بیماری
تابعیت
وضعیت اقامت
اوقات فراغت ،تفریح
کمک در ارائه درخواستها و پر کردن فرمها

