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كيم في منطفة ريكلينغهاوزنكيم في منطفة ريكلينغهاوزن

ان مقاطعة ريكلينغهاوزن هي المسؤولة عن
االدارة والتنفيذ والتنسيق على المستوى البلدي 

المتكامل لكل المنطقة بكاملها. 
تتضمن المجموعة عشر مناطق وكل بلدية او منطقة 

تقوم مجموعة اشخاص فيها بالمساعدة على االندماج 
ويسموا باالستشاريين ويعملون على تقديم المشورة 

في مناطقهم.ان تفاصيل وطريقة العثور عليهم يمكنكم 
الحصول عليها من خالل الدخول الى موقع صفحة 

المقاطعة.

www.kreis-re.de/kim

لالتصاللالتصال
ادارة مشروع االندماج لمجموعة من المتخصصين في

منطقة ريغلينغهاوزن ويسمى المشروع )كيم( 

رقم التلفون: رقم التلفون: 
02361/53 6072

االيميل البريدي:االيميل البريدي:
kim@kreis-re.de

عنوان المكتب:عنوان المكتب:
Steinstr. 14

45657 Recklinghausen

العنوان البريدي:العنوان البريدي:
Kreisverwaltung Recklinghausen

Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen

www.kreis-re.de/kim

ادارةادارة
مشروع االندماج من المتخصصينمشروع االندماج من المتخصصين

  كيمكيم
(KIM)

في منطقة ريغلينغهاوزنفي منطقة ريغلينغهاوزن

(Kreis Recklinghausen)
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نصائح حول االندماج نصائح حول االندماج 
نحن تحت تصرفكم في جميع األسئلة والموضوعات 

التي تهمكم.

سويا نعمل على تطوير االفكار ونجد الحلول ونقوم 
بمرافقتك في كل منها حتى نصل معكم الى االندماج 

المطلوب..يتم دعمنا لكم عندما تكون المشاكل 
لديكم متعددة وفي مجاالت مختلفة، من الناحية 

القانونية على سبيل المثال المدارس، مكتب الهجرة، 
دورات اللغة، مكاتب العمل او مكتب رعاية الشباب.

يسعدنا توجيهكم الى طرق ومكان المساعدة في حل 
مشاكلكم عن طريق المشاريع التي تخصصت في 

مجال العمل على تقديم مثل هذه المساعدات وذلك 
في االماكن القريبة منكم وفي منطقة سكنكم لكي 
يتم التعاون والعمل سويا على حل كل المواضيع .

إدارة االندماج البلدي )كيم(إدارة االندماج البلدي )كيم(

يهدف هذا المشروع إلى مساعدة األشخاص الذين 
يعانون من مسالة قصتهم مع اصول هجرتهم وزمن 
الهجرة ومساعدة المهاجرين الجدد أو في المستقبل 

إلى تقديم عروض متخصصة للمهاجرين القادمين الحقا 
الى منطقة شمال الراين فستفاليا، لتسهيل اندماجهم.

على وجه الخصوص ، في حالة تم التغيير في وضعكم 
في المكاتب المسؤولة و الدوائر القانونية ، فنحن نقدم 
الدعم لكم لضمان انتقال سلس نصل اليه معا. حتى 
األشخاص من أصول مهاجرة ،الذين يعيشون هنا منذ 

فترة طويلة يمكن تضمينها في هذا العرض.

نحن نقدم االستشارات لجميع االشخاص المهاجرين نحن نقدم االستشارات لجميع االشخاص المهاجرين 
بغض النظر عن المدة التي جاؤوا فيها الى المانيا، من 

اين اتوا او كم يبلغون من العمر.

نحن تحت تصرفكم لجميع االسئلة والموضوعات نحن تحت تصرفكم لجميع االسئلة والموضوعات 
مثال مثال 

- المدرسة، تعلم مهنة 
- اللغة

- السكن
- أالسرة

- العمل/ البطالة  
- الصحة/ المرض  

- التجنيس
- الوضع السكني  

- اوقات الفراغ واالستجمام  
- مساعدة في تعبئة الطلبات وتقديم طلب معونة او 

  مساعدة


