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İrtibat verileri
Recklinghausen Bölge İdaresi 
Yerel Entegrasyon Yönetimi (KIM) 

Tel.:  02361/53 6072
E-Mail: kim@kreis-re.de

Büro Adresi: 
Steinstr. 14
45657 Recklinghausen

Posta Adresi:
Kreisverwaltung Recklinghausen
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen

www.kreis-re.de/kim
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Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Recklinghausen

KIM Recklinghausen Bölgesi

Recklinghausen Bölge İdaresi, yerel enteg-
rasyon yönetiminin bölge idaresi kapsamında 
koordine edilmesi ve uygulanması ile sorum-
ludur.

Bölge İdaresi’ne bağlı her 10 yerel belediyede 
uzman danışmanlar görev yapmaktadırlar. Da-
nışmanların irtibat bilgilerine aşağıdaki internet 
sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

www.kreis-re.de/kim



Göçmen olarak gelen her herkese danış-
manlık hizmeti veriyoruz; Almanya’da ne 
zamandan beri yaşadıkları, nereden geldikleri 
veya kaç yaşında oldukları hiç önemli değildir.

Uyum ile ilgili her türlü bilgi vermekteyiz; 
Örneğin
• Okul, Meslek eğitimi
• Lisan
• İkâmet
• Aile
• İş/İşsizlik
• Sağlık/Hastalık
• Vatandaşlığa alınma
• Oturum statüsü
• Boş zaman, dinlenme
• Dilekçe ve form doldurmalarında yardım.
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Entegrasyon/Uyum hakkında bilgilendirme
Sizleri meşgul eden her türlü sorular, sorunlar 
ve konularınız hakkında yanınızdayız.

Sizlerle birlikte fikir ve çözüm yolları  gelişti-
receğiz ve uyumunuzun gerçekleşmesi için 
her aşamada yanınızda olacağız. Çok sayıda 
sorunun birlikte çözülmesinde size destek 
sağlıyacağız. Örneğin okul, yabancılar dairesi, 
lisan kursları, Jobcenter veya gençlik dairesi 
konu olduğunda yardımlarımızla sizin yanınız-
da olacağız.

Yerel Entegrasyon Yönetimi (KIM), göçmen 
geçmişi olan, yeni göç etmiş olan veya da 
bundan sonraki süreçte Kuzey Ren Vestfal-
ya’ya göç edecek olan insanlara uyumlarını 
kolay sağlamaları için birebir destek ve bilgi 
akımı temin etmektedir.

Özellikle makam, merci ve yasal sorumluluk 
ihtiva eden kurum ve kuruluşların değişmesi 
konu olduğunda, aralıksız ve sorunsuz geçiş 
ve aktarım sürecini gerçekleştirmek hedef-
lerimiz arasındadır. Uzun zamandır burada 
yaşayan ve göçmen geçmişi olan şahıslar da 
sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalana-
bilmektedir. 

Bu bağlamda çevrede mevcut ve bizlerin de 
destek verdiği çeşitli yardım imkanları ve pro-
jelere işaret etmek isteriz. 


