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 از خدمات رایگان مشاوره فردی 
برای مهاجران استفاده کنید: 

 مشاوره مهاجرت برای 
 بزرگساالن )MBE( و خدمات 

)JMD( مهاجرت جوانان

مشاوره فردی به شما کمک می کند
در ابتدای ورود به آلمان، خیلی از موارد برای شما عجیب و ناشناخته 

خواهد بود. حتی اگر مدت طوالنی در آلمان زندگی می کنید، ممکن 
است سواالتی وجود داشته باشد که به دنبال پاسخ آنها هستید.

بنابراین مشاوره و پشتیبانی فردی که برای كمك به شما بوجود آمده 
است، به شما کمك خواهد كرد. تقریبا برای همه موقعیت های زندگی 
روزمره، كمك و پشتیبانی شخصی را ارائه می دهد.  از این طریق 

شما می آموزید که امور خود را به دست خود گرفته و تصمیمات 
مستقلی بگیرید.



خدمات مشاوره ای برای مهاجران جوان و بزرگسال
 خدمات مشاوره مهاجرت برای بزرگساالن، مهاجران بزرگسال 

باالی 27 سال را مشاوره و پشتیبانی می کند.

 خدمات مشاوره مهاجرت جوانان، جوانان با سابقه مهاجرت بین 
12 تا 27 سال را مشاوره و پشتیبانی می كند.

در واقع می توانید با خدمات مشاوره مهاجرت برای مهاجران 
بزرگسال و همچنین خدمات مهاجرت جوانان تماس بگیرید. پس از 

اولین جلسه، مراحل بعدی برای شما توسط نهادهای مشاوره اي تعیین 
می شود. و وضعیت شخصی شما و اعضای خانواده در نظر گرفته 

خواهد شد.

فرصت های بهتر از طریق مشاوره فردی
کارمندان مراکز مشاوره معموال زبان کشور شما را می فهمند. آنها 

همچنین شیوه های تفکر و رفتار اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مربوط به 
شما را می شناسند. آنها همراه با شما طرحی را تدوین می کنند که شما 
مي توانید با قدم های اولیه زندگی در آلمان آشنا شوید. تمرکز مشاوره 
بر روی مهارت ها و دانش شخصی شما است. شما خواهید فهمید که 

کدام پیشنهادات پشتیبانی برای اقامت در آلمان برای شما آسان تر است.



در این خدمات مشاوره ای می توانید به تمام موضوعات زندگی 
روزمره بپردازید، به عنوان مثال:

سواالت حقوقی در مورد اقامت↙ 

یادگیری زبان آلمانی )به عنوان مثال با شرکت در دوره ادغام(↙ 

اموزش مدارس، آموزش شغلی )به عنوان مثال مراحل رفتن به ↙ 
مدرسه، مسیرهای آموزشی، تشخیص صالحیت های حرفه ای(

اشتغال )به عنوان مثال تنظیم درخواست كار، جستجوی محل کار(↙ 

وضعیت اقتصادی )به عنوان مثال درآمد، اعتبارات، بدهی ها(↙ 

سكونت )به عنوان مثال جستجوی محل سكونت، تامین ↙ 
هزینه سكونت(

سالمت و بهداشت )به عنوان مثال بیمه درمانی، مراقبت ↙ 
های پزشکی(

وضعیت سالمتی شخصی )به عنوان مثال مشکالت سالمتی(↙ 

ازدواج، خانواده و تربیت )به عنوان مثال بارداری(↙ 

رانندگی و رفت و آمد )به عنوان مثال گواهینامه رانندگی، ↙ 
حمل و نقل عمومی(

تفریح، ورزش و اوقات فراغت )به عنوان مثال پیشنهادات اوقات ↙ 
فراغت، عضویت در باشگاه ها(

فعالیتهای روزمره )به عنوان مثال خرید، تماس با مقامات(↙ 



 پیشنهادات ویژه خدمات مهاجرت جوانان، برای جوانان 
با سابقه مهاجرت

برای جوانان، اولین حضور در یک کشور خارجی هیجان انگیز است، 
اما دشوار نیز مي باشد. در مدرسه، در آموزش و در محل کار، و هنگام 

برقراری ارتباط اجتماعی جدید، آنها باید با چالش های ویژه ای کنار 
بیایند. خدمات مهاجرت جوانان، به شما مشاوره فردی، پشتیبانی گسترده و 
پیشنهادات گروهی متناسب با مشکالت و سواالت ویژه شما ارائه می دهد.

و در آن پیشنهادات دیگری از جمله در موارد زیر خواهید یافت:

مدرسه و سیستم آموزشی↙ 

آموزش فردی و برنامه ریزی شغلی )با همکاری آژانس های ↙ 
کاریابی محلی(

 

  مشارکت در تمام زمینه های زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی↙ 

در رابطه با رسانه های جدید، به ویژه برنامه های یادگیری ↙ 
زبان آلمانی 

  

مشاوره آنالین 
عالوه بر مشاوره شخصی، در دو برنامه، امکان مشاوره آنالین را به 
 jmd4you و پورتال مشاوره "mbeon" شما می دهند. مشاوره آنالین

به شما کمک می کنند كه جواب سواالت خود را در مدت کوتاهی 
دریافت نمایید!

 

از طریق mbeon، راهنمایی و پشتیبانی فردی در قالب چت دریافت 
می کنید و می توانید بطور شبانه روزی سواالت خود را بپرسید. 

مشاوره از طریق برنامه mbeon ارائه می شود و به زبانهای مختلف 
در دسترس است. در mbeon مشاورانی پیدا خواهید کرد که به زبان 

شما صحبت می کنند و بخاطر شما در آنجا هستند. 

 

 ↙ www.mbeon.de

http://www.mbeon.de


 برای مهاجران جوان تا سن 27 سال، مشاوره آنالین امكانپذیر 
است. سواالت را می توان خیلی واضح از طریق چت یا به صورت 

 JMD شخصی بپرسید. پاسخگویی از طریق کارمندان باتجربه 
انجام خواهد شد.

، و همچنینwww.jmd4you.deآلماني ↙ 
 
www.your-way-in-germany.orgانگلیسی ↙ 

www.putjwgermaniju.orgروسی ↙ 

www.almanyayolu.orgترکی  ↙ 

www.bousaletuk-fi-almanya.orgعربی ↙ 

www.udherrefyesi-gjermani.org آلبانیایی ↙ 

مي توانید همواره درباره اعضای خانواده، دوستان، همکاران، 
همکالسی ها، همخانه ها و یا اعضای باشگاه ورزشی خود، مشاوره 

ویژه دریافت كنید.

 اطالعات بیشتر كسب كنید و از پیشنهادات مشاوره رایگان 
استفاده کنید!

http://www.jmd4you.de
http://www.your-way-in-germany.org
http://www.putjwgermaniju.org
http://www.almanyayolu.org
http://www.bousaletuk-fi-almanya.org
http://www.udherrefyesi-gjermani.org


 از کجا می توانید اطالعات بیشتری در مورد خدمات مشاوره 
ای کسب کنید؟

 می توانید خدمات مشاوره ای ویژه درباره موسسات زیر در 
منطقه خود را دریافت كنید

دفترهای اد اری شهرداری، شهر یا منطقه ↙ 
)Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltungen(

اسازمانهای رفاهی غیرقانونی ملی انجمن رفاه کارگران ↙ 
Arbeiterwohlfahrt) ، انجمن کاریتاس آلمان  )

)Deutscher Caritasverband(  سازمان پروتستان دیاکونی و ،
  Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk( توسعه آلمان

für Diakonie und Entwicklung(  ،
، )Deutsches Rotes Kreuz – DRK( صلیب سرخ آلمان 

 انجمن رفاه و برابری آلمان 
)Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband(  ،

 دفتر مرکزی رفاه یهودیان در آلمان 
)Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland(

)Bund der Vertriebenen(انجمن آوارگان ↙ 

المللی ↙  بین )Internationaler Bund(انجمن

 سازمانهایی که مسئول فعالیتهای اجتماعی جوانان هستند ↙ 
)Träger der Jugendsozialarbeit(

)Träger der Integrationskurse(برگزارکنندگان دورههای ادغام ↙ 

می توانید اطالعات را در اینترنت از طریق:

  www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
ZugewanderteTeilnehmende/BeratungErwachsene/

beratung-erwachsene-node.html

 

 

 ↙www.mbeon.deو 

 ↙ www.facebook.com/mbeon.chat

 ↙www.jugendmigrationsdienste.de

http://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/BeratungErwachsene/beratung-erwachsene-node.html
http://www.mbeon.de
http://www.facebook.com/mbeon.chat
http://www.jugendmigrationsdienste.de


 از کجا می توانید اطالعات بیشتری در مورد خدمات مشاوره 
ای کسب کنید؟

 می توانید خدمات مشاوره ای ویژه درباره موسسات زیر در 
منطقه خود را دریافت كنید

  دفترهای اداری شهرداری، شهر یا منطقه↙ 
)Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltungen(

  اسازمانهای رفاهی غیرقانونی ملی انجمن رفاه کارگران ↙ 
 )Arbeiterwohlfahrt(، انجمن کاریتاس آلمان 

 )Deutscher Caritasverband(، سازمان پروتستان دیاکونی و 

 )Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk توسعه آلمان 
 ،für Diakonie und Entwicklung( 

 ،)Deutsches Rotes Kreuz – DRK( صلیب سرخ آلمان 
 انجمن رفاه و برابری آلمان 

 ،)Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband( 

 دفتر مرکزی رفاه یهودیان در آلمان 
)Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland(

 ↙)Bund der Vertriebenen( انجمن آوارگان 
 ↙)Internationaler Bund( انجمن بین المللی
   سازمانهایی که مسئول فعالیتهای اجتماعی جوانان هستند ↙ 

)Träger der Jugendsozialarbeit(

 ↙)Träger der Integrationskurse( برگزارکنندگان دورههای ادغام 
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