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Profitați de serviciile individuale 
gratuite de consiliere pentru 
imigranți: 

Consiliere privind migrația 
pentru adulți (MBE) și servicii  
de migrație pentru tineri (JMD)

Consilierea individuală ajută

La început, unele lucruri din Germania vă vor părea neobișnuite 
și străine. Chiar dacă locuiți în Germania de mult timp, pot exista 
întrebări la care căutați un răspuns.

Consilierea și asistența individuală, care vă sunt disponibile de la 
început, vă vor ajuta. Ele oferă sprijin concret pentru aproape toate 
situațiile din viața de zi cu zi. Prin intermediul lor veți învăța să vă 
conduceți singur și să luați decizii în mod independent.



 

Servicii de consiliere pentru imigranții tineri și adulți

Consilierea în domeniul migrației pentru adulți consiliază și 
sprijină imigranții adulți cu vârsta peste 27 de ani.

Serviciile de migrație pentru tineri consiliază și asistă tinerii 
imigranți cu vârsta cuprinsă între 12 și 27 de ani.

Din principiu, puteți să vă adresați atât serviciului de consiliere 
privind migrația pentru imigranții adulți, cât și serviciilor de 
migrație pentru tineri. După prima discuție vor fi conveniți pașii 
următori între serviciile de consiliere. Va fi luată în considerare 
situația dvs. personală și cea a membrilor familiei.

Oportunități mai bune prin consiliere individuală

Angajații serviciilor de consiliere înțeleg de obicei limba țării 
dvs. de origine. Ei cunosc și modurile de gândire și modelele 
de comportament sociale, culturale și religioase care vă sunt 
familiare. Împreună cu dvs. vor dezvolta un plan care vă va oferi 
orientare la primii pași în Germania. Accentul consilierii se pune 
pe abilitățile și cunoștințele dvs. personale.
Veți afla ce oferte de asistență sunt disponibile pentru a vă facilita 
stabilirea în Germania.



În cadrul consilierii puteți aborda toate subiectele vieții de zi cu zi, 
de exemplu:

↘ Aspecte juridice privind reședința

↘ Învățarea limbii germane (de exemplu prin participarea la 
cursul de integrare)

↘ Educație școlară, formare profesională (de exemplu parcurs 
școlar, căi de formare profesională, recunoașterea calificărilor 
profesionale)

↘ Ocuparea forței de muncă (de exemplu instruire în domeniul 
aplicării pentru un loc de muncă, căutare de locuri de muncă)

↘ Situația economică (de exemplu venituri, credite, datorii)

↘ Locuința (de exemplu căutarea unui apartament, finanțarea 
apartamentului)

↘ Sănătate (de exemplu asigurări de sănătate, îngrijiri medicale)

↘ Situația personală de sănătate (de exemplu probleme 
de sănătate)

 
↘ Căsătorie, familie și educația copilului (de exemplu sarcină)

↘ Mobilitate și circulație (de exemplu permis de conducere, 
transport public)

↘ Recreere, sport și agrement (de exemplu oferte deschise, 
apartenență la cluburi)

↘ Activități zilnice (de exemplu cumpărături, contact cu 
autoritățile)



Oferte speciale ale serviciilor de migrație pentru 
tineri pentru persoanele cu experiență în migrație

Pentru tineri, perioada de început într-o țară străină este 
interesantă, dar și solicitantă. La școală, în formare și la locul de 
muncă și la stabilirea de noi contacte sociale, trebuie să facă față 
unor provocări speciale. Serviciile de migrație pentru tineri vă 
oferă consiliere individuală, asistență intensivă și oferte de grup 
adaptate problemelor și întrebărilor dvs. specifice.

Printre altele, veți găsi oferte pe următoarele subiecte:

↘ Școală și sistem educațional

↘ Pregătirea individuală și planificarea carierei 
(în cooperare cu agențiile locale pentru ocuparea forței 
de muncă)

 

↘ Participarea la toate domeniile vieții sociale, culturale și politice

↘ Folosirea noilor medii, în special a programelor de învățare a 
limbii germane 

Consiliere online 

În plus față de consilierea personală, ambele programe vă oferă 
posibilitatea de consiliere online. 
Consilierea online „mbeon” și portalul de consiliere jmd4you vă 
vor ajuta să vă clarificați nedumeririle într-un timp scurt!
Prin intermediul mbeon, primiți îndrumare și asistență individuală 
în format chat și vă puteți pune întrebările 24 de ore pe zi. 
Consilierea se realizează prin intermediul aplicației mbeon și 
este disponibilă într-un număr mare de limbi. La mbeon veți găsi 
consilieri care vă vorbesc limba și care vă stau la dispoziție. 

↘ www.mbeon.de

http://www.mbeon.de


Pentru tinerii imigranți până la vârsta de 27 de ani există 
posibilitatea consilierii online. Întrebările pot fi adresate public 
printr-o funcție de chat sau în mod individual. Răspunsul vine din 
partea unor angajați experimentați ai JMD.

↘ Germană www.jmd4you.de, precum și în
 
↘ Engleză www.your-way-in-germany.org

↘ Rusă www.putjwgermaniju.org

↘ Turcă www.almanyayolu.org

↘ Arabă www.bousaletuk-fi-almanya.org

↘ Albaneză www.udherrefyesi-gjermani.org

Solicitați întotdeauna membrilor familiei, prietenilor, colegilor 
de lucru, colegilor de clasă, membrilor gospodăriei dvs. sau 
membrilor clubului sportiv oferte de consiliere specifice.

Aflați mai multe și utilizați ofertele gratuite de consiliere!

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


De unde puteți obține mai multe informații 
referitoare la serviciile de consiliere?

Puteți obține informații despre oferte de consiliere specifice de la 
următoarele instituții din regiunea dvs., în special de la

↘ administrațiile comunale, orășenești sau regionale (Gemeinde-, 
Stadt- oder Kreisverwaltungen)

↘ asociațiile Freie Wohlfahrtspflege (Bunăstarea lucrătorilor 
(Arbeiterwohlfahrt), Asociația Caritas Germană (Deutscher 
Caritasverband), Lucrare evanghelică pentru diaconie și 
dezvoltare (Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung), Crucea Roșie Germană (Deutsches 
Rotes Kreuz), Asociația de caritate germană (Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband), Serviciul de caritate central 
al evreilor din Germania (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland))

↘ Asociația persoanelor expulzate (Bund der Vertriebenen)

↘ Asociația Internațională (Internationaler Bund)

↘ organizațiile responsabile cu asistența socială a tinerilor (Träger 
der Jugendsozialarbeit)

↘ furnizorii cursurilor de integrare (Träger der Integrationskurse) 
 

Puteți găsi informații pe Internet la:

↘ www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
ZugewanderteTeilnehmende/Beratung
Erwachsene/beratung-erwachsene-node.html

 

↘ www.mbeon.de și 

↘ www.facebook.com/mbeon.chat

↘ www.jugendmigrationsdienste.de

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
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Posibilitate de comandă:
Publikationsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge  
www.bamf.de/publikationen

De asemenea, puteţi descărca această publicaţie şi ca document PDF 
accesibil de la: 

 
www.bamf.de/publikationen

Această publicație este publicată de Oficiul Federal pentru Migrație 
și Refugiați ca parte a activității sale de relații publice. Publicația este 
oferită gratuit și nu este destinată vânzării.

 
 

Vizitați-ne pe 
 www.facebook.com/bamf.socialmedia
 @BAMF_Dialog  

www.bamf.de

Other Language
www.bamf.de/publikationen
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