أنشطتنا
العمل السياسي والعمل
العام
نعمل على أن تصل رغباتك
وانتقاداتك إلى مسامع
الحكومة والرأي العام.

تقديم المشورة والمرافقة
نقدم لك المشورة هاتفياً أو
عبر البريد الكتروني أو من
خل مقابلة شخصية.

هل أنت قاصر ووصلت إلى ألمانيا بدون والديك؟ هل تريد معرفة ما
لك من حقوق؟
هل تريد معرفة اجراءات طلب اللجوء وجلسة استماع º
واشياء
الهامة فيهما؟
ما هي امكانيات و الطرق 
اخرى للبقاء في ألمانيا بجانب إجراءات

اللجوء؟
هل تواصل تعليمك المهني وتود الحديث عن طموحاتك؟

تقديم المعلومات
نخبرك بواسطة نشرات معلوماتية
عن اجراءات اللجوء وعن حقوقك
أثناء وبعد انتهاء مسؤولية
باضافة
مؤسسات رعاية الشباب§ ،
إلى المزيد والمزيد.

التدريبات وورش العمل
ننظم ورش عمل ودورات
مع الجئين الشباب ومن
أجلهم.

هل بلغت الثامنة عشر من عمرك وانتهت بذلك مسؤولية مؤسسات
رعاية الشباب عنك؟ كيف ستسير أمورك بعد ذلك؟
هل ترغب في المشاركة في ورشة عمل مع شباب آخرين أو حتى
تنظيمها بنفسك؟

إذن فاتصل بنا و ُقم بالتسجيل لدينا

من نحن؟
»رؤية« هو مشروع لجمعية مجلس الجئين المسجلة بوية سكسونيا
السفلى يعتني بالجئين من صغار السن الذين قدموا بمفردهم إلى
ألمانيا.
عن طريق المعلومات واستشارات التي نقدمها نرجو دعمك وتوجيهك
في ألمانيا.
اقامة
نقدم لك المشورة فيما يتعلق بإجراءات طلب اللجوء وحق §
ومؤسسات رعاية الشباب .ونخبرك بحقوقك وندعمك في بناء آفاق
جديدة لك في ألمانيا.
هذا المشروع يحظى بدعم كل من:

مجلس ال£جئين بوية سكسونيا
السفلى – جمعية مسجلة ...
انسان .نقدم الدعم لجئين دون النظر
 ...منظمة مستقلة لحقوق §
ºوضاعهم القانونية ونكافح معك من أجل أن تحصل على حقوقك.
نحن نكافح من أجل:
 المساواة تحسين الظروف المعيشيةانسان وحقوق الطفل
 مراعاة وتطبيق حقوق § -توفير الحماية وتحسين فرص الحق في البقاء

رؤية
فتح آفاق جديدة أمام شباب ال£جئين عن طريق تقديم
المشورة والتمكين
ARAB IS CH

من مشروعات جمعية مجلس الجئين المسجلة بوية سكسونيا السفلى

نحن نريد:
 مكافحة كافة أشكال التفرقة والتمييز تسهيل شروط استقبال الجئين -اتاحة فرص التعليم والمشاركة

كيف تتصل بنا؟
هاتفياً:
دورته هينتس7 60 24 98 �0511 :
جيرلنده بيكر81 200 811 �0511 :
جوال الخدمة2311201 0163 :
المواعيد:
من اثنين إلى الجمعة :من الساعة  12:30-10ظهراً
وفي يومي الثثاء والخميس أيضاً من الساعة  16-14عصراً
عبر البريد الكتروني:
دورته هينتسdh@nds-fluerat.org :
جيرلنده بيكرgb@nds-fluerat.org :
أو قم بزيارتنا
)فقط بعد تحديد موعد( جمعية مجلس الجئين المسجلة بوية
سكسونيا السفلى • العنوان:
Röpkestraße 12
Hannover 30173

