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Teilhabemanageri*nnenشما این افراد ھستند

ذیل ھای ناحیھ برای  
ھایدِ  مارین لیندالر، کیرِشن، اِنگلس

بارلوگ یولیا خانم
: تلفن 015161053719

 julia.barlog@caritas-oberberg.de ایمیل آدرس

باخ گوِمرس اشتات، نوی بِرگ
ھوف بِرگ تانیا خانم

 تلفن02261306-132 
tanja.berghoff@caritas-oberberg.de ایمیل آدرس

آدرس بھ

Caritasverband  
für den Oberbergischen Kreis e.V. 
Talstraße 1 
51643 Gummersbach 

ویپرفورت ویل، والدبرول، ھوف، رایشس باخ، مورس واگن، ھوِکس

 آقای توبیاس ِمن گا  
تلفن 022918097617

  tobias.menger@ib.deآدرس ایمیل 
بھ آدرس

Internationaler Bund 
West gGmbH für Bildung und soziale Dienste 
Vennstraße 4  
51545 Waldbröl  

 ارائھ مشاوره رایگان است

 Die Teilhabemanager*innenملزم بھ حفظ امانت داری ھستند

 وقت مالقات با قرار قبلی

بھ چھ کسانی می توانید مراجعھ کنید
ھنوز سؤال دارید؟ 

 ً کنید برقرار ارتباط ما با ذیل طریق از لطفا
آدرس

Oberbergischer Kreis
       Kommunales Integrationszentrum

       Schützenstraße 13
       51643 Gummersbach

ایگت فو باستیان آقای
تلفن0226188-1251     

       bastian.voigt@obk.de ایمیل آدرس

باخ بُُرنس آنکھ خانم       
تلفن88-1250 02261       

       anke.breunsbach@obk.de ایمیل آدرس

جھت کسب اطالعات بیشتر بھ سایت ھای ذیل مراجعھ کنید     

       www.obk.de/ki

www.caritas-oberberg.de

www.internationaler-bund.de

www.durchstarten.nrw 

www.obk.de/ki
www.caritas-oberberg.de

www.internationaler-bund.de
www.durchstarten.nrw



die Teilhabemanager*innen چھ می کنند؟

18 سنین بین جوان پناھجویان ھا آن 27 تا   ،آموزشی دوره برای سال 
کنند می راھنمایی کار و شدن متخصص  

کنند می راھنمایی کار و شدن 

 اقامتی انداز چشم بھ توجھ بدون غیرمجاز یا مجاز پناھجویان بھ ھا آن
کنند می حمایت را آنان و دھند می مشاوره

 کارورزی، محل کردن پیدان برای مثال طور بھ را پناھجویان ھا آن
کنند می کمک شغلی پیشنھادھای و آموزشی دوره  

 اوقات و سالمتی مالی، مسائل مسکن، زمینھ در را پناھجویان ھا آن
کنند می حمایت فراغت  

 بھ حال بھ تا و اند رسیده قانونی سن بھ کھ جوانی پناھجویان برای ھا آن
دکنن می فراھم حمایتی امکانات اند، نداشتھ دسترسی قانونی امکانات

گروه ھای مد نظر ما پناھجویانی ھستند کھ

18 بین ھا آن سن 27 تا  دارند دولدونگ است کسانی با اولویت و است 

است شده تأیید ھا آن اقامت کھ است کسانی با دوم اولویت

نیستند رفتن مدرسھ بھ ملزم کھ کسانی

دارند کمک بھ نیاز شغلی و آموزشی دوره زمینھ در کھ کسانی

وظایف ما

فردی ھمراھی و مشاوره

ھا توانمندی کشف

نیازھا تحلیل و تجزیھ و ثبت

جویان شرکت شغلی و اجتماعی اندازھای چشم تکامل توسعھ  

محل در تمھیدات تمام کردن مستند و ثبت

ای شبکھ و اجتماعی فضای در کار

اجتماعی مددکار جویندگان
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