
Rêvebirya Hevparî
„Bi hev re serdikeve“

Kommunales  
Integrationszentrum
Oberbergischer Kreis
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Rêvebirên Hevpariya we ev in: Hûn dikarin bi kî re têkilî daynin?

Oberbergischer Kreis (Navçeya Oberberg)
Kommunales Integrationszentrum
(Navenda entegrasyona şaredariyê)
Schützenstraße 13
51643 Gummersbach

Birêz Bastian Voigt
Telefon: 02261 88-1251
Email:  bastian.voigt@obk.de

Birêz Anke Breunsbach
Telefon: 02261 88-1250
Email:  anke.breunsbach@obk.de

Ji bo Şadedariyên

Engelskirchen, Lindlar, Marienheide:

Birêz Julia Barlog
Telefon: 0151 61053719
Email: julia.barlog@caritas-oberberg.de

Bergneustadt, Gummersbach:

Birêz Tanja Berghoff
Telefon: 02261 306-132
Email: tanja.berghoff@caritas-oberberg.de

Komeleya Carits
ji bo navçeya Oberberg e.V.
Talstraße 1
51643 Gummersbach

Hückeswagen, Morsbach, Reichshof, Waldbröl,
Wiehl, Wipperfürth:

Birêz Tobias Menger
Telefon: 02291 80976-17 oder 0151 26290219
Email: tobias.menger@ib.de

Federasiyona Navneteweyî
West gGmbH ji bo pewerde û karûbarên civakî
Vennstraße 4
51545 Waldbröl

Şêwirmendî belaşe.

Rêvebirên Hevparî gidêdayê nependîtî ne.

Randevû piştî lihevkirinê

  Hêjî pirsên we hene? 
  Ji kerema xwe bi me re têkilî daynin li ser:

Agahiyên bêtir:
www.obk.de/ki
www.caritas-oberberg.de
www.internationaler-bund.de
www.durchstarten.nrw

 



Rêvebiriya Hevpariyê rêyên pewerdehî, 
pêşxistina kalîtyê û xebatê nîşanî ciwanên 
penaber dide, yên ku temenê wan di navbera 
18 û 27 salî de ye.

Rêvebirên Hevpariyê şîret û piştigîriyê didin 
penaberên xwedî Duldung an jî xwedî destûra 
rûniştinê bi awayeke serbixwe ji perspêktîfên 
mayina her yek ji wan.

Ji bo mînak, ew di lêgerîna cîhên stajê, 
pewerdehî û pêşniyarên pîşe de alîkarî dikin. 

Ew di warên xanî, aborî, tendurîstî û wextê 
boş de piştigîriyê pêşkeş dikin.

Ew ji bo ciwanên penaber yên ku gihane 
temenê qanûnî, lê hêj destê wann negihaye 
alîkariyên standard, derfetên diravî pêktînin. 

• Şêwirmendî û pê re çûna şexsî

• Naskirina potensiyelan

• Tomarkirin û analîzkirina hewcedariyan 

• Rêvekirin li ber pêşxistina perspektîfên li  
ser beşdariya pîşeyî û civakî

• Tomarkirin û belgekirina hemû tedbîran di  
cîh de

• Xebatê torê u warê civakî 

• Geran li karê civakî

• di navbera temenê 18 heya 27 salî de, di serî 
de yên xwedî Duldung 

• bêguman yên xwedî destûra rûnîştinê jî 

• yên ku êdî ne hewce ne biçin dibistanê 

• yên ku di warên perwerdehî û pîşe de  
alîkariyê dixwazin.

Komên Peneberan armanca me ne Erkên meRêvebirên Hevpariyê çî dikin?


