
 تماس به ما برای تمام سواالت در مورد مهاجرت ادغام  ■

راهمنای فردی ادغام برای همه مهاجران، صرف نظر از  ■

 منشاء و مدت اقامت در آلمان

پشتیبانی و همراهی از داوطلبان و کسانی که عالقه مند در  ■

 مهاجرت و ادغام هستند

 راهنمای و پشتیبانی آموزشی وبا شناسایی مدارک خارجی ■

هماهنگی و شبکه سازی سهامداران منطقه ای در زمینه  ■

 آموزش و ادغام بازار کار مهاجران

 توسعه یک جامعه باز با ایجاد شفافیت در روند ادغام ■

 

 تماس با موضوع ■

08441 27-2961 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Integration@landratsamt-paf.de 

 

 ادغام 
Pfaffenhofen a.d.Ilm ناحیه 

landkreis-pfaffenhofen.de 

 خدمات موضوع ■

© pixabay  عکس            
توجه: تمام پیشنهادات در 
زمینه موضوعی مشمول 

رهنمودهای محافظت 
 ازاطالعات هستند.

۰۲۰۲از سال   

Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm ویرایشگر 

Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Tel.: 08441 27-0 | Fax: 08441 27-271 

poststelle@landratsamt-paf.de 
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 راهنمای ادغام ■
هدف از راهنمای ادغام ، برنامه ریزی ، پشتیبانی و همراهی روند ادغام 

مشتریان به روشی هدفمند است. ما جهت دهی در فرآیندهای اجتماعی و 

همچنین وساطت پیشنهادات بیشتر از نقاط تماس منطقه ای را ارائه می دهیم. 

راهنمای ما برای تمام افراد منطقه ، داوطلبانه ، رایگان و همیشه محرمانه 

 است.

 ما از شما حمایت می کنیم..... ■

 در دسترسی به زبان ، آموزش ، کار و مشارکت در جامعه 

 در برخورد با مقامات و مسائل اداری 

 با اطالعاتی در مورد زندگی در منطقه 

 تماس با ما ■

08441 27-2960 | Integrationsberatung@landratsamt-paf.de 

 

 راهنمای تحصیلی ■
راهنمای تحصیلی ما جهت گیری همه مهاجران را در سیستم آموزشی باواریا و 

فضای آموزشی منطقه ای ارائه می دهد. ما شما را در برنامه ریزی مسیرهای 

آموزشی فردی از اوایل کودکی تا مدرسه و آموزش دانشگاهی پشتیبانی می 

کنیم. ما همچنین در زمینه تشخیص مدارک تحصیل و سایر مدارک به شما 

 راهنمای میکنیم.

 ما از شما حمایت می کنیم.... ■

 در پرسش از دوران کودکی، مدرسه و آموزش  برای جهت گیری اولیه ،

 دانشگاهی

 در هنگام برنامه ریزی مسیر آموزشی فردی شما 

 در به رسمیت شناختن درجه و مدارک تحصیلی خارجی 

 تماس با ما ■

08441 27-2967 | Bildungsberatung@landratsamt-paf.de 

 

 هماهنگی داوطلبانه ■
کارکنان ادغام ما در دسترس به توصیه و پشتیبانی از تمام داوطلبان در زمینه 

مهاجرت و ادغام هستند. پیشنهاد ما از انتقال دانش تخصصی و پشتیبانی از ایده 

های پروژه شما تا قرار گرفتن در یک کار داوطلبانه با آستانه پایین و انعطاف 

 پذیر در سایت است.

 

 ما از شما حمایت می کنیم... ■

 به کار داوطلبانه شما در حال انجام در منطقه 

 هنگام طراحی یا شرکت در پروژه های در محل 

 برای آموزش و نیازهای شبکه و همچنین سایر سواالت فنی 

 تماس با ما ■

08441 27-2964 | Integrationslotsen@landratsamt-paf.de 

 هماهنگی آموزشی ■
همهماهنگ کننده آموزش ما در کنار کلیه مهاجران و شرکتهای محلی با 

سواالتی در مورد زبان آموزی ، گرایش شغلی ، آموزش حرفه ای ، آموزش 

پیشرفته و صالحیت بیشتر است. ما شما یا کارمندانتان را از مرحله برنامه 

ریزی تا دستیابی به اهداف صالحیت مورد نظر خود همراهی می کنیم ، 

 بنابراین از ادغام بیشتر شما در بازار کار نیز پشتیبانی می کنیم.

 ما از شما حمایت می کنیم ... ■

 در جهت گیری آموزش و بازار کار 

 هنگام برنامه ریزی برای پیشرفت حرفه ای و صالحیت بیشتر شما 

 هنگام ادغام مهاجران جدید در زندگی کاری روزمره 

 تماس با ما ■

08441 27-2965 | Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

 


