
■ Göç, firar ve entegrasyon konularında tüm sorularınızla 

muhatap olmaktayız  

■ Irkları gözetilmeksizin ve Almanya'daki oturum süreleri 

gözetilmeksizin tüm göçmenlere bireysel entegrasyon 

danışmanlığı verilmektedir  

■ Gönüllülük esasına bağlı ilgililer tarafından göç ve 

entegrasyon konularında kişilere destek verilmekte ve 

eşlik edilmektedir  

■ Yabancı ülkelerde edinilmiş vasıfların tanınması 

hususunda tam uyumlu bir eğitim danışmanlığı ve 

desteği verilmektedir  

■ Göçmenlerin eğitime ve iş piyasasına adaptasyonu 

konusunda, bölgesel aktörler ile koordinasyonu ve 

bağlantısı sağlanmaktadır  

■ İdeal bir toplumu var etmenin yolu entegrasyon 

sürecinin şeffaflığından geçer  

 

■ Departman ile İletişim  

08441 27-2961 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Integration@landratsamt-paf.de 

Entegrasyon   

Pfaffenhofen a.d.İlm İlçesi  

landkreis-pfaffenhofen.de 

■ Alanımızın Hizmetleri  
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■ Entegrasyon Danışmanlığı  
Bu danışmanlığın amacı müşterilerin adaptasyon sürecini en iyi şekilde 

planlamak, desteklemek ve sürece eşlik etmektir. Bunun yanı sıra 

kurumsal süreclerin işleyişi ile ilgili oryantasyon vermekteyiz. Aynı 

zamanda yerel başvuru merkezlerinde devam eden tekliflere aracılık 

etmekteyiz. Danışmanlığımız ilçemizdeki tüm kişilere açıktır. Hizmetimiz 

isteğe bağlı, ücretsiz ve her zaman güvenilirdir.  

■ Sizi destekliyoruz... 

 Dil erişimde, eğitimde, iş ve toplumsal katılımda  

 Resmi makamlardaki görüşmelerde ve resmi makamlardaki idari 

sorularda  

 İlçedeki yaşam ile ilgili tüm bilgilerde  

■ İletişim  

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

■ Eğitim Danışmanlığı  
Eğitim danışmanlığımız tüm göçmenlere Baverya Eğitim Sistemi gibi 

bölgesel eğitim ortamı ile ilgili oryantasyon sunar. Okul öncesinden 

başlayarak akademik eğitim sürecinizi planlamada sizlere destek 

vermekteyiz. Aynı zamanda elde ettiğiniz tüm diplomalarınızın ve 

yetkinliklerinizin denkliği konusunda danışmanlık etmekteyiz.  

■ Sizi destekliyoruz ... 

 Okul öncesinden başlayarak tüm formel eğitim alanlarında; ilk 

yöneliminizle ilgili sorularda yanınızdayız  

 Kişisel eğitim hayatınızı planlamada  

 Yurt dışında elde ettiğiniz diploma ve kazanımlarınızın denkliği 

konusunda  

■ İletişim  

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

■ Fahri Görev Koordinasyonluğu   
Entegrasyon rehberleri gönüllü olarak angaje bir şekilde göç ve 

entegrasyon alanında danışmanlık etmenin yanı sıra destek amaçlı 

yanınızda bulunmaktadır. Hizmetlerimiz teknik bilgilerin 

aktarılmasından, proje fikirlerinizin desteklenmesinden basit ve esnek 

gönüllü görevleri bulunduğunuz yerden yapabilmenize aracılık 

etmektedir . 

■ Sizi destekliyoruz ... 

 İlçemizde devam eden gönüllü görevinizde  

 İlçemizdeki projelere katılımınızda veya tasarımlarınızda  

 Eğitim ve bağlantı ihtiyacında olduğu gibi tüm diğer teknik 

sorularda  

■ İletişim  

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

■ Eğitim Koordinasyonluğu  
Eğitim Koordinasyonluğumuz tüm göçmenlere ve yerel işletmelere dil 

edinimi, meslek oryantasyonu, meslek eğitimi, ileri eğitim gibi ilave 

kalifiye eğitimi konularında tüm sorularınızda yanınızdadır. 

Hedeflediğiniz yetkinlikleri planlamakta ulaşmanıza kadar siz ve 

işcilerinize eşlik etmekteyiz. Aynı zamanda iş piyasasına 

entegrasyonunuz için danışmanlık etmekteyiz.  

■ Sizi destekliyoruz... 

 Meslek eğitimi piyasası ve iş piyasasında yönünüzü belirlemede  

 Meslek eğitiminizi ve daha fazla yetkinliğinizi planlamada  

 Yeni göçmüş kişilerin günlük işle ortamına adaptasyonu 

■ İletişim  

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

 


