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میں خوش آمدید Elchingen
.میں آپ کا استقبال  Elchingenآسل گرمجوشی Freundeskreis
ہم کے طور پر آسانی سے اور فوری طور پر ممکن طور پر اپنے نئے ماحول کے لئے ایڈجسٹ کرنے میں
آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو تقریبا  30رضاکاروں کے ایک گروپ ہیں .ہم نے ہمارے ساتھ اپنے قیام کے
.دوران آپ کے ساتھ ہوں اور جہاں ہم کر سکتے ہیں کی مدد فراہم کرنے کے لئے چاہوں گا
:مختلف لوگوں مندرجہ ذیل طریقوں میں مدد ملے گی
ابتدائی واقفیت
جرمن زبان کی حمایت
انتظامی امور میں صحت کے مسائل اور امداد کے بارے میں مشاورت گھنٹے
" "Kleidertruheدوسرا ہاتھ دکان
خاندان کی خدمات (تعلیم ،کھیل سرگرمیاں)
.یہ اہم پتے ،دستاویزات ،اور دیگر مفید معلومات کے ساتھ ایک معلوماتی فولڈر ہے 1.
آسل معلومات بورڈ میں ایک باقاعدہ نظر ہے کے لئے یاد رکھیں .اگر  Freundeskreisمیں  Garniایڈلر اندراج عالقے میں اور
.اس نوٹس عام معلومات سے ،ہم آئندہ ہونے والے واقعات اور اہم تقرریوں موجودہ معلومات پوسٹ کریں گے
جرمن زبان کی مہارت جرمنی میں کامیاب انضمام کے لئے انتہائی اہم ہیں .اور  - -مفت زبان کی کالسوں میں شرکت آپ کے 2.
. Arbeitsgruppeمستحق ہیں اس سے پہلے بدقسمتی سے ،آپ کو ایک سرکاری طور پر تسلیم مہاجر ہونا ضروری ہے
(تعلیم  Volkshochschuleرضاکار اسکول کے اساتذہ کی طرف سے سکھایا زبان کی کالسیں منظم اور Sprachförderung
بالغاں سینٹر) میں مزید زبان کی کالسوں کے لئے عطیات اٹھاتا ہے .جرمن جاننے کے لئے اس موقع کا فائدہ لے ،براہ مہربانی!
نئی کالس شروع ہو جائے گا جب کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،براہ مہربانی مالحظہ کریں معلومات بورڈ یا ای میل فی
سے رابطہ  Möllerسے  Birgitسے
dr.bmoeller@gmx.d
) Leubnerمحترمہ(  Diakonieمیں منعقد کی جاتی ہیں .تم نے بھی  Kleidertruheآسل مشاورت گھنٹے 3. Freundeskreis
.کی طرف سے فراہم کردہ مشاورت گھنٹے میں شرکت کر سکتے ہیں
اچھی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے کپڑے فراہم کرتا ہے اور آپ کو آپ کی پہلی خرید  Kleidertruheدوسرے ہاتھ دکان 4.
.میں واقع ہے ( Fackelberg 1.واؤچر) استعمال کر سکتے ہیں نہیں  Gutscheinبنانے کے لئے آپ
.اس کے بعد ،کپڑے ایک بہت کم اور مناسب فیس کے لئے دستیاب ہیں
آسل رضاکاروں سے بات کرنے اور مشورہ کے لئے سے دعا گو ہیں یا سواالت پوچھنے کا موقع  Freundeskreisدکان بھی آپ
.ہے جہاں ایک اجالس کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے
(بائیک اسٹیشن) مل جائے گا .آپ موٹر  Fahrradstationدکان میں آپ کو بھی جیورجیو اور ان کی ٹیم کی طرف سے چالئے

سائیکل کی واپسی صلی ہللا علیہ وسلم واپس ہو جائے گا جس میں ایک معمولی سی فیس کے لئے ایک عطیہ موٹر سائیکل کرایہ پر
.لے سکتے
.ایک ہفتے جیورجیو کی ٹیم موٹر سائیکل کی مرمت کے ساتھ آپ کی مدد کر سکتے ہیں
آپ کو ایک بس یا ٹرین کے ٹکٹ پر رقم خرچ کی ضرورت نہیں ہے ،تا کہ ایک موٹر سائیکل پر دلچسپی کے تمام اہم مقامی
.پوائنٹس تک پہنچ سکتے ہیں
بچوں کے ساتھ  .5خاندان کنڈرگارٹن ،اسکول ،کھیلوں کے کلب ،اور دیگر تفریحی وقت کی سرگرمیوں کے بارے میں سواالت
کی بدھ مشاورت گھنٹوں کے دوران محترمہ سے  Freundeskreisمیں . Kleidertruheپوچھنا استقبال کر رہے ہیں
.سے رابطہ کریں Kuhl
 Kleidertruheآپ کو کوئی سواالت ہیں ،تو کہنے کرنے میں سنکوچ نہیں کرتے ہیں براہ مہربانی .ہم باقاعدگی سے ایڈلر یا
.میں ہماری مشاورت گھنٹے میں آنے کے لئے استقبال کر رہے ہیں  Kleidertruheدورہ ،یا آپ

.ہم آپ کا نیا پڑوس میں آپ کو قسمت کا بہترین کرنا چاہتے ہیں

کے رضاکاروں  Elchingenآسل Freundeskreis
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 Unterelchingen:ریفیوجی دوست ایسوسی ایشن
)آسل  Fackelberg 1 (Freundeskreisگھنٹے ہوں .Consultingمیں Kleidertruhe 1
آپ کو قانونی سواالت میں مدد کی ضرورت ہے؟
آپ کو آپ کی صحت یا ایک بیماری کے بارے میں سواالت ہیں؟
آپ کی حمایت کی ضرورت ہے؟
:ہماری مشاورت اوقات میں آتے ہیں براہ مہربانی
 Fackelberg 1میں ہوں  "Unterelchingenمیں  7.00بجے  - Kleidertruheبدھ 5.00
:ہماری پیشکش میں شامل ہیں
فارم میں بھرنے کے لئے مدد -
ایک وکیل کے ساتھ تقرریوں کا بندوبست کرنے اور آپ کے ساتھ -
مقامی حکام یا ٹاؤن کونسل کے دفاتر کے دورے پر جب آپ کی مدد کر -
آپ کی پناہ کی کارروائی کی سماعت کی تیاری -
اولم  /جرمنی-اولم میں ایک مقامی ڈاکٹر سے تقرریوں یا ماہرین کا بندوبست -
)اپنے جی پی سے اس بات پر اتفاق کے طور پر(
آپ کو پہلی بار کے لئے ایک ڈاکٹر کا دورہ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کے ساتھ -
آپ کو ایک ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہے جب مشورہ دے -
براہ مہربانی نوٹ کریں :ہم پیشہ ورانہ وکالء نہیں ہیں !! تو ہم صرف آپ کو قانونی مشورہ نہیں بلکہ پیشہ ورانہ امداد دے سکتے
.ہیں
).Consulting (Diakonieگھنٹوں سے  Leubner 2محترمہ
سوموار  - 10براہ راست یہاں "ایڈلر" میں  12بجے
:مقامی دوسرا ہاتھ کی دکان 3.
 Fackelberg 1ہوں Unterelchingen
کھلنے کے اوقات :ہر بدھ اور جمعہ 6 - 3 :بجے
:مقامی موٹر سائیکل کرایہ پر لینا اور موٹر سائیکل کی مرمت 4.
ہوں Unterelchingen ،Fackelberg 1
کھلنے کے اوقات :جمعہ  5 - 3بجے
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