یاد گرفتن زبان آلمانی

تماس

ما کورس های رایگان زبان آلمانی را عرضه
می کنیم.
کلسهای متفاوت وبیشتری جود دارند:

KuB

باشگاه همگانی و ثبت شده ی تماس و
مشاوره با پناهندگان و مهاجرین
Oranienstr. 159
Berlin 10969

تلفن

030 / 614 94 00

فاکس

030 / 615 45 34

ایمیل

kontakt@kub-berlin.org

اینترنت

www.kub-berlin.org

Facebook

www.facebook.com/KuBFM

ساعات کار
دفتر

دفتر معمو ل
لدر این ساعت ها باز است:
دوشنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه و جمعه
از ساعت  9:00تاساغت 17:00
چهارشنبه ها ازساعت  13:00تا ساعت ) 17:00فقط
ازتماس تلفنی(

حرف  /الفبا آموزی :شما خواندن و نوشتن
را یاد میگیرید .این اولین کورس زبان آلمانی
شماست.
 :A 1.1در این کورس که برای نو آموزان است  ،شما میتوانید خواندن
و نوشتن را یاد بگیرید.شما این جا در حالی که هنوز اصل ل آلمانی
صحبت نمی کنید صحبت کردن فهمیدن زبان آلمانی را می آموزید.
این اولین کورس زبان آلمانی شماست .این اولین کورس زبان آلمانی
شماست.
 :A 1.2شما یک کم آلمانی صحبت می کنید .این دومین کورس زبان
آلمانی شماست.
 :A 2.1شما هنوز هم کم آلمانی صحبت می کنید .این سومین کورس
زبان آلمانی شماست.
 :A 2.2شما خوب آلمانی صجبت میکنید .این چهارمین کورس زبان
المانی شماست.
 :B 1می تواند کورس پنجم  ،ششم یا هفتم شما باشد.
 :B 2شما اکنون هیچ مشکلی در صحبت روزانه ندارید .با خاتمه ی
کورس  B 2شما میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید.
کورس های گفت وگو :هم کورسی برای صحبت و مکالمه وجود
دارد .شما اینجا بیشتر از همه صحبت وگفت وگو را تمرین میکنید.
کورس مادر  -فرزند :شما مادر فرزندی خوردسال استید؟ در
کلسهای مادر-فرزند ما شما زبان آلمانی می آموزید .ما از کودک
خردسال شما وقتی شما سر کلس هستید مراقبت مییکنیم.برای این
کورس شما ضرورنیست برای ثبت نام بیایید.
اطلعات:
مدت هر کلس  ۶ماه است.
همه کلسها یکبار یا دوبار یا سه بار در هفته تشکیل مییشوند.

•
•
•
•

معرفی وثبت نام
ما شما را یک بار در ماه کمک میکنیم.
شما به  KuBمی آیید.
این روز همیشه اولین جمعه در ماه است.
به ساعت .15:30

مشاوره برای پناهندگی واقامت
پشتیبانی از راه گفت وگو
مشاوره برای زنان پناه جو
کورس های زبان آلمانی
و پیشنهاد های دیگر.

همه ی پیشنهاد ها در  KuBرایگان هستند

پیشنهاد ها

پشتیبانی از راه گفت وگو

مشاوره برای زنان پناه جو

مشاوره برای پناهندگی واقامت

میتوانید در صورت تمایل به ما مراجعه کنید چنانچه:

هدف از مشاوره ی  KuBبرای زن ها ،مشاروره برای آن عده زن
هایی است که به پشتیبانی ویژه نیاز دارند.
این ها بیشتر مهم ترین اند:
• زن های باردار
• زن هایی که به تنهایی خانه داری را به دوش
دارند
• آن هایی که مورد خشونت خانوادگی قرار
دارند
• آن هایی که مورد خشونت جنسی قرار
دارند

ما به شما در زمینه های پناهندگی و اقامت مشاوره
می دهیم.
ما به زبان های مختلف مشاوره میدهیم .مانند عربی ،آلمانی،
انگلیسی ،ایتالیایی،کردی ،هسپانیایی ،دری ،فارسی ،فرانسه ودیگر...
اگر شما برای مشاوره به ترجمان | برگرداننده | نیاز دارید  ،لطفا ل از
پیش با ما تماس بگیرید.
لطفا ل خود تان شخصا ل به  KuBبیایید.
ما از راه تلفن ویا ایمیل مشاوره نمیدهیم.
لطفا ل همه یکاغذ های را که برای مشاوره مهم استند ،با خود بیاورید.
مانند:
• کاغذ ها ونامه های اداره ی فدرال برای مهاجرت وپناهندگی )
 ،(BAMFاداره ی خارجی ها  Ausländerbehördeومرکز کاریابی
 Jobcenterو غیره.
• نامه ی وکیل.
به دلیل مراجعه زیاد متقاضیان مشاوره ،خواهشمندیم صبح زود بیایید.
بهتر است ساعت  8.30اینجا باشید.
• در صورت انتظار لطفا ل تفاهم داشته باشید .شاید مدتی طول بکشد
تا ما به شما مشاوره بدهیم.
• ما بعض ا ل نمیتوانیم در روز مراجعه تان شما را مشاوره بدهیم  ،برای
این که مشوره جویان زیادی پیش مامی آیند .هم از این رو تفاهم
شما را خواهانیم.

زمان مشاوره
دوشنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه و جمعه
همواره از ساعت  9:00تا ساعت 12:00
شما میتوانید خود را از ساعت  8:30به دفتر ما برای مشاوره معرفی
کنید .اگر پرسش دارید با ما تماس بگیرید030 / 614 94 00 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اگر نمییتوانید بخوابید.
اگر اغلب احساس ناراحتی مییکنید.
اگر اغلب پیش مییآید که دلهره دارید ویا مداوم
احساس ترس و یا وحشت میکنید.
اگر مشکلت با خانواده تان دارید.
اگر مشکلت با دوستانتان دارید.
اگر احساس تنهایی مییکنید.
اگر احساس ناتوانی مییکنید.
اگر همیشه به اتفاقات ناگوار فکر میکنید.
اگر نمی توانید خود را تمرکز دهید.
اگر افکار بسیار متفاوتی به ذهن شما هجوم مییآورند.
اگرنمییدانید چطور به زندگی ادامه دهید.
اگر می خواهید با کسی در باره ی مشکلت تان صحبت کنید.
اگر میخواهید با یک نفر صحبت کنید.

ما به صحبت های شما گوش می دهیم .ما همراه با شما راه هایی را
جستجو می کنیم که چگونه شما برمشکلت تان غلبه کنید.
شما تصمیم میگیرید  ،که ما در چه موردی صحبت کنیم.
شما هیچ تعهدی ندارید.
لطفا ل امتحان کنید!

ساعات کار و نام نویسی
بدون قرار از قبل  :از ساعت 9:00تا ساعت 11:00
یا با قرار قبلی.
برای ما در رابطه ایمیل بنویسید.psb@kub-berlin.org :
یا به ما تلفن کنید030 / 614 94 00 :

ما مشاوره میدهیم:
• برای زن ها در موارد حق اقامت ،حق پناهندگی وحق
اجتماعی
• در موارد مشکلت روانی و اجتماعی
ما از شما درحد امکانات  KuBپشتیبانی میکنیم.
ما برای این کار یک فضای قابل اطمینان ایجاد می کنیم.
ما همراه با شما راه هایی را جستجو می کنیم که چگونه شما
برمشکلت تان غلبه کنید .ما در این زمینه توجه به آن داریم  ،که چه
چیزی برای شما مهم است.
مشاورین ما موقعیت عمومی شما را در نظر می گیرند وآنگاه از
شما پشتیبانی میکنند.
همچنین ما شما را برای یافتن راه حل ها کمک میکنیم.
ما طور مثال همکارانی را داریم که شما را به اداره ها ,دکتر ها و
وکیل ها همراهی میکنند.
ما همچنین ترجمان ها یا برگردانندگان زبان را داریم.
این همکاران ما برای شما از زبان آلمانی به زبان شما و بر عکس آن
ترجمه میکنند.
اگر شما میخواهید  ,ما میتوانیم شما را بدون شناسایی مشوره
بدهیم .در آن صورت شما نا گزیر نیستید که نام خود را بگویید.
 KuBیک بخشی از شبکه ی برلین برای پناهندگان بویژه نیازمند و
آسیب پذیر است.
در این شبکه  KuBمحل ویژه مشاوره برای زن ها است.

معرفی وثبت نام
اگر شما به مشاوره نیاز دارید:
به ما تلفن کنید030 / 614 94 00 :
یا به ما ایمیل بنویسید E-Mail: frauenberatung@kub-berlin.org

