Nơi liên hệ
Ngoài giờ tiếp khách trên,Ngài có thể đến văn phòng
hoăc gọi điện để thỏa thuận lịch hẹn gặp.
Địa chỉ :

Kiezspinne FAS e.V.
Integrationslotsen
Schulze-Boysen-Str. 38 •10365 Berlin

T 030 55489635 • F 030 55489634
integrationslotsen@kiezspinne.de • www.kiezspinne.de
Người liên hệ

Anh Tu Dang
Tel. 0172 8621246
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Giúp đỡ người nhập cư và tị nạn

240

Das Projekt wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für
Integration, Arbeit und Soziales im Landesrahmenprogramm
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen Berlin gefördert.

Người hướng dẫn hội nhập sẫn sàng giúp đỡ
cho tất cả mọi người có nguồn gốc là người
nhập cư ở quân Lichtenberg Berlin.

Thời gian và địa chỉ tiếp khách:

Montag (Thứ hai )
AWO “Judith Auer”

Người hướng dẫn của chúng tôi sẽ tư vấn và
hỗ trợ không lấy tiền bằng tiếng đức, tiếng ả
rập, tiếng nga, tiếng việt nam, tiếng iran
( farsi / dari ) paschtu và kurdisch.

9:00-13:00

Chúng tôi hỗ trợ :

Dienstag (Thứ ba )

Ü Hướng dẫn giải quyết các giấy tờ, và thông
báo thông tin mới
Ü Khi có nhu cầu sẽ dẫn đến các công sở
,văn phòng và phòng lao động giúp vượt
qua khó khăn về tiếng
Ü Tư vấn các vấn đề xã hội như tiền hỗ trợ trẻ
con ,bố mẹ và nhà ở,cũng như việc chọn
hãng bảo hiểm y tế việc lập tài khoản nhà
băng v…v.
Ü Trả lời các câu hỏi về lưu trú, về dạy dổ con
cái về y tế và đào tạo
Ü Giúp khai đơn từ của các công sở và các
loại giây tờ khác
Ü Hướng dẫn thủ tục nhập học và đi nhà trẻ
Ü Trả lời những câu hỏi về cuộc sống hàng
ngày ở Berlin
Ü

Tìm và giới thiệu tới những văn phòng tư
vấn chuyên nghiệp

Ü Tư vấn ,nếu cần dẫn đi khám kiểm tra đinh
kì
Ü Giúp đỡ hòa nhập văn hóa và tiếng
Ü Giúp đỡ những người tị nạn trong các trại tị
nạn ở quận Lichtenberg

Otto-Marquardt- Straße 8
10369 Berlin

13:30-16:00 Nachbarschaftshaus ORANGERIE
Kiezspinne FAS e.V.
Schulze-Boysen-Str. 38
10365 Berlin

8:00-12:30

Jobcenter Lichtenberg
Gotlindestr. 93
10365 Berlin

Mittwoch (Thứ tư )
12:00-16:00 AWO „Judith Auer“
Otto-Marquardt- Straße 8
10369 Berlin

Donnerstag ( Thứ năm )
13:00-16:00 RBO Haus der Generationen
Paul-Junius-Straße 64a
10367 Berlin

Freitag (Thứ sáu )
09:00-13:00 RBO Haus der Generationen
Paul-Junius-Straße 64a
10367 Berlin

