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إدارة المشاركة

“ ننجح معاً „

مدراء و مدیرات المشاركة الخاصین بك:

في كل من بلدیات

إنجیل كیرشین, لیندالر, مارین ھایده:

السیدة جولیا بارلوك
015161053719ھاتف: 

oberberg.de-julia.barlog@caritasبرید إلكتروني: 

خ:بیرغ نوي شتاد, غومیربا

السیدة تانیا بیرغھوف
30602261-132ھاتف: 

oberberg.de-tanja.berghoff@caritasبرید إلكتروني:
:عنوان

Caritasverband
für den Oberbergischen Kreis e.V.
Talstraße 1
51643 Gummersbach

ـییل, ڤـالد برول, ڤـاكن, مورسباخ, رایشیس ھوف, ڤھوكیس 
یبرفورتڤ

بیاس مینجیرالسید تو
8097602291-17ھاتف: 

tobias.menger@ib.deبرید إلكتروني:
عنوان:

Internationaler Bund
West gGmbH für Bildung und soziale Dienste
Vennstr. 4 
51545 Waldbröl 

_________________________

االستشارة مجانیة
مانبالسریة والكتملتزمونمدیرات المشاركة مدراء و

المواعید ترتب حصراً بشكل مسبق

إلى من یمكنك أن تتوجھ؟
ھل لدیك أسئلة أخرى؟

رجاًء قم بالتواصل معنا عبر جھات االتصال التالیة:
عنوان:

Oberbergischer Kreis
Kommunales Integrationszentrum
Schützenstraße 13
51643 Gummersbach

السید باستیان فویغت
8802261-1251ھاتف: 

bastian.voigt@obk.deبرید الكتروني: 

السیدة أنكا بروینسباخ
8802261-1250ھاتف: 

anke.breunsbach@obk.deبرید الكتروني: 

للمزید من المعلومات

www.obk.de/ki
oberberg.de-www.caritas

ebund.d-www.internationaler

www.durchstarten.nrw

        scan for languages:
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ماذا یعمل مدیر أو مدیرة المشاركة؟  

إدارة المشاركة تقوم بتوضیح السبل إلى التدریب المھني (أوسبیلدونغ) و 
 سنة. 27 حتى 18  من عمر شبابال التأھیل و العمل الالجئین

مدراء ومدیرات المشاركة یقومون بارشاد ودعم جمیع الالجئین سواء 
الحاصلین على حق اللجوء أو إیقاف ترحیل مؤقت (دولدونغ) بغض النظر 

عن فرصة بقاءھم في ألمانیا. 

ھم یقومون بالمساعدة على سبیل المثال في البحث عن أماكن تدریب 
 أو عروض العمل. تدریب المھني(براكتیكوم) أو ال

كما یقدمون الدعم في كل من مجال السكن والتمویل والصحة وأوقات 
الفراغ. 

و یوضحون السبل المتاحة لدعم الالجئین الیافعین ممن یبلغون السن 
 القانوني, الذین لم یحصلوا حتى اآلن على عروض دعم نظامیة.

  

 

 الفئة المستھدفة لدینا ھي الالجئین

إیقاف  سنة, األولویة للحاصلین على 27 حتى 18من عمر  •
 ترحیل مؤقت (دولدونغ)

 بالمقام الثاني للحاصلین على إذن إقامة •

 الذین تجاوزوا سن المدرسة •

 المحتاجین لمساعدة في مجال التدریب المھني والتوظیف •

  

 

 مھامنا ھي
 اإلرشاد والمرافقة الفردیة •
 
 تحدید القدرات الشخصیة •
 
 تسجیل وتحلیل االحتیاجات •
 
الشروع بتطویر أفق المشاركة االجتماعیة  •

 والوظیفیة
 
تسجیل وتوثیق جمیع الدورات التدریبیة  •

 (ماسنامھ) المتاحة 
 
 العمل في بیئة اجتماعیة وبشكل شبكي •
 
 عمل اجتماعي موجھ •

 
 

 


