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 محافظ مدينة كولونيا

 

 هيئة االندماج والتنوع

 مركز االندماج الخاص بمدينة كولونيا 
 

 مرحبًا بكم

 تقديم االستشارات لالجئين ولألسر 
 المهاجرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم التفاعل الثقافي

يعد قسم التفاعل الثقافي في الوحدات الحكومية لمدينة كولونيا بمثابة قسم  –
خاص بتقديم المعلومات واالستشارات للعائالت المهاجرة ولالجئين في 

 . مدينة كولونيا

يقدم القسم الثقافي استشارات ومعلومات تساعد العائالت على  –

 . التكيف واالندماج في مدينتهم الجديدة

 يتم تقديم. لحصول على العروض المناسبة لكمنوضح لكم طرق ا

 ! االستشارة بصورة مجانية
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 بتلقي الخدمات الحكوميةالمواضيع المتعلقة  –

مثل المساعدات المالية الخاصة  بإعانة 

األطفال وإعانة اآلباء والمساعدات 

 . االجتماعية األخرى، إلخ

 استشارات تتعلق بحل المشاكل العائلية –

 فيها االستشارات نقدمالمجاالت التي 

 بالمدارس وروضة األطفال المواضيع المتعلقة –

 عروض لألطفال والعائالت –

 اللغة األلمانية بتحسينما يتعلق  –

 عروض لممارسة الرياضة وقضاء أوقات الفراغ –

 

 (IKD)عناوين وبيانات االتصال الخاصة بأقسام التفاعل الثقافي في المدينة

 

قسم التفاعل الثقافي التابع لمنطقة وسط 

 (Innenstadt)المدينة 

Ludwigstr. 8, 50667 Köln 

 91273-221 / 0221رقم تليفون 

sabine.vascellari@stadt-koeln.de 

 
قسم التفاعل الثقافي الخاص بحي 

 (Rodenkirchen)رودينكيرشن 

Hauptstr .85 ,50996 Köln 

 92378-221 / 0221رقم تليفون 

claudia.miranda@stadt-koeln.de 

 
قسم التفاعل الثقافي التابع لحي ليندينتال 

(Lindenthal) 

Aachener Str. 220, 50931 Köln 

 93274-221 / 0221رقم تليفون 

sandra.lorenzen@stadt-koeln.de 

 93285-221/  0221تليفون رقم 

carmen.bulduk@stadt-koeln.de 
 

قسم التفاعل الثقافي التابع لحي 

 (Ehrenfeld)إيرينفيلد

Venloer Str .419 – 421 ,50825 Köln 

 93285-221 / 0221 رقم تليفون تليفون رقم

ivana.ilic@stadt.koeln.de 

 93636-221 / 0221. تليفون رقم

nicole.werk@stadt-koeln.de 

 
قسم التفاعل الثقافي التابع لحي 

 (Nippes)نيبيس

Neusser Str. 450, 50733 Köln 

 95242-221 / 0221رقم تليفون 

eden.araya-gabriel@stadt-koeln.de 

م قسم التفاعل قسالثقافي التابع لحي قسم التفاعل 

  (Chorweiler)شورفايالرالثقافي التابع لحي التفاعل 

Pariser Platz 1, 50765 Köln 

 96278-221 / 0221رقم تليفون 

jennifer.barz@stadt-koeln.de 

 96325-221/  0221تليفون رقم 

theresia.blass@stadt-koeln.de 

 
 (Porz)قسم التفاعل الثقافي التابع لحي بورس 

Friedrich-Ebert-Ufer 64 – 70, 51143 Köln 

 97345-221 / 0221رقم تليفون 

ursula.huebenthal@stadt-koeln.de 
 

 (Kalk)قسم التفاعل الثقافي التابع لحي كالك 

Kalker Haupstr. 247 – 273, 51103 Köln 

 98494-221 / 0221رقم تليفون 

magdalena.gather@stadt-koeln.de 

 98112-221/  0221تليفون رقم 

marienoelle.kaiser1@stadt-koeln.de 

 
قسم التفاعل الثقافي التابع 

 (Mülheim)مولهايم لحي

 Wiener Platz 2a ,51065 

Köln 

 99316-221 / 0221تليفون رقم  

mariadelcarmen.morgadopeinado 

@stadt-koeln.de 

 99315-221 / 0221رقم تليفون 

reyhan.yesilbag-zerhouni@stadt-koeln.de 
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