شهردار ارشد

شهردار ارشد
ی
ی
گوناگون
اداره یکپارچگ و
ی
مرکز محیل یکپارچگ

خوش آمدید

مشاوره برای خانواده های پناهنده و
مهاجر

ی
بخش خدمات ی
بی فرهنگ
– در ادارات ناحیه ،مرکز مراجعه و مشاوره برای خانواده
های پناهنده و مهاجر در شهر کلن است
ی
اهنمان را که برای یکپارچگ
– مشاوره و ر
ی
شما و خانواده تان در ناحیه شهری مفید
است ،ارائه یم کند.
ما به شما نشان یم دهیم که چگونه برنامه های
درست را پیدا کنید .مشاوره رایگان است!
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،– خدمات عمویم مانند کمک هزینه کودکان
 کمک های اجتمایع و،کمک هزینه والدین
.غیه
– مشکالت خانواده

موضوعات مشاوره ما
– مهد کودک و مدرسه
هان برای کودکان و خانواده ها
– برنامه ی
– تقویت زبان
ی
ورزش و اوقات فراغت
– برنامه های

ی
ی
نشان های تماس بخش خدمات ی
)IKD( بی فرهنگ
)Innenstadt(  ناحیه مرکز شهرIKD
Ludwigstr. 8, 50667 Köln
0221 / 221-91273 تلفن
sabine.vascellari@stadt-koeln.de
)Rodenkirchen(  ناحیه ُردن کیشنIKD
Hauptstr. 85, 50996 Köln
0221 / 221-92378 تلفن
claudia.miranda@stadt-koeln.de
)Lindenthal(  ناحیه لیندنتهالIKD
Aachener Str. 220, 50931 Köln
0221 / 221-93274 تلفن
sandra.lorenzen@stadt-koeln.de
0221 / 221-93285 تلفن
carmen.bulduk@stadt-koeln.de
)Ehrenfeld( رنفلد
ِ  ناحیه ِاIKD
Venloer Str. 419 – 421, 50825 Köln
0221 / Tel. 221-93653 تلفن
ivana.ilic@stadt.koeln.de
0221 / 221-93636 تلفن
nicole.werk@stadt-koeln.de
)Nippes( نیپس
ِ  ناحیهIKD
Neusser Str. 450, 50733 Köln
0221 / 221-95242 تلفن
eden.araya-gabriel@stadt-koeln.de
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)Chorweiler(  ناحیه کوروایلرIKD
Pariser Platz 1, 50765 Köln
0221 / 221-96278 تلفن
jennifer.barz@stadt-koeln.de
0221 / 221-96278 تلفن
theresia.blass@stadt-koeln.de
)Porz(  ناحیه پورتسIKD
Friedrich-Ebert-Ufer 64 – 70, 51143 Köln
0221 / 221-97345 تلفن
ursula.huebenthal@stadt-koeln.de
)Kalk(  ناحیه کالکIKD
Kalker Haupstr. 247 – 273, 51103 Köln
0221 / 221-98494 تلفن
magdalena.gather@stadt-koeln.de
0221 / 221-98112 تلفن
marienoelle.kaiser1@stadt-koeln.de
)Mülheim(  ناحیه مولهایمIKD
Wiener Platz 2a, 51065 Köln
0221 / 221-99316 تلفن
mariadelcarmen.morgadopeinado
@stadt-koeln.de
0221 / 221-99315 تلفن
reyhan.yesilbag-zerhouni@stadt-koeln.de
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