
 

 

 

 انفوبوس )بس معلوماتی( برای  

 پناهندگان در انگلوشتاد

 
 

 ما یک هستیم؟ 

به کشور   ورودشان  تازه  و  شان   
ی

پناهندیک دوسیه(  )پروسس  روند  در  پناهندگان  به  هستیم که  دولتی  غیر  نهاد  یک 

  آلمان مساعدت و معاونت میکنیم. 

 

 چی وظایف داریم؟ 

 در آلمان مراحل در مورد  ما ●
ی

 اطالعات و معلومات را در اختیار شما قرار میدهیم.   پناهندیک

برای ● را  شما  اصیل  ما  ای  آلمان    مصاحبه  پناهندگان  و  مهاجرت  فدرال  دفیی  توسط  گرفته    (BAMF)تان که 

 میشود، آماده و تدارک میکنیم.  

 تان برای انسجام، کامل و صحت بودنش مشاوره یم دهیم.  برریس پروتوکول مصاحبه ای ما شما را در  ●

را   ● شما  تانما  اصیل  مصاحبه  پروتوکول  ترجمه  میباشد    در  ذیدخل  مقامات  طرف  از  رسیم که  اسناد  سایر  و 

 مساعدت میکنیم.  

تفسیر   ● و  ی    ح،  تشر توضیح،  در  را  شما  آلمان ما  دولت  مقامات  طرف  از  و    اسنادی که  یم کنید، کمک  دریافت 

 ی میکنیم . همکار 

اضات در برابر تصامیم ردیما شما را در   ● پناهندگان آلمان    دعاوی و اعیی و    (BAMF)از دفیی فدرال مهاجرت و 

 .یا هم از مقامات دیگر دولت آلمان یاری میکنیم

 

 چی وقت و در کجا یم باشیم؟

ذیل   های  آدرس  و  زمانی  جدول  در  هستیم.  شما  به  یاری  و  منتظر کمک  مشتاقانه  )ب ما  هفته  های هر  رخصتی  جز  ه 

 ( یم توانید مراجعه نمایید: رسیم

 

 

 سه شنبه 

 (NBS) رسک نیوبورگر کمپ       ��      بعد از ظهر   01:15   -  از ظهر   قبل  11:45  ��

ی گر کمپ        ��      بعد از ظهر   03:00   -    بعد از ظهر    01:30 ��    (P3)رسک منشیر

  (MIK)رسک املمان کمپ        ��     بعد از ظهر   05:00   -  بعد از ظهر     03:30 ��  

  

س هستیم مگر اینکه  توجه:   . عمویم باشد  رخصتی ما هر هفته در دسیی
 

ید:  ونییک زیر تماس بگیر  برای مشاوره و یا هرگونه سوال و یا پرسش با ما به شماره های ذیل و یا هم با آدرس های الکیی

 

   +49 151 557 137 69                                                                  +49 151 124 852 70 

 (رویس) 73 591 736 157 49+            (فاریس )دری(، پشتو، اردو و انگلییس) 54 664 719 151 49+   

📧  infobus-ing@muenchner-fluechtlingsrat.de  

📄  www.muenchener-fluechtlingsrat.de/infobus 
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