اجتماع عادالنه
ادغام
ي
ما به شما مشاوره مي دهيم،
اگر كه مشغول كار يا دوره آموزشي هستيد و يا در حال كارآموزي مي باشيد.
اگر كه مي خواهيد يك قرارداد كاري امضاء كنيد و مايليد تا اطالعات كافي در
مورد حقوق و وظايف شغلي داشته باشيد.
مركز «ادغام اجتماعي عادالنه/فير اينتگراسيون» در  ١٦ايالت آلمان داراي شعبه
هاي مشاوره مي باشد و شركت هاي مختلف برنامه هاي خود را با پروژه حمايتي
«ادغام اجتماعي از طريق آموزش» به اجرا در مي آورند.

اجتماع عادالنه
ادغام
ي
ما با مشاوره خود به سواالت شما در مورد حقوق و وظايف كاري پاسخ خواهيم داد
و از شما در رفع مشكالت شغلي تان حمايت خواهيم كرد.
آيا در مورد قرارداد كاري خود سوال داريد؟
آيا در مورد شرايط كاري خود سوال داريد؟
آيا در مورد دستمزد خود سوال داريد؟
آيا در مورد رعايت حق و حقوقتان ترديد داريد؟
مشاوره به صورت رايگان و محرمانه مي باشد.

اجتماع عادالنه
ادغام
ي
ما شما را از حقوقتان مطلع مي سازيم و در صورت لزوم از شما پشتيباني مي كنيم تا
به حقوقتان برسيد .ما ارتباط تنگاتنگي با ديگر مراكز مشاوره داريم و به شما در مورد
سنديكاهاي آلمان اطالع رساني مي نماييم.
خدمات مشاوره در مركز ما «ادغام اجتماعي عادالنه» براي پناهندگان و مهاجريني
در نظر گرفته شده كه از كشوهايي به غير از اتحاديه اروپا مي آيند.
اگر شما به مشاوره و خدمات يك وكيل نياز داريد ،ما در اين راه به شما كمك خواهيم
كرد تا مركز وكالتي مناسبي را بيابيد.
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پروژه حمايتي «ادغام اجتماعي از طريق آموزش» توسط وزارت کار و امور اجتماعی فدرال و صندوق
اجتماعی اروپا پشتیبانی می شود.
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هدف پروژه حمايتي «ادغام اجتماعي از طريق آموزش» بهتر كردن دائمي بازار كار براي
افراد بزرگسالي ست كه سابقه مهاجرتي دارند .در اين امر شبكه هاي مختلف كشوري
در سراسر ايالت ها و علي الخصوص به صورت تخصصي در زمينه حمايت از افرادي
كه سابقه ي مهاجرتي دارند فعال مي باشند .پروژه مذبور توسط وزارت كار و امور
اجتماعي ( )BMASو نهاد مدني اروپا ( )ESFبرنامه ريزي و حمايت مي شود .همكاران
ديگر اين پروژه وزارت آموزش و تحقيق ( )BMBFو اداره ايالتي كار ( )BAمي باشند.

اجتماع عادالنه
آدرس مركز ادغام
ي
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Johannes Reichhold

Yaiza Rojas Matas

Tarek Jabi

Tel.: +49 40 428 39 - 5588

Tel.: +49 40 428 39-5592

Tel.: +49 (0)40 428 39-5590

Mobil: +49 157 50656217

Mobil: +49 15750656219

Mobil: +49 (0)15750656218

@E-Mail: johannes.reichhold
welcome.hamburg.de

@E-Mail: yaiza.rojas-matas
welcome.hamburg.de

@E-Mail: tarek.jabi
welcome.hamburg.de

Sprachen: Deutsch, Englisch,
Russisch

Sprachen: Deutsch, Englisch,
Spanisch

Sprachen: Deutsch,
Englisch, Arabisch

Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08.30 - 16.00, Mittwoch: 12.00 - 16.00
www.hamburg.netzwerk-iq.de | www.hamburg.arbeitundleben.de

