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نحن نعمل
من أجل الصالح العام

معتمدة وفًقا لمواصفة األیزو
DIN EN ISO 9001

(MBE) استشارات الھجرة Condrobs
Konradstraße 2 | 80801 میونیخ

الھاتف: 80-7167177 089  | الفاكس: 7167177-85 089 
migrationsberatung@condrobs.de

Condrobs اإلدارة المركزیة
Berg-am-Laim-Straße 47 | 81673 میونیخ

الھاتف: 0-384082 089  | الفاكس: 384082-30 089
online@condrobs.de

حساب التبرعات:
(Stadtsparkasse München) مصرف االدخار في مدینة میونیخ

DE86 7015 0000 0000 3582 00 :IBAN رقم
SSKMDEMMXXX كود تعریف البنك:

جمعیة Condrobs عضو في اتحاد الرعایة المتساویة وجمعیة fdr للمساعدة في حاالت 
المخدرات واإلدمان.

األشخاص المحرومین وأسرھم. نحن  Condrobs تساعد جمعیة
مؤسسة غیر طائفیة  تقدم مجموعة واسعة من خدمات الدعم 

ا. باإلضافة إلى مجموعة واسعة  افاری االجتماعي في جمیع أنحاء ب
نا  إن وقایة والمساعدة في حاالت اإلدمان، ف من الخدمات في مجال ال

نشارك أیًضا في مساعدة األطفال والشباب وفي مجال الھجرة. جمعیة 
ایة  Condrobs ھي مدرب وتوفر وظائف خاضعة لإلشراف والعن

لنساء* والرجال*، الذین یرغبون في العودة إلى العمل بعد فترة  ل
نا، سیجد المتخصصون  اتھم. في األكادیمیة الخاصة ب صعبة في حی

دورات تدریبیة حول مواضیع محددة. مزید من المعلومات في الموقع 
www.condrobs.de اإللكتروني



استشارات الھجرة للبالغین والعائالت 

ـ  م ل قدَّ خدمة ُت
المھاجرین* من سن 27 فأكثر■
مواطني* االتحاد األوروبي■
بقاء" ■ ل الغین والعائالت الذین لدیھم "فرصة جیدة ل ب طالبي اللجوء من ال

الخدمات طوعیة ومجانیة. 

نحن نقدم المشورة والمساعدة في دمج جمیع الناس – بغض النظر عن 
أصلھم ولون بشرتھم ومیلھم الجنسي ودینھم وجنسھم.

خدماتنا
نحن ندعمك في

تقدیم■ بات ال البحث عن عمل وفي طل

البحث عن شقة■

االندماج في الشبكة االجتماعیة■

یة والدیون■ الشؤون المال

قانونیة والتعامل مع السلطات■ المسائل ال

قة بالصحة والبحث عن األطباء وغیر ذلك■ الشؤون المتعل

یة واألزمات الشخصیة■ المتاعب/األمراض الجسدیة أو العقل
لغة، بما في ■  التسجیل لحضور دورات االندماج ودورات ال

ذلك رعایة األطفال
االعتراف بالشھادات أو االعتراف المھني■
نھاریة أو ریاض األطفال■ البحث عن مراكز الرعایة ال
االتصال بالمساعدین* أو الرعاة* المتطوعین ■

نحن نتطلع إلى رؤیتك! 
أنت موضع ترحیب لدینا. 

ھدفنا 
اة المھنیة  لغة والحی ال نحن نساعدك في أن تجد طریقك فیما یتعلق ب

واالجتماعیة  في میونیخ.  

السكن

األسرة

الصحة

المدرسة

یة مال الشؤون ال

الشبكة االجتماعیة

التدریب المھني القانون

العمل

إذا كانت لدیك أسئلة أو كنت ترید تحدید موعد للمشورة، 
فیمكنك التواصل معنا على:

مواعید العمل
اًحا إلى 12 ظھرًا  االثنین إلى الجمعة من 9 صب

الثالثاء والخمیس من 2 مساًء إلى 4 مساًء  *  نحن نؤید التنوع، والتنوع الجنساني، ومكافحة التمییز ، والتي یرمز إلیھا جسر قوس قزح 
في الصفحة األولى. نحن نوضح ذلك لغوًیا ونستخدم عالمة * الخاصة بالنوع، والتي 

توضح جمیع األنواع. 
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