
Fachkundige Beratung
für Flüchtlinge und Asylsuchende

• kostenfrei
• vertraulich
• unabhängig
• in ca. 20 Sprachen

FLÜCHTLINGSZENTRUM HAMBURG

Orientierung 
Anleitung 
Unterstützung

Eine gemeinnützige GmbH der Hamburger Landesverbände von:

Zentrale Information und Beratung für Flüchtlinge gGmbH 

KONTAKT / 
Zentrale Information und Beratung für Flüchtlinge 
gGmbH Flüchtlingszentrum Hamburg

Adresse / Adenauerallee 10,  
  20097 Hamburg
Telefon /  040 284 079–0
Telefax /  040 284 079–130 
E-Mail  info@fz-hh.de
Web  www.fz-hh.de

BESUCHSZEITEN / 
Montag /  09:00 – 13:00
Dienstag /   09:00 – 13:00 15:00 – 17:00
Mittwoch /   geschlossen /  
Donnerstag /   09:00 – 13:00 15:00 – 17:00
Freitag /    09:00 – 13:00

und nach Vereinbarung

UNSER TEAM
Unsere qualifizierten Flüchtlingsberaterinnen 
und Flüchtlingsberater arbeiten in einem mul-
tikulturellen Team. Das Team hat langjährige 
Erfahrungen in den Bereichen Migration, Asyl 
und Flucht. Ratsuchende erhalten eine persön-
liche und umfassende Beratung bei der Klä-
rung ihrer individuellen Perspektiven. Laufende 
Fortbildungen und Kooperationen mit anderen 
Expertinnen und Experten gewährleisten einen 
hohen und aktuellen fachlichen Standard in der 
Beratung.

UNSERE SPRACHEN
Arabisch, Bosnisch, Bulgarisch, Dari, Deutsch, 
Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, Kroa-
tisch, Kurdisch-Sorani, Pashtu, Polnisch, Rumä-
nisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Ukrainisch

Gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg (v.a. Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration) und die Europäische Union.

Als gemeinnützige Einrichtung sind wir spendenberechtigt.  
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بەشی ڕێنوێنی 
و پشتیوانی

دامەزراوەی گشتیی سەر بە دامەزراوەکانی شاری هامبورگ دامەرزاوەی خێرخوازیە کەبریتی له

ناوەندی پەنابەرانی هامبورگ
بۆ پەنابەران و پەناخوازان

• بەخۆڕایی
• نهێنی

• سەربەخۆ
• بە ٢٠ زمانی جیاواز

ڕاوێژکارانی پسپۆڕ و شارەزای ئێمە کە لە کەلتووری جیاواز 
پێکهاتوون، لە تیمێکی یەکگرتوودا خەریکی چاالکین. ئەم گرووپە 

خاوەنی ئەزموونی دوور و درێژە لە بواری پەنابەری و کۆچدا 
و ئەو کەسانەی پێویستییان بە ڕاوێژ هەبێ بە شێوەی تاک و 

گرووپ دەتوانن سەبارەت بە داهاتووی ژیانیان کەڵک لەم 
ڕاوێژانە وەربگرن. فێرکاری و ڕاهێنانی بەردەوام و هاوکاری لەگەڵ 

پسپۆڕانی دیکەی ئەم بوارە، شارەزایییە پسپۆڕییەکانی ئێمە لە 
بواری ڕاوێژکاریدا گەرەنتی دەکات.

تیمی ئێمە

عەرەبی، بۆسنیایی، بولگاریایی، دەری، ئاڵامنی، ئینگلیسی، فارسی، 
فەڕەنسی، ئیتالی، کرواتی، کوردی )سۆرانی و کرمانجی(، پەشتوو، 

پۆلۆنی )لەهێستانی(، ڕۆمانیایی، ڕووسی، سێربی، 
سپانیایی و ئوکڕاینی.

ئەو زمانانەی بەکاریان دینین:

پەیوەندی لەگەڵ ئێمە

ئۆفیسی ڕاوێژکاری و زانیاری بۆ پەنابەران ناوەندی پەنابەرانی هامبورگ

ناونیشان

تەلەفۆن
فەکس

کاتی دیدار
دووشەممە 

سێشەممە
چوارشەممە

پێنجشەممە
هەینی

داخراو

پێشوەختە بۆ دیدار

ی
رد

کو

ئیوەش دەتوانن پشتیوانی ماڵی ناوەندی ئیمە بن

ئەم ئۆفیسە لە الیەن فەرمانگەی کار، سۆسیال و بنەماڵە و هاریکاریی شاری هامبورگ و یەکێتیی 
ئەوروپاوە، یارمەتیی دەدرێت.



UNSERE WICHTIGSTEN LEISTUNGEN

WEN 
informieren, beraten und unterstützen wir?

In Hamburg ansässige
• Asylsuchende
• Menschen mit ungesichertem Aufenthalt
• Menschen ohne Aufenthaltspapiere
• Resettlement- und Aufnahmeflüchtlinge
•  Drittstaatsangehörige mit gesichertem Aufent-

haltsstatus (zur freiwilligen Rückkehr)
•  EU-Bürgerinnen und Bürger (zur Kranken- 

versicherung)

ZU WELCHEN THEMEN
informieren, beraten und unterstützen wir?
• Asyl- und ausländerrechtliche Verfahren
• Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung
• Alltagsfragen und Umgang mit Behörden
• Schule und frühkindliche Bildung
•  Freiwillige Rückkehr und finanzielle Förderung 

hierbei
• Zugang zum Gesundheitssystem
• Vermittlung an andere Fach- und Regeldienste

ZU WELCHEN LEISTUNGEN
bieten wir direkt Zugang und  
vermitteln wir?
•  Deutschkurse für Flüchtlinge und andere  

Qualifizierungen
•  Gesundheitliche Versorgung für Nicht-EU- 

Bürgerinnen und Bürger ohne SGB-II- oder 
AsylbLG-Ansprüche

•  Frühkindliche Bildung und Betreuung (Kinder-
gartenplatz) für Kinder ohne Aufenthaltsstatus

•  Rückkehrhilfen für Flüchtlinge sowie für 
Migrantinnen und Migranten mit gesichertem 
Aufenthalt

MIT WEM KOOPERIEREN wir?
• Spezialisierte Rechtsanwälte
• Flüchtlings- und Migrantencommunities
• Vereine der Flüchtlings- und Migrantenhilfe
•  Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und andere 

Gesundheitsdienstleister
• (Inter-) Nationale Organisationen

WELCHE PROJEKTE führen wir durch?

Wir führen als Ergänzung unserer Kernberatung 
Projekte zu aktuellen oder zentralen Themen 
oder zur Entwicklung und Erprobung neuer  
Angebote für unsere Zielgruppe oder zur  
Stärkung der Leistungsstrukturen durch.

• پارێزەرانی پسپۆڕ
• دامەزراوەکانی پەنابەران

• یەکێتییەکان و ڕێکخراوەکانی پشتیوانی پەنابەران
• پزیشکان، نەخۆشخانەکان، دەرمانخانەکان و دامەزراوە 

   پزیشکییەکانی دیکە
• ڕێکخراوە نیشتامنی و نێودەوڵەتییەکان

ئێمە لەگەڵ کام دامەزراوە هاوکاری دەکەین؟

گرینگرتین خزمەتگوزارییەکانی 

ئەم ئۆفیسە، جگە لە ڕاوێژکاری، پڕۆژەی تەواوکەریش لە بوارەکانی 
بابەتی ڕۆژ و دۆزینەوەی نوێ و هەروەها پێشنیاری نوێ بۆ کەسانی 

شیاو بە مەبەستی بەهێز کردنی توانایییەکانیان پێشکەش دەکات.

چ پڕۆژەگەلێک بەڕێوە دەبەین؟

کەسانێک کە لە هامبورگ دەژین
• خوازیارانی پەنابەری

• کەسانی خاوەنی نشتەجێ بوونی ناسەقامگیر
• کەسانی بە بێ بەڵگەنامەی نشتەجێ بوون

• خوازیارانی نشتەجێ بوونی دووبارە و ئەو پەنابەرانەی بە هۆی    
   دۆخی مرۆڤدۆستانەوە وەرگیراون.

• شارۆمەندانی واڵتی سێهەم کە خاوەنی مافی نشتەجێ بوونن و 
   بە ویستی خۆیان دەخوازن بگەڕێنەوە

• شارۆمەندانی واڵتانی ئوروپایی کە بیمەی تەندروستییان هەیە

چ کەسانێک زانیاری، ڕاوێژ 
و پشتیوانیی ئێمە وەردەگرن؟          

• قۆناغەکانی پەنابەری و یاساییی بیانییەکان
• کاروباری پەیوەندیدار بە کار و خوێندن

• کاروباری ڕۆتینی ڕۆژانە و پەیوەندی لەگەڵ فەرمانگەکان
• قوتابخانە و کاروباری داینگەکان

• گەڕانەوەی خۆویستانە بۆ واڵتی خۆیان و پشتیوانیی 
   دارایی لەو کەسانەی دەگەڕێنەوە

• دەستڕاگەیشنت بە خزمەتگوزاریی تەندروستی
• ناوبژیوانی بۆ دەستڕاگەیشنت بە خزمەتگوزاریی

ئێمە لە چ بوارگەلێکدا ڕاوێژ و زانیاری و 
پشتیوانی پێشکەش دەکەین؟          

• کۆرسی زمانی ئاڵامنی و پیشەیی بۆ پەنابەران.
• پێشکەش کردنی خزمەتگوزاریی تەندروستی بۆ ئەو شارۆمەندانەی 

   واڵتانی نائەورووپایی کە ناتوانن یارمەتیی حکوومی وەربگرن.
• بوار ڕەخساندن بۆ پەروەردەی منااڵنی بە بێ 

   مافی نشتەجێ بوون لە داینگەکان.
• یارمەتیدانی ئەو بەنابەرانەی خاوەنی مافی نشتەجێ 

   بوونن بەاڵم دەخوازن بگەڕێنەوە
 

چ خزمەتگوزارییەک بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە 
الیەن ئێمەوە پێشکەش دەکرێ؟


