
 
 

عملل وواانددماجج االالجئيینن" في هھھھامبووررجج يیرريیدد إإددماجج االالجئيینن بأسررعع ما يیمكنن في سووقق  - W.I.Rإإنن مرركزز عمليیاتت مؤؤسسة "
االعملل. وولهھذذاا٬، يیتمم االتعاوونن بيینن كلل  منن هھھھيیئة االعملل وواالشؤؤوونن ااالجتماعيیة ووااألسررةة ووااالنددماجج ووووكالة االعملل ووهھھھيیئة مرركزز تووظظيیفف 

االغررفف ووااالتحاددااتت ااالقتصادديیة. وويیجرريي كلل هھھھذذاا  فرريیقق عملل هھھھامبووررجج ووجمعيیاتت مساعددةة االالجئيینن في هھھھامبووررجج باإلضافة إإلى
ميیدداانن ميیلررنتوورر بالتسس. 1تحتت سقفف ووااحدد في   

 
ما هھھھي االفئة االمستهھددفة؟  

� االفئاتت االمستهھددفة هھھھي االالجئوونن االذذيینن لدديیهھمم فررصص جيیددةة في االبقاء وولمم يیحصلوواا حتى ااآلنن على االمشووررةة االالززمة منن ووكالة  
جج.االعملل أأوو هھھھيیئة مرركزز تووظظيیفف فرريیقق عملل هھھھامبوورر  

 
ما االذذيي سيیتمم فعلهھ؟  

� سيیذذهھھھبب االعاملوونن وواالعامالتت في مرركزز االالجئيینن إإلى مساكنهھمم ووسيیقووموونن بإجررااء محاددثة ااستشارريیة أأووليیة معكك٬، إإذذاا كنتت  
منتميًیا إإلى هھھھذذهه االمجمووعة (االتووعيیة االمسبقة). في حالل موواافقتكك سيیتمم ااالتفاقق على تحدديیدد مووعدد إلجررااء محاددثة  لددىى مؤؤسسة 

W.I.R ميیدداانن ميیلررنتوورر بالتسس. 1 االكائنة في  
� ميیدداانن ميیلررنتوورر بالتسس٬، ووهھھھناكك سيیتمم االتحددثث بددقة في االتفاصيیلل االخاصة بحيیاتكك  1يُیررجى االووصوولل في االمووعدد االمحدددد في  

ووووضعكك االقانووني وواالتددبيیرر مع االخبررااء لإلجررااءااتت االتاليیة ووإإررشاددكك.   
 

ملحووظظة مهھمة: مرركزز االعمليیاتت ااآلنن قيیدد ااإلنشاء  ميیدداانن ميیلررنتوورر بالتسس ال تقامم حتى ااآلنن أأيي محاددثاتت ااستشارريیة.  1ففي   -
. ووبعدد ذذلكك أأيیًضا سووفف يیكوونن منن االضرروورريي تحدديیدد مووعدد مسبقق إلجررااء كلل 2015أأكتووبرر  30سيیبددأأ إإجررااؤؤهھھھا اااانططالقا منن 

أأال تأتي بددوونن مووعدد٬، فلنن يیمكننا عنددئذذ تقدديیمم االمشووررةة االالززمة لكك ألسبابب  . يیررجىW.I.Rاالعمليیاتت ااالستشارريیة لددىى مؤؤسسة 
  تتعلقق بالططاقة ااالستيیعابيیة.

 
أأكتووبرر؟ 30منن يیمكنن االتحددثث إإليیهھ حتى تارريیخ   

٬، فيیررجى االتووجهھ W.I.Rإإذذاا أأررددتت االحصوولل على االمشووررةة االالززمة منن مؤؤسسة   
هھھھامبووررجج  20097ناوورر أأليیهھ٬، ططرريیقق أأدديی 10االكائنن في  مرركزز االالجئيینن في هھھھامبووررججإإلى  �

)hamburg.de-www.fluechtlingszentrum.(  
مع . وويیررجى أأنن تووضح لنا في ررسالتكك ططلبكك بالتحدديیدد hh.de-w.i.r@fzررااسلنا عبرر االبرريیدد ااإللكتررووني على عنوواانن  �

تووضيیح بيیاناتت ااالتصالل بكك (ااالسمم ووعنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني ووررقمم تليیفوونكك). ووستتلقى رردداا منن مرركزز االالجئيینن ووسيیحدددد معكك 
. W.I.Rمووعدداا في مؤؤسسة   

بأسررعع ووأأسهھلل ما يیمكنن. W.I.Rبهھذذهه االططرريیقة فقطط يیمكنكك أأنن تضمنن االحصوولل على االمشووررةة االالززمة منن مؤؤسسة  �  

-ااالعترراافف بالمؤؤهھھھالتت  تمهھيیدد االططرريیقق   
 


