
 

، محترم گانمراجعه کنند  

 

 با توجه به وضعیت فعلی )ویروس کرونا( مشاوره بدون وقت قبلی صورت نمیگیرد و

مشاوره بصورت تلفنی و از طریق ایمیل  بسته می باشد. تا اطالع ثانوی درب این مرکز

امکانپذیر می باشد. همچنین مشاوره حضوری فقط در شرایط ضروری صورت می 

 گیرد.

در روزها و ساعات ذکر شده با ما تماس  ،توانید از طریق تلفن های زیرمی شما 
 بگیرید.

۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰         دوشنبه:  
۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰       سه شنبه:  

۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰      پنج شنبه:   
۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰           جمعه:    

 

تلفن های تماس:    
 

                       040-284079-0                  ٭ (مختلفزبان های )

040-284079-131              ٭ (زبان های مختلف)   

 تا در زمان های ذکر شده همه زبان ها را پوشش دهیم. ،٭ما تمام تالش خود را می کنیم
.شما همچنین میتوانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید  

info@fz-hh.de  
لطفا توجه داشته باشید که در حال حاضر تمامی مراکز آموزش زبان آلمانی تعطیل می 

به همین علت در این مرکز هم تا اطالع ثانوی  ،ی برگزار نمی گرددکالس باشند و هیچ
و اعطای کالس زبان صورت نمی گیرد. در رابطه با کالس زبان آلمانی مشاوره  

 
 با سپاس از درک شما

 مرکز مشاوره پناهجویان هامبورگ

 

، مراجعه کنندگان محترم  

 

 با توجه به وضعیت فعلی )ویروس کرونا( مشاوره بدون وقت قبلی صورت نمیگیرد و

ایمیل مشاوره بصورت تلفنی و از طریق  بسته می باشد. تا اطالع ثانوی درب این مرکز

امکانپذیر می باشد. همچنین مشاوره حضوری فقط در شرایط ضروری صورت می 

 گیرد.

در روزها و ساعات ذکر شده با ما تماس  ،می توانید از طریق تلفن های زیرشما 
 بگیرید.

۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰دوشنبه:           
۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰سه شنبه:         
۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰پنج شنبه:         
۱۶الی  ۱۴و  ۱۳الی  ۱۰جمعه:               

 

تلفن های تماس:    
 

                       040-284079-0)زبان های مختلف( ٭                  

040-284079-131)زبان های مختلف( ٭                 

 تا در زمان های ذکر شده همه زبان ها را پوشش دهیم. ،٭ما تمام تالش خود را می کنیم
.شما همچنین میتوانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید  

info@fz-hh.de  
لطفا توجه داشته باشید که در حال حاضر تمامی مراکز آموزش زبان آلمانی تعطیل می 

به همین علت در این مرکز هم تا اطالع ثانوی  ،برگزار نمی گردد باشند و هیچ کالسی
در رابطه با کالس زبان آلمانی و اعطای کالس زبان صورت نمی گیرد. مشاوره  

 
 با سپاس از درک شما

 مرکز مشاوره پناهجویان هامبورگ
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