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Kilinc Ertugrul

Kilinc Ertugrul

KilincErtugrul
Ertugrul
Kilinc
0511 59094813
0511 59094813

Telefon:

01575 9624140

Mobil:

Telefon:

Mobil:E-Mail:
01575
9624140
0511
59094813
ertugrul@leine-vhs.de

0511 59094813

E-Mail: ertugrul@leine-vhs.de
Taghrid Salem

01575 9624140
0511 59094813

Telefon:

Taghrid Salem
01575
9624140
Mobil:
015759712419

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

Kooperationspartner:

E-Mail: ertugrul@leine-vhs.de
Telefon:
0511 59094813

salem@leine-vhs.de

FirstGuide

المكتب االستشاري
العنوان:

E-Mail:

015759712419
E-Mail: ertugrul@leine-vhs.de
ستشارا Taghrid
Salem
مواعيد اال
E-Mail: salem@leine-vhs.de
Mobil:

Taghrid
Salem
0511 59094813
مستعدون لالستشارا  4ايام في االسبوع
في المناطق واالوقات التالية

االثنينستشارا
مواعيد اال
واالربعاء من الساعة
التسن :

 10 :30ظهرا الى 12 :30
015759712419
0511
59094813
هيمنكن  :الثالثاء من الساعة  10 :30ظهرا الى 12 :30

مستعدون لالستشارا  4ايام في االسبوع
في المناطق واالوقات التالية

salem@leine-vhs.de

باتينزن :الخميس  12:30ظهرا الى 13:30
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E-Mail:

ستشارا
مواعيدال اال
ستشارا
مواعيد ا
لالستشارا 4
مستعدون
االسبوعفي االسبوع
لالستشاراايام في 4ايام
مستعدون
في المناطق واالوقات التالية

في المناطق واالوقات التالية

التسن  :االثنين واالربعاء من الساعة

واالربعاء من الساعة
االثنين12 :30
التسن :ظهرا الى
10 :30
الساعة
هيمنكن1: 0الثالثاء
12 :30
ظهرامنالى
:30
 10 :30الى 12 :30

هيمنكن  :الثالثاء من الساعة

باتينزن :الخميس  10:30الى 12:30

يتم 12
المواعيدالىالتي:30
وايضا10 :
30
االتفاق عليها
باتينزن :الخميس  10:30الى 12:30
نحن نقدم المساعدة في الحاال التالية

وايضا المواعيد التي يتم االتفاق عليها

مركز العمل

ريف هانوفر

منذ كانون الثاني  ٢٠٠٥يرعى مكتب العمل

هيمنكن  :الثالثاء من الساعة
 10 :30الى 12 :30
باتينزن :الخميس  10:30الى 12:30
وايضا المواعيد التي يتم االتفاق عليها

نحن نقدم المساعدة في الحاال التالية
 0تقديم الطلبات وامالء االستمارات
 0مراجعات الدوائر الحكومية
 0معادلة الشهادات
وشهادات المدارس المهنية والعمل
 0الجواب على إستفساراتكم

عن العمل
هانوفراالشخاص
ريف
الحاال التالية
العاطلينفي
المساعدة
نحن نقدم
في ريف هانوف .هناك حوالي ١٦٠٠موظف
و موظفة متوزعين على  ٢٠منطقة
متحدثين رسميين للزبائن اللذين
هم حوالي ٦٢,٠٠٠
بحاجة للرعاية في ريف هانوفر.
مركز العمل يدعم االشخاص
في طريقهم للمهنة و يساعدهم
على ان يتمكنو من الحصول على
مصروف المعيشة من مواردهم المالية
الخاصة و من عملهم .و يدعم ايضا
االحتفاظ بالمهنة و يضمن مصروف
المعيشة ,في حال لم يكن باالمكان
الحصول عليها بطريقة ثانية

المكتب االستشاري

