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 (دّعتبى عضیض) ُوٌْعبى عضیض

 

 دس ایٌجب دس. ؽوب هجبْس بَ تشک خبًَ ُبی خْد بَ اهیذ صًذگی بِتش ّ هغبلوت آهیض ؽذٍ ایذ

سابطَ بب صًذگی سّصهشٍ ّ دس بشخْسد بب فشٌُگ ّ صببى جذیذ، عْاالتی بشایتبى پیؼ هی 
 .آیذکَ جْابی پیذا ًویکٌیذ

 .کجب ُغتن ّ کجب صًذگی ام سا عش خْاُن کشد    -

 .آدسط هطب پضؽکبى ّ داسّخبًَ ُب ّ عبعبت کبسؽبى    -

 .اص کجب هیتْاًن ؽب ٌُگبم یک دکتش بشای فشصًذم پیذا کٌن-     

 .بَ ُشیک اص دفبتش ّ اداسات بشای چَ کبسی هیتْاى هشاجعَ ًوْد-      

 .اص کجب هیتْاى بلیط بشای اتْبْط ّ قطبس تِیَ کشد-      

 .اص کجب هیتْاًن هِذکْدک یب هذسعَ ای بشای کْدک خْد جْیب ؽْم-      

 هب ؽِشًّذاى بصْست سایگبى. ؽوب سا تٌِب ًوی گزاسین Wülfrathؽِش ّلفشات  هب هشدم

 ؽوب دس کٌبس تبى ُغتین ّ افتخبسی یبّس ُّوشاُبى

 .کَ بَ عٌْاى یک ؽبکَ پؾتیببًی هحلی بشای پٌبُجْیبى ّ پٌبٌُذگبى ُغتینINGAاًجوي 

 .هؾکالت سّصهشٍ ّ هغبئل بضسگ ّ کْچک خْد سا بب هب دس هیبى بگزاسیذ

 .صهبًی کَ ًویذاًیذ اص چَ کغی هیتْاى کوک گشفت ّ کغی سا ًویؾٌبعیذ بب هب دس استببط ببؽیذ

 بشای آًکَ احغبط غشبت ًکٌیذ ّ ُش چَ عشیع تش. هب خْؽحبل هی ؽْین کَ بب ؽوب آؽٌب ؽْین

 بتْاًیذ بب آلوبًی ُب استببط داؽتَ ببؽیذ بشای ؽوب یک بشّؽْس آهبدٍ کشدٍ این کَ اطالعبت الصم

 .دس ایي هجوْعَ ّجْد داسد

 

 



:ًبغریي   

 

۲ 

 

 

 :فهزست

 

 صفحات

 

 .بَ ؽِش هب خْػ آهذیذ - ۱

 فِشعت هطبلب - ۲

 پیبم ؽِشداس - ۳

 خبًن کالدیب پبًکَ     

 صًذگی جذیذ بب ؽبًظ ّ فشصت جذیذ - ۴

 ایٌجب ؽوب صًذگی خْاُیذ کشد - ۵

 هشکض هؾبّسٍ بشای پٌبُجْیبى ّ پٌبٌُذگبى   -

 آدسط پضؽکبى دس ؽِش ّلفشات - ۶

 آدسط هبهب - ۷

 تببلْی ساٌُوبی اداسات دّلتی   -

 اداسٍ کبس   -

 بلیط بشای ّعبیط ًقلیَ عوْهی - ۸

 هحل فشّػ بلیط   -

 INGAپیؾٌِبدات گشٍّ    -

 هحل خشیذ ّ فشّؽگبٍ ُب - ۹

 آدسط هِذکْدک ُب - ۱۱

 آدسط هذاسط - ۱۱

 ؽوبسٍ تلفي ُبی هِن بشای اّسژاًظ - ۱۲
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,پىبي جُیبن گرامی َ تبزي َاردان عسیس   

 

.غوب بَ دلیل ّضعیت ًبهطبعذتبى بَ آلوبى آهذیذ   

 اهیذّارین کَ بَ راحتی بَ ّلفرات رضیذٍ ّاحطبش

.رضبیت هٌذی داغتَ ببغیذ  

 اکثر غِرًّذاى در حذ اهکبى ّ تْاًبیػبى بَ غوب

آًچَ.تب اقبهت غوب در ایٌجب هیطر غْد. کوک هیکٌٌذ  

 برای هب هِن اضت داغتي زًذگی صلح آهیسّ دّضتبًَ در

برای کبُع ُراش ّپیػذاّری از یکذیگر.کٌبر ُن ُطت  

.بِتر ُطت کَ غٌبخت بیػترّ درضتی ازُوذیگر داغتَ ببغین   

در ایي برّغْر پیػٌِبدات ّ هحل هراجعَ بَ ادارات هختلف ّ , اًجوي کوک بَ پٌبُجْیبى  

.کشدٍ اعت دیگش سا گشد آّسی اطالعبت ضشّسی (INGA ) 

زببى ، بب ُن آغپسی کردى ّ  کالطهثل کوک بَ تکبلیف هذرضَ ، ُوراُی کردى بَ ادارات ،   

.راٌُوبیی ُبیی از ایي قبیل ارایَ غذٍ اضت   

هبیَ خْغحبلی ضربلٌذی هب اضت اگر ایي دفترچَ رٌُوبی غوب در طْل اقبهتتبى ّ در زًذگی 

.رّزهرٍ  درهحیط جذیذ ببغذ   

 

 بب صویویت

 

 

 

 دکتر کلذیب پبًکَ

 

 

 

۲ 



 

۴

 

 

 سندگی جدید با شانس و فزصت جدید

 

 .دس آلوبى گشفتَ ایذ( تٌِبیی یب ُوشاٍ خبًْادٍ)ؽوب تصوین بَ یک صًذگی جذیذ 

 .ایي یک تصوین هِن بشای ؽوبعت

 دس یک کؾْس جذیذ الصم اعت کَ هب صببى سایج آى کؾْس ّ عپظ  بشای صًذگی

 کْتبُی دس یبدگیشی. ؽْد اؽٌب ؽْیذ بب قْاًیٌی کَ دس آى کؾْس بکبس بشدٍ هی

 تْاًذ بشای ُش پٌبُجْیی بب قْاًیي جبسی آى کؾْس هی  آغٌبیی عذم  صببى دس ًتیجَ

 تْاًذ بَ غٌی عبصی پزیشػ ایي تفبّت ُب ّ تجشبَ ُبی جذیذ هی. دسدعشعب ص ببؽذ

 .اًجبهذ  ُبی هٌبعب هی ّ تْععَ دادى صًذگی ؽوب ّدس ًتیجَ بَ ایجبد فشصت

 .بغیبسی اص هشدم آلوبى ُن آهبدٍ کوک بَ ؽوبُغتٌذ

 هشاکض هؾبّسٍ ای بشای. هؾکالت، بحشاى ّ یبدگیشی بخؾی اص صًذگی هبعت

 :کوک ُویبسی بَ ؽوب دس هْاسد صیش ّجْد داسًذ

 هؾکالت یبدگیشی صببى آلوبًی  - 

 هذسعَ، آهْصػ دّسٍ ُبی کبسی یب هؾکالت پشّسػ کْدکبى- 

 هؾکالت حقْقی خبًْادگی، اقبهتی -

پیذا کشدى  هِن اعت کَ آًِب سا ؽٌبختَ ّ بشای.هؾکالت هعوْال بغیبس اریت کٌٌذٍ ُغتیذ 
ساٍ حل دسعت ببیذ اص هؾبّساى یب داّطلببى کَ ؽوب سا بَ هقصذ ّفشد هْسد ًیبص 

 .ساٌُوبیی کٌٌذ

 

 هشکض هؾبّسٍ ععی هیکٌذ تب ؽوب سا بب تْصیَ ُبیی بَ صببى هبدسیتبى

 دس ضوي ُوَ ایي هشاکض هؾبّسٍ دس.ساٌُوبیی کٌذ( تْعط هتشجن(

 .ایي ؽِش ًیغتٌذ

 

 اطالعبت خصْصی ّ ؽخصی ؽوب بب عٌْاى هحشهبًَ دس دفبتش هؾبّسٍ بْدٍ ّ

 .بذّى اجبصٍ ؽوب بَ فشد یب اداسٍ دیگشی دادٍ ًخْاُذؽذ 

 

 



.شمب در ایىجب اقبمت خُاٌید داشت   
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

     

                                                                                                                                   

 ًفش ۲۱۶۱۱ببحذّد  (Mettmann)ّلفشات یک ؽِش کْچک دس هٌطقَ هتوبى

 اعي ّاقع ؽذٍ ّ, ّ ّ پشتبل , ایي ؽِش دس بیي ؽِشُبی دّعلذّسف .جوعیت اعت

 -سّدى ُبّط  -دّعل  -هشکض ؽِش : بَ ؽؼ هٌطقَ تقغین ؽذٍ اعت کَ عببستٌذ اص

 ؽلْپکْتي ّکْچِف, چیٌگٌبشگ -فالًذس ببخ 

 دس حبل حبضش دس هشکض ّ اطشاف ؽِش ّلفشات چِبس هحل اقبهت هغکًْی پٌبٌُذگبى

.                                    ّ پٌبُجْیبى ّجْد داسد کَ هبیحتبج صًذگیؾبى فشاُن هیؾْد      

:مرکس مشبَري ثرای پىبٌىدگبن َ پىبٌجُیبن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صْرت ًیبز بَ هػبّرٍ ُبی خذهبتی دیگر لطفب

.ضْال فرهبییذ   

http://caritas.erzbistum-koeln.de/
mettmann_cv/integration/

migrationsberatung.html 

 www.rheinmedia.de  
 

۵ 

 Caritas-verband کبسیتبط هتوبى
Mettman 

 Migrationsberatung هؾبّسٍ هِبجشت

 Mettman40822 هتوبى ۴۱۸۲۲

 Yasemin Yavuz یبعوي یبفْ

   :ساعات کار
  ۱۴-۱۶عَ ؽٌبَ         

Johannes- Flintropstr 19 

۱۲۱۱۴-۹۲۶۱۷ Tel: 02104-92617 

 Email: 
yavus@cartrias-
mettmann.de 

  

http://www.rheinmedia.de/
mailto:yavus@cartrias-mettmann.de
mailto:yavus@cartrias-mettmann.de


) جدَل (لیست  پسشکبن 

 
 : در صْرت ًیبز بَ پسغک هیتْاًیذ لیطت پسغکبى زیر را هػبُذٍ کٌیذ

 آدرش تلفي

Dr. med. Andreas Amthor 

 پسغک عوْهی
Goethestr. 33                                 

02058-3646 

Andreas und Dorothea Kazala 

 خبًن پسغک عوْهی

Im Spring 2 
02058-2520 

Ulrike Keller 
 دکتر عوْهی

Wilhelmstr. 140 
02058-92090 

Thomas und Ulrike Krauss-Kulow 
 دکتر عوْهی

Goethestr. 9 
02058-70908 

Christa Meiwald- Schirra 
 دکتر کْدکبى

Mühlenstr. 4 
02058-74044 

Dr. med. Ingo Winkelmann/  
Desiree Schmitt 

 دکتر عوْهی

Zur Loev 21 
02058-913328 

Dr. med. Wolfgang Sorgenicht 

 دکتر عوْهی ّ داخلی

Zur Loev 20 
02058-5511 

Dr. med. Maria Thamm 
 دکتر عوْهی

Wilhelmstr. 78 
02058-72252 

 Dr. Natalia Indin  
                                 خبًن دکتر عوْهی رّضی زببى

Im Spring 6                                            

Tel. 02058- 3137  

 

 

 

 ( der Krankenschein)لطفب تْجَ داغتَ ببغیذ کَ غوب برای رفتي بَ دکتر ًیبز بَ یک گْاُی پسغکی 

 ضبعبت کبر هطب ُبی دکترُب هتفبّت بْدٍ ّ در. داریذ das Sozialamtاز ادارٍ رفبٍ اجتوبعی

 ,ُر صْرت اغلب هطب ُب رّزُبی چِبرغٌبَ بعذ از ظِر ّ جوعَ بعذ از ظِر ّ ُوچٌیي رّزُبی تعطیل

 در هْارد فْری ّ اضطراری بَ اّرژاًص فلبرت. آخر ُفتَ ّ رضوی تعطیل هی ببغٌذ

 .هیتْاى هراجعَ کرد( برای غِرُبی فلبرت، ّلفرات ّ ُبلیگٌِبش)

۶۲۶۵/۸۵۰۲۰ 

۶۲۶۵/-۲۵۲۶ 

۶۲۶۵/-۲۲۲۶۲۶ 

۶۲۶۵/-۸۶۲۶/ 

۶۲۶۵/-۸۲۶۲۲ 

۶۲۶۵/-۲۲۵۵۲/ 

۶۲۵۶۵/-۵۵۲۲ 

۶۲۶۵/-۸۲۲۵۲ 

۶۲۶۵/-۵۲۵۸  

 

۰ 

 :ساعات کار ّلفشات بشایاورژانس   

 ۱۹-۲۳: پٌج ؽٌبَ -عَ ؽٌبَ  -دّؽٌبَ  

Robert-Koch-Str.2  َ۱۳ -۲۳: جوعَ -چِبسؽٌب 

am Klinikum Niederberg  َ۸ -۲۳: یکؾٌبَ ّ تعطیالت سعوی -ؽٌب 

 دس غیش ایي عبعبت لطفب توبط بگیشیذ /۶۲۶۵ -  ۰۰۱۲۲۹۹:     ؽوبسٍ تلفي 



 مبمب در َلفرات

Anke Misch                                                                Tel : ۶۲۶۵/-۸۲۲/۰  

(Jobcenter ME-Aktiv) : اداري کبر 

 

 

۸ 

 راٌىمبیی در ادارات مرثُطً شٍر َلفرات
گسیذٍ کْچکی از دفبتر هِن را برای غوب . غبهل اًْاع ادارات هختلف ّ هطئْلیت ُبی هختلف اضت

.گردآّری کردٍ این  

Sozialamt              دفتر رفبي اجتمبعی      

 

Jugendamt دفتر جُاوبن 

 

 

بب ُوراُی هطئْل ّاجذ غرایط در ایٌجب هیتْاًیذ بب . ضبل خْظ آهذیذ ۲۲تب  ۰بچَ ُبی 

.کٌیذ( فْتببل دضتی ّ پیٌگ پٌگ)دّضتبى خْد هلقبت، بحث ّ گفتگْ ّ ببزی   
 

بَ عٌْاى یک هرکس برای توبش بب خذهبت هختلف .

غِر ّلفرات در غْرای غِر دفتر بَ عٌْاى 

Bürgerbüro قرار دارد 

  

 Alle Ämter und Ansprechpartner ادارات َ مسئُلیه

هسایب برای پٌبٌُذگبى ّ گْاُی   Frau Sas    ۱۲۱۵۸ - ۱۸۳۵۷: تلفي 

کوک هبلی برای غرکت پسغکی 

 در برًبهَ ُبی آهْزغی ّ ّرزغی

گْاُی اعتفبدٍ اص خبًَ ُبی ًیوَ  Frau Rehwald ۱۲۱۵۸ - ۱۸۳۵۲:تلفي 
 دّلتی

هرشد یرب     ) هؾبّسٍ بشای افرشاد ترٌرِرب          Frau Selzener ۱۲۱۵۸ -۱۸۳۶۴:تلفي 
بب بچَ ّ هؾکالت خبًْادگی ّ ( صى

 هؾکالت هغکي

 هذیشیت هحل اقبهت پٌبٌُذگبى Herr Schiffer – Lux ۱۲۱۵۸- ۱۸۲۵۷تلفي

 خبًَ کْدکبى ّ جْاًبى Frau Sprink ۱۲۱۵۸- ۷۲۳۱۱تلفي

بَ سعویت ؽٌبختي پذس بچَ ّ  Frau Böhm ۱۲۱۵۸- ۱۸۲۹۱تلفي

 حقْق آًبى

 آدرس  ۹۱۲۹۳ – ۲۳۲۱۴۹عبعبت کبس                 تلفي توبط

 ۱۱:۳۱تب  ۸:۳۱ عَ ؽٌبَ -دّؽٌبَ 

 
 

Am Rathaus 1 
42489 Wülfrath 

  چِبسؽٌبَ بغتَ اعت

  ۱۱:۳۱تب  ۸:۳۱ّ  ۱۴-۱۶ پٌج ؽٌبَ

 ۱۱:۳۱تب  ۸:۳۱ جوعَ

 Kinder-und Jugendhaus (KJH) در خبوً جُاوبن



 ثلیط ثرای اتُثُش َ قطبر

 

 کمک ٌبی ارائً شدي INGA ثً پىبٌىدگبن

Zigarrenhaus Schlüter      

Rheinbahn Kundencenter 

Wilhelmstr. 131a                                                              

Schwarzbachstr. 12, 40822 Mettmann           

www.vrr.de                                     www.rhein

bahn.de                         

 Fahrpläne مرکس فرَش ثلیط اتُثُش َ قطبر

 تُجً فرمبیید:
ثدَن ثلیط سُار شدن جرم محسُة میشُد َ ممکه است ثً . ٌمیشً ثب ثلیط معتجر سُار اتُثُش شُید

(یُرَ ۶ ۰ٌسیىً جریمً)  رَود پىبٌىدگی در ثدتریه حبلت ممکه آسیت رسبود  

 
 
 
 

 :کوک بَ ,کوک بَ پٌبٌُذگبى INGAهب کبسکٌبى 

 .یبدگیشی صببى آلوبًی دس یک گشٍّ یب فشدی اعت

 .ُب سا اص عبکٌبى دیگش خبًَ پٌبٌُذگبى ّ یب اص کبسکٌبى هغتقین عْال کٌیذ هحل تؾکیل کالط

 .عبصهبى دُی ّ اسائَ کوک ُبی کبالیی دس هْاسد الصم

 

:پیشىٍبدات دیگر  

ُوکبراى هب غوب را در هحل زًذگی تبى هلقبت کردٍ ّ در صْرت لسّم بب غوب در ادارات ّ هذارش 

 ،صحبت بب
کردهعلوبى ،ُوچٌیي صحبت بب هربیبى هِذکْدک ُوراُی خْاٌُذ    

:آدرش تمبش   

INGA Flüchtlimgshilfe e.V. 
42489 Wülfrath 

                                                                 PO-Box 1142                                                     

eMail : info@inga-fluechtlingshilfe-wuelfrath.org 

 

/ 

 صببى آلوبًی بَ عٌْاى صببى خبسجی ۱۴-۱۸پٌج ؽٌبَ      

 صببى آلوبًی بَ عٌْاى صببى خبسجی ۱۱-۱۲عَ ؽٌبَ       

 کوک ّ حوبیت ّ تذسیظ تْعط افشاد آلوبًی بب قشاس قبلی

 تذسیظ خصْصی بب قشاس قبلی

 ۱۶-۱۷:۳۱پٌج ؽٌبَ ُب      

 

کبفی ؽبپ، ببصی بشای کْدکبى بب تغییش 
 ُفتگی

ساٌُوبیی ّ کوک بَ تکبلیف هذسعَ بشای  بب قشاس قبلی
 ًبآؽٌب بب حشّف اًگلیغی

 آؽپضی بذّى هشص پٌج ؽٌبَ ُب ّ بب اعالم قبلی. یکببس دس هبٍ

آؽٌبیی بب داّطلببى کوک بشای هؾکالت  
 سّصهشٍ ؽوب

mailto:info@inga-fluechtlingshilfe-wuelfrath.org


 محل خزید و فزوشگاههِا در ولفزات

:ساعات کارفزوشگاهائ مىاد غذایی   

 

 لجب سٍب ی  دست دَم

 

 لُازم خبوً دست دَم ثب قیمت مىبست

Kirchenkreis 
Düsseldorf-Mettmann 
Bahnstr. 20 in 40822 Mettmann 

 

 ۱۵- ۹:۳۱ؽٌبَ                   عَ-دّؽٌبَ 
۱۵- ۹:۳۱                       چِبسؽٌبَ   

۱۸ - ۹:۳۱پٌجؾٌبَ ّ جوعَ                     

bepro - das Gebrauchtwarenhaus 
Kaiserstraße 23 in 42549 Velbert 

 

 

  ۱۸ - ۹:۳۱جوعَ  –دّؽٌبَ 

۱۳ – ۹:۳۱: ؽٌبَ   

  

 فلجرتر تبفل Tafelدر َلفرات 

 

 

۲ 

Aldi Nord, Parkstr. 2 (im Angermarkt) َ۸- ۲۱  ؽٌبَ  -دّؽٌب  

Kaufpark, Liegnitzer Str. 2 َ۸- ۲۲ؽٌبَ  -دّؽٌب  

Lidl, Friedrich-Hundertwasser-Weg 2  َ۲۱-۸  ؽٌبَ  -دّؽٌب  

REAL, Zur Fliethe 8 َ۸- ۲۲ؽٌبَ  -دّؽٌب  

Penny, Wilhelmstraße 137b َ۷- ۲۲ؽٌبَ  -دّؽٌب  

Edeka, Goethestr. 19 (im Angermarkt) َ۸- ۲۱ؽٌبَ  -دّؽٌب  

DRK-Kleideraden, Wilelmstr.88 ۲۰-۲۲   َدّغٌب  

SKFM „Der Laden“ , Zur Loev 16 ۲۵-۲  

 ۲/-۲  

   جوعَ+دّغٌبَ 

پٌجػٌبَ+غٌبَ ضَ

Ev. Gemeindezentrum Ellenbeek پخؼ هْاد غزایی ّ ًبُبس 

Tiegenhöfer Str. 14  ۱۴:۳۱ - ۱۲دّؽٌبَ ، عبعت 



 مراقجتٍبی رَزاوً َمٍد کُدکٍب

 ادرش مٍد کُدکٍب 

Ev. Kindertagesstätte Rohdenhaus 

Kapellenweg 8, 42489 Wülfrath  

Frau Gartmann 

۹۱۹۲۰۸۱۰۰۱ 

Kath. Kindertagesstätte St. Joseph 

Goethestr. 73, 42489 Wülfrath  

Frau Kraemer 

۹۱۹۲۰۸۳۲۲۰ 

Kindertagesstätte e.V. 

Kastanienallee 15,  42489 Wülfrath  

Frau Born 

۹۱۹۲۰۸۲۳۲۳ 

Kindertagesstätte des DRK 

In den Eschen 1, 42489 Wülfrath  

Frau Schuster 

۹۱۹۲۰۸۲۳۳۲ 

Kommunale Kindertagesstätte 

Wilhelmstr. 88, 42489 Wülfrath  

Frau Jäger 

۹۱۹۲۰۸۲۳۹۰ 

Kommunales Kinder- und Familienzent-

rum, Ellenbeek 8,  

Frau Preußner 

۹۱۹۲۰۸۲۴۴۴ 

Ev. Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ 

Chemnitzer Str. 10 b, 42489 Wülfrath  

Frau Holst 

۹۱۹۲۰۸۲۴۲۰۳ 

Kath. Kindertagesstätte St. Maximin 

Dorfstr. 20, 42489 Wülfrath   

Frau Knapp 

۹۱۹۲۰۸۰۲۱۱۲ 

Ev. Kindertagesstätte „Düsseler Tor“ 

Düsseler Str. 60, 42489 Wülfrath  

Frau Girschewski 

۹۱۹۲۰۸۲۰۱۴۱۹    

Integr. Kindertagesstätte des Caritasver-

bandes für den Kreis Mettmann e.V. 

„Arche Noah“ 

Flandersbacher Str. 17a  

Frau Engel 

۹۱۹۲۰۸۲۴۲۲  

 

ضبلگی  ۰هبُگی تب  ۲جب برای کْدکبى از ۰۵۶در حبل حبضر حذّد 

هِذکْدک، هراقبت در خبًْادٍ ّ هِذکْدک ُبی خصْصی  ۲۶در 

.ّجْد دارد  

برای اطالعبت بیػتر ّ ثبت ًبم لطفب بب ادرش زیرتوبش حبصل 

.فرهبییذ  

http://www.wuelfrath.net/stadtverwaltung/schulen-und-kindergaerten/

tagesbetreuung-fuer-kinder/ 

 

۰۰ 



 مدارش در َلفرات

 مدارش اثتدایی 

 

:راٌىمبئئ   

 ببص ُغتٌذ ۱۶ؽْد تب عبعت  ؽشّع هی ۸یب  ۷.۳۱اص  .هذاسط دّلتی ،هذاسط توبم ّقت ُغت  .
تْاى دسخْاعت  ببؽذ،کَ هی یْسّ هی ۱۱۱تب  ۵۱ؽِشیَ بشای غزا ّ هشاقبت بعذاص ظِش 

تخفیف داد  تقبضبئ  

:ٌبی ثبالتر  مدارش  کالش  

 

 

قجُل شدن تقبضأی )کُدکبن پىبٌجُیبن تب ثً رسمیت شىبختً شدن 

وُرد رآیه )در ایه استبن ( پىبٌىدگی تُسط اداري مرکسی فدرال 

  ٌبی کً َالدیه خبرجی ثچً.اجبزي رفته ثً مدرسً را دارود( َستفبله 

مدرسً ٌستىد    اقبمت دارود مُظف ثً رفته ثً  دارود َلی  

VHS مدرسً عبلی دَلتی  ثسرگسبالن 

http://www.wuelfrath.net/stadtverwaltung/schulen-und-kindergaerten/

 

۰۰ 

Grundschule Ellenbeek ۱۲۱۵۸- ۲۵۸۵  

Tiegenhöfer Straße 16 ۱۲۱۵۸- ۷۸۲۳۷۱ 

۱۲۱۵۸- ۷۸۱۹۹۸ 

Grundschule Lindenschule ۱۲۱۵۸- ۷۷۸۱۲۱  

Lindenstraße 26 ۱۲۱۵۸- ۷۷۸۱۲۹ 

Grundschule Parkschule ۱۲۱۵۸- ۷۸۲۹۱  

Parkstraße 14 ۱۲۱۵۸- ۷۸۲۹۱۹  

Theodor-Heuss-Realschule 

Bergstraße 20 

۶۲۶۵/۸۲۲۵۲۲۶ 

۶۲۶۵/۸۲۲۵۲۲۲ 

Städtische Sekundarschule ۶۲۶۵/۸۲۲۵۲۵۶ 

Wülfrath -Sekundarstufe I- ۶۲۶۵/۸۲۲۵۲۲۲ 

Städtisches Gymnasium 

Kastanienalle 

۶۲۶۵/۸۸/۲۸ 

۶۲۶۵/۸۵۵۲۵ 

 کالش برای هِبجراى       ۱۲۱۵۸۱۱۳۹۲۴۱



 شمبري تلف وٍبی اضطراری

 سبزمبن ٌب َ شمبري تلفه  

 

 آدرش لیىکٍأیی کً ثرایتبن الزم  خُاٌد ثُد   

  

http://www.frnrw.de/ http://www.proasyl.de/de/

service/beratung/

beratungsstellen/ 

oder http://www.aponet.de 

 

۲۲  

 پلیظ ۱۱۱

  آتؼ ًؾبًی ۱۱۲

 پضؽکبى کؾیک ۱۱۶۱۱۷

 هطب اّسژاًظ  ۶۲۶۵۲۸۲/۲۲۲۶۶

۶/۶۶۸۲۶۲۶۶۲۶  ( هطوئِي )حبهلَ  تلفي اّسژاًظ کوک بَ خبًوِبی

 ّ گوٌبم

۹۲۲۲۲۱ ۱۱۲۱۱۴ ُبیؼ  کَ خبًوِب بببچَ  خبًَ ای) خْابگبٍ صًبى دس هتوي  

(ؽُْشؽبى اص خبًَ هی گشیضًذ  غیش اًغبًیربذلیل سفتب  

  

 داسّخبًَ کؾیک  ۶/۶۶۸۶۶۲۲/۵۵

Ministerium für Arbeit,  

Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Publikation wird gefördert   durch: 


