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Fa
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i  

 تماس

 سرپرست

 خانم سيلويا كولتوس   شهرداري
 :تلفن  ۲۲۸اتاق 

۰٥۳٦۱۲۸۲۰۰۸ 
sylvia.cultus@stadt.wolfsburg.de 

 كارمند اداري

 خانم جسيكا بوگليسي  شهرداري
 :تلفن  ۲۲۷اتاق  
 ۰٥۳٦۱۲۸۲۸۲٦۷۲ 

jessica.buglisi@stadt.wolfsburg.de 

 قاي ازاد بارهو شهرداري
 :تلفن  ۲۲٤اتاق 

۰٥۳٦۱۲۸۲۲۹۲ 
azad.barho@stadt.wolfsburg.de 

 تماس
integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 

sekretariat.integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 

 كارمند اداري خانم اوتا مونزبرگ   شهرداري 
 :تلفن ۲۲٤اتاق 

 ۰٥۳٦۱۲۸۱۸٤۰ 
uta.muenzberg@stadt.wolfsburg.de 

 :ساعات كار اداري

۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰جمعه ها   
  

 :ساعات كار اداري
 ۱٦:۳۰تا  ۸:۳۰دوشنبه ها 

 ۱٦:۳۰تا  ۸:۳۰سه شنبه ها 
 ۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰چهارشنبه ها 
 ۱۷:۳۰تا ۸:۳۰: پنج شنبه ها 

لطفا توجه فرماييد كه همه كاركنان اين بخش  به 
دليل كار نيمه وقت در همه روزها در دسترسي 

 .نميباشند

۲۰۱۷تاريخ ماه ماي   

سازيادغام و يك پارچه   
اموزش -مشاوره-    

  
به شهروندان شهر ولفسبورگ با هر پيشينه فرهنگي از گشور  

هاي متفاوت كه نياز به پشتيباني و مشاوره فرهنگي دارند را  
 . حمايت ميكنيم

 حمايت و توسعه انجمن هاي فرهنگي بين المللي
كمك مالي به برنامه هايي كه اهداف تنوع در زندگي را دنبال 

 .ميكنند
 پروژه هاي پشتيباني از پناهندگان

  
 سازماندهي و مراقبت از انجام تكاليف گروهي

  
 دادن جايزه اقدام در جامعه

  
 مقابله با تبعيض نژادي

  
اطالع رساني و گزارش عمومي در رابطه با تلفيق و ادغام  در 

 جامعه و زندگي متنوع

كار و هدف واحد تلفيق در جامعه 
 و يكپارچه سازي شهر ولفسبورگ
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 روز جهاني پناهندگان

ساله  تاريخ بيست ماه يوني را سازمان يونسكو روز جهاني هر 
 پناهندگي  نامگذاري كرده است

هر ساله ما به كمك ديگر سازمانهاي پناهندگي و انجمن هاي 
فرهنگي شهر ولفسبورك برنامه اي را در مركز شهر 

خانم انكه يان رابط بخش تلفيق و .ولفسبورك تهيه و اجرا ميكنيم
اغدام در جامعه با سازمانها و انجمن هايي هستند كه پروژه  
زندگي متنوع را دنبال ترويج و حمايت ميكنند و رابطي ميان 

اين موسسات  و برنامه ها و فعاليت هاي  انها با اين بخش 
 ميباشند 

تقاضاي بودجه را ميتوانيد در دفتر اينتگراسيون و از طريق   
 .اينترنت تقاضا بفرماييد

دقت كنيد كه اين تقاضا  بايد قبل از شروع  برنامه و پروژه داده 
 .شود

بخش  تلفيق -ادغام در جامعه  
 فرهنگي شهر ولفسبورك

طرحي  ۲۰۱۱بخش  تلفيق فرهنگي شهر ولفسبورك در تاريخ ماه يوني سال -
عهده دار , تيم تلفيق فرهنگي  رابه تصويب رساندو" زندگي متنوع " به نام 

 .هماهنگي و اجراي اين برنامه شد
  

وظيفه اصلي اين گروه هماهنگي وإجراي  اقدامات الزم جهت دستيابي به 
 .اهداف اين برنامه ميباشد 

  
شوراي فرهنگي شهر وولفسبورك قسمتي از طرح ادغام در جامعه ميباشد كه به 
عنوان يك طرح و كار مشترك تحقق پذيرفته وتمامي كاركنان اين بخش اموزش 

 .ها و صالحيت هاي فرهنگي نيازمند رادارا ميباشند
اين بخش همواره در تالش است كه جوابگوي پيشنهادات و نظرات  و نيازهاي 

جامعه مهاجرباشد و برنامه هاي خود را بر حسب اين نياز تدوين و برنامه 
به عنوان مثال تشكيل گروه داخلي وإجرائي مترجمان اداري.ريزي كند  

  Bخانم ميريام كاالبرسه شهرداري 
 ۲۲٥اتاق 

 ۰٥۳٦۱۲۸۲۷٤۰: تلفن  
miriam.calabrese@stadt.wolfsburg.de 

   Bخانم مالني فيبيك شهرداري 
 ۲۲٥اتاق 

 ۰٥۳٦۱۲۸۲۹۳۳: تلفن  
melanie.fiebich@stadt.wolfsburg.de 

 نظارت بر ادغام فرهنگي و يكپارچگي

در جامعه " زندگي متنوع"براي تكامل و پيشرفت طرح ادغام فرهنگي 
بخش ادغام فرهنگي عهده دار .يك طرح نظارت برنامه ريزي شده است

جمع اوري إطالعات سياسي در چارچوب يك نظارت مستمر وانتشار 
اين گزارش بايد شامل اجراي .گزارش ان در شهر ولفسبورگ  ميباشد

پروژه هاي يكپارچه سازي وإدغام جامعه مهاجر و در صورت لزوم 
 .فرايندهاي اجراي اين برنامه ها را هم به عهده خواهد داشت

 اقاي فيليپ گرامسه  شهرداري
 ۲۲٤اتاق 

  ۰٥۳٦۱۲۸۲۸۲۱۷٦: تلفن
 philipp.gramse@stadt.wolfsburg.de 

 يكپارچگي و ادغام از طريق ورزش

يكپارچگي و ادغام در جامعه بايد از طريق  كمك نهادها و انجمن 
هاي ورزشي در شهر ولفسبورك واستفاده از چشم اندازهاي مختلف 

با استفاده " يكپارچگي ورزشي ولفسبورگ " اتحاديه . تفريحي باشد 
از برنامه يكپارچگي وزندگي متنوع ايده هاي اين پروژه را به تحقق 

براي مثال  روزادغام   ورزشي زنان در شهر ولفسبورك .ميرساند 
 .كه هر سال برگزار ميشود

 Bخانم پترا واگنر  شهرداري 
 :تلفن ۲٦۷اتاق  
  ۲۸۲۷٦٥-۰٥۳٦۱ 

petra.wagner@stadt.wolfsburg.de 

 اعتالف بر عليه نژادپرستي

 ۲۰۱۱هر ولفسبورك پس از تصميم شوراي شهر در ژانويه  
 -به گروه اعتالف شهرهاي اروپايي مخالف نژادپرستي 

بنا بر اين شهر ولفسبورگ موظف به پياده سازي . پيوست
طرح اقدام عليه نژادپرستي و تبعيض به طور فعال از طريق 

 حمايت از طرح زندگي متنوع ميباشد

 اقاي ديرك گرابو شهرداري
 B  تلفن ۲٦۷اتاق: 
 ۲۸۱۰۷۸-۰٥۳٦۱ 

dirk.grabow@stadt.wolfsburg.de 

 جايزه ادغام و يک  پارچه سازی جامعه

اين  -جايزه اي براي همه -اين جايزه ادغام و زندگي متنوع 
جايزه  به انجمن ها و اتحاديه هاى شهروندان متعهدي تعلق 

ميگيرد كه براي رفع  تعويض ونژادپرستي وادغام فرد 
.مهاجر در جامعه كمك ميكنند  . 

 خانم پترا واگنر  كه ادرس تماسشان هم باال ذكر شده است

 ترويج انجمن هاي فرهنگي بين المللي

ما به گروه ها وانجمن هاي ببن المللي كه ازپيشينه مهاجرتي برخوردارند 
شرايطي كه براي دريافت اين كمك هاي مالي الزم است . كمك ميكنيم 

فعاليت هاي  اين انجمن ها در جهت تفاهم بين المللي ميان الماني ها و 
 مهاجران و به هدف اموزش و مراقبت از فرهنك فرد مهاجر ميباشد

فرم هاي در خواست در واحد يكپارچه سازي وادغام در اينترنت در 
.دسترس عموم ميباشد . 

 خانم ألمه  شترنبرگ شهرداري 
 :تلفن ۲۲٦اتاق 

 ۲۸۲۳٦۹-۰٥۳٦۱ 
elke.sternberg@stadt.wolfsburg.de 

مشاوره و همياري با شهرونداني  از 
 خانواده هايي با پس زمينه مهاجرتي

 كمك در تهيه اسناد و مكتوبات و ترجمه انها
 کمک ما به شما 

كمك و همياري در زمينه برخورد با ادارات دولتي شهرداري و 
 ديگر نهادها و موسسات اموزشي

 همراهي كردن در ادارات و موسسات
 مشاوره در مواقع خاص زندگي به طور مثال مشكالت خانوادگي 

 پر كردن فرم ها و قراردادها و ترجمه 

 مشاوره به زبان عربي فرانسه و الماني
 خانم راديا بريكي  شهرداري 

 ۰٥۳٦۱-۲۸۲۹۷٤تلفن  ۲۲۳اتاق 
radhia.briki@stadt.wolfsburg.de 

 مشاوره به زبان ايتاليايي  و الماني و اسپانيايي و انگليسي 
 خانم نورا غياني 

 :تلفن  ۲۲۳اتاق  Bشهرداري 
۲۸۲٦۷۳-۰٥۳٦۱ 

nora.ghiani@stadt.wolfsburg.de 

 مشاوره به زبان عربي كردي روسي و الماني 
 اقاي سليمان علي 

 :تلفن ۲۲۲اتاق  Bشهرداري 
 ۲۸۲۹۹۲-۰٥۳٦۱ 

suliman.ali@stadt.wolfsburg.de 

بدون گرفتن 
وقت قبلي 

تضمين مالقات 
 حضوري

.داده نمي شود  
  

ادغام وتلفيق انسانهايی با تجربه 
 فرار و مهاجرت

ما با شروع وانجام پروژه ها و برنامه هاي متفاوتي مثل 
سعي در ادغام  و كمك به مهاجران " دست در دست هم"

را داريم كه هر چه سريع تر و بدون دشواري راه خود 
 را در محيط جديد پيداكنند

إمكانات همياري , ما براي مهاجران در صورت لزوم 
و همراهي در مراكز اداري پزشكان و بيمارستان ها و 

 .سازمانهاي مسكن را با يك مترجم فراهم ميكنيم

)زبان ايتاليايي( خانم نورا غياني  

 :تلفن  ۲۲٤خانم انكه يانس شهرداري اتاق 
         ۰٥۳٦۱۲۸۲۸۲٦۷٤ 

anke.jahns@stadt.wolfsburg.de 

 خانم انكه يانس

تقاضاي بودجه را ميتوانيد در دفتر اينتگراسيون و از طريق 
 .اينترنت تقاضا بفرماييد

دقت كنيد كه اين تقاضا  بايد قبل از شروع  برنامه و پروژه 
 .داده شود



STADT WOLFSBURG 
IntegrationsReferat (51) 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
✆ 05361 28-2672 
Fax 05361 28-2645 
 
✉ integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 
www.wolfsburg.de/integrationsreferat 
 
November 2017 
 
 
 
 

Fa
rs

i  

 تماس

 سرپرست

 خانم سيلويا كولتوس   شهرداري
 :تلفن  ۲۲۸اتاق 

۰٥۳٦۱۲۸۲۰۰۸ 
sylvia.cultus@stadt.wolfsburg.de 

 كارمند اداري

 خانم جسيكا بوگليسي  شهرداري
 :تلفن  ۲۲۷اتاق  
 ۰٥۳٦۱۲۸۲۸۲٦۷۲ 

jessica.buglisi@stadt.wolfsburg.de 

 قاي ازاد بارهو شهرداري
 :تلفن  ۲۲٤اتاق 

۰٥۳٦۱۲۸۲۲۹۲ 
azad.barho@stadt.wolfsburg.de 

 تماس
integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 

sekretariat.integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 

 كارمند اداري خانم اوتا مونزبرگ   شهرداري 
 :تلفن ۲۲٤اتاق 

 ۰٥۳٦۱۲۸۱۸٤۰ 
uta.muenzberg@stadt.wolfsburg.de 

 :ساعات كار اداري

۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰جمعه ها   
  

 :ساعات كار اداري
 ۱٦:۳۰تا  ۸:۳۰دوشنبه ها 

 ۱٦:۳۰تا  ۸:۳۰سه شنبه ها 
 ۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰چهارشنبه ها 
 ۱۷:۳۰تا ۸:۳۰: پنج شنبه ها 

لطفا توجه فرماييد كه همه كاركنان اين بخش  به 
دليل كار نيمه وقت در همه روزها در دسترسي 

 .نميباشند

۲۰۱۷تاريخ ماه ماي   

سازيادغام و يك پارچه   
اموزش -مشاوره-    

  
به شهروندان شهر ولفسبورگ با هر پيشينه فرهنگي از گشور  

هاي متفاوت كه نياز به پشتيباني و مشاوره فرهنگي دارند را  
 . حمايت ميكنيم

 حمايت و توسعه انجمن هاي فرهنگي بين المللي
كمك مالي به برنامه هايي كه اهداف تنوع در زندگي را دنبال 

 .ميكنند
 پروژه هاي پشتيباني از پناهندگان

  
 سازماندهي و مراقبت از انجام تكاليف گروهي

  
 دادن جايزه اقدام در جامعه

  
 مقابله با تبعيض نژادي

  
اطالع رساني و گزارش عمومي در رابطه با تلفيق و ادغام  در 

 جامعه و زندگي متنوع

كار و هدف واحد تلفيق در جامعه 
 و يكپارچه سازي شهر ولفسبورگ


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4

