
نوجوانوں اور جوان افراد 

کی انضامم میں مدد

ان احباب سے آپ رابطہ کریں:

بیگم صاحبہ ملیکہ اغساین

محرتم فھمي ؤداباش 

محرتم سانتیاگو پاالو

بیگم صاحبہ یاسمین صادق

ہامرے دفرت کے اوقات:
پیر سے جمعہ

9:00 بجے تک 5:00 بجے

اپوینٹمینٹس کے لئے فون کی جئے:

کنسلٹنگ کے اوقات:
منگل اور جمعرات 

2:00 بجے تک 5:00 بجے

ہامرے دفرت کا اڈریس:

)پانچویں منزل(

malika.aghsain@ifz-ev.de

fehmi.odabas@ifz-ev.de

santiago.palau@ifz-ev.de

jasmin.sadiq@ifz-ev.de

integrationshilfen@ifz-ev.de

069 / 94 34 44 40

Ostendstraße 70
60314 Frankfurt am Main

Internationales Familienzentrum e.V. 
Integrationshilfen für Jugendliche 

und junge Erwachsene
Ostendstr. 70 

60314 Frankfurt am Main
www.ifz-ev.de  

ہامرے شہر میں مختلف کلچرز آپس میں رہیں اور نوجوانوں کا 

انضامم ہو۔ 

يہ کام ہم اس طرح سے کرتے ہیں، کہ ۔۔۔

ہم امتیازی سلوک کے خالف ہیں اور اس لئے ہم سکول، کیریرئ اور 

سوشل انضامم میں مدد کرتے ہیں۔ 



Gefördert von: 
          Stadt Frankfurt

نوجوانوں اور جوان افراد کی 
انضامم میں مدد

يہ ایک پیشکش ہے فرینکفورٹ مین رہنے والے نوجوانوں  
لوگوں ) 14 ۔ 26 سال( کے لئیے۔

 ہر شامل ہونے والے کی انفرادی طور پر مدد کرنا اس کے ساتھ 
رہنا اور مشورے دینا۔ ہم آپ کی مدد اپنے قول و فول سے 

کرنے کی کوشش کریں گے، خواہ آپ کے: 

خاندانی یا رشتہ داری مسائل ہوں  

محکموں سے رابطہ کرنے میں مشکل ہو   

سکول یا نوکری میں اگر کوئی مسا  ئل ہوں  

سکول یا کام کے بارے میں اگر سواالت ہوں   

اگر آپ اپرنٹس یا کام ڈھونڈنیں میں مدد چاہتے ہوں  

درخواست لکہنے میں اگر مشکل ہو   

انڑویو کے لئے تیار کرنا  

اگر نیشنیلٹی اور امیگریشن کے بارے میں سواالت ہوں   

اگر صحت اور نشہ کے بارے میں سواالت ہوں  

نئی راہیں آّپ کے لئے کہول دی جائیں گی؛ مثال سے:  

تعلیم اور کیریرئ کے موقع کے ذریعہ سے   

خود اعتامدی بڑھ جائے گی؛ مثال سے: 

اگر آپ اپنی زندگی اور آپنی مسائل کے بارے میں بات کریں گے  

جود ارادیت بڑھ جائے گیي؛ مثال سے: 

  آپکو پتہ چلے کا کے آپ آپنی منزلیں کس طرخ سے حاصل کر   

سکتے ہیں   

وضاحت اور نقطہ نظر حاصل کریں؛ مثال سے: 

درخواست کرنے میں اور محکموں سے رابطہ کرنے میں اور      

خاندان / دوستوں کے ساتھ   

ہامرے کام کا طریقہ انتڑکلچرل اور انٹیگریٹف ہے۔ رضورت کے 

مطابق ہامرے ساتھ آپ مختلف زبانوں میں گفتگو کر سکتے 

ہیں؛ مثال سے: ترکی، عربی، متازگت )بربر(، سپینش، انگریزی یا 

فرینچ۔ اسی طرح ایک مخصوص زبان میں بھی گفتگو کرنے کا 

انتظام کیا جاسکتا ہے۔

انفرادی گفتگو کے ساتھ ہم اجتامعی طور پر بھی پروگرامز رکھتے 

ہیں، جن کے لئے ہم دورسے اداروں کے ساتھ بھی کام کرتے 

ہیں، مثال سکول یا نوجوانوں کے اداروں کے ساتھ۔  


