
مركز ادماج الشباب والبالغني

Internationales Familienzentrum e.V.
Integrationshilfen für Jugendliche

Ostendstr. 70 
60314 Frankfurt am Main

www.ifz-ev.de  

دعم التعايش السلمي بني مختلف الثقافات يف مدينتنا وادماج الشباب من 

مختلف األعامر...

باملساعدة عىل...

مواجهة الظلم الذي يتعرض له الشباب ودعم ادماجهم يف املدرسة، يف 

العمل واملجتمع.

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

Internationales Familienzentrum e.V.
Integrationshilfen für Jugendliche

Ostendstraße 70
60314 Frankfurt am Main

ميكنك األتصال ب:

السيدة مليكة اغساين

السيد فهمي أدباش

السيد سانتياكو باالو

السيدة ياسمني صادق

الربيد اإللكرتوين االعام:

اوقات العمل:
من اإلثنني اىل الجمعة

من الساعة 9.00 اىل الساعة 17.00

املرجو تحديد املوعد مسبقا مع احد املوظفني عىل الرقم 
التايل:

اوقات اإلستشارات املفتوحة
كل يوم ثالثاء وخميس

من الساعة 14.00 اىل الساعة 17.00

تجدنا يف الطابق الخامس يف:



فتح أفاق جديدة 

نقوم بالتخطيط معك لكل امكاناتك املدرسية واملهنية للمستقبل  

منحك آمانا اكرث

نعطيك الفرصة للحديث عن احباطك او ظروف حياتك الشخصية    

يف رسية تامة  

حتى تكون اكرث قدرة عىل تقرير مصريك بنفسك

مننحك املعارف الرضورية لتحقيق اهدافك   

خلق آفاق مستقبلية اكرث وضوحا

يف ما يخص سري اجراءات طلب الوظيفة ويف عالقتك بالدوائر    

الرسمية يف فرانكفورت او مع أرستك وأصدقاءك  

Gefördert von: 
          Stadt Frankfurt

نعمل انطالقا من منهجية تأخذ بعني اإلعتبار التعدد الثقايف وتشجع 

عىل التعايش السلمي

نجري اإلستشارات عند الحاجة مبختلف اللغات كالرتكية، العربية، 

االمازيغية ، اإلسبانية، اإلنجليزية والفرنسية. ميكننا كذلك تدبري 

استشارات بلغات اخرى اذا تطلب األمر ذلك. 

باإلضافة اىل اإلستشارات الفردية املفتوحة نقوم كذلك مبشاريع 

مع مجموعات الشباب من كال الجنسني يف مختلف املجاالت. يف 

هذا اإلطار نعمل بالتعاون مع العديد من املؤسسات مثل املدارس 

ودورالشباب.  

مركز ادماج الشباب 

والبالغني
يقدم املركز عروض تعليمية وتربوية تساعد الشباب عىل اإلندماج يف 

املانيا عموما ويف مدينة فرانكفوت خصوصا. يتوجه العرض اىل الشباب 

من الجنسني والبالغني من العمر ما بني 14 و 26 سنة واملقيمني يف 

مدينة فراكفورت.

نحن العاملني يف املركز نقدم اإلستشارات الفردية ونقوم مبرافقتك 

وإرشادك يف العديد من األمور كام 

نجيب عىل اسئلتك املختلفة.

نقوم مبساعدتك

يف حاالت الخالفات العائلية او العالقات الشخصية  

يف تعامالتك مع املصالح اإلدارية الرسمية يف فرانكفوت   

يف حل مشاكلك اليومية يف املدرسة او معهد التكوين  

نجيب عىل اسئلتك بخصوص املدرسة والتكوين املهني   

ارشادك والبحث معك عن املهنة والتدريب املناسب  

عىل اعداد وكتابة طلب الوظيفة  

عىل اإلستعداد ملقابلة التوظيف  

واإلجابة عىل اسئلتك بخصوص منح الجنسية والهجرة   


