
ادغام در جامعه
برابری

تبادل فرهنگی

شورای مهاجرین شهر ماربورگ

ساعات تماس و مشاوره
دفتر مدیریت شورای مهاجرین، شما را پیرامون امور مختلف راهنمایی می کند.

در شرایط کنونی، مشاوره صرفا با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.

برای این منظور همچنین اتاق هایی در نظر و در دسترس قرار گرفته است.

مشاوره حقوقی رایگان
در شرایط فعلی مشاوره حقوقی صرفا با تعیین وقت قبلی میسر است.

 راه های ارتباط با ما برای تعیین وقت قبلی:

 rechtsberatung@auslaenderbeirat-marburg.de یا 017618201962

در اولین دوشنبه هر ماه یک وکیل خانم، مشاوره حقوقی ارائه می کند.

   برای اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر رجوع کنید:
www.auslaenderbeirat-marburg.de

   برای اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر رجوع کنید:
www.auslaenderbeirat-marburg.de

 تماس با ما:
دفتر شورای مهاجرین شهر ماربورگ

Rathaus-2. OG, Raum 15
Markt 1

35037 Marburg 

شماره تماس
auslaenderbeirat@marburg-stadt.de

www.auslaenderbeirat-marburg.de
www.facebook.com/auslaenderbeirat.marburg

06421 201 1715



ما...
شورایی انتخاب شده از جانب ساکنین خارجی و مهاجر شهر ماربورگ

مشاور و راهنمای مهاجرین، فارغ از ملیت و نوع اقامتشان

 مرجع پاسخگویی به سواالت پیرامون مهاجرین و همچنین 
مشارکت آن ها در جامعه

هستیم
ما...

 با شهر ماربورگ و مسئولین امور شهری در زمینه ی امور 
ادغام در جامعه  و مسایل  مربوط به مهاجرین رایزنی می کنیم

 به صورت رایگان در حوزه های متفاوت -از جمله حقوقی- 
مشاوره ارائه می دهیم

با انجمن ها همکاری می کنیم 

مراسم و رویدادهای متفاوتی را برنامه ریزی می کنیم 

ما...
 صدای پرقدرت شما هستیم و در امور مربوط به مهاجرین شهر 

ماربورگ، خارج از چهارچوب های  ملیتی فعالیت می کنیم

فعالیتمان غیر حزبی و غیر فرقه ایست 

به دنبال برابری و عدالت هستیم 

 در برابر هرگونه ایده ی نژادپرستانه و هر شکلی از تبعیض می 
ایستیم

 جلسات عمومی شورای مهاجرین
شهر ماربورگ

اگر سوال، مشکل یا تمایل به مشارکت
دارید، 

 با ما تماس بگیرید یا در یکی از جلسات
عمومی شورا شرکت کنید

 با مراجعه به آدرس زیر می توانید از زمان
 جلسات عمومی ما اطالع حاصل فرمایید

www.ausländerbeirat-marburg.de

i


