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ارائه شده توسط:

قبلی با هامهنگی  نوبت دهی 
– در صورت نیاز حضور یک مرتجم هامهنگ می گردد. –

 مدیریت پروژه:
هستیم: اینجا  ما 
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گروه هدف ما...
ما افرادی که پس زمینه مهاجرت به آملان دارند را در مسیر ادغام شدن در جامعه 

مشاوره، حامیت و همراهی می کنیم. 

مضوعات مورد مشاوره ما بصورت مثال موارد زیر هستند...
زبان

مدرسه/تحصیالت 
آموزش حرفه ای/ شغل 

کار/بی کاری
موارد مالی

سکونت 
امور اداری

خانواده 
سالمت

حضور در جامعه
رسگرمی
اقامت

تابعیت 

ما چکار انجام می دهیم 

ما... پیشنهاد 
 ... داوطلبانه

در رشکت در این برنامه هیچ اجباری وجود ندارد.

... مطابق با شام 
برنامه کمک کردن مطابق با رشایط زندگی شخصی  شام برنامه ریزی خواهد شد.  

... بسته به نیاز و هدفمند 
ما به همراه شام ایده ها ، اهداف و مراحل اجرا را پیش خواهیم برد.

... متنوع
مراحل کمک کردن در موضوعات مختلف شامل پیشنهاد و اجراست. 

...مدت زمان 
ما میتوانیم  مدت زمان فرایند ادغام شدن شام را بسته به رشایط تنظیم کنیم. 

...اعتامد
ما اطالعات شخصی شام را در اختیار دیگران قرار نخواهیم داد.

...رایگان 
برای شام هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

به همراه هم  نیاز های شخصی شام را بررسی میکنیم و متناسب با آن پیشنهاداتی ارئه 
میکنیم تا بصورت گام به گام به اهداف شام ازادغام در جامعه برسیم.  

بخصوص اگر شام همزمان با مشکالت متعددی روبرو هستید، ما با کامل میل به شام 
کمک خواهیم کرد تا بسته به اولویت نیاز شام راه حل های مناسب را فراهم کنیم.

ما تا رسیدن به هدفتان یا تا جایی که شام در جامعه و رشایط مختلف مستقل شوید،  
شام را یاری خواهیم کرد.


