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هدف گروه ما...
ما به مردم مشاوره، حامیت و همراهی می کنیم

تاریخچه مهاجرت در راه ادغام آنها 

موضوعات در مشاوره ما به عنوان مثال است 
زبان	 
مدرسه / تحصیل	 
تحصیالت / شغل	 
کار/بیکاری	 
مالی	 
مسکن	 
رویه های اداری	 
خانواده	 
طبی	 
مشارکت اجتامعی	 
اوقات فراغت	 
اقامت 	 
تابعیت 	 

کاری که ما انجام می دهیم 
ما با هم به نیازهای شخصی شام نگاه می کنیم و پیشنهادات سفارشی را به شام 

ارائه می دهیم، تا گام به گام به اهداف ادغام خود برسید.

به خصوص زمانی که مجبور هستید چندین چالش را همزمان حل کنید ما خوشحال 
خواهیم شد ،که به شام در یافنت نقاط متاس مناسب و راه اندازی یک شبکه مبتنی 

بر نیاز کمک کنیم.

تا آن زمان شام را همراهی می کنیم
 تا زمانی که به اهداف خود دست پیدا کنید یا بتوانید به تنهایی راه خود را در 

سیستم پیشنهادات و امکانات متنوع پیدا کنید.
´

این است... ما  پیشنهاد 
… داوطلبانه

رشکت شام اجباری نیست

… به طور جداگانه 
برنامه ریزی کمک بر اساس نیازهای شخصی شام است وضعیت زندگی.  

… نیاز و هدف 
ما با شام ایده هایی را توسعه می دهیم،

و اهداف و مراحل اقدام

… گوناگون، متنوع
فرآیند کمک پیشنهادات و خدمات را ترکیب می کند نقاط متاس مختلف

… طوالنی مدت
ما می توانیم از روند یکپارچه سازی شام پشتیبانی کنیم،

همراه با یک دوره انعطاف پذیر. 

… قابل اعتامد
ما مشمول رازداری هستیم.

… رایگان 
هیچ هزینه ای برای شام ندارد.


