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در شهر هایدلبرگ زبان آلمانی 
یاد بگیرید

شهر هایدلبرگ دارای بسیاری از آموزشگاه ها 
و دوره های زبان آلمانی است. ما برای آن دسته 
از مهاجرینی که بصورت اجباری به مدرسه نمی 

روند، یک دوره کلی و مروری از دوره های 
زبان مناسب را ارائه می دهیم. این بروشور 

همچنین به منزله کمک به افرادی است که در 
زمینه مشاوره مهاجرت کار می کنند.

Heidelberg Marketing GmbH عکس شرکت بازاریابی هایدلبرگ

در این آگهی شما دوره های آموزشی متفاوتی را پیدا خواهید کرد
پشتیبانی زبان در شهر هایدلبرگ– 
دوره های آموزش زبان برای انجمن ها و سازمان های خیریه– 
دوره های یکپارچگی )والدین( و کالس های زبان حرفه ای از اداره فدرال – 

)BAMF( مهاجرت و پناهندگان
همچنین پیش شرط الزم برای شرکت در دوره ها را پیدا خواهید کرد.– 

 این مجموعه کامل نیست. 
ما آنها را مرتبا تازه می کنیم. 

اگر پیشنهاداتی برای تغییرات دارید یا کالس های جدید و ارزان زبان را می 
chancengleichheit@heidelberg.de :شناسید، به ما ایمیل بفرستید

عکس کارگروه پناهندگی هایدلبرگ
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این پیشنهاد به افرادی است که اجازه ایجاد یک دوره یکپارچه سازی BAMF را 
ندارند. 

هزینه های دوره های زبان چقدر است؟
دوره های ابتدایی و اولیه زبان برای شرکت کنندگان رایگان است. دفتر مربوط به 

امور اجتماعی و شهروندان ارشد در شهرداری بخشی از هزینه ها را پرداخت کرد. 
بقیه هزینه ها را می توان با پاس هیدلبرگ )Heidelberg-Pass( پرداخت کرد. 

Heidelberg-( همه پناهجویانی که کارت پناهجویی دریافت کنند پاس هیدلبرگ
Pass( را دریافت می کنند.

برای دوره دوم کالس زبان شما باید مبلغ 32 یورو پرداخت کنید. بقیه هزینه ها به 
کمک ویزای تحصیلی و از محل کمک های مردمی شهر هایدلبرگ پرداخت می شود. 

اطالعات بیشتر

 شهر هایدلبرگ
 اداره امور اجتماعی و سالمندان

Bergheimer Straße 155, 69115 Heidelberg
 خانم کوبس، تلفن 37392-58 06221 یا 

06221 58-37260, sozialamt@heidelberg.de آقای فرولیش

شهر هایدلبرگ چه پشتیبانی زبانی ارائه می کند؟
کسانی که به شهر هایدلبرگ می آیند و درخواست پناهندگی می کنند می توانند 

در Volkshochschule و با حمایت هایی که از طرف این شهر صورت می 
گیرد، در کالس ها و دوره های زبان شرکت کنند. این کالس 4 هفته طول می 
کشد و شامل 100 ساعت درسی است. شرکت کنندگان در دوره های آموزشی 
زبان، مهم ترین مکالمات روزانه را یاد می گیرند. شهر هایدلبرگ هزینه های 

مربوط به دوره های آموزش زبان را پرداخت می کند. پس از آن شرکت کنندگان 
می توانند در دوره پیشرفته زبان نیز شرکت کنند. کالس پیشرفته نیز مجموعا 

100 ساعت درسی را شامل می شود.

چه کسی می تواند هزینه کالس های زبان در شهر هایدلبرگ را پرداخت کند؟
همه افراد،حق دارند ادعا کنند به همه افراد، 

در محل اقامت موقت در شهر هایدلبرگ،– 
که در سن رفتن به مدرسه نیستند– 
که حداکثر 15ماه در آلمان هستند– 
که می توانند ادعای برخورداری از مزایای پناهجویان در قانون مزایای – 

پناهجویان را داشته باشند. 
این خدمات باید از طرف دفتر امور اجتماعی و شهروندان ارشد شهر – 

هایدلبرگ ارائه گردد.

)Philipp Rothe( عکس فیلیپ روته
 1  برنامه های تقویت زبان در 

شهر هایدلبرگ
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 2.   کالس های رایگان آلمانی و آمادگی 
برای امتحان از انجمن ها و سازمانهای 

 خیریه هایدلبرگ 

اطالعات بیشتر را می توانید از    
افراد مسئول دریافت کنید  

برنامه های تقویت زبان زیر تایید شده نیستند.

کار گروه پناهندگی هایدلبرگ    .1

.V انجمن خیریه هایدلبرگ  .2

مدیریت منطقه ای رورباخ-هازنالیزر  .3

انجمن خیریه هایدلبرگ و مرکز  .4 
خیریه کلیسای پروتستان هایدلبرگ  

دوره های آموزش زبان از سوی فعاالن داوطلب در سطوح مختلف و 
آمادگی برای شرکت در امتحانات برای ساکنین اقامتگاه های پناهندگان؛ 

استثناء: WeltHaus = برای همه باز است

فرد مسئول:

 خانم زومر
 تلفن 182797 06221

asylarbeitskreis-heidelberg@t-online.de 
Plöck 101

Altstadt, 69117 Heidelberg

محل کالس

پناهندگان   اقامتگاه 
Henkel-Teroson-Straße 14 – 16 

Pfaffengrund, 69123 Heidelberg

 هتل متروپل سابق
Alte Eppelheimer Straße 80 

Bergheim, 69115 Heidelberg

WeltHaus – kleiner Meetingraum 
Willy-Brandt-Platz 5 

Bergheim, 69115 Heidelberg

شماره تماس و محل سکونت 

 فرد مسئول و محل کالس
 خانم نادا

 تلفن 7278191 06221
lida.nada@caritas-heidelberg.de 

Flüchtlingsunterkunft Hardtstraße 10 / 1
Kirchheim, 69124 Heidelberg

دوره های آموزش مکالمه زبان

 فرد مسئول و محل کالس
خانم رامیرز

تلفن 330330 06221
quartiersmanagement@hasenleiser.net

Freiburger Straße 21
Rohrbach, 69126 Heidelberg

دوره های زبان که از طرف کارمندان افتخاری و برای داوطلبان ساکن 
در مرکز پناهندگی )Patrick-Henry-Village )PHV و در یالت 

بادن-وورتمبرگ برگزار می شود

 فرد مسئول و محل کالس
 خانم زکولیچ و آقای یانل

 تلفن 7395869 06221
phv-ehrenamt@caritas-diakonie-hd.de 

PHV, Grasweg 8 
Kirchheim, 69124 Heidelberg
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مرکز خیریه کلیسای پروتستان هایدلبرگ  .5

تقویت انفرادی زبان )1:1( برای مهاجران هایدلبرگ در چارچوب 
برنامه "پشتیبانی از یکپارچگی داوطلبانه"

فرد مسئول 
خانم بلومل

تلفن 53750 06221 
 integrationsbegleiter@dwhd.de

Karl-Ludwig-Straße 6 
Altstadt, 69117 Heidelberg

کمک در زمینه زبان از طریق مترجمان داوطلب در مصاحبه های رسمی 
یا جلسات مشاوره در چارچوب برنامه "شبکه مترجمان هایدلبرگ"

فرد مسئول:
خانم کرن 

 تلفن 53750 06221
 sprachmittlernetzwerk@dwhd.de

Karl-Ludwig-Straße 6 
Altstadt, 69117 Heidelberg

انجمن زنان اِمرتسگروند  .6

مرکز بین المللی زنان و خانواده هایدلبرگ   .7

 8.  کافه بین فرهنگی زنان، TES مدیریت ناحیه 
اِمرتسگروند شهری 

Rotary-Club  .9 هایدلبرگ – پل قدیمی و مدرسه بزرگساالن 
هایدلبرگ )vhs(، پروژه "حامیان آلمانی" 

دوره های رایگان آموزش زبان آلمانی برای زنان و دختران

 فرد مسئول و محل کالس
 خانم اُدل

ff-buero@gmx.net 
 اطالعات همیشه چهارشنبه ها ساعت 10.30

Emmertsgrundpassage 31 )در کافه جوانان( 
)Heidelberg( پالک 69115 شهر هایدلبرگ

دوره های رایگان زبان آلمانی برای زنان

 فرد مسئول و محل کالس
 خانم روپ

 تلفن 182334 06221
info@ifz-heidelberg.de 

Theaterstraße 16 
Altstadt, 69117 Heidelberg

دوره های رایگان زبان آلمانی برای زنان

 فرد مسئول و محل کالس
 خانم برتولو

 تلفن 1394016 06221
stadtteilmanagement@emmertsgrund.de 

Emmertsgrundpassage 11b 
Emmertsgrund, 69126 Heidelberg

حمایت از یادگیری زبان آلمانی زبان آموزان VHS از طریق مربیان 
داوطلب

 فرد مسئول
 آقای دیرکس

 Rotary-Club هایدلبرگ – پل قدیمی
 rainerdierkes@t-online.de 

 یا
 خانم دکتر سارکا

 مدرسه بزرگساالن هایدلبرگ
 تلفن 911960 06221

szarka@vhs-hd.de
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3.   دوره های یکپارچگی اداره فدرال مهاجرت 
)BAMF( و پناهندگان

 )BAMF( هزینه مربوط به دوره های ترکیبی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان
چقدر است؟

به دوره های ترکیبی کلی BAMF شامل 700 ساعت دوره آموزشی می باشد. 
این دوره ها شامل یک دوره آموزش زبان 600 ساعتی است که به موضوعات 

مهم زندگی روزمره می پردازد، و نیز یک دوره ی گرایشی 100 ساعته، که به 
نظم و قانون، تاریخ و فرهنگ آلمان می پردازد را نیز شامل می شود. عالوه بر 

این، دوره های ترکیبی ویژه دیگری نیز برای گروه های خاص وجود دارد. دوره 
های ویژه شامل دوره سواد آموزی، دوره ی ترکیبی مخصوص جوانان، دوره ی 
فشرده یادگیری سریع، دوره ی ترکیبی مخصوص زنان و / یا والدین یا معلمان 

ثانویه و همچنین دوره هایی برای افراد معلول می باشد.

هدف از برگزاری دوره های ترکیبی BAMF چیست؟
با دوره ترکیبی )یکپارچه سازی(، شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره سطح 

B1 و گرفتن نمره قبولی در آزمون "Leben in Deutschland" می توانند 
مکالمه بکنند. افرادی که در این تست ها نمره قبولی می گیرند، " گواهینامه دوره 
ترکیبی" دریافت می کنند. برای نمونه این گواهی به افرادی با پس زمینه مهاجرت 
کمک می کند تا به عنوان مثال بتوانند درخواست اقامت، پذیرش و نیز درخواست 

پیوستن به بازار کار را داشته باشند.

چه کسی می تواند در دوره ترکیبی )یکپارچه( BAMF شرکت کند؟
مهاجران بازگشتی و افراد آلمانی تبار– 
مهاجرین جدیدی که اجازه اقامت دارند– 
افراد خارجی که مدتهایی را در آلمان زندگی کرده اند – 
شهروندان اتحادیه اروپا– 
 پناهجویان و نیز آن دسته از پناهجویانی که چشم انداز خوب پیشروی – 

آنهاست
آنها که مجوز اقامت می گیرند – 

شرکت در یک دوره ترکیبی یا یکپارچه )= مشارکت داوطلبانه( یا شرکت در یک 
 مرکز استخدامی، آژانس استخدامی یا قانون برخورداری از مزایای پناهندگی 

)= مشارکت اجباری( اجباری می باشد.

هزینه شرکت در دوره ترکیبی یا یکپارچه چقدر است؟
برای هر ساعت درسی دوره های یکپارچگی، شرکت کنندگان باید مبلغ 1,95 

یورو را پرداخت کنند. امتحان نهایی بصورت رایگان برگزار می شود هر کسی 
که از مزایایی چون کمک هزینه بیکاری 2، کمک های اجتماعی، کمک هزینه 
های مسکن یا مزایای قانون برخورداری پناهجویان استفاده می کند، می تواند 

درخواست دهد. پس از آن شما مجبور نیستید برای دوره هزینه ای پرداخت کنید. 
همچنین می توانید بخشی از هزینه های رفت و آمد را دریافت کنید. اگر فرد در 

دوره قبول شود و حداکثر دو سال بین کسب صالحیت برای شرکت و آخرین 
امتحان وجود داشته باشد، می تواند نصف پول خود را پس بگیرد. شما باید برای 
این درخواست نیز درخواست کنید. شما باید برای این مورد نیز درخواست بدهید.

آیا در طول دوره های ترکیبی برنامه مراقبت از کودک وجود دارد؟
مدرسه زبان به عالقمندان، در زمینه امکانات مراقبت از کودک آنها مشاوره می 
دهد و در صورت نیاز آنها را به یک دوره یکپارچگی والدین شامل مراقبت از 

 کودک معرفی می کند.
در این زمینه همچنین به صفحه 16 مراجعه کنید.

)Philipp Rothe( عکس فیلیپ روته
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چگونه می توانید در دوره ترکیبی BAMF شرکت کنید؟

اطالعات بیشتر
 BAMF- هماهنگ کننده منطقه ای – یکپارچگی

 آقای میشل 

Regionalstelle Karlsruhe, Referat 610
Pfizerstraße 1, Gebäude F

76139 Karlsruhe
 تلفن 23682 943 0911

hartmut.michel@bamf.bund.de 

 یا در همه ارائه کنندگان دوره های یکپارچگی هایدلبرگ و در
.www.bamf.de/integrationskurs 

 Ref. 610, درخواست باید به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، شعبه منطقه کارلسروهه به نشانی *
Pfizerstraße 1, Gebäude F, 76139 Karlsruhe ارائه شود. ارائه دهندگان دوره های 

ترکیبی در محل به روند درخواست ها رسیدگی و کمک می کنند.

درخواست برای واجد شرایط بودن 
جهت شرکت در دوره ترکیبی از 

طریق اداره فدرال مهاجرت و 
پناهندگان )مشارکت داوطلبانه( *

دریافت یک گواهی تعهد از دفتر 
خارجی، مرکز استخدامی، آژانس 

اشتغال و غیره )مشارکت اجباری( 
یا

با گواهی صالحیت یا گواهی تعهد شرکت، عالقمندان می توانند 
همه اطالعات مربوط به تعیین سطح/امتحان زبان را دریافت 
کنند. این سنجش باید جهت شرکت در دوره آموزشی ترکیبی 

انجام گیرد.

سپس به شرکت کننده گفته می شود که در کجا می تواند در آن 
دوره شرکت کند. این دوره مناسب مهارت های زبانی شما است.

شرکت کنندگان دوره ای را که ارائه دهنده دوره برای آنها 
تدارک دیده و یا اینکه قبال آنها توانسته بودند انتخاب کنند شروع 
می کنند. )اطالعات کلی مربوط به همه ی ارائه دهندگان دوره 

های ترکیبی و یکپارچه سازی در هایدلبرگ را می توان در این 
برگه پیدا کرد.(

شرکت کنندگان در دوره های ترکیبی و یکپارچه سازی عمومی 
یا یک دوره ویژه شرکت می کنند و سپس امتحان نهایی برای 

سنجش آنها برگزار می شود.

گواهینامه دوره ترکیبی 
گواهی نامه چگونگی برخورداری از مزایای حقوقی را ارائه 

می دهد به عنوان مثال پیش نیاز برای یک مجوز شاخه ای دوره 
های آموزشی و تسهیالت مربوط به اعطاى تابعیت.

عکس آنِته شیفمان – کارگروه پناهندگی هایدلبرگ 
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4.   دوره های یکپارجگی والدین از اداره 
)BAMF( فدرال مهاجرت و پناهندگان

یک دوره یکپارچگی والدین چیست؟
هدف از یک دوره یکپارچگی والدین آن است که در طول شرکت در یک دوره 
یکپارچگی، کودکان آنها از سن 0 تا 5 سالگی همزمان در محل به وسیله یک 

برنامه مراقبت حرفه ای تحت مراقبت قرار گیرند. این دوره از یک کالس زبان با 
900 واحد درسی و یک کالس آشنایی با 100 واحد درسی تشکیل شده است که 

والدین در یک محدوده زمانی طوالنی به عنوان یک برنامه پاره وقت در آن شرکت 
می کنند. مطالب کالس های زبان به وضعیت های زندگی روزمره خانواده ها و 

بعدا به سیستم آموزشی آلمان مربوط می شوند. به این ترتیب والدین یاد می گیرند 
که چگونه می توانند به بهترین شیوه به فرزند خود کمک کنند. در کالس آشنایی، 

قوانین، ارزش ها، سیاست و تاریخ آلمان در الویت نخست قرار دارند.

از بهار سال 2019 در ناحیه شهری ویبلینگن در هایدلبرگ، برای نخستین بار 
یک دوره یکپارچگی والدین از سوی آژانس کاریابیTERTIA با همکاری و 
پشتیبانی مالی اداره برابری فرصت های شهر هایدلبرگ ارائه می شود. کالس 

های درس در مدت 15 ماه و همیشه پیش از ظهرها برگزار می شوند. دوره در 
طول تعطیالت مدرسه برگزار نمی شود.

هدف از برگزاری دوره یکپارچگی والدین چیست؟
 )DTZ( "دوره یکپارچگی والدین با امتحان زبان "امتحان آلمانی برای مهاجران

و امتحان کالس آشنایی با نام "زندگی در آلمان" )LiD( به پایان می رسد. اگر 
شرکت کننده کالس زبان به سطح زبان B1 دست یابد و امتحان آشنایی را با 

موفقیت سپری کند، گواهینامه دوره یکپارچگی را دریافت می کند.
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چه کسی می تواند در دوره یکپارچگی والدین شرکت کند؟
بازگشته ها به وطن همراه با فرزندان– 
مهاجرین جدید دارای عنوان اقامت همراه با فرزندان– 
اتباع خارجی که از قبل به مدت طوالنی در آلمان زندگی می کنند، همراه با – 

فرزندان
شهروندان اتحادیه اروپا همراه با فرزندان– 
پناهجویان دارای دورنمای خوِب ماندن، همراه با فرزندان– 

 هزینه شرکت در دوره یکپارچگی والدین و برنامه مراقبت از کودکان در 
کنار آن چیست؟

برای هر ساعت درسی دوره های یکپارچگی، شرکت کنندگان باید مبلغ 
1,95 یورو را پرداخت کنند. امتحان نهایی بصورت رایگان برگزار می شود 

هر کس که از مزایایی چون کمک هزینه بیکاری 2، کمک های اجتماعی، 
کمک هزینه های مسکن یا مزایای قانون خدمات پناهجویان استفاده می کند، می 
تواند برای کمک درخواست بدهد. همچنین شما می توانید بخشی از هزینه های 
پرداخت شده مربوط به سفر را دریافت کنید. کسی که در دوره قبول می شود و 

باید هزینه آن را پرداخت کند، اگر دوره را در عرض دو سال با موفقیت به پایان 

برساند، می تواند نصف پول خود را پس بگیرد. شما باید برای این درخواست نیز 
درخواست کنید. شما باید برای این مورد نیز درخواست بدهید. مراقبت از کودکان 

برای همه شرکت کنندگان رایگان است.

اطالعات بیشتر
 TERTIA – Berufsförderung GmbH & Co. KG

 Schlosskirschenweg 24 – 26
69124 Heidelberg-Kirchheim

خانم هرکرت
تلفن 9989539 06221

marie.herkert@tertia.de
ساعات کار: جمعه 09.00 – 12.00 
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5.   دوره های یکپارچگی والدین از اداره 
فدرال مهاجرت و پناهندگان

پشتیبان زبان آلمانی BAMF که مربوط به کار می باشد چیست و هدف آن 
چیست؟

پشتیبان حرفه ای زبان آلمانی مستقیما به دوره های آموزشی ترکیبی مربوط می 
باشد. شرکت کنندگان در اینجا زبان آلمانی را برای اخذ یک کار یا حرفه یاد می 
گیرند. مدل ها و ماژول های مختلفی وجود دارد: واحد درسی پایه )400 ساعت 
درسی( همراه با زبان حرفه ای عمومی، واحد درسی همراه با مطالب تخصصی 
)300 ساعت درسی( و واحد درسی ویژه برای افراد مشمول فرایند تایید شغلی 

)400 - 600 ساعت درسی(. همچنین می توانید دوره زبان را با معیارهای کیفی 
آژانس فدرال کار ترکیب کنید.

چه کسی می تواند در دوره آموزش زبان آلمانی BAMF شرکت کند؟

شرط نخست

شرکت کنندگان به یکی از گروه های زیر تعلق دارند:
مهاجران، از جمله پناهندگانی که در فرآیند شناخت هستند و ممکن است چشم – 

انداز خوبی داشته باشند
طبق ماده 2 از )60a§( و بند 3 قانون اقامت– 
شهروندان اتحادیه اروپا– 
آلمانی های دارای پس زمینه مهاجرت– 
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شرط دوم

در عین حال، شرکت کنندگان به یکی از گروه های زیر تعلق دارند:
متقاضیان کار، افراد بیکار و یا متقاضیان ادامه تحصیل افراد نام نویسی شده – 

و/یا دریافت کنندگان خدمات )Hartz IV( SGB II یا SGB III )کمک 
هزینه بیکاری(

کارمند و یا شخص استخدام شده– 
افرادی که در مراحل تشخیص شغل هستند و کارآموزان– 

شرط سوم

شرکت کنندگان باید همچنین از قبل یک دوره یکپارچگی را سپری کرده باشند و/
یا بتوانند زبان آلمانی را در سطح B1 صحبت کنند، ولی برای کار، سطح زبان 

باالتری الزم است. تصمیم گیری درباره اینکه چه کسانی می توانند در دوره های 
حرفه ای تقویت زبان شرکت کنند به وسیله آژانس های کار، مرکز کار و در 

موارد خاص توسط BAMF صورت می گیرد. 

چقدر هزینه دارد؟ 
معموال شرکت در دوره های حرفه ای زبان رایگان می باشد. فقط کسانی که در 

قبال فعالیت کاری داشته اند و از هیچگونه مزایای اجتماعی برخوردار نیستند تنها 
نیاز به پرداخت نیمی از هزینه ها را دارند. )در حال حاضر 2.07 یورو به ازای 

هر سهم(.

اطالعات بیشتر
BAMF 

)Lamm( خانم الم
 هماهنگ کننده

منطقه ای جهت پشتیبانی حرفه ای زبان، به نشانی
تلفن 943-73943 0911

marion.lamm@bamf.bund.de

آژانس کاریابی هایدلبرگ
Kaiserstraße 69 – 71, 69115 Heidelberg

تلفن 08004555500

مرکز کاریابی هایدلبرگ
Speyerer Straße 6, 69115Heidelberg :نشانی

jobcenter-heidelberg@jobcenter-ge.de
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BBQ Berufliche Bildung gGmbH  .2
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 پروردگارآهنگ ها 
 تلفن 164004 06221

christian.lieder@berlitz.de
Sofienstraße 7a, Bergheim, 69115Heidelberg :نشانی

Weigel آقای 
تلفن 45680 06221

info@heidelberger-paedagogium.de
Schröderstraße 22 a, Neuenheim, 69120 Heidelberg

آقای کنابی
تلفن 8907725 06221

knanbi.marouane@biwe-bbq.de
Englerstraße 6, Rohrbach, 69126 Heidelberg

Egelhof خانم 
تلفن 3169531 06221

sprachkurse.heidelberg@internationaler-bund.de
Belfortstraße 2, Bergheim, 69115Heidelberg :نشانی

آقای آنهالت
تلفن 6734185 06221

anhalt.pf@donner-partner.de
 Bergheimer Straße 147, Bergheim, :نشانی

69115Heidelberg

خانم پُل
تلفن 9989530 06221

 bettina.pohl@tertia.de
Schlosskirschenweg 26, Kirchheim, 69124 Heidelberg

)Wagner( خانم واگنر 
تلفن 912032 06221

tatjana.wagner@fuu.de
Hauptstraße 1, Altstadt, 69117Heidelberg :نشانی

)Schäfer( خانم شفر 
تلفن 9987856 06221

 nadine.schaefer@uss.de
Englerstraße 6, Rohrbach-Süd, 69126Heidelberg :نشانی

 خانم یِئون
 تلفن همراه 21224565 0176

yeon@hddienste.de
Römerstraße 141 – 143, Rohrbach, 69126 Heidelberg

)Türschmann-Qataoui( خانم تورسمان-قاتوئی 
تلفن 911988 06221

daf@vhs-hd.de
Bergheimer Straße 76, Bergheim, 69115Heidelberg :نشانی

SCHWAGER خانم 
تلفن 7287478 06221

 info@gebaerdenverstehen.de
Maaßstraße 26, Wieblingen, 69123Heidelberg :نشانی



ناشر
پردازش و هماهنگی 

دفتر کاری برای فرصت های برابر در شهر 
هایدلبرگ

بخش تخصصی مقابله با تبعیض و مدیریت 
گوناگونی – یکپارچگی

69Bergheimer نشانی: خیابان
 )Heidelberg( پالک 69115 شهر هایدلبرگ

تلفن 062215815500
فکس 062215849160

chancengleichheit@heidelberg.de
www.heidelberg.de/

chancengleichheit
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 تلفن 58-15500 06221
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