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خوش آمدید!بھ آلمان 
منطقھ (ولسوالی) پوتسدام میتل (MAIA)است کھ مرکز کاریابی مایا نممک)SGB II(طبق کتاب دوم قانون اجتماعی 

اسیون اولیھ و انتیگربرای تآمین ضروریات و احتیاجات)www.potsdam mittelmark.de(مارک 
این کمک ھا شما باید یک درخواست (لینک) کنید و آنرا یاولمسئول باشد. برای دریافت بار شما(ادغام در جامعھ) 

خانھ پری و شخصاً آنرا در اداره مایا تسلیم کنید. لبصورت مکم
مصارف و پول ترجمان لطفاً بخاطر نفع خود باید شما مطمئن باشید کھ با ما بھ زبان آلمانی صحبت و فھمیده بتوانید.

از طرف ما بھ عھده گرفتھ نمیشود.
کھ بھ طور پرداخت پول تآمین ضروریات و احتیاجات اولیھ برای شما (و خانواده شما)، شما مکلفیت و وظیفھ داریدبا

فعال در انتیگراسیون و ادغام خود در آلمان سعی و کوشش نمائید. 

برای آن یک کورس انتیگراسیون ـ آلمانی الزم است کھ بھ طور مداوم از طرف آداره فدرال برای مھاجرت )١(
بھ کمک یک شخص کھ تسلط کامل بھ ثبت نام می توان توسط خود تان و یا و پناھندگان پرداخت میشود. 

ر ویب سایت خود دکشورانجام داده شود. ورقھای یادداشت بھ زبان زبان آلمانی داشتھ باشد،
www.bamf.de .دریافت مینمائید

بھ )AsylbLG(د گان نپول تآمین ضروریات و احتیاجات اولیھ طبق قانون مزایای پناھبا تغییر از دریافت )٢(
در ھایم اجازه ندارید کھ بصورت رایگان ) دیگر شما SGB IIدریافت پول طبق کتاب دوم قانون اجتماعی (

باقی بمانید. شما باید یک خانھ و یا یک اطاق را برای خود جستجو و کرایھ آنرا پرداخت انتقالی سکونت 
کنید.

در زمان لطفاً ما پرداخت و بھ عھده گرفتھ میشود. مصارف آن در یک چارچوب معین و خاص از طرف 
درخواست کنید و در مورد محدودیت برای تضمین کوچ کشی خانھ قبل از امضاءکردن  قراردادمناسب 

بر اساس یک درخواست کنید. معلومات معتبر کفایت، بھ عھده گرفتن مصارف کوچ کشی و تضمین کرایھ 
خاص و جداگانھ ممکن است کھ مصارف کوچ کشی و تضمین کرایھ بھ عھده گرفتھ شود. 

ثبوت/برسمیت شناختن اسناد تحصیلی شما مھم است. لطفاً آنرا برای گروپ بندی، زندگینامھ مختصر و)٣(
ترجمھ و ھر چھ زودتر و بھ اسرع وقت آرائھ کنید.

با شما بستھ میکنیم، کھ در آن تعھدات و -باصطالح یک موافقت گروپ بندی–ما یک قراداد )٣–١در مورد نقاط (
مکلفیت ھای متقابل توصیف و تشریح میباشند.

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

مایایابیدسترسی بھ مرکز کار

در چھار مکان:

Teltow, Lankeweg 4 maia-team611@potsdam-mittelmark.de
Werder, Am Gutshof 1-7 maia-team612@potsdam-mittelmark.de
Brandenburg/ Havel, Potsdamer Straße 18 maia-team613@potsdam-mittelmark.de
Bad Belzig, Brücker Landstraße 22 b maia-team614@potsdam-mittelmark.de

شما شخصاً با ما در ساعات کار اداری زیر تماس گرفتھ میتوانید:

.........ساعت ....13:00-8:00دوشنبھ، سھ شنبھ، پنج شنبھ و جمعھ از ساعت 
18:00 -14و سھ شنبھ از 

با ما تماس 91-800033841شماره تلفن بھ مرکز خدمات ما در دوشنبھ تا جمعھ، ی ازتلفنمجدد برای سواالت 
گرفتھ میتوانید.

www.bamf.de
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اجازه نامھ آقامت / تایید / کارت قاتی سبز»لطفاً ھمیشھ ھمراه خود بیآورید: پاسپورت ←

دیدار، عالوه بر این لطفاً باخود بیآورید:در اولین ←
از محل (ھایم) اقامت انتقالییک فوتوکاپی از ورق ثبت نام-
نامھ ای از منطقھ (ولسوالی) پوتسدام میتل مارک راجع بھ پایان دادن حق استفاده و ادعا برای مصارف و-
("درخواست برای بھ منطقھ پوتسدام میتل مارک رف خانھادرخواست امضاء شده برای پرداخت مستقیم مص-

")شخص مستحقمایا بھ طور مستقیم بھ یابیکارمرکز از مصارف خانھپرداخت 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما:چھ کسی بھ شما کمک می کند؟ شرکای شبکھ

AWO - Frau Marte (خانم مارتی) :033841، تلفن: 12105768-0151تلفن – 387858
potsdam.de-migration@awoایمیل: 

Diakonie Frau Greger(دیاکونی خانم گریگر) :879 00 237 / 0331، تلفن: 0 4444 37 / 01523تلفن
s.greger@dwpotsdam.deایمیل:

Diakonie Frau Müller (دیاکونی خانم مولر) :0331تلفن - 200 83 80
a.mueller@dwpotsdam.deایمیل: 

Belziger Forum (interkulturelle Sozialarbeit) Herr Banaho :033841تلفن - 798848
محل اجتماع و انجمن بیلزیک (کار اجتماعی بین الکلتوری) آقای بناھو

Schulamt (اداره مکتب) :03381تلفن - 397400

):Ausländerbehördeامور اتباع خارجی (اداره 
- 03327تلفن: Kaden: آقای A-E) حروف نام خانوادگیتخلص ( 739298

739299 -03327لفن: تGroßeخانم گروسی :F-Kتخلص حروف
– 03327تلفن: Liermannخانم لیرمن :L-Qتخلص حروف  739295
– 03327تلفن: Ohlخانم :R-Zتخلص حروف  739113

0800/4555530تلفن: خانواده پول صندوق 
Familienkasse-potsdam@arbeitsagentur.deایمیل: 


