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Kendinizi hemen
evinizde hissetmeniz için.
Lohne Belediyesi Entegrasyon
tekliflerini keşfedin!
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Entegrasyon Departmanının
Lohne şehrinin Aile ve Sosyal Ofisinde

Aşağıda sizin için tekliflerimizi bulacaksınız!
Aile ve Sosyal Ofisinin çalışma saatleri:
Salıdan perşembeye çeşitli dillerde çalışma saatleri sunuyoruz. Entegrasyon rehberli mektuplar ve
uygulamalarla ilgili genel soru ve problemlerde
size yardımcı olacaktır.

Lohne'de yeni misiniz ve iyi Almanca konuşamıyor musunuz? Dil kursu mu arıyorsunuz?
Mesleki eğitiminizin Almanya'da tanınıp tanınmadığını bilmek ister misiniz? Okul
veya anaokulundan randevu almak için yardıma ihtiyacınız mı var?
O zaman entegrasyon departmanı çalışanları
ilk irtibat kişinizdir:
• Biz size bilgi veriyoruz
• Çeşitli dernekler, organizasyonlar, yetkililer veya
danışma merkezleri ile temaslar düzenliyoruz.
• Tercümanlar organize ediyoruz.
• Sosyal yardım, çocuk ve ebeveyn yardımı gibi çeşitli yardım
başvurularında size yardımcı oluyoruz.
Bu departman aynı zamanda Lohne Belediyesi entegrasyonla ilgili soruları olan kişilerin de irtibat noktasıdır. Aynı zamanda çeşitli organizasyonlar ve dernekler arasında
bir arayüzdür.
Ortak çalışanlar, aşağıdaki projeler bağlamında diğer şeylerin yanı sıra gönüllülük
dünyasını koordine etmekten sorumludur:
ev sponsorları ve entegrasyon rehberleri için proje.
Bu projelerin asıl amacı göçmenlerin kültüre, spora vb. erişimlerini sağlamaktır.

Annem Almanca öğreniyor: Bu haftalık dil toplantısında anneler almancayı kolay ve eğlenceli
bir şekilde öğrenebilirler.
Dil kursunun ana konuları şunlardır: günlük
yaşamdan sorular (ör. alışveriş yapmak ve doktora gitmek) ve çocuk yetiştirmek.		

Biz sizin için burdayız
Lena Dellenbach
(Bölüm Başkanı)
Telefon numarası: 04442 886-5201
E-posta: lena.dellenbach@lohne.de
Anneke Torborg
Telefon numarası: 04442 886-5202
E-posta: anneke.torborg@lohne.de
Christiane Kröger
Telefon numarası: 04442 886-5008
E-posta: christiane.kroeger@lohne.de
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Kafe sınırsız - Café Grenzenlos: Her ayın ikinci
Çarşambası, gençler ve yaşlılar, göçmenlik geçmişi
olan ve olmayan insanlar burada oyun akşamları,
konferanslar, geziler ve daha fazlası için buluşuyorlar.
Renkli kadınların kahvaltısi: Ayda bir kez kadınlar
çok rahat bir grupta buluşuyor, birlikte kahvaltı
ediyor ve belirli bir konuda fikir alışverişinde
bulunuyor.
Dikiş toplantısı: Her Perşembe kadınlar için dikiş
toplantısı sunuyoruz. Yeni başlayanlar ve ileri
düzey öğrenciler bu kursa kabul edilir.

Uluslararası oyun
grubu: Her Cuma
günü 4-12 yaş arası
çocuklar birlikte oyun
oynuyorlar
ve el işi yapıyorlar.
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Kültürler toplantısı:: Haftada iki kez, tüm uluslardan insanlar kahve veya çay eşliğinde Alman
kültürü ve Lohne kentindeki çeşitli teklifler hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Bisiklet kursları: İhtiyaçlarınıza bağlı olarak her
yaştan kadın ve erkek göçmenler için
bisiklet kursları düzenliyoruz.
Çünkü hareketlilik aynı zamanda entegrasyonu da
teşvik eder.
Yüzme kursları: Korunan bir ortamda, kadınlar
teorik ve pratik olarak yüzmenin kendileri ve
çocukları için ne kadar önemli olduğunu öğrenirler.
İhtiyaçlarınıza bağlı olarak kurs, Paskalya tatilinde
gerçekleşecektir.

teklifler hakkinda kesin tarihleri,
yerleri ve ek bilgileri
burada bulacaksınz:

Lohne renkli bir
şehirdir.
Lohne'nin nüfusu yaklaşık 30.000'dir. Birçok aile birkaç nesildir şehirde yaşıyor.
Diğerleri ise yıllar içinde birçok farklı ülkeden
maaşlara geçti.
Lohne, 80'den fazla ulusun buluşma yeridir. Göçmenlerin ana gruplarından biri
Türkiye'den geliyor. Birçoğu 1960'larda ve 1970'lerde buraya misafir işçi olarak
geldi ve burada kaldı.Ancak Suriye, Afganistan, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan,
Hollanda, İtalya, Macaristan, Çin ve Kırgızistan'dan insanlar da Lohne'de evlerini buldular. Hepinizi sıcak bir şekilde karşılıyoruz ve toplumumuzun bir parçası
olmanızı dört gözle bekliyoruz!

