Ankündigung “Ankommenspatenschaften”: Dari/ Farsi/ Persisch

آشنایی با شهر
ساکنینی که مدت زمان طوالنی است در شهر  mlUزندگی میکنند ,دوست دارند شما را به شهر خودشان آشنا کنند ,و
معلوماتی زیادی رو که عالقمند آموختن آن هستید ,در اختیار شما بگذارند.
با و یا با آژانس دوطلبان

"engagiert in ulm", Phone ++49 731 7088 514, mreisi@engagiert-in-ulm.de
شما سه بار با همراه خود مالقات خواهید کرد.
در اولین مالقات با شهر آشنا خواهید شد ,و معلومات حاصل خواهید کرد ,که مکان ها و ادارت دولتی مهم در کجا قرار دارند,
اماکنی که آشنایی شان مورد نیاز است.
در مالقات دوم میتوانید تصمیم بگیرید که در مورد چی موضوعی اطالعات کسب کنید ,مثالا:
وسایل نقلیه (اتوبوس و قطار) :چگونه به کجا بروم؟ و از کجا بلیت تهیه کنم؟
مراکز خریداری :از کجا میتوان وسایل مورد نیاز ارزان قیمت را تهیه کرد؟ یا مواد غذایی حالل؟ وسایل مورد نیاز رایگان از
قیبل مبلمان خانه ,وسایل خانه و لباس در کجا یافت میشوند؟
ورزش ,فرهنگ و اوقالت فراغت :کجا میتوانم ورزش کنم؟ از کجا میتوانم کتاب به امانت بگیرم ,موزیک آموزش ببینم ,آثار
هنری تماشا کنم و یا با دیگران اشنا شوم؟
لوازم بهداشتی و پزشکی :داروخانه ها و بیمارستانها در کدام مناطق شهر قرار دارند؟
نکته ی مهم :همراه شما اجازه ندارد در مورد مباحث حقوقی به شما مشاوره بدهد ,میتواند به شما بگوید ,کجا و چگونه میتوانید
مشاور و حامی پیدا کنید.
بعد از مالقات سوم میتوانید تصمیم بگیرید ,که آیا باز هم همدیگر رو مالقات کنید یا خیر.
راه حل اول :اگر قادر به تکلم به زبان انکلیسی یا اندکی به المانی باشید ,که چه بهتر ,وگرنه ما به شما همراهی پیدا خواهیم کرد
که به زبان مادری شما تکلم کند.
راه حل دوم :بهتر است که به زبان انگلیسی صحبت کرده بتوانید ,در غیر این صورت راه حل دیگری پیدا خواهیم نمود.

