Willkommen!
Powitanie!
Welcome!
Bienvenue!
Hoan nghênh!
добро пожаловать!

Foto: Doris Seyfert aus Fotowettbewerb von myheimat

www.integration-burgenlandkreis.de
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für
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für
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Nhiệt liệt chào mừng!
Các bạn người nhập cư thân mến,
Tôi xin chào mừng các bạn ở huyện Burgenland và
rất vui mừng vì cuộc sống của chúng ta càng trở nên
đầy màu sắc và đa dạng hơn qua sự hiện diện của
các bạn.
Tôi xin chúc các bạn đặt chân đến huyện của chúng
tôi một cách tốt đẹp, cảm thấy thoải mái và sau đó
cũng coi như nhà mình vậy, chúc các bạn thực hiện
được các mục tiêu mà các bạn mang theo đến đây.
Chúng tôi xin mời tất cả mọi người dân sống ở đây,
hãy:
- tìm hiểu và làm quen với nhau,
- xây dựng các mối quan hệ,
- tích cực tham gia cải thiện môi trường sống của mình và
- hãy để cho vẻ đẹp và các khả năng của huyện chúng ta được thăng hoa.
Huyện Burgenland được khen thưởng với danh hiệu„ Địa phương đa
dạng“ và cùng nhau chúng ta sẽ tạo ra một địa phương sống động và đa
dạng.
Những tổ chức hoạt động với những dịch vụ của mình mà bạn tìm thấy
trong cuốn sách nhỏ này được hiểu là những hỗ trợ để có thể dễ dàng
hội nhập.
Huyện Burgenland tham gia đóng góp cho sự tương tác xã hội, thân
thiện cho gia đình và cho thế giới rộng mở. Các bạn sẽ tìm thấy trong
các bài viết này sự trợ giúp khi mới đến cũng như các khả năng tự tham
gia đóng góp.
Ngoài các dịch vụ được trình bày ở đây, còn có nhiều người và tổ chức,
cơ quan khác quan tâm đến việc cộng tác với các bạn. Thông tin và liên
hệ về vấn đề này các bạn sẽ nhận được tại các địa điểm liên hệ được
mô tả dưới đây.
Tương ứng với câu châm ngôn của mạng lưới hội nhập huyện
Burgenland chúng ta là: „ Mỗi người là một giai điệu. Cùng nhau chúng ta
là một bài hát“ nên chúng tôi rất đón chờ ý kiến của các bạn. Chúng tôi
vui mừng chào đón các bạn ở huyện Burgenland tuyệt đẹp của chúng ta.

Harri Reiche của các bạn
Trưởng hội đồng huyện Burgenland
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Với tôi, hội nhập có ý nghĩa:
- đem lại mối tương tác cho mọi người,
- có phần giá trị trong lịch sử của con người và
- „sự khác lạ“ được nhìn nhận như một cơ hội, một lợi
thế.
Danh mục dịch vụ của các bạn:
Điều phối, kết nối, tư vấn
Khu vực:
Toàn bộ huyện
Cơ quan:
Huyện Burgenland
Nữ điều phối viên hội nhập
Katrin Firmthaler-Ködel
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg
Điện thoại: 03445 / 73 1682
Mail: Firmthaler-Koedel.Katrin@blk.de
Dịch vụ:
-

Khuyến khích văn hóa chào đón
Kết nối và điều phối mạng lưới hội nhập huyện Burgenland
Khởi xướng và hỗ trợ các dự án
Công tác tuyên truyền giáo dục và công luận để giảm thiểu sự
thù địch với người nước ngoài và để thúc đẩy hội nhập
Chuyển tải và giới thiệu trong trợ giúp

Thông tin chi tiết các bạn có thể xem dưới đây:
www.integration-burgenlandkreis.de
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Thư mục các phiên dịch viên
Ngoại ngữ là cơ sở để học hỏi làm quen và hiểu biết lẫn
nhau.
Danh mục dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ hỗ trợ để hiểu tốt hơn
Khu vực:

Toàn huyện

Cơ quan:
Con người với các nguồn gốc khác nhau có thể cung cấp sử dụng khả
năng ngoại ngữ của họ trong các công việc tình nguyện. Các nhu cầu
dịch thuật được giới thiệu qua người được ủy quyền phụ trách bình đẳng
của huyện và của các thành phố, người điều phối hội nhập, sở ngoại
kiều và ký túc xá người nước ngoài.
Dịch vụ:
Để vượt qua rào cản ngôn ngữ thì một nhóm làm việc tên gọi „ cuộc sống
đa sắc màu“ của mạng lưới hội nhập huyện Burgenland đã nói chuyện và
tập hợp được những người có năng khiếu ngoại ngữ và sử dụng những
khả năng ngoại ngữ của họ để giúp đỡ những người khác một cách tình
nguyện. Những phiên dịch viên tình nguyện này được ghi lại trong thẻ dữ
liệu, để người được ủy quyền phụ trách bình đẳng của huyện, sở ngoại
kiều, người điều phối hội nhập và ký túc xá người tỵ nạn có thể sử dụng
được. Các liên hệ sẽ được thông báo qua các cơ quan công quyền này.
Liên hệ các bạn sẽ nhận được qua:
Nữ điều phối viên hội nhập huyện Burgenland: bà Firmthaler-Ködel:
03445 / 73 1682
Sở ngoại kiều huyện Burgenland:
03445 / 73 1135

bà Neumann:

Người được ủy quyền phụ trách bình đẳng huyện Burgenland:
bà Hager:
03445 / 73 1005
Người được ủy quyền phụ trách bình đẳng thành phố Naumburg:
bà Schikor:
03445 / 27 3113
Người được ủy quyền phụ trách bình đẳng thành phố Weißenfels:
bà Henze:
03443 / 37 0466
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„Mỗi người là một giai điệu –
Cùng nhau chúng ta là một bài hát.“
Danh mục dịch vụ của các bạn:
Giới thiệu thông báo các dịch vụ, tạo ra một
không khí chào đón nồng nhiệt ở huyện
Burgenland
Khu vực:
Cơ quan:

Toàn huyện

Mạng lưới hội nhập huyện Burgenland
Huyện Burgenland
Nữ điều phối viên hội nhập
Katrin Firmthaler-Ködel
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg

Tel.: 03445 / 73 1682

Mail: Firmthaler-Koedel.Katrin@blk.de

Thông điệp của mạng lưới:
Kính trọng và trân trọng giá trị mỗi con người và cho mọi
người!
Đa dạng hứa hẹn cho nhiều cơ hội!
Cùng nhau chúng ta có thể lay chuyển một cái gì đó, chúng ta
mở rộng cửa, cả cho bạn,…!

Trang mạng internet về hội nhập và mạng lưới hội nhập của
huyện Burgenland:
www.integration-burgenlandkreis.de
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„Sự xuất cư đối với phần lớn con người ta không có gì
khác chỉ là một sự di chuyển.“ Walter Ludin
Danh mục dịch vụ:
Nền tảng thông tin cho các dịch vụ khác nhau để hội nhập ở huyện
Burgenland

Khu vực:

Toàn huyện

Cơ quan:
Mạng lưới hội nhập huyện Burgenland
Huyện Burgenland
Nữ điều phối viên hội nhập
Katrin Firmthaler-Ködel
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg
Tel.: 03445 / 73 1682
Mail: Firmthaler-Koedel.Katrin@blk.de

Dịch vụ:
Trên trang mạng internet này các bạn có thể tìm thấy thông tin về mạng
lưới hội nhập ở huyện Burgenland, về các hoạt động viên nam và nữ, về
những dịch vụ trong lĩnh vực hội nhập ở huyện Burgenland.
www.integration-burgenlandkreis.de
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Sở ngoại kiều huyện
Burgenland

Danh mục dịch vụ:
Giải thích các câu hỏi về luật cư trú, luật thủ tục tỵ nạn, luật trợ cấp tỵ
nạn và luật nhập quốc tịch
Khu vực:

Huyện Burgenland

Cơ quan:

Huyện Burgenland
Sở ngoại kiều/ PStW
Schönburger Str. 41
06618 Naumburg
03445/ 73 1135
ausländerbehörde@blk.de

Tel.:
E-Mail:

Các dịch vụ:
•
•
•
•
•
•
•

Cấp và gia hạn các giấy phép cư trú
Quyết định về việc đoàn tụ gia đình
Tham gia vào quá trình xin thị thực
Tư vấn để tham gia vào khóa học về hội nhập
Kiểm tra việc bảo đảm các quyền lợi
Chấm dứt cư trú
Kiểm tra các điều kiện nhập quốc tịch
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Sở lao động huyện Burgenland
Hiểu và nói được tiếng nói của nước sở tại
là điều kiện cơ bản để hội nhập thành công vào thị
trường lao động.
Ngoài ra tiếng mẹ đẻ của người di cư có thể nâng
cao các cơ hội tìm việc làm.
Cơ quan:

Sở lao động huyện Burgenland
Friedensstraße 80
06712 Zeitz

Khu vực:

Các cơ sở làm việc ở Zeitz, Naumburg,
Weißenfels, Hohenmölsen

Trung tâm dịch vụ:

Giờ làm việc:

Thứ hai-tư
Thứ năm
Thứ sáu

7.30 - 15.00 giờ
7.30 - 18.00 giờ
7.30 - 12.30 giờ

Thứ hai-ba
Thứ năm
Thứ sáu

Zeitz
Naumburg
Weißenfels
Hohenmölsen

03441 / 2290 - 499
03445 / 7102 - 499
03443 / 3394 - 499
03443 / 3394 - 499

E- Mail :

info@jobcenter-blk.de

Các dịch vụ:

7.30 - 12.30 giờ
7.30 - 18.00 giờ
7.30 - 12.30 giờ

- Tư vấn cá nhân, hướng dẫn và giúp đỡ cho
những người được hưởng tiền trợ cấp của
SGB II (Bộ Luật xã hội II)
- Tạo mối liên hệ với các nhà tài trợ của khóa học về
hội nhập / Giúp đỡ trong việc học tiếng Đức
- Các dịch vụ cho những trình độ phù hợp
- Giới thiệu việc làm
- Các trợ cấp khi bắt đầu việc làm cho các chủ công ty
nhận vào làm việc

Các thông tin chi tiết: www.jobcenter–blk.de
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Sở khai báo dân tịch Naumburg (Saale)
Thành phố Domstadt Naumburg nằm ở một trung tâm
văn hóa rất đặc biệt . Và vì văn hóa chỉ có thể đạt
được qua sự đa dạng và văn hóa được phong phú
thêm bởi sự đa dạng, nên sự hội nhập đối với chúng
tôi không phải là một từ lạ, mà là một mối quan tâm
quan trọng.
Phòng tiếp dân của thành phố Naumburg
Markt 1 (Cửa vào phố Herrenstraße)
06618 Naumburg (Saale)
Tel.: 03445 / 273-362 bis 273-374
Giờ mở cửa
Thứ hai/Thứ ba/Thứ năm
Thứ tư
Thứ sáu
Mỗi thứ bẩy tuần đầu trong tháng

9 đến 18 giờ
9 đến 12 giờ
9 đến 14 giờ
9 đến 12 giờ

Phòng tiếp dân vùng tắm chữa bệnh Bad Kösen
Lindenstraße 9
06628 Naumburg
OT Bad Kösen
Tel.: 03445 / 273-492
Giờ mở cửa
Thứ ba
Thứ năm
Thứ sáu

9 đến 12 giờ và 13 đến 18 giờ
14 đến 16 giờ
9 đến 12 giờ

Các dịch vụ của phòng tiếp dân
Đăng ký, cắt và chuyển hộ khẩu
Cấp chứng minh thư liên bang, hộ chiếu, giấy tờ cá nhân tạm
thời và hộ chiếu trẻ em, giấy chứng nhận cư trú, giấy chứng
nhận chỗ ở và giấy chứng nhận đang sống.
Đăng ký quốc phòng
Lưu trữ các vấn đề về quốc tịch
Xin cấp chứng chỉ lý lịch tư pháp và bản trích ngang từ đăng ký
trung tâm hành nghề
Xin cấp giấy phép ngoại lệ để đi xe vào trung tâm thành phố
Xin cấp thẻ đỗ xe cho dân phố
Bán thẻ đỗ xe dài hạn (bãi đỗ ở nhà ga chính, bãi tự do, đường
đi bưu điện)
Cấp giấy phép về quyền thẩm tra
Công chứng
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Phòng trả đồ mất
Cấp đơn xin tiền trợ cấp nhà (trợ cấp tiền thuê nhà và các chi
phí)
Bán thẻ bài thay thế của chó
Cấp đơn GEZ (phí chương trình vô tuyến và đài phát thanh)
Chủ đề tiền nhà
Vụ dân sự thành phố Naumburg
Phòng 119
Markt 1
06618 Naumburg (Saale)
Tel.: 03445 / 273-371 bis 273-373
Giờ mở cửa
Thứ hai
Thứ ba
Thứ năm

9 đến 12 giờ
9 đến 12 giờ và 14 đến 18 giờ
9 đến 12 giờ và 14 đến 16 giờ

Phòng hộ tịch Naumburg
Phòng 101
Markt 1
06618 Naumburg (Saale)
Tel.: 03445 273 -360 und 273 -361
Giờ mở cửa
Thứ hai
Thứ ba
Thứ năm

9 đến 12 giờ
9 đến 12 giờ và 14 đến 18 giờ
9 đến 12 giờ và 14 đến 16 giờ

Các dịch vụ của Phòng hộ tịch
Giấy chứng nhận khai sinh và khai tử
Giấy chứng nhận kết hôn và chung sống không hôn thú
Hướng dẫn đặt tên
Hướng dẫn công nhận làm cha và mẹ
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
Hướng dẫn ra khỏi nhà thờ
Cấp lại giấy chứng nhận

Nhiều thông tin bổ ích ở trang mạng www.naumburg.de
Nhiệt liệt chào mừng!
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Thành phố Weißenfels
Phòng tiếp dân của bạn – Dịch vụ một
cửa toàn diện
Hội nhập cần sự chấp nhận: Khi một nền văn hóa
chào đón ngự trị, thì mọi người đều cảm thấy được
thích nghi và được chấp nhận nhanh hơn - tại một
công việc mới, trong một khu vực còn chưa biết, trong một thành phố
mới, trong một quốc gia xa lạ.
Văn hóa chào đón, ngoài việc chấp nhận và công nhận, cũng bao gồm
cả thông tin, định hướng và - nếu cần thiết – những giúp đỡ cụ thể cho
người mới đến.
Địa chỉ cơ quan:

Hành chính thành phố Weißenfels
Vụ II Phòng dịch vụ công dân
Vụ Trung tâm công dân
Markt 1
06667 Weißenfels

Văn phòng làm việc: Phòng tiếp dân: Große Burgstr. 1, tầng trệt,
Cửa vào tự do qua phố Klosterstr. 2
Phòng hộ tịch: Leipziger Str 9
•
•
•

Bãi đỗ xe ngắn hạn ngay bên cạnh
Chỗ đỗ xe cho người khuyết tật – Am Markt
Phương tiện giao thông công cộng gần (trạm xe buýt) ngay bên
cạnh

Giờ mở cửa Phòng tiếp dân
Thứ hai 08.30 đến 13.00 giờ
Thứ ba 08.30 đến 17.30 giờ
Thứ tư 08.30 đến 13.00 giờ
Thứ năm 08.30 đến 17.30 giờ
Thứ sáu 08.30 đến 13.00 giờ
Mỗi thứ bẩy tuần đầu tiên
trong tháng
09.00 đến 12.00 giờ

Giờ mở cửa Phòng hộ tịch
Thứ hai 09.00 đến 12.00 giờ
Thứ ba 09.00 đến 12.00 giờ
và
13.00 đến 17.30 giờ
Thứ tư Theo thỏa thuận
Thứ năm 09.00 đến 12.00 giờ
và
13.00 đến 15.30 giờ
Thứ sáu Theo thỏa thuận
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Telefon-Nr./ Fax-Nr./ E-Mail
Vụ Trung tâm công dân
Fax:
E-Mail:

03443 / 370-360
370-486
buergerzentrum@weissenfels.de

Phòng tiếp dân
Fax:
E-Mail:

03443 / 370-370 hay 370-423
370-388
buergerzentrum@weissenfels.de

Đăng ký hộ tịch
Fax:
E-Mail:

03443 / 370-484
370-388
einwohneramt@weissenfels.de

Phòng thương mại
Fax:
E-Mail:

03443 / 370-364 hay 370-365
370-479
gewerbeamt@weissenfels.de

Cơ quan xin tiền nhà
Fax:
E-Mail:

03443 / 370-323 hay 370-324
370-486
wohngeldstelle@weissenfels.de

Phòng hộ tịch

03443 / 370-224 hay 370-238
335775
standesamt@weissenfels.de

Fax:
E-Mail:
Địa chỉ internet:

www.weissenfels.de

Chúng tôi cung cấp gì cho các bạn:
Giờ mở cửa thêm, người trả lời cho các câu hỏi khác nhau, dịch vụ trọn
gói, chuyên gia tư vấn và giải quyết kịp thời những yêu cầu - tất cả điều
đó được chứng minh bởi sự niềm nở thân thiện của phòng tiếp dân
chúng tôi. Vì vậy, các dịch vụ cung cấp ở đây được lựa chọn sao cho họ
có thể tập trung giải quyết các hoạt động hành chính ngay lập tức và
thường xuyên nhất. Nếu các dịch vụ phức tạp không được xử lý xong, thì
phải được tiếp nhận lại và chuyển tiếp đến các văn phòng tái xử lý thích
hợp.
Hệ thống các dịch vụ bao gồm cụ thể:
Tư vấn công dân
- Thông tin cơ bản về thẩm quyền trong chính quyền thành phố và
các cơ quan công ty con
- Tạo mối liên hệ với các nhân viên của thành phố và chính quyền
- Thông tin chung về đô thị
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-

Tiếp nhận và chuyển tiếp hướng dẫn, khiếu nại, và đề xuất

Hộ chiếu, chứng minh nhân dân và các vấn đề trình báo
- Làm đơn và cấp chứng minh thư và hộ chiếu
- Cấp hộ chiếu trẻ em, chứng minh thư tạm thời và hộ chiếu
- Trình báo mất giấy tờ
- Đăng ký, cắt và chuyển chỗ ở
- Giấy chứng nhận cư trú và chỗ ở
- Đơn cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp và cấp thông tin từ hồ
sơ đăng ký ở trung tâm thương mại
- Bầu cử (bầu cử châu Âu, liên bang, tiểu bang và địa phương)
- Xử lý tài sản bị mất
- Thông tin từ lưu trữ đăng ký hzộ khẩu cư trú
- Xin cấm chuyển giao và cung cấp thông tin
- Khiếu nại việc công khai hóa dữ liệu khai báo hộ khẩu
- Cấp chứng nhận về quyền điều tra (điều tra theo Đạo luật bảo vệ
thanh niên)
Thương mại
- Tiếp nhận đơn đăng ký, chuyển đổi và cắt kinh doanh
- Hỗ trợ và tư vấn trong việc làm đơn từ
- Thông tin về kinh doanh các bạn được nhận trực tiếp từ văn
phòng chuyên môn ngay trong cùng công sở
Tiền nhà ở
- Cấp và tiếp nhận các đơn cấp tiền trợ cấp nhà ở và trợ cấp chi
phí nhà ở

-

Hỗ trợ và tư vấn trong việc làm đơn từ

Phòng hộ tịch/ Phòng công chứng
- Xác nhận tình trạng cá nhân (khai sinh, kết hôn và tử vong) theo
luật pháp Đức và quốc tế
- Cấp giấy chứng nhận đủ khả năng kết hôn cho kết hôn ở nước
ngoài
- Chứng thực việc thừa nhận làm cha và mẹ
- Thay đổi tình trạng cá nhân – Nhận con
- Thay đổi tên họ của vợ chồng
- Thay đổi tên (theo điều § 94 Luật bị xua đuổi liên bang BVFG)
- Cấp tên họ
- Xác thực, công chứng
- Ra khỏi nhà thờ
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Phòng tiếp dân thành phố Zeitz
Hội nhập – có nghĩa là sự sẵn sàng nhận diện
mình với nơi mình sống, phát triển sự gắn bó với
cộng đồng và sự chấp nhận, tạo điều kiện cho
sự tham gia và xây dựng của những người nhập
cư ở tất cả các cấp.
Địa chỉ:

Thành phố Zeitz
Vụ luật pháp và trật tự công cộng
Phòng tiếp dân
Altmarkt 1

Điện thoại phòng tiếp dân:
Fax:
E-mail:

06712 Zeitz
03441 / 83-312
03441/83-212
meldestelle@stadt-zeitz.de

Cửa vào cho người khuyết tật:
Cửa vào đi qua vòm cửa trong sân của tòa thị chính.
Phòng tiếp dân
Giờ làm việc
Thứ hai
08.30 - 16.00 giờ
Thứ ba
08.30 - 18.00 giờ
Thứ tư
đóng cửa
Thứ năm
08.30 - 18.00 giờ
Thứ sáu
08.30 - 14.00 giờ
Mỗi thứ bẩy tuần thứ 1 và thứ 3
trong tháng
08.30 - 12.00 giờ
Phòng tiếp dân đề ra giờ làm việc kéo dài trong dịch vụ hành chính toàn
diện cho người dân. Dịch vụ của chúng tôi được lựa chọn để họ tập
trung vào các hoạt động hành chính đặc biệt thường xuyên. Vì vậy, bạn
có thể trình bày với một người chịu trách nhiệm giải quyết nhiều nguyện
vọng khác nhau.
Nếu các dịch vụ phức tạp trong phòng tiếp dân không được xử lý xong,
thì phải tiếp nhận lại hoặc chuyển tiếp đến các cơ quan chuyên môn
thích hợp.
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Phòng xử lý đồ bị mất tìm lại được của thành phố Zeitz cũng được sắp
xếp trong phòng tiếp dân. Ở đây các đồ vật bị mất có thể được trình báo
hoặc trả lại.
Những đồ vật được trình báo nhặt được mà không được nhận lại ở trong
phòng xử lý đồ bị mất thường xuyên được chào bán. Trên trang web của
chúng tôi hoặc trong tạp chí chính thức của thành phố Zeitz có thông báo
kịp thời về việc bán hàng.
Hệ thống các dịch vụ:
Tư vấn công dân
Thông tin về trách nhiệm trong bộ máy hành chính thành phố và các tổ
chức cấp dưới. Tạo các mối liên hệ giữa các cộng tác viên với nhau của
thành phố
Thông tin chung của bộ máy hành chính thành phố. Phân phát các tài
liệu thông tin miễn phí.
Tiếp nhận và chuyển khiếu nại, hướng dẫn và các đề xuất.
Dịch vụ làm đơn từ
Nhân viên của chúng tôi chuẩn bị nhiều mẫu đơn từ, sẵn sàng giúp đỡ
các bạn trong việc làm đơn và chuyển các văn bản này cho các cơ
quan có trách nhiệm của thành phố Zeitz.
Các bạn nhận được chỗ chúng tôi những đơn từ sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miễn phí đài phát thanh truyền hình
Đăng ký, cắt và chuyển phí đài phát thanh truyền hình GEZ
Đơn xác định tình trạng khuyết tật theo quyển thứ 9 của Bộ luật
xã hội
Đơn nâng cao mức độ khuyết tật theo quyển thứ 9 của Bộ luật
xã hội
Xin chỗ tại các nhà trẻ, vườn trẻ
Đăng ký, cắt và chuyển kinh doanh
Đơn xin đăng áp phích, biểu ngữ
Cấp thẻ đỗ xe cho dân phố và giấy phép đỗ xe đặc biệt cho
người kinh doanh
Đơn sử dụng đặc biệt (giới thiệu hàng hóa)
Cấp và nhận các đơn từ tiền nhà ở và trợ cấp chi phí nhà ở
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Hộ chiếu, chứng minh thư và các vấn đề trình báo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đơn cấp chứng minh thư và hộ chiếu
Đơn cấp hộ chiếu trẻ em, chứng minh thư tạm thời và hộ chiếu
tạm thời
Hoàn thành các quá trình trình diện như đăng ký, cắt và chuyển
nơi cư trú và thay đổi tình trạng cư trú (nơi cư trú chính và phụ)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhà ở
Cấp giấy chứng nhận thuế
Xin cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp và cấp thông tin từ hồ sơ
đăng ký ở trung tâm thương mại
Đăng ký cấm chuyển giao và đưa tin
Đăng ký quốc phòng
Phân tích thống kê (dân số)
Giấy phép được quyền điều tra

Dịch vụ bổ xung:
•
•
•
•
•

Cấp phát bao túi mầu vàng
Đăng ký, cắt đăng ký chó để nộp thuế nuôi chó
Xác nhận chữ ký, bản sao và bản phóng chụp
Đơn xin làm lễ kỷ niệm tuổi già và hôn nhân
Diễn giải biên bản

Zeichnung: Frau Gawurnke, Künstlerin Burgenlandkreis
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“Chúng ta giống nhau hơn là chúng ta tưởng."
„Hội nhập bắt đầu từ trong đầu."
„Cho một sự chung sống tốt đẹp hơn giữa
người Đức và người nhập cư"
Khu vực: Toàn huyện
Cơ quan:
Trung tâm tư vấn Caritas Weisenfels Điện thoại:
03443 / 303617
Leopold Kell-Str. 2a
Fax:
03443 / 334986
06667 Weisenfels
E-mail: info@caritas-naumburg-zeitz.de
Liên hệ:
Trung tâm tư vấn Caritas Điện thoại:03443/ 3419086 hoặc 303617

Leopold-Kell-Str. 2a
06667 Weisenfels

Thứ ba
Thứ năm

13-17 giờ
9-13 giờ và theo thỏa thuận

Ngôi nhà "Elisabeth"
Emil-Kraatz-Straße 5
06618 Naumburg

Điện thoại: 03445/ 770834
Thứ hai
10-12 giờ và 14-16
Thứ ba
10-12 giờ và theo thỏa thuận

Trạm tư vấn công cộng Caritas Thứ năm 14-16 giờ và theo thỏa thuận
Stiftsberg 4a
06712 Zeitz
Liên hệ:

Ông Lohfink
Ông Müller
Bà Schmidt

Tư vấn chung
Tư vấn di trú cho người nhập cư
trưởng thành (MBE)
Thông báo về nơi chữa trị và nghỉ
dưỡng

Các dịch vụ trong khuôn khổ tư vấn di trú cho người nhập cư trưởng thành (MBE)

•
•
•
•
•
•
•
•

Giúp đỡ định hướng cho người hồi hương muộn, người tị nạn,
lao động ngoại kiều và người tị nạn
Lập kế hoạch hội nhập và tài trợ
Tư vấn về việc chuẩn bị và tham gia các khóa học định hướng
và
hội nhập
Thông tin về phương pháp nhập học
Hỗ trợ đào tạo và tìm kiếm việc làm
Giúp đỡ việc công nhận trình độ chuyên môn được đào tạo ở
nước ngoài
Thông tin về đoàn tụ gia đình
• Giúp đỡ cụ thể trong việc đi lại tới các công sở và làm đơn,
điềnđơn v.v.

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và được tuân theo nghĩa vụ bảo mật
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Liên đoàn quốc tế - Trung tâm giáo dục Naumburg
Chúng tôi tích cực hoạt động cho hội nhập, bởi vì hội nhập là một nhiệm
vụ xuyên suốt và không chỉ liên quan đến người di cư, mà còn ảnh
hưởng đến mọi người trong cuộc sống hàng ngày.
Danh mục dịch vụ:
Tư vấn và chăm sóc cho người di cư

Khu vực:
Huyện Burgenland

Cơ quan:

Tư vấn và chăm sóc theo điều luật tiếp nhận bang Sachsen-Anhalt
(LSA) đối với người tị nạn, người được tạm dung, người nhập cư
muộn gốc Đức, người được hưởng quyền tị nạn, người được
quyền ở lại và những người tị nạn khác
Liên hệ:
Điện thoại:
E-mail:
Địa chỉ:

Bà Radig, bà D. Wolter
03445 / 230417
Migration-Naumburg@internationaler-bund.de
Friedrich-Nietzsche-Str.1, 06618 Naumburg

cũng như các văn phòng khác của chúng tôi:
VHS Naumburg Tel 03445/ 7810221 (thứ hai, thứ ba, thứ sáu)
VHS Weissenfels Tel 03443/ 395222 (thứ năm)
Khu nhà tập thể Zeitz Tel 03441/215 516 (thứ hai, thứ tư)
Dịch vụ:
Trung tâm tư vấn của chúng tôi cung cấp cho người di cư trong huyện
Burgenland các dịch vụ sau đây:
Tư vấn các câu hỏi về tị nạn, nơi cư trú và quyền lợi được hưởng cũng
như các vấn đề khác có liên quan đến người tị nạn
- Tư vấn và chăm lo trong các vấn đề đặc biệt, ví dụ như điều
hành các khoản nợ, hỗ trợ trong việc hoàn thànhcác giờ phục vụ
công ích
- Giới thiệu các dịch vụ chuyên môn và tư vấn khác
- Tư vấn và hỗ trợ trong trường hợp nẩy sinh các vấn đề trong lĩnh
vực xã hội, gia đình và tâm lý
- Hỗ trợ tìm kiếm nhà ở và việc làm
- Giúp đỡ trong việc công nhận bằng học nghề, hỗ trợ ngôn ngữ,
đào tạo, đoàn tụ gia đình và đơn xin chuyển tiếp cư trú
- Khi có nhu cầu có thể đến thăm nhà, hướng dẫn, phiên dịch
(tiếng Nga, tiếng Anh)
Tư vấn miễn phí và có thể được thực hiện cho tất cả những người nhập
cư sống trong huyện Burgenland bất kể tình trạng di trú của họ.
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Danh mục dịch vụ của chúng tôi:
Liệu pháp và tư vấn tâm lý

Khu vực:
Sachsen-Anhalt

Cơ quan:
Trung tâm tâm lý xã hội cho người di cư ở Sachsen-Anhalt
Nhà tài trợ: St. Johannis GmbH – Hội công ích cho các dịch vụ xã hội,
Bernburg
Marienstraße 27a
06108 Halle (Saale)
Điện thoại: 0345 / 212 57 68
Fax:
0345 / 203 69 137

Annastraße 26
39108 Magdeburg
Điện thoại: 0391 / 631 09 807
Fax:
0391 / 506 76 985

Dịch vụ: Chúng tôi hỗ trợ người tị nạn vì chiến tranh, người bị xua đuổi
vì mục đích chính trị và nạn nhân của bạo lực có tổ chức, những người
đã phải từ bỏ đất nước của họ và tìm sự giúp đỡ về tâm lý. Dịch vụ cho
các khách hàng của chúng tôi là miễn phí. Nếu cần thiết có thể được một
phiên dịch viên miễn phí. Chúng tôi duy trì trách nhiệm bảo mật. Tất cả
các cuộc nói chuyện sẽ được giữ bí mật.
Tư vấn và điều trị tâm lý
Dẫn dắt tâm lý của người tị nạn
Chẩn đoán tâm lý
Điều trị chấn thương tâm lý
Thư giãn và ổn định
Công việc định hướng cơ thể
Xử lý khi có đau buồn tang tóc
Tư vấn xã hội (đối với khách hàng của chúng tôi cũng như các
thành viên trong gia đình)
Hỗ trợ liên quan đến các vấn đề: thủ tục tị nạn, cư trú, trợ cấp xã hội
Liên hệ với công sở, hỗ trợ làm đơn từ và khi có quyết định
Giới thiệu các bác sĩ và luật sư
Hỗ trợ trong các vấn đề của cuộc sống hàng ngày (nhà ở, trường học,
việc làm v.v.)

20

Nhận ra và công nhận
nguồn lực chuyên môn
của người nhập cư!
Danh mục dịch vụ của chúng tôi:
Tư vấn, tư vấn chuyên môn cho chuyên gia tư vấn,
đào tạo
Khu vực:
Tư vấn ở cơ sở tư vấn tiếp nhận ban đầu Halle theo
thỏa thuận thứ ba thứ tư
Tư vấn cơ động / tư vấn tiếp cận: ở Naumburg / Weisenfels thứ hai, ba,
tư có thể được theo thỏa thuận.

Liên hệ:
SPI GmbH
Trung tâm dịch vụ IQ
Công nhận nghề nghiệp Sachsen-Anhalt phía Nam
Zur Saaleaue 51A
06122 Halle (Saale)

Sylvia Hörner
Điện thoại: 0345 / 68 69 48 23
Email s.hoerner@spi-ost.de

Mathias Kanigowski
0345 / 68 69 48 21
m.kanigowski@spi-ost.de

Trung tâm dịch vụ IQ cung cấp sự công nhận nghề nghiệp:
-

Tư vấn định hướng cá nhân và tham khảo cũng như hỗ trợ làm
đơn xin công nhận nghề nghiệp
Bất kể tình trạng cư trú
Tư vấn về cơ hội đào tạo một phần hoặc không công nhận bằng
tốt nghiệp chuyên môn
Tư vấn chuyên môn và hợp tác trao đổi cho nhân viên tư vấn về
công tác di cư và tìm việc làm trong các vấn đề công nhận nghề
nghiệp tổng thể
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-

Các khóa học đào tạo và hội nghị chuyên môn về các vấn đề
công nhận nghề nghiệp được đào tạo ở nước ngoài và hội nhập
thị trường lao động ở Đức

Tư vấn tiến hành miễn phí và bí mật.

Mạng lưới IQ được tài trợ bởi:

Bild von Anastasia Zeimer, Evangelische Domschule Naumburg
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AWO huyện Burgenland
Hội nhập đối với chúng tôi trước hết là
TƯƠNG TÁC CÙNG NHAU
Danh mục dịch vụ của các bạn:
Tư vấn và giúp đỡ để tự giúp mình
Khu vực:

Weißenfels

Cơ quan:

Hội AWO huyện Burgenland e.V.
Trung tâm năng lực cho trẻ
em và thanh thiếu niên,
phụ nữ trẻ có nguồn gốc
nhập cư
Fröbelstr. 14
06667 Weisenfels

Số điện thoại: 03443 / 338824
kontakt-cafe@awo-blk.de

E-mail:
Dịch vụ:
•
•
•
•
•

hóa học tiếng
Hỗ trợ làm đơn xin việc và phỏng vấn
Hỗ trợ các thủ tục tại cơ quan hành chính và khi có các vấn đề
giao tiếp với các cơ quan, các bác sĩ, v.v.
Các hoạt động giải trí cho trẻ em và người lớn
Tất cả các dịch vụ đều miễn phí. Chúng tôi được tài trợ bởi
”Chiến dịch Con người "
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Hội chữ thập đỏ Đức
Huyện hội Weißenfels e.V.
Hội nhập không thể được quy định, nó tồn tại được là nhờ sự đối thoại
tích cực của tất cả mọi người, người di dân và dân địa phương. Bất cứ ai
cũng có thể tham gia đóng góp, cho dù trong hàng xóm, trong câu lạc bộ
hoặc các hoạt động giải trí chung. Cuộc sống đầy màu sắc là những khả
năng đặc biệt của từng cá nhân, và những tiềm năng này chúng ta cần
phải sử dụng cho lợi ích của tất cả chúng ta và chính vì thế chúng tôi
nồng nhiệt chào đón các bạn.
Danh mục dịch vụ của chúng tôi:
Phòng chống thiên tai, theo dõi nước, văn phòng thông tin huyện, hướng
dẫn cấp cứu, hiến máu, và cuối cùng là các lĩnh vực khác nhau của công
tác xã hội. Dịch vụ trung tâm, dịch vụ giúp đỡ trong phạm vi cuộc sống
hàng ngày, dịch vụ giải trí cho thanh niên và người lớn tuổi, cho người di
cư và người địa phương.
•
•
•
•

Người đỡ đầu xã hội giúp đỡ và dẫn dắt tới các cơ quan
Trung tâm hành động, môi giới các liên lạc ban đầu
Quan hệ đỡ đầu trong học tập
Tổ chức cuộc họp mặt ấm cúng các thợ thủ công giữa người di
cư và người dân địa phương

Khu vực:
Những dịch vụ này chúng tôi chủ yếu phục vụ cho khu vực Weißenfels,
nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng hướng dẫn cho các khu vực khác trong
huyện Burgenland.
Cơ quan:
Hội Chữ thập đỏ Kreisverband Weißenfels e.V.
Leopold-Kell-Straße 27
06667 Weißenfels
E-mail: www.drkweissenfels.de
Văn phòng liên hệ và nơi thực hiện quan trọng:
Ngôi nhà đa thế hệ Hội chữ thập đỏ "Già và trẻ dưới cùng một mái nhà"
Weißenfels
Südring 118
06667 Weißenfels
Điện thoại: 03443 / 23 96 14
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Dịch vụ:
•
•
•
•

Người đỡ đầu xã hội giúp đỡ và dẫn dắt tới các cơ quan, giải
quyết các vấn đề hàng ngày, các vấn đề về viết và khiếu nại từ
các văn phòng
Trung tâm hành động, thông báo các liên lạc ban đầu giữa các
tình nguyện viên muốn tham gia hoạt động và các hiệp hội muốn
tìm kiếm những sự giúp đỡ cụ thể.
Đỡ đầu trong học tập, giúp đỡ trong việc học tiếng Đức
Tổ chức cuộc họp mặt ấm cúng thợ thủ công giữa người di cư
và người dân địa phương, cũng là một hình thức tiếp xúc với mọi
người nhằm trao đổi giữa các kỹ thuật thủ công với nhau và
củng cố tiếng Đức.

Ngôi nhà đa thế hệ Hội chữ thập đỏ là một ngôi nhà xã hội rộng mở và
mở cửa vào các ngày trong tuần từ 09:00 - 17:00 giờ cho những người
quan tâm. Các dịch vụ của ngôi nhà có thể được sử dụng bởi tất cả
khách đến, đương nhiên cũng bao gồm cả trẻ em và người lớn với
nguồn gốc di cư. Trong ngôi nhà đa thế hệ nằm ở Südring 118
Weißenfels cũng có nhà mẫu giáo, phòng thay quần áo, chăm sóc ban
ngày và cơ sở điều trị ngoại trú. Các dịch vụ chăm sóc một phần là
không mất tiền. Việc sử dụng thực phẩm và đồ uống phải mất tiền.

Bild erstellt durch Integrative Kita „Regenbogen“ Naumburg,
Gruppe: „Schlaue Füchse
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Deutsch-Polnische Gesellschaft SachsenAnhalt e.V.
Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg

Wir unterstützen Sie!
Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, der sich aktiv für eine bessere Verständigung
zwischen Deutschen und Polen und für mehr Kenntnisse über das
Nachbarland Polen in Sachsen-Anhalt engagiert.
In unserer Arbeit versuchen wir durch verschiedene Aktivitäten das
Wissen über das Land Polen, seine Traditionen, Kultur und Sprache zu
vermitteln.
Außerdem sind wir eine Informationskontaktstelle für polnische Bürger
in Sachsen–Anhalt. Sie dient als Anlauf- und Informationsstelle und bietet
Unterstützung in allen Fragen des täglichen Lebens für „Neubürger“ aus
Polen in Sachsen–Anhalt.
Institution:

Telefon:
E-Mail:

Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg
+49 391 / 5371353
mail@dpg-sachsen-anhalt.de

Region:

Saxonia-Anhalt
Weitere Informationen:
http://www.dpg-sachsen-anhalt.de
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AOK Sachsen-Anhalt –
Gesundheit in besten Händen
Mehr über Angebote oder die Kostenübernahme von Kursgebühren
erfahren Versicherte im AOK-Kundencenter vor Ort, zum Beispiel in
Naumburg, Markgrafenweg 48, in Weißenfels, Schillerstraße 14 und in
Zeitz, Humboldtstraße 3-5.
Weitere Infos erhalten alle Interessierten, rund um die Themen
Gesundheit und Aktivbonus: 50,- € pro Familienmitglied, auch im Internet
unter www.aok.de/sachsen-anhalt.
Die AOK Sachsen-Anhalt ist der Marktführer unter den Krankenkassen in
Sachsen-Anhalt. Rund 700.000 Versicherte und 35.000 Firmenkunden
machen die AOK zur größten Krankenkasse vor Ort. Darüber hinaus ist
die AOK Sachsen-Anhalt eines der größten Unternehmen des Landes.
Vorstand der AOK Sachsen-Anhalt ist Ralf Dralle.
Die Kundennähe der AOK Sachsen-Anhalt zeigt sich im dichten Netz an
Beratungsstellen und kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Mehr als 1.900
Mitarbeiter und 44 Kundencenter stehen den Versicherten zur Verfügung.
Da, wo die AOK Sachsen-Anhalt nicht vor Ort ist, beraten die AOKMitarbeiter-/innen über das kostenfreie Servicetelefon oder auf Wunsch
persönlich zu Hause. Über die Onlinegeschäftsstelle ist die AOK
Sachsen-Anhalt sogar jeden Tag 24 Stunden erreichbar.
Kontakt
Zahl der Geschäftsstellen:
Kundentelefon:
Website:
Facebook:

44
0800 226 5726 (kostenlose Servicehotline)
www.aok.de/sachsen-anhalt
www.facebook.com/AOK.Sachsen-Anhalt

Adresse
AOK Sachsen-Anhalt
Lüneburger Straße 4
39106 Magdeburg
E-Mail:

service@san.aok.de
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Foto Frau Winkler im Fotowettbewerb myheimat
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