Ger hûn avis bin…
• Navenda şêwirgeha avistiyê di derbarê
avistiyê de bi HEMÛ pirsên we alîkariya we
dike.
• Ev navend li hemû heremên Almanyayê
hene.
• Hûn karin bilî agahiyên kesan herin van
navendan.
• Di van navendan de şêwirmendî û standina
alîkariyê bêmişe ye.
Mînak ji bo we, wextê ku tiştek ji bo pitikê we hewcedarî hebê an jî di pevajoya
avistiya we de di wan mijarên din de em alîkariya we dikin. Ji bilî vê di vê mijarê
de ku hewcedariya we bi alîkariyê hebê, Em şêwirmendiya li ser rêbazên strînê
ji avistiyê pêşkêşî we dikin.
Navnîşana Navenda Şêwirgeha di cih de:

pro familia Fulda
Heinrichstraße 35
36037 Fulda

Telefon: 0661 - 4804969 - 0
Demjimêrên Xebitînê a Navenda Şêwirgehê:
Demjimêr
Rojên Hefteyê
Duşem
8.30 - 12.00 Uhr
Sêşem
14.00 - 18.00 Uhr
Çarşem
8.30 - 12.00 Uhr
Pênçşem
13.00 - 17.00 Uhr
În
8.30 - 12.00 Uhr
Ji kerema xwe berî rêpêxistinê bi têlefonê randevûyê bistînin. Ji bilî vê hûn bi xwe karin di
navbera demjimêrên xebatê ji navenda şêwirgehê randevûyê bistînin. Ku mimkun bê yekî/yekê
ji bo wergeriyê bike bi xwe re bînin.
Hûn karin derewa acîliyê de bi numeraya têlefona 0800-4040020 di her demjimêrên rojê de
bêmişe li ser ‘Xeta Alîkariya Avistiya Rewşa a Acîl’ bigerin. Di vê xetê de gelek wergerên
zimanên cuda dê alîkariya we bikin.
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