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Rechtsberatung für Flüchtlinge مشوره حقوقی برای پناهندگان 

 

است. 14.00الی  10.00اوقات مشوره تلفنی روزهای دوشنبه از ساعت   

جماعت لوتری واقع در در دفتر  12.30تا  9.30اوقات مالقات سرکشاده برای مراجعین نو روزهای پنجشنبه از ساعت 
بارنفلد میباشد: –هامبورگ   

Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld, Lutherhöhe 22, 22761 Hamburg 

سترس تان لل فرار شما سروکاری دارند. در صورتیکه در دلطفاٌ مدارکی را باخود بیآورید که با درخواست پناهندگی, اقامت یا ع
.گواهی ها و تصادیق , برگه های اوقات مراجعه و امثالهم پزشکان و بیمارستانهارا هم باخود بیآوریدقرار داشته باشند,   

د برای شما ترجمه نماید. در صورتیکه آشنائی کافی بزبانهای انگلیسی یا آلمانی نداشته باشید, لطفاٌ کسی را باخود بیآورید که بتوان  

 

 ما به افراد زیر مشوره می دهیم:

پناهجویانی که هنوز به اداره فدرال پناهندگان تقاضای پناهندگی ارائه ننموده اند.  -  
پرونده پناهندگی شان جریان دارد.پناهجویانی که   -  
مهاجرانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده است.  -  
مهاجرانی که وضعیت قانونی مجاز ندارند.  -  
راجع به همه ی مسایل پرونده پناهندگی و حق اقامت سواالتی دارند. پناهجویانی که  -  
 

   ا جستجوی یل قانون پرداختهای پولی به پناهندگان, اسکان یدرصورتیکه پرسشهایی در موضوعات قوانین اجتماعی دارید از قب
ÖRA( رجوع کنید. خانه, تفویض محل درمان, آغاز بکار و امثال آن داشته باشید, به دفتر مشاوره اجتماعی یا به)   

د,   ی خانواده دارییا آوردن اعضادرصورتیکه حق اقامت دائمی را قبل از این بدست آورده اید وسواالتی درباره ویزای مهمانی 
ÖRAیا به مراجع مشاورتی دیگری مراجعه نمایید. لطفاٌ به وکیلی, به مراکز ادغام بخش, به    

  لینک های مربوط را در هوم پیج ما پیدا می کنید .
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 نشانی ما  :

 

Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld 

Lutherhöhe 22 

22761 Hamburg 

 

 

Diese Karte wurde mit Daten aus dem OpenStreetMap-Projekt (OSM) erstellt. این نقشه بکمک داده های پروژه او اس ام ترتیب شده است 

 

Bus Station Silcherstraße (Metrobus-Linie M 2, M 3) ایستگاه اتوبوس 
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