
 مشاوره. مقامات و 4
 
 
 

کدام مقامات برای من مهم هستند و چگونه با آنها تماس بگیرم؟ از کجا می توانم مشاوره  

 ای پیدا کنم که به من در شروع کار در آلمان کمک کند؟ 

 

 مراکز مشاوره
 مشاوره پناهندگی و مهاجرت   - Rothدفتر منطقه ای 

Weinbergweg 1 

91154 Roth 

https://www.landratsamt-roth.de/flucht-asyl?sub=flucht-asyl-838aaf 

 

 • مراقبت اجتماعی پناهندگی، کاریابی 

Diana Rabstejnek 
Telefon: 09171 81-1210 

E-Mail: diana.rabstejnek@landratsamt-roth.de 

 اجتماعی پناهندگی  • مراقبت

Monika Volk 
Telefon: 09171 81-1204 

E-Mail: monika.volk@landratsamt-roth.de 

 • مراقبت اجتماعی پناهندگی 

Rainer Kristuf 
Telefon: 09171 81-1274 

E-Mail: rainer.kristuf@landratsamt-roth.de 

 • مزایای پناهجویان، صورتحساب کمک های پزشکی و مسکن 

Maryam Akhtaryzade 
Telefon: 09171 81-1273 

E-Mail: sozialamt@landratsamt-roth.de 
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 • پناهجویان، اداره اسکان

 
Anne Geiger 

Telefon: 09171 81-1441 
E-Mail: anne.geiger@landratsamt-roth.de 

 

 • مشاوره مهاجرت، ادغام
Sally Nicula 

Telefon: 09171 81-1277 
E-Mail: sally.nicula@landratsamt-roth.de 

 

  Roth-Schwabachدیاکونی 

 سال و باالتر با حق اقامت مطمئن  27مشاوره مهاجرت برای مهاجران بالغ 

 
Daniel Wolfrum (M.A. Iranistik) 

Mühlgasse 6, 2. Stock 

91154 Roth 

Tel: 09171 9627 502 

e-Mail: daniel.wolfrum@diakonie-roth-schwabach.de 

 
Kristina Braun (Sozialpädagogin B.A.) 

Mühlgasse 6, 2. Stock 

91154 Roth 

Tel: 09171 9627 504 

e-Mail: kristina.braun@diakonie-roth-schwabach.de 

 

 مشاوره مهاجرت –دفاتر منطقه ای کاریتاس 
سال، پناهنده   27افراد دارای ادغام در صورتی که مهاجر بالغ باالی  مشاوره و حمایت از 

شناخته شده، مهاجری با احتمال حق اقامت، اسکان مجدد دیروقت، شرکت کننده در دوره  

 ادغام یا یک خارجی دیگر باشند. 

Petra Pistone 

E-Mail: petra.pistone@caritas-roth.de 

Website 

 کاریتاس  Rothدفتر منطقه ای 
Hauptstraße 42 

91154 Roth 
Telefon: 09171/8408-16 
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CJD  خدمات مهاجرت جوانانRoth 
 سال 27تا  12خدمات تخصصی مهاجرت و ادغام برای جوانان مهاجر و مهاجر بین  

Sieglinde Schwarm 

Hilpoltsteiner Str. 40 

91154 Roth 

Telefon: 09171/8949376 

E-Mail: jmd.roth@cjd.de 

Website 

 KISS Roth-Schwabachنقطه تماس خودیاری 
Daniela Schmidt und Ute Zahn 

Sandgasse 5 
91154 Roth 

Telefon 09171 9897370 
www.kiss-mfr.de/kontaktstelle-schwabach-roth/ 

 
 

 خط کمک "خشونت علیه زنان"
یک خدمات مشاوره سراسری برای زنانی است که خشونت را تجربه کرده اند یا هنوز در  

 ساعته حمایت می شوند.  24لیت ها به صورت حال تجربه هستند. زنان از همه م

 016 116 08000تلفن 

 

 Mittelfrankenخدمات بحران  

 
 نقطه تماس افراد مبتال به ناراحتی روانی است 

 تلفن

0911 42 48 55 0 

 دوشنبه 

 بعد از ظهر تا نیمه شب  6تا پنجشنبه  

 نیمه شب   -بعد از ظهر    4جمعه 

 شنبه یکشنبه 

 شب  صبح تا نیمه 10رسمی از ساعت و در روزهای تعطیل 

 
 زبان روسی: کمک در بحران به 

 20 55 48 42 0911تلفن 

 20:00تا  18:00سه شنبه 

 22:30تا  20:30به از ساعت پنجشن

 بعد از ظهر  7:00بعد از ظهر تا  5:00شنبه 
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 :کمک های بحران در ترکی

 60 55 48 42 0911تلفن 

 شب  10:00تا  20:00ساعت دوشنبه از 

 شب  10:00الی  20چهارشنبه از ساعت 

 شب  10:00تا  20:00جمعه از ساعت 

 شب  10:00تا  20:00یکشنبه از ساعت 

 


