Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
05 Stabsstelle Integration

یہ ویب سائٹ آپ کو  Rhein-Neckar-Kreisاور آپ کی میونسپلٹی میں نئے امیگرینٹس کے لیے تعلیمی پروگرامز کا عمومی
جائزہ دے گی۔ یہ کرنے کے لیے ،درج ذیل مینیو کو استعمال




کریں:






پہلے ]،  [Gemeindeکی ذیل میں میونسپلٹی یا شہر کا انتخاب کریں۔ پھر ]،  [Lebensphaseکے نیچے درج ذیل الئف
سٹیجز میں سے ایک منتخب

کریں:



] [L1حمل اور بچے کی پیدائش



] [L2بچوں کی ابتدائی تعلیم (سکول



] [L3نوعمر اور بچوں کے لیے تعلیم



] [L4پیشہ ورانہ رجحان اور تعلیم



] [L5ڈگری کورس



] [L6لیبر مارکیٹ اور پروفیشنل ٹریننگ



] [L7لینگوئج تعلیم



] [L8بنیادی تعلیم ،تفریحی و ثقافتی سرگرمیاں

تک(

] [Geschlechtکے تحت ،وہ جنس بیان کریں جس کے لیے تعلیمی پروگرام کا حوالہ دیا جانا ہے۔ ایک یا زائد انتخابات کا
انتخاب کریں ]: [gemischtمخلوط ]، [männlichمرد اور ] [weiblichعورت۔ ]  [Sprachniveauکے تحت ،تعلیمی پروگرام کی
اہلیتی سطح کے لیے متعلقہ زبان پر کلک کریں۔ تمام کورسز ،جن کے لیے مخصوص زبان میں اہلیتی معیار یا کم ترین معیار
درکار ہے ،یہاں ڈسپلے کی گئی ہیں۔ یہاں ،آپ پیشگی تقاضوں اور ] [Voraussetzungen unbekanntنامعلوم تقاضوں کے بغیر
] [ohne Voraussetzungenسے بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔
پھر  ،ڈسپلے بٹن پر کلک کریں ] [Anzeigen۔ یہ متعدد تعلیمی پروگرامز کو فہرست کرتا ہے۔ سب سے پہلے ،منتخب
کمیونٹی کے لیے تعلیمی پروگرامز ،اس کے بعد ڈسٹرکٹ بھر کے پروگرامز ڈسپلے کیے جائیں گے۔ اس میں ہیڈل برگ ،مین
ہیم اور کارل سروہے کی جانب سے بھی پروگرامز شامل ہیں۔
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فہرست کردہ پروگرام ] [Detailsمنتخب کرنے کے لیے  تفصیالت پر کلک کریں۔ تعلیمی پروگرام کے متعلق تمام اہم معلومات
ڈسپلے کی جائیں گی۔

اس میں مخصوص کردہ تالش کا معیار ،کورس کی مختصر تفصیل ،ایڈریس اور رابطہ معلومات کی فہرست شامل ہے۔ اس
کے عالوہ ،کورس فراہم کرنے والے ادارے تک ڈائریکٹ راستہ بھی آپ کے لیے ڈسپلے کیا جائے گا۔
انفرادی خدمات سے متعلقہ سواالت کے لیے براہ کرم متعلقہ سروس کے رابطہ فرد سے براہ راست رابطہ کریں!
کیا آپ کے پاس کوئی تجاویز یا انتظامی نوعیت کے سواالت ہیں؟
براہ کرم رابطہ کریں:
انٹیگریشن ڈیپارٹمنٹ فیلڈ آفس
رینہارڈ میچکے
Reinhard.mitschke@rhein-neckar-kreis.de

ڈاکٹر روف ہیکن بروک
Rolf.hackenbroch@rhein-neckar-kreis.de

علینا البرٹ
Elena.albrecht@rhein-neckar-kreis.de

