
   Neuköllner Engagement Zentrum 
(Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin)

S-Bahn: Sonnenalle

  https://www.buendnis-neukoelln.
de/fluchtasyl/wohnungssuche/

 

اتالجئين والالجئلكن لس  إستشارة للبحث عن ال  
 

وذلك في المواعيد التالية: 8:301األربعاء اعتباراً من الساعة  يوم ةنقدم اإلستشارة المجاني     

 12.1. (12. Januar)  
 09.2. (9. Februar)  
 09.3. (9. März)  

لمكان: ا  

Neuköllner Engagement Zentrum (Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin), S-Bahn: 
Sonnenallee 

 

يمكنك زيارة هذا الموقع:لمزيد من المعلومات   

https://www.buendnisneukölln.de/fluchtasyl/wohnungssuche 

 

فيما يتعلق باألسئلة التالية: والد عمنقدم اإلستشارة   

ما هي المستندات التي أحتاجها للبحث عن شقة؟ـ   

ما هي تكلفة الشقة؟ـ   

ة بمجرد أن أجد شقة؟المختص   للجهةما هي المستندات التي يجب علي تقديمها ـ   

(على سبيل المثال الكهرباء / اإلنترنت التقدم بطلب للحصول علىكنتقال إلى الشقة؟ )ماذا يحدث بعد اإلـ   

يسعدنا مساعدتك في ملء النماذج أو التقدم بطلب للحصول على مستندات لمساعدتك في العثور على كما و
.شقة  

أو صياغة  السكنمساعدتك في البحث عن عروض هنا يمكننا  إذأيًضا كمبيوتر محمول.  لدينا يتوفر
.معًا /تمؤجرينلإلى ا ائل واإلستفساراتلرسا  

 

الشقق منحأن ن مع األسف نحن ليس بإمكاننا: تنويه هام على اإلطالق***  *** 

7.12. (7. Dezember) 
11.1. (11. Januar)
15.2. (15. Februar)
15.3. (15. März)

 

اتالجئين والالجئلكن لس  إستشارة للبحث عن ال  
 

وذلك في المواعيد التالية: 8:301األربعاء اعتباراً من الساعة  يوم ةنقدم اإلستشارة المجاني     

 12.1. (12. Januar)  
 09.2. (9. Februar)  
 09.3. (9. März)  

لمكان: ا  

Neuköllner Engagement Zentrum (Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin), S-Bahn: 
Sonnenallee 

 

يمكنك زيارة هذا الموقع:لمزيد من المعلومات   

https://www.buendnisneukölln.de/fluchtasyl/wohnungssuche 

 

فيما يتعلق باألسئلة التالية: والد عمنقدم اإلستشارة   

ما هي المستندات التي أحتاجها للبحث عن شقة؟ـ   

ما هي تكلفة الشقة؟ـ   

ة بمجرد أن أجد شقة؟المختص   للجهةما هي المستندات التي يجب علي تقديمها ـ   

(على سبيل المثال الكهرباء / اإلنترنت التقدم بطلب للحصول علىكنتقال إلى الشقة؟ )ماذا يحدث بعد اإلـ   

يسعدنا مساعدتك في ملء النماذج أو التقدم بطلب للحصول على مستندات لمساعدتك في العثور على كما و
.شقة  

أو صياغة  السكنمساعدتك في البحث عن عروض هنا يمكننا  إذأيًضا كمبيوتر محمول.  لدينا يتوفر
.معًا /تمؤجرينلإلى ا ائل واإلستفساراتلرسا  

 

الشقق منحأن ن مع األسف نحن ليس بإمكاننا: تنويه هام على اإلطالق***  *** 

 

اتالجئين والالجئلكن لس  إستشارة للبحث عن ال  
 

وذلك في المواعيد التالية: 8:301األربعاء اعتباراً من الساعة  يوم ةنقدم اإلستشارة المجاني     

 12.1. (12. Januar)  
 09.2. (9. Februar)  
 09.3. (9. März)  

لمكان: ا  

Neuköllner Engagement Zentrum (Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin), S-Bahn: 
Sonnenallee 

 

يمكنك زيارة هذا الموقع:لمزيد من المعلومات   

https://www.buendnisneukölln.de/fluchtasyl/wohnungssuche 

 

فيما يتعلق باألسئلة التالية: والد عمنقدم اإلستشارة   

ما هي المستندات التي أحتاجها للبحث عن شقة؟ـ   

ما هي تكلفة الشقة؟ـ   

ة بمجرد أن أجد شقة؟المختص   للجهةما هي المستندات التي يجب علي تقديمها ـ   

(على سبيل المثال الكهرباء / اإلنترنت التقدم بطلب للحصول علىكنتقال إلى الشقة؟ )ماذا يحدث بعد اإلـ   

يسعدنا مساعدتك في ملء النماذج أو التقدم بطلب للحصول على مستندات لمساعدتك في العثور على كما و
.شقة  

أو صياغة  السكنمساعدتك في البحث عن عروض هنا يمكننا  إذأيًضا كمبيوتر محمول.  لدينا يتوفر
.معًا /تمؤجرينلإلى ا ائل واإلستفساراتلرسا  

 

الشقق منحأن ن مع األسف نحن ليس بإمكاننا: تنويه هام على اإلطالق***  *** 

 

اتالجئين والالجئلكن لس  إستشارة للبحث عن ال  
 

وذلك في المواعيد التالية: 8:301األربعاء اعتباراً من الساعة  يوم ةنقدم اإلستشارة المجاني     

 12.1. (12. Januar)  
 09.2. (9. Februar)  
 09.3. (9. März)  

لمكان: ا  

Neuköllner Engagement Zentrum (Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin), S-Bahn: 
Sonnenallee 

 

يمكنك زيارة هذا الموقع:لمزيد من المعلومات   

https://www.buendnisneukölln.de/fluchtasyl/wohnungssuche 

 

فيما يتعلق باألسئلة التالية: والد عمنقدم اإلستشارة   

ما هي المستندات التي أحتاجها للبحث عن شقة؟ـ   

ما هي تكلفة الشقة؟ـ   

ة بمجرد أن أجد شقة؟المختص   للجهةما هي المستندات التي يجب علي تقديمها ـ   

(على سبيل المثال الكهرباء / اإلنترنت التقدم بطلب للحصول علىكنتقال إلى الشقة؟ )ماذا يحدث بعد اإلـ   

يسعدنا مساعدتك في ملء النماذج أو التقدم بطلب للحصول على مستندات لمساعدتك في العثور على كما و
.شقة  

أو صياغة  السكنمساعدتك في البحث عن عروض هنا يمكننا  إذأيًضا كمبيوتر محمول.  لدينا يتوفر
.معًا /تمؤجرينلإلى ا ائل واإلستفساراتلرسا  

 

الشقق منحأن ن مع األسف نحن ليس بإمكاننا: تنويه هام على اإلطالق***  *** 

 

اتالجئين والالجئلكن لس  إستشارة للبحث عن ال  
 

وذلك في المواعيد التالية: 8:301األربعاء اعتباراً من الساعة  يوم ةنقدم اإلستشارة المجاني     

 12.1. (12. Januar)  
 09.2. (9. Februar)  
 09.3. (9. März)  

لمكان: ا  

Neuköllner Engagement Zentrum (Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin), S-Bahn: 
Sonnenallee 

 

يمكنك زيارة هذا الموقع:لمزيد من المعلومات   

https://www.buendnisneukölln.de/fluchtasyl/wohnungssuche 

 

فيما يتعلق باألسئلة التالية: والد عمنقدم اإلستشارة   

ما هي المستندات التي أحتاجها للبحث عن شقة؟ـ   

ما هي تكلفة الشقة؟ـ   

ة بمجرد أن أجد شقة؟المختص   للجهةما هي المستندات التي يجب علي تقديمها ـ   

(على سبيل المثال الكهرباء / اإلنترنت التقدم بطلب للحصول علىكنتقال إلى الشقة؟ )ماذا يحدث بعد اإلـ   

يسعدنا مساعدتك في ملء النماذج أو التقدم بطلب للحصول على مستندات لمساعدتك في العثور على كما و
.شقة  

أو صياغة  السكنمساعدتك في البحث عن عروض هنا يمكننا  إذأيًضا كمبيوتر محمول.  لدينا يتوفر
.معًا /تمؤجرينلإلى ا ائل واإلستفساراتلرسا  

 

الشقق منحأن ن مع األسف نحن ليس بإمكاننا: تنويه هام على اإلطالق***  *** 


