
زبان            های کلس کنندگان برگزار و کار به مربوط های نشانی :فهرست

کار  نشانی     (AA(آژانس هال، شوبیش شعبه ،Bahnhofstraße 18
SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.192@arbeitsagentur.de :تماس

08004555500تلفن:             

کار  Agentur für Arbeit                                                                :ساعات
چهارشنبه -   08:00دوشنبه تا   12:00
08:00پنجشنبه  تا   و  12:00 تا  14:00 16:00 ...
08:00جمعه  تا   12:00
تلفنی   تماس :ساعات
جمعه    تا 08:00دوشنبه تا   18:00

: خارجی    اتباع امور Ausländerbehörde                                                        ادارات
هال       شوبیش شهر خارجی اتباع امور شوبیش          ادارات شهر شهری ناحیه در که کسانی همه برای مسئول ،

دارند   سکونت هال
:تماس

هال       شوبیش شهر خارجی اتباع امور اداره
Gymnasiumstraße 2
auslaenderbehoerde@schwaebischhall.deایمیل: 

: کار  ساعات
دوشنبه  08:00–12:00

شنبه  سه  08:00–12:00, 14:00–16:00
08:00چهارشنبه  –12:00
08:00پنجشنبه  –12:00, 14:00–17:00

جمعه  08:00–12:00
شنبه تعطیل 
یکشنبه تعطیل 

  - ( مهاجرت     (  اداره ناحیه اداره ناحیه خارجی اتباع امور همه -   ادارات برای مسئول
جز      به هال، شوبیش ناحیه Ausländerbehörde                                                      ساکنین

Landkreis
هال     شوبیش و کرایلسهایم .شهرهای

تماس:
مهاجرت      و خارجی اتباع امور اداره

هال    شوبیش ناحیه اداره
Münzgasse 1

amt-fuer-migration@lrasha.deایمیل: 

کاری  :ساعات
12:00 - 08:00دوشنبه  و   13:00 تا   15:30
شنبه   12:00 - 08:00سه و   13:00 تا   15:30
12:00 - 08:00چهارشنبه  و   13:00 تا   15:30

و 12:00 - 08:00پنجشنبه:   13:00 تا   17:00
12:00 - 08:00 جمعه

کار  :   مرکز هال،    شوبیش شعبه ناحیه، در Bahnhofstr  .18
Jobcenter-LK-SchwaebischHall.SHA-Vermittlung@jobcenter-ge.de :ایمیل

07919758581تلفن: 
کار  Jobcenter Schwäb. Hall / Landkreis                                               :ساعات

mailto:SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.192@arbeitsagentur.de
mailto:Jobcenter-LK-SchwaebischHall.SHA-Vermittlung@jobcenter-ge.de
mailto:marina.koehler@lrasha.de
mailto:auslaenderbehoerde@schwaebischhall.de


جمعه- 12.00 – 8.00 دوشنبه
14.00دوشنبه   – 16.00

ساعت    از 16پنجشنبه شاغلین    برای فقط
جمعه    -  دوشنبه تلفنی خدمات ... 18.00 - 8.00 ساعت

اقامت   -         مجوز دارای افراد برای مشاوره های برنامه رفاه های اتحادیه

هال     شوبیش کارگران رفاه Migrationsberatung AWO                       –اتحادیه
مهاجرت   تماس: مشاوره AWO

Mohrenstraße 9,
ککرت     فول باربل و کاکستر         اولگا

migrationsberatung@awo-sha.deایمیل: 
07919700433تلفن: 

www.awo-sha.de
       : کنید  هماهنگ تلفنی صورت به را وقت مشاوره ساعات

هال  کاریتاس شوبیش
Caritas                                                                            :تماس

کاریتاس
Kurzer Graben 7

گلوبیتس  یواخیم
glaubitz@caritas-heilbronn-hohenlohe.de :ایمیل

07951943113 تلفن:  
www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de

       : کنید  هماهنگ تلفنی صورت به را وقت مشاوره ساعات

Diakonie                                                                              دیاکونی
هال   شوبیش دیاکونی

   :تماس
Brenzhaus
Mauerstrasse 5
74523 Schwäbisch Hall

- بولتس  کنوبلوخ سوزانه
s.knobloch-boeltz@diakonie-schwaebish-hall.deایمیل: 

079194674224تلفن: 
       : کنید  هماهنگ تلفنی صورت به وقترا مشاوره ساعات

 
زبان     های کلس کنندگان Sprachkursanbieter                                                             برگزار

Aufbaugilde Franken GmbH                        Aufbaugilde Franken GmbH
:تماس
Im Breitloh 12
آنیتا کریست
anita.christ@aufbaugilde.de ایمیل:
www.aufbaugilde.de
 
Deutsche Angestellten Akademie          (DAA) آکادمی شاغلین شوبیش هال
:تماس

http://www.aufbaugilde.de/
mailto:anita.christ@aufbaugilde.de
mailto:s.knobloch-boeltz@diakonie-schwaebish-hall.de
http://www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de/
http://www.awo-sha.de/


Leonhard Kern Weg 40
کردی زیتر ف
info.schwäbisch-hall@daa.de ایمیل:
www.daa-sha.de

 Kolping Bildungswerk                           مرکز آموزش کوپلینگ شوبیش هال
تماس
Ripperg 13
کئل پیکل رافا
raphaela.pikl@kolping-bildungswerk.deایمیل: 
www.kolping-bildungswerk.de/bildungszentren/schwaebisch-hall

Schule für Deutsch und Integration            (SDI) مدرسه آلمانی و یکپارچگی
تماس
Im Rohr 24, SHA-Sulzdorf
باربارا زایفرت
deutsch-kurse@online.deایمیل: 

Volkshochschule                             ( VHS) مدرسه بزرگسالن شوبیش هال
:تماس
Haus der Bildung Salinenstraße 6-10,
کگلباخر و مارسل میارا اشتفانی فو
s.vogelbacher@vhs-sha.deایمیل: 
m.miara@vhs-sha.de

www.vhs-sha.de

زبان      های کلس کنندگان برگزار weitere Sprachkursanbieter                                        دیگر
کند              می ارائه آوارگان برای را زبان رایگان و داوطلبانه کلس پناهندگان دوستی .گروه

گروه دوستی پناهجویان شوبیش هال
:تماس
Haus der Bildung, Salinenstraße 6-10
هانا هالد
hanna.hald@freundeskreis-asyl-sha.deایمیل: 
www.freundeskreis-asyl-sha.de

کند                می ارائه زبان سطوح همه در را آلمانی های کلس هال شوبیش در گوته .موسسه
Goethe -Institut                                                موسسه گوته شوبیش هال

تماس
Im Spitalbach 8
شعبه
:ساعات کار

08:00دوشنبه - جمعه : 16:00  تا
schwaebisch-hall@goethe.deایمیل: 
www.goethe.de

Mehrgenerationentreff im Haus der          دیدار بین فرهنگی در خانه آموزش
Bildung

:تماس
Salinenstrasse 6-10
مارتین وایس

http://www.daa-sha.de/
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martin.weis@schwaebischhall.deایمیل: 

www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/mehrgenerationentreff/

- وورتمبرگ     بادن برای مشاوره های Beratungsangebote Bd Wttbg         برنامه

AWO   موضوعات             اشتوتگارت و ها دیپلم مثل آکادمیک های صلحیت تایید فرایند برای ویژه به
آلمان      در دانشگاهی تحصیل به مربوط

در    شخصی کار  مشاوره هال آژانس شوبیش
ماه      پنجشنبه سومین هر آزاد دسترسی

10 تا   12
13 تا   15
migrationsdienste@awo-stuttgart.de ایمیل:

www.awo-stuttgart.de

اشتوتگارت    ای منطقه Regierungspräsidium Stuttgart                                شورای
 - از             وورتمبرگ بادن در مدرسه های گواهینامه نیز و سلمت های سیستم مدارک برابری بررسی

اشتوتگارت     ای منطقه شورای طریق
پزشکی          مجوز سیستم داروسازی، و پزشکی برای ناحیه کنترل اداره

70191 Stuttgart, Nordbahnhofstr. 135,
071190439217تلفن: ,

www.rp.baden-wuerttemberg.de
مدرسه          های دیپلم و ها گواهینامه مدارک، تایید فرایند برای

اشتوتگارت    نشانی: ای منطقه شورای
Nordbahnhofstr. 135
70191 Stuttgart
www.rp.baden-wuerttemberg.de

زمینه:            در خارجی، تحصیلی مدارک تایید برای اشتوتگارت ای منطقه شورای نکته
است        مسئول شغلی یا آموزشی موقعیت یک .درخواست

  ! نیست         مسئول دانشگاهی رشته یک در تحصیل درخواست برای

هایلبورن      بازرگانی Handwerkskammer Heilbronn                                    اتاق
  (   ) شغل          در ها مهارت مدارک، خارج در شده گرفته مدارک برابرسازی فرایند درباره مشاوره
دستی       های مهارت و آموزش شامل های

هایلبورن   تماس:  بازرگانی اتاق
لودویگ  بتینا

Allee 76, 74072 Heilbronn
bettina.ludwig@hwk-heilbronn.deایمیل: 
www.hwk-heilbronn.de
                                                                     Beratung Ausbildung Handwerk

دستی            مهارت دارای های شغل در آموزش به مربوط موضوعات در مشاوره
:تماس

سولون  فیگن
- فرانکونیا     هایلبورن دستی های مهارت اتاق

Figen.Sueluen@hwk-heilbronn.de ایمیل:
07131791123تلفن: 

- فرانکونیا     هایلبورن تجارت و صنعت Ausbildungsvermittlung für jugendliche  اتاق
Flüchtlinge

جوان      آوارگان برای آموزش کننده ارائه
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شاوپ  تماس: کبرند
 74074 Heilbronn; Ferdinand-Braun-Straße 20

bernd.schaupp@heilbronn.ihk.de :ایمیل
 www.heilbronn.ihk.de

http://www.heilbronn.ihk.de/

