
   Penaberên portal 
 
 Bi xêr hatîn Şaredariya Cappeln 
 
 
Ji Dil u Can hun bi xêr hatîn Şaredariya Cappeln ,li bakure Niedersachsen,li Oldenburger 
Münsterland a bedew (delal),di navbera Weser û Ems. 
 
 Civaka Cappeln doste malbateye ku ji civake re çalakan pêşkeş dike.Ku rêkeftine berfireh 
ji aliye Deran (Kenisa),ji kesen alikariwazên,komeleyên u rêxistinên û herweha  hêza heri 
bi qewet „hêza bi  hev re“jiyanake bedew (balkêş) li dora Ware me,(Cihe me )li 
Oldenburger Münstzerland dide me. 
 
Eme wê li ser van rûpelan  bi gelek zimanan,wê agahdar biken,çawa hun jiyana rojane li 
Almanya derbas bikin û li ser Zanyariye ji A yê hetani Z yê 
 
Eme peywendîyê têkilîyê bikin deste wê,da ji bo pirsên cuda cuda alikariyê bidin wê. 
 
Em kêfxweş in eger hun bibin beşek ji jiyana civaka çalak a me. 
 
 
Agahiyên sereke ji A yê  hetani Z yê 
 
 
A wek(Ausländerbehörde) maqama bîyanîyan (Daire  bîyanîyan) 
 
Maqama bîyanîyan dibeje........ 
 
Maqama bîyanîyan(Daire  bîyanîyan) Qanûnên (§ 71 AufenthG) ji bo mayîna  rûniştinê û 
gavên qanûnî berpirsiyarin. Ew (Daire  bîyanîyan)  biryarê li gor qanûnên  Mayîna bimînin 
(li Almanya biminen) qirare didin. Ji ber vê yekê rayedarên daire biyaniyan têkildaren e 
awil ji bo hemû pirsên di vê herêmên da. Pirsên giştî li ser qanûna biyaniyan karin ji 
Welatiyên Întegrasyonê ya Dezgeha Federal ji bo Koçberiyê û Penaberan bersive bistinen 
(BAMF). 
 
A wek(Asylantrag) daxweza mafê penaberî 
 
Di bin daxwaza penaberîya şexsî ye li cem daire penaberiye, te fahm kirin  go tu heqe 
penabreiye dixwaze.Kese penaberiyê dixwaze an mafê penaberiyê û parastina navnetewî, 
di muracata qanûna (AsylVfG) .dike ji penaxwazan vgl.§13 ji bo cara pêşî, ji bo serlêdana 
mafê penaberiyê li Dezgeha Federal ji bo Koçberiyê û Penaberan bidin,êv wek 
(penaberiyê) serlêdana pêşî bidome. Piştî temamkirina pêvajoya yekem li gor §71 
penaberiyê qanûna CMK'ê  (Procedure mafê penaberiyê) penaberan e (AsylVfG)wek 
berdewame Serîlêdana mafê penaberî be lêkolîn.(Pirsgotin: berdewame Serîlêdane). 
 
A wek Aufenhaltserlaubnis( izna rûniştinê /maqama  rûniştinê) 
 
Ji bo mana biyaniya li Almanyayê divê  awil destûr be standin. Ev destûr li cem  maqama 
bîyanîyan (Daire  bîyanîyan) te dayîn. Ew herdem bi sînor  û dibe ku li gorî bi hukmên 
hiqûqî te dirêjkirin an ji (daîmî dirêjkirin) destûrê çareseriya ku bê veguhartin. 
 
 



 
 
 
B wek Beratungsstelle Radikalisierung (Navenda şîretkarî û radîkalbûne) 
 
Daîreya Federal numarak Hotline raxistî (vekiriye), ji bo ku hemû kesên karinbin têkiliyê bi 
wanre deynen ku li ser radîkalbûna a hevalan, nasan  an bi fikarin û li ser vê mijarê pirsên 
we hebin. 
 
Tel:499119434343 
 
D wek Dublinverfahren (pêvajoyadublin) 
 
Di pêvajoya  Dublin de tê dîtin, ku kijan welate Ewrûpayê  ji bo lêkolîna serîlêdana mafê 
penaberiyê berpirsyar e. Ji bo ku be (misogerkirin) bicîh kirin, da her kese serîlêdana mafê 
penaberiyê di Yekîtiya Ewropayê wek Norwêc, Îzlanda, Swîsre û Lichtensteintê be pêşkêş 
kirin, ji bo naverok be  kontrolkirin, bi tenê ji hela yek dewlete ve. 
 
 
D wek Daueraufenhalt (Rûniştinê ya daîmî) 
 
Ev destûra rûniştinê ya daîmî ye, xerîbên ku ji welatên sêyem piştî pênc salan, 
bidestxistina mafê mayîna li welatekî ko endamê Yekîtiya Ewropayê. Ev title (heq) destur 
de we go hun karin herin Dewletekî din ê Endamê  Yekîtiya Ewropayê, wek destûra 
çareseriyê,wekhevi yên hemwelatîyên ji welatekî sêyemîn bi wek hemwelatîyên xwe bi 
xwe mesela ji bo  Ketina nav bazara kar û xizmetên civakî de (ji bo şixul). 
 
E wek Elektronischer Aufenhaltstitel (Destûra rûniştinê Elektronîk) 
 
Ev destûra rûniştinê elektronîk an belgeya fermî ya ku di formata karta kredîyê yê, ya bi 
bikaranîna Chip danine. Ev daneyên şexsî, di nav wan de wêneyên(resim) û more tilîyên 
te û li şûna li Etîketê berê e şirezkiri di pasaporta te de ten danin. Xwediyê destûra 
rûniştinê elektronîk derfet heye, da ku nasnameya we îspat bikin û ji bone sîgnatûrek 
elektronîk bi kalîte çebibe. 
 
E wek Erstaufnahmeeinrichtung (Destpêkê wergirtina avahîyeke) 
 
Li herêmên federal mecbûrin, ku bicihkirina pêwîst ji bo xanîyeki bidin kese penaber. Ji bo 
vê,  penaber di hefteyên pêşî de piştî helwesta serîlêdan ji bo penaberiyê we li  xanîyeki 
bên bicihkirin. 
 
F wek Familiennachzug (Hevgîhandina malbatê) 
 
Hevgîhiştina malbatî an qebûlkirina endamên malbate ji bo kese niştecîhan 
(Hemwelatîyên ) re an biyaniyan (xerib) bi destûra rûniştinê, ji bo armancên Hevgîhiştina 
malbatê,bi carekê de an jî di pey re jî, heta piştî bûyîna zarokekî biyanî li navxweyî   
(li almanya). Dive yek cudahiya navbera dîsa hevgîhandina zarokên û hevserê xwe (jî 
mêrê xwe) bike. 
 
 
 
 



G wek Gemeinwesen (civatî) 
 
Ev gotinek demdirêj kolektîf a civakiye. Ew ji bo hemû formên niha û dîrokî yên rêxistinê 
yên di jiyana mirovan bi hev re dijîn ten behskirin,bi awayekî giştî, civata giştî ya ku li 
derveyî yekîneya malbatê biçin. Di dewra nihade hema bêje dewlet bi tenê forme civatî yê. 
Lê rayedarên herêmî, karên wekî Karên bingehîn yê dewletê wek civakê heyje heben 
(miqate) bin. 
 
 
I wek Interkulturelle Kompetenz (kompetansê înterkulturel) 
 
kompetansê înterkulturel ewe ku mirov bikaribe bi kesên ji çandên din (cuda) 
têkiliyê bi bandor deyne. 
 
I wek Integrationskurs (qursên întegrasyonê) 
 
Heke tu dixwazî li Almanya bijî,divê hun xwe fêri Almani bikin.Ev girîng e,eger hûn li kar 
bêgerîn belgeyen dagirin an jî bixwazim kesên nû (merove nû) nas bikin.Divê tu hin tiştan 
di derbarê welatê ku tu lê dijî zanîbe.Dîrok,çand  û qanûne hiqûqî e vi welati. Ev hemû, di 
qursên întegrasyonê de fêr dibin. 
 
J wek Jugendmigrationsdienst (JMD) ( Dezgeha Ciwanên Koçberiyê) 
 
Dezgeha Ciwanên Koçberiyê piştgiriya şêwirmendî û ciwanen koçber e nuhatî ji ciwanan û 
mezinan heta 27 salî dike. 
 
M wek Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 
(Xizmetên şêwirmendiyê  ji bo koçberan) 
 
Ji sala 2005ve şêwirdariya koçbera a destpêkê (MEB) ji pere dewlete tê 
fînansekirin,koçberen mezin,bi taybetî jî wan kesên nuhatî,pêşniyari û rêberiyê bike ,e ku ji 
sala 2009 di bin teklîfê   „şêwirdariya koçbera ji bo koçberên mezin (kamil) (MBE) „be 
berdewam kirin.Navguhertin tu bandorên xwe li ser xebatên berbiçav li ser cihe şêwrê 
herêmî de tuneya. 
 
P wek Praktika (li ciyê kar,Praktikum) 
 
Di Praktikume da (cihe kar)we be zanîn (cerabandin) di kare xwede tu çiqasi zanê di 
şîrketeke an li tesîseke da (avahîyeke) hîn bibe. Xwendekar dikarin li Dezgeha Federal ji 
bo Praktikume (staj) temam bikin. 
 
S wek Stellenangebot (Pêşkêşiya kar) 
 
Ii Dezgeha Federal ji bo Kar (sixul) di malpera wan û li ser malpera  Rojname cihe 
(navnisane cihe sixul) Kar ten weşandin. 
 
Z wek Zulassung zum Intergrationskurs (Wergirtin Ji bo qursa întegrasyonê) 
 
Kesên, ku ne xwedî maf in ku  beşdari qursa întegrasyonê bibin-di nav wan de bo nimûne 
welatiyên YE (Yekitiye Ewropayê)  û hemwelatîyên Alman e go tera xwe almani nizanîn-
dikarin di bin hin mercên da û di çarçoveya cihên qursa wala be destûr were dain..Divê 
daxwazname li  Daîreya Federal ji bo Koçberiyê û Penaberan de be xwestin.   



 
Ansprechpartner / Hilfsangebote (Têkildarî / Alîkarî) 
 
Navenda şêwirdariya Koçberî û entegrasyonê 
 
Li Navenda şêwirdariya Koçberî û entegrasyonê alîkarîyê didin Penaber û biyaniyan bi 
rêya Şêwirmendî.Ew li ser mafê mayîna we alîkarî dikin ji bo Kar,perwerde mektebe, an jî 
perwerdeya meslekî,malbate,Zewacê,çalakiyên rojane. 
 
 
Caritas-Sozialwerk St.Elisabeth 
Intergrationsberatung Cloppenburg  (şêwirdarên entegrasyonê) 
 
Eschstraße 8 
49661 Cloppenburg 
Tel: 04471/ 70450 
 
 
 
Deutsches Rotes Kreuz  (Xaça Sor a Almanî) 
Kreisverband Cloppenburg e.V. 
Migrations-und Integrationsberatungsstelle   (Navenda şêwirdariya Koçberî û 
entegrasyonê) 
Hofkamp 2 
49661 Cloppenburg 
Tel: 04471/ 911027 
 
 
 
 
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Oldenburg Münsterland 
 
Migrationsberatung im Landkreis Cloppenburg  (şêwirdariya Koçbera li navçeya 
Cloppenburg) 
Friesoyther Straße 9 
49661 Cloppenburg 
Tel: 04471 / 1841717 
 
 
 
 
Jugendmigrationsdienst des Landkreis Cloppenburg    
(Dezgeha Xizmeta Ciwanên Koçbera) 
 
Caritas-Sozialwerk St.Elisabeth 
Jugendmigrationsdienst 
Eschstraße 8 
49661 Cloppenburg 
Tel: 04471 / 7045-24/25 
 
 
 



 
 
Cloppenburger Tafel 
(Cihe Xwarine li Cloippenburg) 
 
Cloppenburger Tafel tiştên xwarinê li Cloppenburge kom (dehev) dike û li kesên civakî 
(belengaz) û  debare wan nebaş parve dike. Da ku sûd ji vê pêşniyarê be girtin,pêwîsti bi 
Nasnameyek a Tafel heye. Ji bo daxwaze nasnama Tafel a pêşî tenê roja Pêncşeme seet 
ji 11heta 12  şixule we tê ditin. Ji bo hemû belge ku ji hatina (Miaş) ku tê nîşandin bi 
temamî,ne bi tenê rûpelek be radest  kirin. 
 
Cloppenburger Tafel e.V. 
Kirchhofstraße 15 
49661 Cloppenburg 
Tel: 04471 / 1842692 
 
 
Caritas Kleiderkammer   
(Cihe Cilan) 
 
Li cihe Carites kesen  hewcedar (belengaz) karin cilên kevin lê hîn baş bi heqeki erzan 
bistînin. 
Wexte vekirine roja Çarşem û Înê seet ji 9 :00 heta 11:00 û roja Sêşemê û Pêncşemê seet 
ji 15-17 
(seet 3 heta 5 evare) 
 
Caritas Klederkammer  (Cihe Cilan) 
   
Kirchhofstraße 11 
49661 Cloppenburg 
 
 
IQ Anerkennung-Qualifizierungberatungsstelle 
 ( danasînê  bi kompetensê) 
 
Li cihe bernameya danasînê "Entegrasyonê bi kompetensê „ agahiyên di derbarê  
pêvajoya  nasandina Meslekî û eleqedare nasandine ji bo doza xwe li cihe berpirsiyar. 
 
 
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft GmbH 
Raiffeisenstraße 24 
26122 Oldenburger 
Tel: 0441 / 21906819 
 
 
 Soziales Fahrradwerkstatt der Intergrationshilfe Cappeln 
( Cihe biskileta Sosyale Cappeln alîkariya yên entegrasyonê  ) 
 
Cihe (atolyeya) biskelete sosyale roja Sêşeme seet ji 14:00 heta 17:00.vekiriye. Wergirên 
civakî e (Sosyale) û penaber li vir karîn biskelet (bicycle) bi buhayeki erzan ji xwere bikirin. 
An jî  bi hevkariyê kesen dilxwaz biskelete xwe tamîr bikin. 
 



Soziale Fahrradwerkstatt der Intergrationshilfe Cappeln 
Große Straße 21 
49692 Cappeln 
 
 
 
 
 
Intergrationslotsen  (rêberên entegrasyonê) 
 
Rêberên (temsîle) entegrasyonê ya navçeya Cloppenburg e.V. temsîla berjewendiyên yên 
Koçberan dikin. 
karên taybetî yên Komele şêwra, (şêwiriya) Şopandin û piştgiriya penaberêna. 
Taybetmendiyên yên din  Komele ziman û perwerde, çandî,perwerde meslek û hîndekariyê 
yên dilxwaz û koçberan wek rêberên entegrasyonê, ziman û navbeynkarê çandî. Komel bi 
taybetî ji bo maf û wekheviya jinên koçber di jiyana malbatê de, perwerde, pîşeyî(meslek) û 
di civakê de.    
 
 
 
Intergrationslotsen im Landkreis Cloppenburg e,V. 
(Rêberên (temsîle) entegrasyonê ya navçeya Cloppenburg) 
 
Frau Mina Amiry   
Altes Stadttor 17 
49661 Cloppenburger 
Tel: 04471 / 882036 
 
 
Sonsatige Beratungsangebote 
 (Cihe yên din e şêwirdariyê) 
 
Frau Hosseiny 
Eschstraße 29 
49661 Cloppenburg 
Tel: 04471/ 15743 
 
 
 
Intergrationsbeauftrage der Gemeinde Cappeln (Berpirsa entegrasyonê ya Şaredariya 
Cappeln) 
 
Frau Effenberger 
Am Markt 3 
49692 Cappeln 
Tel: 04478 / 9484-34 


