
 
 
 
 
 
 

 واصل التقدم في ألمانيا
 

- اآلن متاح لالستخدام: تطبيقك الجديد   

 - استشارة عن طريق محادثة سرية مجانية 

 يمكنك اآلن إجراء محادثة كتابية مع خبراء الهجرة الذين يعملون لدى منظمة خيرية ألمانية كبيرة.
 

قد تحتاجها كمهاجر في ألمانيا, على سبيل المثال معلومات عن:في هذا التطبيق يمكنك أن تجد الكثير من المعلومات التي   
 

المسكن, العمل, الحياة العامة وغيرها الكثير. -  
تواصل معنا عن طريق هذا التطبيق الجديد, يسعدنا ارشادك ومساعدتك. -  
 

 عندما تأتي إلى ألمانيا يكون لديك ربما الكثير من األسئلة التي تود طرحها مثل:
 

أستطيع تعلم اللغة األلمانية؟أين  -  
أين أستطيع أن أسجل نفسي؟ -  
أين يمكنني أن أجد فرصة عمل؟ -  
كيف يمكن االعتراف بخبرتي المهنية أو التعليمية؟ -  
 

.يمكنك أن تسألنا عن أي شيء تود معرفته  
 

 حمل تطبيقنا بشكل مجاني إما من مخزن التطبيقات أو من غوغل بالي

وذلك بالبحث عن التطبيق   

  
:معلومات أكثر باإلضافة إلى رابط تحميل التطبيق تجدها بسهولة على الموقع    

 www.mbeon.com 
 

 ال تتردد في التواصل معنا عن طريق هذا التطبيق.
 سنقدم لك الدعم.
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