
Giờ hành chính
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30 sáng đến 12:30 trưa
Thứ Hai và thứ Năm: 2:30 chiều đến 4:00 chiều

Kontakt 
Thành phố Vechta
Team Integration
Burgstraße 6
49377 Vechta
Phòng: E 02 và E 03 www.vechta.dewww.vechta.de

Team Integration của thành phố Vechta. 
Thông báo. Tư vấn. Kết nối mạng lưới.

TEAM INTEGRATION CỦA THÀNH PHỐ VECHTA.

Tên từ trái sang: Ferdi Karatas, Yurdagül Erdogdu, 
Catrin Freese, Indira Ejupi.

Team Integration:

Yurdagül Erdogdu · Phòng E 03 
Điện thoại: 04441 886-5013 
yurdaguel.erdogdu@vechta.de

Indira Ejupi · Phòng E 03 
Điện thoại: 04441 886-5012 
indira.ejupi@vechta.de

Catrin Freese · Phòng E 02 
Điện thoại: 04441 886-5003 
catrin.freese@vechta.de

Ferdi Karatas · Phòng E 02
Điện thoại: 04441 886-5005 
ferdi.karatas@vechta.de 

Team Integration của thành phố Vechta



CHÚNG TÔI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
VÀ LOẠI BỎ NHỮNG MỐI LO ÂU.

„Tôi có thể làm quen với những người 
khác ở đâu?“

„Tôi có thể học tiếng Đức ở đâu?“

“Tôi muốn làm công việc tình nguyện. 
Tôi có thể đăng ký ở đâu?„

„Tôi không tin tưởng chính quyền Đức.“

„Tôi không hiểu bức thư đó!“

„Tôi phải đăng ký học cho 
con ở đâu?“

Toàn bộ tổng quan về các đề xuất của chúng
tôi www.vechta.de

Tất cả các đề xuất đều miễn phí.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ ĐẾN 
VỚI CHÚNG TÔI.
Tất cả những người dân đến từ nước ngoài đều
có thể liên hệ với chúng tôi. Qua đó, chúng tôi 
không phân biệt gia đình và người độc thân, thanh 
niên và người cao niên, người tị nạn và người lao 
động thời vụ hay hợp đồng.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác của
mạng lưới và tình nguyện viên. Bất cứ ai muốn
tham gia tình nguyện đều có thể liên hệ với
chúng tôi.

Chúng tôi thông báo, tư vấn, kết nối mạng lưới.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU THUỘC VỀ 
NƠI ĐÂY.
Có hơn 33.000 người sống ở Vechta. Khoảng
5.600 người không sinh ra và lớn lên ở Đức. Họ
đến từ hơn 40 quốc gia xuất xứ khác nhau. Tất cả
mọi người đều là một phần của xã hội chúng ta.
Tất cả mọi người đều thuộc về nơi đây. Nhưng
không phải tất cả mọi người đều ngay lập tức tìm
thấy nhau.

Thành phố Vechta tán thành việc chung sống tốt
đẹp và hỗ trợ người dân đến từ các nước và các
nền văn hóa nước ngoài kết nối với nhau. Để làm
như vậy, điều này thường bắt đầu bằng việc học
tiếng Đức và hiểu về luật pháp Đức.
Team Integration tại tòa thị chính của Thành phố 
Vechta là đầu mối liên hệ cho nhiều câu hỏi. Chúng 
tôi làm giảm những mối lo âu ở những nơi không 
cần phải có những mối lo ấy.

CHÚNG TÔI ...
… luôn sẵn sàng tiếp đón trong giờ hành chính 

tại tòa thị chính (xem liên hệ).

… tư vấn cho phụ huynh về nhiều thắc mắc 
cuộc sống khác nhau.

… cung cấp các nhóm: CLB phụ huynh, CLB 
may vá, các nhóm mẫu giáo, 
nhóm mẹ - con v.v.

… hỗ trợ điền đơn.

… tìm kiếm trung tâm giữ trẻ và trường học cho 
trẻ em cùng với khách hàng của chúng tôi.

… thiết lập các mối liên hệ để đào tạo thêm 
thành một hướng dẫn viên về hội nhập.

… sắp xếp các khóa học tiếng Đức.

… hỗ trợ trong việc tìm kiếm các hoạt động 
giải trí và câu lạc bộ.


