
	  
	  
	  

www.fluechtlinge-degerloch.de 

 
 
 

 

Informationen für Flüchtlinge 

 پناهندگان برای اطالعات

Wer ist Freundeskreis degerlocher Flüchtlinge FDF)?   

    ؟است چه و کی ف د ف
                           

(ف د ف) دگرلوخ در پناهندگان حمایت انجمن
 یاد آلمانی زبان،کردن راهنمایی را پناهندگان هست هدفمان .است دگرلوخ محله شهروندهای از ابتکاری یک 

 محله مردم و شما میانجیگر و  ادارهات کارمندهای کار کمک طریق این به .زندگی ترز سازماندهی و دادن
 سمت باال صفحه این در که است رنگی سفید و قرمز دکمه (ف د ف) عضوهای  سمبول .میشویم دگرلوخ
 .شود می دیده داست

Welche Aufgaben hat der FDF? 

(ف د ف) برنامه و عرضه

 کارهای  .میشود شما به کمک ما کمک با .میشود گزاشته اختیار در شما برای که دارد مختلف گروه ۱۳ ف د ف
 !نیست (ف د ف) برنامه جوزه پناهندگی قانونهای و موشکالت و ادارهی

Was sollte man über Degerloch wissen? 

دگرلوخ محله اصالعات

 خرید برای مختلف ای مغازه اشتراسه اپله خیابان در  .داره جمعیت ۱۶۰۰۰ و است اشتوتگارت حومه دگرلوخ
 …اسپورت  ،عینک ،کفش برای مختلف بوتیکهای  ،فروشی عینک  ،بانک  ،داروخانه  ،سوپرمارکت .دارد وجود

 .است شفولد کوناتح بریگیت خانم مدیر ،دارد وجود محله شهرداری و کتابخانه  ،پولیس دگرلوخ در همچنین
(Brigitte Kunath Scheffold). ورزشی باشگاهای نمونه چند هست شما زندگی مکان مترو ایستگاه که وادو در 

 .کودکان برای بازی پارک و جنگل  ،تلوزیون بورج همچنین دارند وجود

Was sollte man über die Degerlocher /-innen wissen? 

 دگرلوخ مردمانه مورده در اصالعات

 .میکنند زندگی دونیا و اروپا  ،آلمان تمام از مردم ،شووابه نام به عسیلش جمعیت جوزه به دگرلوخ در
 دگرلوخ و ما مورد در  بیشتر اصالعات
 .کنید جمع اینترنت در میتوانید

http://www.refugeeguide.de/

Welche Mobilitätsangebote gibt es?

؟ متحرکی نمونهای

 شهر  نقاط تمام به روزمینی مترو و زیرزمینی مترو طریق از را شما که است بزرگی شبکه اشتوتگارت در
 شما از متر ۱۰۰ وادو  نام به شما زندگی مکان در بعدی ایستگاه .تاکسیرانی و اتوبوسرانی همچنین .میرساند

 ۲ از بعد خمعه تا دوشنبه از u۸ خت با .میکنند حرکت U۸ و U۷ شماره با مترو دو ایستگاه این در .است دور
 با  اشتوتگارت شهر مرکز به دگرلوخ ایستگاه از .میکند کار هفته تمام u۸ خت و  ،میرسید دگرلوخ به ایستگاه


