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IOM Văn phòng tư vấn hồi hương
Một đề án của tổ chức quốc tế về di cư (IOM) được khuyến khích thông qua quỹ hồi hương của Liên
minh Châu Âu và Sở nội vụ và thể thao ở Berlin
Văn phòng tư vấn quan tâm tới những người, mà họ

• cần có sự tư vấn riêng về việc có khả năng hồi hương tự nguyện về quê quán, hay đã

quyết định tự nguyện hồi hương và muốn có thông tin chi tiết hơn, ví dụ về chương trình
REAG/GARP (Giúp đỡ cho việc tự nguyện hồi hương)

• muốn được thông tin về khả năng đi sang một đất nước khác
• muốn được thông tin về tình hình ở quê hương, nơi mà việc hồi hương sẽ diễn ra
• mong muốn có sự tư vấn và giới thiệu tiếp tới các tổ chức đối tác cũng như những
nơi tiếp nhận và các tổ chức của chính phủ và phi chính phủ tại địa bàn
Nếu quý vị có quan tâm xin hãy thỏa thuận lịch với chúng tôi.
Chúng tôi vui mừng về việc gọi điện thoại và việc đến thăm của quý vị!
Quý vị tìm thấy chúng tôi tại văn phòng chính quyền bang về các vấn đề công dân và trật tự công cộng
Sở ngoại kiều
đi bằng phương tiện:
Nhà A, tầng 1 / phòng 177
U 9 (xuống bến Amrumer Str.)
Friedrich-Krause-Ufer 24
S 41, S 42 ( xuống bếnWesthafen)
13353 Berlin
Bus 147, M27
Giờ mở cửa:

Thứ hai và thứ ba
07 giờ 00 – 14 giờ 00
Thứ năm
10 giờ 00 – 18 giờ 00
và theo lịch đã thỏa thuận qua điện thoại
Thứ tư và thứ sáu chỉ dành cho những lịch đã thỏa thuận qua điện thoại.

Telefon:
E-mail:

030/ 90269-4848
IOM-GERMANY@iom.int

Các thủ tục xuất cảnh sẽ được Văn phòng tư vấn của Chính quyền bang về sức khỏe và xã hội Berlin
(LAGeSo) tiến hành.
LAGeSo quý vị tìm thấy ở:
Số điện thoại:
Giờ mở cửa:
Đi đến bằng phương tiện:

Turmstraße 21, 10559 Berlin, Haus A, 3. OG
030/90229-3132/ -3133/ -3134/ -3135/ -3136
Thứ hai, thứ ba, thứ năm : Từ 09:00 đến 12:30 giờ và 13:30 đến 15:00 giờ
U 9 tới bến Turm Straße /
Bus: 101, 123, 178, M27, M245, TXL tới bến Turm Straße

