دستگاهای جهانی :تا بحال این پروژها به انجام رسیده:
>>
<<

دفرتاداری ودفرتوکیل ومغازه دستگاهای موسیقی ونانوایی .کارگاه
سنگ وصالون ارایش ومزرعه وکرایه لباس عروس وقهوه خانه
ویاتعمیرکامپیوتر ومدرسه کار اموزی
کامپیوتر ودفرت فتوکپی وکسب وکار رشکت ودکوراسی جشنها ودی
جی ورشکت وغواصی ورشکت برق ومحل تعمیر موتورها ومغازه
عکاسی ومحل رشبت فروشی وتعمیرگاه مکانیکی ومحل بستنی
فروشی وانرتنت کافیه وخربنگار وصالون ارایش ومزرعه مرغداری
وقهوه خانه ورشکت چهار چوب پالستیکی وبخش کشاورزی
وکارگاه جوش کاری ورشکت لوله کشی ورشکت لبنیات ورشکت
پنجره سازی برای جلوگیری پشه ومحل خیاطه وصالون مانیکور
ورستوران پیتزا ودفرت گردشگری ورستوران وکرایه سه چرخه ونقاش
وقصاب خانه وفروش برق ومحل خال کوبی ورشکت تاکسی وبنا
متخصص رسامیک ومحل نجاری ودفرت ترجمه وصیادماهی وجایی
برای شسنت لباسها وتصمیم مواقع انرتنت ومغازه الکرتونیک وخانه
یتیامن ومحل تجاری.

برای سوال یا مشارکت ممکن زنگ زدن به «بنیادجهانی»
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« وسایل جهانی « :
که از طرف اتحاد اروپایی بهرتین پروژه انتخا ب شده برای برگشنت پناهنده ها به کشورشان.
Migratie in beweging

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel,
Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd
we hebben de ANBI-status. ,welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594
Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc’s
.t.b.v. de terugkeerders
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ایا دنبال کمک هستی اگر به کشورت برگشتی؟

جمعیه ایی درمتامی جهان وجود داردکه می تواند کمک کندما برای اینده
شام کمکتان می کنیم
مزارع مرغ

داری در اوگاندا

ایادرکشورتان می خواهیدرشکت کوچک برای خودتان تاسیس کنید؟
یا می خواهیدرشیک باشیدبا فامیل یا دوستان درکشورتان؟
ایا احتیاج به دستگاه یا موادخوب برای کارتان دارید؟
منی خواهی با دست خالی برگردی؟
.پس “بادستگاهای جهانی” مشارکت کن

چطوری کمک؟

ما مواد رابا صندوقی بزرگ برات می فرستیم .بعداز برگشنت به کشورت
.واین مواد عبارتندازکارجدیدتان تا بتوانیدخرجیتان رادربیاورید
ما صندوق مواد رابراتون می رسانیم بعد از چند هفته می توانید
کارتون را رشوع کنید

کدوم مواد؟

ش کاری در بوروندی
کارگاه جو

شام انرا خودت اماده می کنی .برای انکه برنامه ریزیت برای ما
مهم است  .دوست داریم با متام خوشحالی با شام بحث کنیم حتی
اگرمطمن نیستی وممکن است به شام نصیحت کنیم وبحث کنیم که
چگونه به شام کمک کنیم  .ما دستگاهای دست دوم داریم و بعضی
از موادجدید که ببینم رضوری براتون می خریم
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حل تجاری باز می کنند
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به چه کسانی می توانیم کمک کنیم؟

ممکن به اشخاص پناهنده یا کسانی که اقامت ندارندومجردها
وخانواده هایی که می خواهند به کشورشان برگردند واحتیاج
پول دارند

ما کی هستیم؟

بنیاد رسارسجهان این مرکزاختصاصش پشتیبان پناهندهاست
بالخره اسم بهرتین دستگاهای جهانی نام برد اسمش بهرتین
پروژه اروپایی برای برگشنت پناهنده ها به کشورشان
با کمک هم با IMO
اماده شدن برای سفرو دادن پول مرحله اول در کشورتان که
.در اونجا دفرت مخصوص دادن پول است
تا رسیدن صندوق به IMO

محل خیاطی در بوروندی

