
Mediatori lingvistici, Heilbronn
Aceste informații vă oferă o perspectivă de ansamblu asupra 
locurilor în care puteți beneficia de sprijinul unui mediator 
lingvistic voluntar în orașul Heilbronn, ca să puteți purta 
conversațiile limba dvs. maternă.

Puteți beneficia de sprijin pentru discuțiile purtate la:

 » Grădinițe/creșe
 » Școli, printre altele și în timpul ședințelor cu părinții/

în zilele de înscriere/pentru înscrierile la școală
 » Orașul Heilbronn – Oficiul pentru familie, tineri și seniori 

(Departamentul pentru tineri și probleme sociale)
 » Birouri de consiliere, de ex. AWO/Caritas/Crucea Roșie 

Germană/asistență socială
 » Consultanță privind datoriile 
 » Centrul pentru locuri de muncă și agenția de muncă 
 » Instituțiile destinate persoanelor cu dizabilități sau 

aparținătorii acestora

Rumänisch

Eltern-Multiplikatoren*innen

Kulturelle Mittler*innen

Welcome Guides

Elternmentoren*innen



Din ce în ce mai multe persoane fizice se ocupă de traduceri 
și cer bani fără factură pentru acest lucru. 
Acest comportament reprezintă o infracțiune atât pentru cei 
care traduc, cât și pentru cei care plătesc. 
Vă rugăm să transmiteți mai departe această informație!
Vă rugăm să informați Oficiul administrativ pentru parti-
cipare și integrare, în cazul în care observați un astfel de 
comportament.

ATENȚIE

Găsiți informații în mai multe limbi la:

https://welcome.heilbronn.de 

Mediatorii lingvistici voluntari: 

 » sunt neutri 
 » se supun obligației de păstrare a confidențialității
 » nu sunt autorizați, ci prestează serviciile în mod voluntar

Cum se procedează pentru a solicita un mediator lingvistic? 

 » Solicitarea este gratuită și este valabilă pentru toate 
instituțiile din Heilbronn.

 » În cazul în care aveți nevoie de sprijinul unui interpret, 
vă rugăm să vă adresați direct instituțiilor (școli, grădinițe/
birouri de consiliere, etc.) și să solicitați acolo asistență 
pentru a purta discuții prin intermediul mediatorului 
lingvistic.

 » După aceea, instituțiile trimit solicitarea la Oficiul 
administrativ pentru participare și integrare și rezervă 
un mediator lingvistic.

 » Următoarea informație este esențială:  
Ce limbă/dialect vorbiți?

Contact Birou de coordonare

Rumänisch


