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أعزاءي القراء والقارئات،  

ــا. ألجــل تســهيل  ــة ديساو-روســاو، أرحــب بكــم بحــرارة يف مدينتن ــي عمــدة مدين بصفت

ــد  ــود ان من ــم ن ــات لك ــض التوجيه ــم  بع ــدم لك ــاو . نق ــة ديساو-روس ــم يف مدين تأقلمك

لكــم يــد العــون عــن طريــق كتيــب بوصلــة الرتحيــب. كيــف يتــم التخلــص مــن النفايــات 

املنزليــة بشــكل صحيــح؟ متــى تكــون ســاعات الراحــة التــي يجــب اخذهــا بعــن االعتبــار؟ 

كيــف يتــم تســليم الشــقة للاملــك وفقــا للعقــد؟ لجميــع هــذه األســئلة يف حياتنــا اليوميــة 

ســتجدون إجابــات ومعلومــات مهمــة يف الصفحــات التاليــة. 

ــن. يف  ــخاص املهم ــع األش ــل لجمي ــاعات العم ــال وس ــات االتص ــتجدون جه ــق س يف امللح

ــي  ــا، والت ــة يف مجتمعن ــن الرئيس ــد والقوان ــى القواع ــم ع ــود أن نطلعك ــه ن ــت نفس الوق

يجــب مراعاتهــا واحرتامهــا. نشــر هنــا إىل دســتورنا الدميقراطــي والقانــون األســايس 

ــذا  ــة«. ه ــان مصون ــة اإلنس ــة األوىل: »إن كرام ــول املقال ــة. تق ــا االتحادي ــة أملاني لجمهوري

هــو املبــدأ األســايس يف حياتنــا االجتامعيــة حيــث يتمتــع الرجــال والنســاء بنفــس الحقــوق 

وميكــن لكاهــام مامرســة حقهــم يف التصويــت واالنتخــاب ويجــب ان يحصــل كاهــام عــى 
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نفــس الفــرص الوظيفيــة يف الحيــاة. لكــن هــذا ال يشــمل فقــط النميزبــن الرجــل واملــرأة 

ــن  ــه ع ــد أو تفضيل ــد أح ــز ض ــوز التميي ــه ال يج ــى أن ــة ع ــادة الثالث ــص امل ــاً تن ــل أيض ي

ــه  ــه أو آرائ ــأه أو دين ــه أومنش ــه أو وطن ــه أو لغت ــه أو عرق ــن أصل ــر ع ــض النظ ــد، بغ اح

السياســية. التســامح الدينــي هــو أيضــاً دعامــة أساســبة يف حيااتنــا. يجــب احــرتام جميــع 

هــذه الحقــوق والقواعــد األساســية وتجســيدها. هــذه هــي األحجــار األساســية يف حياتنــا 

ــرة.  ــة الح االجتامعي

ــئلة أو او  ــم أس ــؤولة إذا كان لديك ــلطات املس ــال بالس ــرتددوا يف االتص ــم ال ت ــن فضلك م

ــدة  ــراءة جي ــى لكــم ق ــم املشــورة والدعــم لكــم. أمتن ــن تقدي ــى نتمكــن م استفســار، حت

ــا.  ــي يف مدينتن ــش االجتامع ــة يف التعاي ــا أن تشــاركوا بفعالي ــن دواعــي رسورن وســيكون م

        بيتر كوراس  
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مقدمة

انه ألمر جيد ان تكون ضيفا يف مكان ما، ولكن

من األفضل ان تشعر فيه وكأنك يف منزلك 

نحــن نرحــب بحــرارة بجميــع املهاجريــن الذيــن وصلواحديثــاً إىل مدينــة ديســاو روســاو. 

مــع هــذا الدليــل، نــود أن نقــدم لكــم نبــذة صغــرة عــن الحيــاة يف مدينتنــا. هنــا ميكنكــم 

العثــور عــى جميــع املناطــق الحيويــة يف ملحــة والحصــول عــى ملحــة عامــة عــن املرافــق 

يف املدينــة. 

روســاو  ديســاو  ملدينــة  االندمــاج  مكتــب  قبــل  مــن  الدليــل  هــذا  إنشــاء  تــم 

 St. بالتعــاون مــع رشكــة ســانت يوهنــس Integrationsbüro der Stadt Dessau-Roßlau

Johannis GmbH وجامعــة انهالــت للعلــوم التطبيقيــة Hochschule Anhalt  ملزيــد مــن 

ــا.  ــال بن ــرتددوا يف االتص ــات ال ت ــئلة أو االقرتاح األس

ــى أن نســهل وصولكــم مــع هــذا  ــم إىل ديســاو روســاو وأمتن ــوا قــد وصلت ــا أن تكون يرسن

ــب . الكتي

ديساو-روسالو باختصار  

ــغ  تقــع ديســاو روســاو يف قلــب واليــة سكســونيا-أنهالت، مــن حيــث عــدد ســكانها البال

حــوايل 83000 نســمة، خلــف هالــه وماغدبــورغ، ثالــث أكــر مدينــة يف ساكســونيا انهالــت. 

تقــع مدينتنــا يف وســط منظــر طبيعــي واســع للنهــر وبــن نهــري األلبــه واملولديــه، حيــث 

يصــب نهراملولديــه يف  األلبــة يف املدينــة. كانــت ديســاو عــر التاريــخ عاصمــة ومــكان إقامــة 

الدوقيــة والحقــا دوقيــة انهالت-ديســاو وأنهالــت. لهــذا الســبب، ديساو-روســاو محاطــة 

بالعديــد مــن القــاع واملتنزهــات، وبالتــايل فهــي واحــدة مــن أكــر املــدن خــرة يف أملانيــا. 

 

يوجــد أيًضــا مطبــخ تقليــدي يف املنطقــة عــى ســبيل املثــال »اللحــم املفــروم« هــو طبــق 

مشــهور يتكــون مــن صلصــة اللحــم مــع البطاطــس املهروســة واملخلــل. باإلضافــة إىل ذلــك 

يحــب النــاس يف املنطقــة أكل لحــم املقــدد أو البصــل. كــام يهتــم النــاس هنــا يف الرياضــة و 

منفتحــن للثقافــات األخــرى.
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الحقــوق األساســية تحمــي حريــة الفــرد وتضمــن املســاواةبن جميــع املواطنــن. وهــي جــزء 

ــوق  ــة معظــم الحق ــا االتحادي ــة أملاني ــون األســايس وهــو دســتور جمهوري ــن القان ــم م مه

األساســية يف أملانيــا متاحــة  لجميــع النــاس، بغــض النظــر عــن جنســيتهم. 

هذه هي الحقوق األساسية باختصار: 

املادة  1: 

)1( كرامة اإلنسان مصونة 

املادة  2: 

ــوق  ــك حق ــه ال ينته ــا ان ــخصيته طامل ــن ش ــر ع ــة التعب ــق يف حري ــان الح ــكل انس )1( ل

اآلخريــن أو يخالــف النظــام الدســتوري أو القوانــن. )2(:  لــكل فــرد الحــق يف حيــاة 

ــوق إال  ــذه الحق ــل يف ه ــوز التدخ ــة. ال يج ــخص مصوون ــة الش ــدية. حري ــامة الجس والس

ــون.  ــاس القان ــى أس ع

املادة 3: 

ــوز  ــية. )3( ال يج ــاء سواس ــال والنس ــون. )2( الرج ــام القان ــية أم ــاس سواس ــع الن )1( جمي

نفضيــل  أي شــخص أو إهاملــه، بســبب الجنــس أو النســب أو العــرق أو اللغــة أو الوطــن 

ــد بســبب  ــي أو السياســية. ال يجــوز ألحــد أن يضطه ــدة أو اآلراء الدين أو األصــل أو العقي

إعاقتــه. 

املادة 4: 

)1( حرية العقيدة والضمر وحرية االعرتاف الديني والفلسفي غر قابلة لانتهاك 
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15 التسجيل يف مكتب تسجيل املواطنني ومكتب الهجرة  

يجــب عــى مواطنــي االتحــاد األورويب واملواطنــن الســويرسين وكــام أيضــا عــى الطــاب 

األجانــب التســجيل يف مكتــب تســجيل املواطنــن Bürgeramt ) < ص ٩0، الفصــل 2( فــورا 

بعــد الوصــول اىل املانيــا. للتســجيل يف مكتــب تســجيل املواطنــن، يجــب احضــار  إىل جــواز 

الســفر الشــخيص وصــورة شــخصية ووثيقــة تســجيل يف احــد رشكات التامــن الصحيــة . 

يجــب عــى جميــع القادمــون مــن خــارج دول االتحــاد األورويب واملنطقــة االقتصاديــة 

ــب Ausländerbehörde ) < ص  ــب االجان ــدى مكت ــجيل ل ــويرسا تس ــة وس األوروبي

٩0، الفصــل 2(. مكتــب االجانــب مســؤول عــن جميــع مســائل االقامــات.  حيــث متنــح 

اإلقامــة أو ترصيــح إقامــة دامئــة.   

إذا كنــت قادًمــا إىل ديساو-روســاو يف إطــار إجــراء لجــوء، يتلقــى مكتــب الهجــرة جميــع 

املعلومــات عــن حالــة قضيتــك. ومــع ذلــك، يجــب عليــك التســجيل شــخصياً مــع جميــع 

أفــراد العائلــة يف مكتــب الهجــرة. إن أمكــن، يفضــل إحضــار مرتجــم ) < ص 112، الفصــل 

  .)1٤

ترصيح اإلقامة

ــة.  ــح اقام ــايس إىل ترصي ــكل أس ــب بش ــاج األجان ــا، يحت ــة فيه ــا واإلقام ــول اىل املاني للدخ

يتــم منــح هــذا يف شــكل ترصيــح اإلقامــة. مبوجــب قانــون الهجــرة، يتــم متييــز اثنــن مــن 

ــة الدامئــة. ــص اإلقام ــة وترخي ــح اإلقام ــاب، ترصي األلق

ــة،  ــة الدامئ ــح اإلقام ــى ترصي ــول ع ــة. للحص ــون مفتوح ــة تك ــة الدامئ ــص اإلقام ترخي

يجــب أن يكــون لديــك عــادة ترصيــح إقامــة ملــدة خمــس ســنوات وتفــي مبتطلبــات 

ــك  ــراد عائلت ــك تأمــن مصــدر رزقــك ورزق أف ــال، يجــب علي أخــرى. عــى ســبيل املث

بشــكل مســتقل. يجــب أن تكــون لديــك إملــام جيــد باللغــة األملانيــة ويجــب أال يكــون 

لديــك ســجل جنــايئ. كــام ميكــن إصــدار ترصيــح اإلقامــة الدامئــة للمهاجريــن املؤهلــن 

تأهيــاً عاليــاً بعــد فــرتة زمنيــة أقــرص.

يتــم منــح ترصيــح اإلقامــة بشــكل عــام لفــرتة محــدودة ويتــم منحــه لغــرض محــدد لإلقامــة 

هنــاك أربعــة أشــكال مــن الحاميــة يف إجــراءات اللجــوء: )1( اللجــوء، )2( حاميــة الاجئــن، 

)3( الحاميــة اإلضافيــة )٤( حظــر الرتحيــل الوطنــي
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1. يحصــل األشــخاص املعــرتف بهــم الذيــن يحــق لهــم اللجــوء يف أملانيــا عــى ترصيــح 

إقامــة ملــدة ثــاث ســنوات جــواز ســفر أملــاين بديــل )وثيقــة ســفر(   

2- يحصل الاجئون املعرتف بهم عى ترصيح إقامة ملدة ثاث سنوات 

3- يحصــل الحاملــن لحالــة حاميــة فرعيــة عــى ترصيــح اإلقامــة يف أملانيــا ملــدة عــام 

واحــد 

ــام  ــدة ع ــة ألســباب إنســانية مل ــح إقام ــل ترصي ــي عــى الرتحي ٤- مينحــك حظــر وطن

واحــد 

ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول أشــكال الحاميــة مــن مكتــب االجانــب 

للمكتــب  اإللكــرتوين  املوقــع  عــى  أو   )2 الفصــل   ،٩0 ص   >  (  Ausländerbehörde

 > ( Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge  االتحــادي للهجــرة والاجئــن

ص ٩0، الفصــل 2(.

التمثيل القانوين 

ــون ومستشــارون  ــون هــم ممثل ــام. املحام ــه مح ــا الحــق يف أن ميثل ــكل شــخص يف أملاني ل

مســتقلون يف مختلــف مجــاالت القانــون، عــى ســبيل املثــال يف مجــال اإلقامــة. خــال القيــام 

ــر  ــو ام ــوين ه ــل القان ــام. التمثي ــل مح ــن قب ــك م ــم متثيل ــن أن يت ــراءات اللجــوء، ميك بإج

ــه.  ــار مــن تريــد متثيل طوعــي حيــث ان املحامــي غــر ملــزم بتمثيلــك  لديــك حريــة اختي

ــك  ــف ل ــب أن يكش ــي. يج ــن املحام ــك وب ــد  بين ــرام عق ــم إب ــديئ، يت ــاور املب ــد التش بع

ــا، جلــب  املحامــي عــن نطــاق عملــه والتكاليــف املرتتبــة عــى ذلــك. إذا كان ذلــك  ممكًن

مرتجــم Sprachmittler  ) < ص 112، الفصــل 1٤( يف املحادثــة لضــامن التواصــل الجيــد. 

إذا كنــت ترغــب يف الحصــول عــى مســاعدة محامــي، يرجــى االتصــال بخدمــة االستشــارة 

والدعــم gesonderte Beratung und Betreuung ) < ص 112، الفصــل 1٤( حيــث 

ــاك االســتعانة مبحامــي.  ميكنــك هن
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فتح حساب بنيك  

لــكل شــخص الحــق يف الحصــول عــى حســاب مــرصيف يحتــوي عــى ميــزات أساســية مثــل 

ــة. لفتــح حســاب بنــي،  ــة ومدفوعــات البطاقــات والتحويــات املرصفي الســحوبات النقدي

ــح  ــون ترصي ــن يحمل ــة الذي ــدان الثالث ــا البل ــاد األورويب ورعاي ــي االتح ــى مواطن ــب ع يج

ــك  ــوء وأولئ ــي اللج ــبة مللتم ــفرهم.  بالنس ــواز س ــم أو ج ــة هويته ــم بطاق ــة تقدي إقام

الذيــن ليــس بحوزتهــم وثائــق جــوازات الســفر، يكفــي إثبــات الوصــول اىل املانيــا أو ترصيــح 

ــة. ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى حســاب  اإلقامــة أو وثيقــة قبــول اإلقامــة املؤقت

اويل مــن البنــك الــذي تختــاره باســتخدام اســتامرات تقديــم  الطلبــات حيــث يرتتــب عليــك 

دفــع رســوم تفعيــل الحســاب ملــرة واحــدة. الحســاب االويل و هــو حســاب بطاقــة االئتــامن. 

ــر  ــوال أك ــل أم ــق ســحب أو تحوي ــن طري ــون ع ــك تســديد الدي ــه ال ميكن ــي أن ــام يعن  م

مــن الرصيــد املوجــود يف حســابك. إذا كنــت ترغــب يف فتــح حســاب جــاري مــع إمكانيــة 

الحصــول عــى قــرض، فالرجــاء االتصــال ببنــك مــن اختيــارك, ولكــن يجــب االنتبــاه اىل أن 

تكاليــف مرتفعــة ممكــن ان ترتتــب عليــك يف حــال قمــت بســحب مبلــغ اكــر مــن املوجــود 

يف حســابك البنــي. 

 

 

العقود والديون 

ال توقــع العقــود التــي مل تفهمهــا حًقــا. قبــل أن تقــوم بــراء يشء مــا، اســتعلم عــن امكانيــة 

إلغــاء العقــد. يف الغالــب لديــك فقــط 1٤ يومــا لتعلــن االنســحاب مــن الــراء. قبــل إبــرام 

عقــد عــى ســبيل املثــال )عقــود الهاتــف املحمــول(، أوضــح املــدة التــي تريــد االلتــزام بهــا 

بالعقــد و مــا هــي التكاليــف الشــهرية ومــا إذا كان العقــد مناســبًا للغــرض املقصــود. 

بالنســبة للمشــرتيات الكبــرة، غالبــاً مــا تقــدم البنــوك قروضــاً. يفــرض البنــك فائدة عى 

األمــوال املقرتضــة، وتكــون عــادة بنســبة مرتفعــة للغايــة. فكــر جيــداً قبــل أن تقــدم 

عــى أخــذ  قــرض وتذكــر بـــأنه  قــد تضطــر إىل ســداد القــرض لســنوات عديــدة. اطلــب 

 Schuldnerberatung املســاعدة برسعــة مــن خدمــة االستشــارات املتعلقــة بالديــون

) < ص ٩0-٩1، الفصــل 3( إذا أدركــت أنــه مل يعــد بإمكانــك ســداد القــرض.
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الخدمات اإلجتامعية  

أملانيــا هــي دولــة اجتامعيــة ومســؤولة عــن تأمــن  الضــامن االجتامعــي ملواطنيهــا. حيــث 

يتــم دفــع االســتحقاقات االجتامعيــة مــن قبــل الدولــة إذا لــزم األمــر. الهــدف مــن املزايــا 

االجتامعيــة هــو ضــامن الحــد األدىن مــن جــودة الحيــاة لجميــع املواطنــن. تشــمل املزايــا 

اإلجتامعيــة خدمــات ملصاريــف الحيــاة كالســكن  واإلندمــاج اإلجتامعــي. 

خدمات وفقا لقانون خدمة طالبي اللجوء

ــايل  ــم م ــى دع ــا ع ــاء يف أملاني ــم البق ــموح له ــخاص املس ــوء واألش ــو اللج ــل ملتمس يحص

ــة واإلندمــاج )ص.،  ــل مكتــب الشــؤون االجتامعي ــم دفــع هــذا الدعــم مــن قب أســايس. يت

الفصــل 3( عــى أســاس قانــون منافــع ملتمــي اللجــوء وقانــون الضــامن االجتامعــي الثــاين 

عــر. الــرط األســايس هــو أنــك ال تتلقــى أي أمــوال مــن أي جهــة أخــرى وليــس لديــك أي 

أمــوال لنفســك. للتســجيل يف مكتــب الشــؤون االجتامعيــة واالندمــاج، ســتحتاج إىل هويتــك 

وشــهادة التســجيل يف مكتــب املواطنــن، و لــي تتمكــن مــن تلقــي الخدمــات، يجــب عليــك 

تقديــم طلــب.  يتــم اســتخدام اإلعانــات لتمويــل اإلقامــة و الســكن وتأمــن ســبل العيــش 

ومصاريــف الحيــاة.

ــة ملــرة واحــدة يف ظــروف  ــة واالندمــاج املعون ــر مكتــب الشــؤون االجتامعي كــام يوف

خاصــة. ويشــمل ذلــك املســاعدة يف التجهيــزات األوليــة للشــقة، واملســاعدة عــى رشاء 

املابــس واملســاعدات األوليــة للمعــدات األوليــة للحمــل والــوالدة. مــن أجــل الحصــول 

عــى هــذه االعانــات، يجــب عليــك إثبــات الحاجــة وتقديــم طلــب.

ــن،  ــب االتحــادي للهجــرة والاجئ ــن املكت ــن م ــة مأم ــح إقام ــك عــى ترصي مبجــرد حصول

يجــب عليــك التســجيل لــدى مركــز العمــل )الجــوب ســنرت( Jobcenter ) < ص ٩1، الفصــل 

3( الــذي ســيكون مســؤول عنــك بعــد التســجيل .

  )SGB II( الخدمات او اإلعانات وفًقا للقانون االجتامعي الثاين

ــا، فســتحصل عــى دعــم مــايل  إذا حصلــت عــى ترصيــح إقامــة ُمأمــن وال تعمــل يف أملاني

أســايس. يتــم دفــع هــذا مــن قبــل مركــز العمــل )جــوب ســنرت(  Jobcenter ) < ص ٩1، 

الفصــل 3(، عــى أســاس قانــون الضــامن االجتامعــي الثــاين. الــرط األســايس للحصــول عــى 

الدعــم هــو أنــك ال متلــك أي نقــود وليــس باســتطاعتك توفرهــا لنفســك يف الوقــت الحــايل. 
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ــب  ــجيل يف مكت ــهادة التس ــة وش ــة الهوي ــتحتاج إىل بطاق ــل، س ــز العم ــجيل يف  مرك للتس

ــات و  ــتخدام الخدم ــم اس ــب. يت ــم طل ــك تقدي ــب علي ــات، يج ــي اإلعان ــن.  لتلق املواطن

ــة. ــاة اليومي ــات لتمويــل اإلقامــة والســكن  و ســبل العيــش ومصاريــف الحي اإلعان

يوفــر مركــز العمــل مزايــا ملــرة واحــدة يف ظــروف خاصــة. ويشــمل ذلــك املعــدات األوليــة 

ــن أيضــاً رشاء  ــك، ميك ــة إىل ذل ــوالدة. باإلضاف ــل وال ــاء الحم ــس  أثن ــك املاب ــزل، وكذل للمن

وإصــاح أحذيــة العظــام ) األحذيــة الطبيــة(، وإصــاح املعــدات  العاجيــة وكذلــك 

اســتئجارها . مــن أجــل الحصــول عــى هــذه الخدمــات، يجــب عليــك إثبــات حاجتــك لهــا 

ــب.  ــم طل وتقدي

إعانة اإلسكان  

كمســتأجر، قــد تكــون مؤهــاً للحصــول عــى إعانــة اإلســكان. إعانــة االســكان هــو إعانــة 

مــن الدولــة لدفــع تكاليــف الســكن. يعتمــد الحصــول عــى إعانــة الســكن عــى العوامــل 

التاليــة.

1. عدد أفراد األرسة

2. مبلغ إجاميل الدخل

3. مبلغ اإليجار

ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات ومنــاذج الطلبــات مــن مكتــب إعانــة اإلســكان  

Wohngeldbehörde ) < ص ٩1، الفصــل 3(. 

 

إعانات الطفل والوالدين  

مواطنــي الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب مواطنــي كل مــن الدول أيســلندا وليختنشــتاين 

والرنويــج وســويرسا و املتحدثــة باللغــة األملانيــة لديهــم الحــق بالحصــول عــى اعانــة ماديــة 

للطفــل والوالديــن، رشيطــة العمــل يف أملانيــا أو الســكن فيهــا. كــام ميكــن لألشــخاص الذيــن 

لديهــم ترصيــح إقامــة دامئــة الحصــول عــى إعانــة األطفــال وإعانــة الوالديــن.

ــن  ــة الوالدي ــال وإعان ــة األطف ــك االســتفادة مــن إعان ــح اإلقامــة، ميكن ــك ترصي إذا كان لدي

إذا كان يحــق لــك العمــل يف أملانيــا أو عملــت هنــا ســابقا. مــن يحمــل ترصيــح اإلقامــة يف 
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املانيــا ويعيــش يف حــاالت صعبــة، او يف وضــع الحاميــة املؤقتــة وقــف الرتحيــل أو بســبب 

ــاث  ــدة ث ــة مل ــد إقام ــن بع ــة الوالدي ــى اعان ــد االم يتلق ــات للعــودة اىل البل وجــود صعوب

ســنوات. ميكــن الحصــول عــى املشــورة واســتامرة طلــب إعانــة الطفــل مــن صنــدوق األرسة 

 Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit التابــع للوكالــة االتحاديــة للتوظيــف

ــب  ــن يف مكت ــة الوالدي ــى اعان ــب للحصــول ع ــم طل ــك تقدي ) < ص ٩1، الفصــل 3( ميكن

ــل 3(.  ــة Elterngeldstelle ) < ص ٩1، الفص ــتحقاقات األبوي االس

اعانات للتعليم واملشاركة لألطفال واملراهقني  

ــل  ــن األرس ذات الدخ ــباب م ــال والش ــم األطف ــاركة« تدع ــم واملش ــة التعلي ــات »حزم اعان

املنخفــض. يحــق ألطفالــك الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 18 عاًمــا الذيــن يذهيــون إىل ريــاض 

ــا  ــى مزاي ــول ع ــا الحص ــة يف أملاني ــورت( أو املدرس ــة )اله ــة النهاري ــال أو دور الرعاي األطف

ــم واملشــاركة.  ــة للتعلي إضافي

ميكن استخدام اإلعانات املقدمة من حزمة التعليم واملشاركة، عى سبيل املثال:

- املشاركة يف الرحات املدرسية

- املشاركة يف النشاطات الرياضية والرتفيهية واملوسيقية

- دروس تقوية يف املواد الدراسية 

- املشاركة يف غداء مشرتك يف املدرسة أو الروضة

- اللوازم املدرسية

 

ــدم  ــك التق ــب علي ــة. يج ــات اجتامعي ــي االعان ــن متلق ــون م ــو أن تك ــايس ه ــرط األس ال

بطلــب للحصــول عــى مزايــا حزمــة التعليــم واملشــاركة يف الجهــة التــي تتلقــى منهــا االعانــة 

)مركــز العمــل أو املكتــب االجتامعــي واالندمــاج(

مصاريف الجنازة بعد وفاة االقارب 

ــب اتخــاذ إجــراء فــوري  ــا جــًدا ويتطل ــة مفاجئً ــراد العائل ــا يكــون مــوت أحــد أف ــا م غالبً

ــن ٤ و1٤  ــازة ب ــرتة الجن ــرتاوح ف ــا. وت ــزي يف أملاني ــزام جنائ ــد الت ــارب. يوج ــل األق ــن قب م

يوًمــا، حســب نــوع الدفــن )األرض، النــار، البحــرة( يجــب أن يتــم تنفيــذ الجنــازة يف مقــرة.  

الدفــن يف أملانيــا يوجــد التــزام التابــوت. إذا كنــت مهتــاًم بجنــازة املســلمن,يرجى  االتصــال 

ــل 3(. ــايف Multikulturelle Zentrum ) < ص ٩1، الفص ــدد الثق ــز التع مبرك
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يف حــال حــدوث الوفــاة يف العيــادة او املستشــفى، ســيتم إصــدار شــهادة الوفــاة 

مبــارشة عــى الفــور. إذا تــويف أحــد أفــراد األرسة يف املنــزل، يجــب اســتدعاء الطبيــب 

ــال  ــتقوم باالتص ــك، س ــد ذل ــهادة الوفــاة. بع ــول عــى ش ــاة والحص ــخيص الوف لتش

مبؤسســة دفــن املــوىت، والــذي ســيأخذ الجثــة إىل مرحــة خــال 36 ســاعة وبــدء كل 

الخطــوات الروريــة. ســتقوم مؤسســة دفــن املــوىت بتحديــد موعــد الجنــازة معكــم 

ــات. ــن الرتتيب ــد م وإجــراء مزي

يجــب اعــام البلديــة Standesamt ) < ص ٩2، الفصــل 3( عــن الوفــاة مــن أجــل الحصــول 

ــزم  ــاد، وإذا ل ــة، شــهادة املي ــة الهوي ــاج إىل  بطاق ــذا الغــرض تحت ــاة. له عــى شــهادة الوف

ــة، يجــب  ــة مادي ــويف يحصــل عــى اعان ــة كان املت ــة. يف حال ــزواج مطلوب ــر، شــهادة ال األم

أيًضــا إرســال شــهادة الوفــاة إىل الجهــة املانحــة  كمكتــب الشــؤون االجتامعيــة واالندمــاج  

Amt für Soziales und Integration  ) < ص ٩2، الفصــل 3( أو إىل مركــز العمــل 

Jobcenter ) < ص ٩2، الفصــل 3(.

يف حالــة وفــاة أحــد أفــراد األرسة ميكــن الحصــول عــى مســاعدة لتمويــل جنازته. ســيتم 

منــح تكلفــة الجنــازة إذا مل يــرتك املتــوىف عقــاًرا كافيًــا أو مل يتمكــن مقــدم الطلــب مــن 

دفــع نفقــات الجنــازة بنفســه. يجــب تقديــم طلــب للحصــول عــى تكاليــف الجنــازة 

يف مكتــب الشــؤون االجتامعيــة واالندمــاج.
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25 البحث عن البيوت و اإليجار  

ــكنية  ــات ( الس ــركات ) الجمعي ــدى ال ــؤال ل ــك الس ــكن ميكن ــن مس ــث ع ــت تبح إذا كن

Wohnungsgenossenschaften ) < ص ٩2، الفصــل ٤( او عــى االنرتنــت يف العديــد مــن 

مواقــع الــركات العقاريــة.  العديــد مــن الصحــف أيضــا تنــر إعانــات عــن شــقق. قبــل 

التوقيــع عــى عقــد اإليجــار، يجــب عليــك أن تكــون عــى معرفــة بكافــة التفاصيــل: كمبلــغ 

ــد  ــدة عق ــايل، وم ــة( والضــامن امل ــف التدفئ ــة )ال ســيام تكالي ــف الجانبي اإليجــار، والتكالي

اإليجــار )محــددة أو إىل أجــل غــر مســمى( والتزامــات ترميــم و تحديــث الســكن.

إذا كان لديــك وثيقــة رخصــة للســكن، فيمكنــك الحصــول عــى املســاعدة مــن مكتــب 

الخدمــات االجتامعيــة واالندمــاج يف البحــث عــن ســكن. ميكــن تقديــم هــذه الوثيقــة 

   Amt für Soziales und Integration ــاج ــة واالندم ــؤون االجتامعي ــب الش يف مكت

) < ص ٩2، الفصــل ٤(.

عنــد الحصــول عــى الشــقة، يتعــن عليــك التوقيــع عــى بروتوكــول االنتقــال، مــع توقيعــك، 

فإنــك توافــق عــى حالــة الشــقة عنــد تســلمها. بالنســبة للعيــوب غــر املذكــورة يف البــدئ، 

ميکــن ملالــك العقــار أن يلومــك يف وقــت الحــق. ميكــن للاملــك طلــب تأمــن الشــقة وهــو 

مبلــغ مــايل كضــامن. إذا تركــت الشــقة يف حالــة ســيئة بعــد مغادرتــك أو مل تدفــع اإليجــار 

ــة  ــات االجتامعي ــب الخدم ــل أو مكت ــز العم ــوز ملرك ــامن. يج ــيحتفظ بالض ــل، فس بالكام

واالدمــاج إصــدار قــرض مقابــل مبلــغ التأمــن.

إضافــة اىل اجــار الشــقة يرتتــب عليــك دفــع تكاليــف جانبيــة كتكاليــف التدفئــة واملــاء 

ــف  ــم وضــع حســاب التكالي ــات، ويت ــن النفاي ــص م ــرصف الصحــي ورســوم التخل وال

ــهريا  ــن ش ــغ مع ــع مبل ــتأجر دف ــى املس ــب ع ــادة يج ــنة. ع ــرة يف الس ــة م الجانبي

ــغ املســددة. ــورة باملبال ــى فات ــنة ع ــة كل س ــة ويحصــل يف نهاي ــف الجانبي للتكالي

ــب  ــد ملكت ــك الجدي ــاء عنوان ــك إعط ــب علي ــزل يتوج ــن املن ــال م ــوي االنتق ــت تن إذا كن

ــا. يجــب عليــك إعطــاء  املواطنــن Bürgeramt ) < ص ٩2، الفصــل ٤( يف غضــون 1٤ يوًم

مكتــب الريــد Post ) < ص ٩2، الفصــل ٤( طلــب تحويــل مؤقــت للرســائل. ســيتم توجيــه 

خطاباتــك وطــرودك تلقائيًــا إىل عنوانــك الجديــد لفــرتة زمنيــة متفــق عليهــا. هــذه الخدمــة 

تكلــف رســوما ماليــة. يجــب عليــك أيًضــا اســتغال الوقــت الــذي يتــم فيــه تشــغيل طلــب 

ــك بشــأن  ــا إىل ذل ــب وم ــوك ورشكات التأمــن واملكات ــل مؤقــت للرســائل إلعــام البن تحوي

انتقالــك. يرجــى ماحظــة أنــه مــن املعتــاد يف أملانيــا ماحظــة فــرتة إشــعار مدتهــا 3 أشــهر 

إذا كنــت ترغــب يف االنتقــال إىل شــقة أخــرى.



26 االيواء خالل إجراءات اللجوء ويف حالة اإلقامة املؤقتة ملنع الرتحيل 

طــوال مــدة إجــراءات اللجــوء أو اجــراءات اإلقامــة املؤقتــة ملنــع الرتحيــل، ســيتم تحويلــك 

ــي   اللجــوء يف هالرشــتات إىل ديســاو روســاو. حيــث  ــاء املركــزي لطالب ــز اإللتق مــن مرك

 Amt توفــر لــك املدينــة ســكًنا مســتأجرًا مــن قبــل مكتــب الخدمــات االجتامعيــة واالدمــاج

für Soziales und Integration  ) < ص ٩2، الفصــل ٤(. املفروشــات )الرسيــر، الخزانــة، 

الــخ( املقدمــة ضمــن املســكن هــي ملــك للمدينــة. يتــم دفــع اإليجــار مــن قبــل مكتــب 

الخدمــات االجتامعيــة واالندمــاج للاملــك. كــام تدفــع التكاليــف اإلضافيــة للكهربــاء و املــاء 

والتدفئــة والنفايــات إىل املرافــق املســؤولة. 

ويدعــم موظفــو مكتــب الخدمــات االجتامعيــة واالندمــاج األشــخاص الذيــن يقيمون يف 

هــذه الشــقق يف إطــار إجــراءات اللجــوء. عــى ســبيل املثــال تجهيــز الشــقق مــع األثاث 

وهــم املوظفــون املســؤولون، إذا حدثــت مشــاكل يف الشــقق. 

االيواء بعد قرار اللجوء اإليجايب 

مبجــرد أن يقــرر املكتــب االتحــادي للهجــرة والاجئــن بإيجابيــة بخصــوص اإلجــراء الخــاص 

بــك، فأنــت مضطــر للبحــث عــن شــقتك الخاصــة واســتئجارها بنفســك. إذا مل تتمكــن مــن 

توفــر مصــدر رزق لــك يف هــذا الوقــت، ســيغطي مكتــب العمــل Jobcenters ) < ص ٩3، 

الفصــل ٤( تكلفــة املنــزل وذلــك بعــد ان تقــوم بتقديــم طلــب يف الوقــت املناســب وطلــب 

املســاعدة مــن مراكــز املشــورة. عندمــا تبحــث عــن مــكان للســكن، يجــب أن تأخــذ يف عــن 

االعتبــار الــروط القياســية ملركــز العمــل فيــام يتعلــق بحجــم وتكاليــف اســتئجار الشــقة. 

احصــل عــى تأكيــد مــن مركــز العمــل قبــل توقيــع عقــد اإليجــار. مــع عقــد اإليجــار املوقــع، 

ميكــن التقــدم بطلــب ملكتــب العمــل لتحويــل الضــامن املــايل، وتكاليــف االنتقــال واملعــدات 

األوليــة للشــقة.

ــاء  ــك لــدى رشكــة الكهرب بعــد إيجــاد مســكن مناســب يتوجــب عليــك تســجيل منزل

 > ( Abfallwirtschaft وإدارة النفايــات )ص ٩3، الفصــل ٤ > ( Stromversorger

 Rundfunkbeitragsservice ــث االذاعــي ــة االشــرتاك بالب ص ٩3، الفصــل ٤( وخدم

) < ص ٩3، الفصــل ٤(. ميكنــك أن تتفــق مــع مكتــب العمــل عــى أنــه ســيتم تحويــل 

إعاناتــك املاليــة للســكن، مبــارشة إىل الجهــة املناســبة.



27 فرتات الراحة 

ــا ويف  ــى الســاعة 6 صباًح ــن الســاعة 10 مســاًء وحت ــال الضوضــاء م ــون افتع يحظــر القان

أيــام األحــد والعطــات الرســمية. باإلضافــة إىل ذلــك، لــدى كل بيــت تقريبــا الئحــة قواعــد 

ــد اإليجــار.  ــه بتوقيعــك عــى عق ــق علي ــذي تواف ــاق الطوعــي ال الســكن. هــذا هــو االتف

ــادة راحــة  ــذا ع ــن ه ــى. يتضم ــكان املبن ــع س ــن جمي ــش ب ــد التعاي ــة قواع تحــدد الائح

منتصــف النهــار مــن 1 إىل 3 مســاًءا. عندمــا تحــدث النزاعــات مــع الجــران، فمــن املنطقــي 

التباحــث فيهــا للعثــور عــى حــل مشــرتك. إذا مل يكــن ذلــك ممكًنــا، ميكنــك االتصــال مبالــك 

منزلــك.

حامية البيئة و توفر التكاليف  

ــا.  ــادة تدويره ــا إلع ــص منه ــم التخل ــا ويت ــل يف أملاني ــكل منفص ــات بش ــع النفاي ــم جم يت

ــه  ــا الفواك ــل بقاي ــة )مث ــات العضوي ــون والنفاي ــورق و الكرت ــة لل ــات منفصل ــر حاوي تتوف

والخــروات( والباســتيك والنفايــات األخــرى. وباإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك  حاويــات جمــع 

أو حاويــات ألنــواع أخــرى مــن النفايــات، عــى ســبيل املثــال مــن الزجــاج، وخاصــة )عــى 

ــخ(. ــة، ال ــات، واملعــدات الكهربائي ــال، والبطاري ســبيل املث

ــق أو  ــل الحدائ ــات القاممــة املوجــودة يف األماكــن العامــة، مث يرجــى اســتخدام حاوي

ــن  ــن م ــى تتمك ــك حت ــة مع ــذ القامم ــا، خ ــر أي منه ــدم توف ــة ع ــارع. يف حال يف الش

ــا. ــص منه التخل

ــم  ــة. ق ــة اقتصادي ــاء بطريق ــة وامل ــتخدام الطاق ــك اس ــال، ميكن ــر امل ــة وتوف ــاذ البيئ إلنق

بإطفــاء املدفــأة عنــد تهويــة منزلــك. تهويــة جميــع الغــرف مــن 2 إىل ٤ مــرات يف اليــوم. 

ــة. ال  ــة ذات الصل ــح النوافــذ بالكامــل لبضــع دقائــق لتجنــب العفــن واملخاطــر الصحي افت

تفــرط يف تدفئــة الغــرف. تحقــق مــن الطاقــة املســتهلكة مــن األجهــزة الكهربائيــة واســتخدم 

ــا. افصــل املعــدات غــر املســتخدمة مــن املصــدر األجهــزة األكــر اقتصاديــة إذا كان ممكن

الرئيــي وال تقــم بتشــغيل امليــاه لفــرتة أطــول مــن الــرورة. لتقليــل اســتهاكك للطاقــة 

ــاء والتدفئــة، ميكنــك االتصــال مبركــز معلومــات املســتهلك )ص.، الفصــل  وتكاليــف الكهرب

٤(. إذا كنــت تتلقــى اعانــات ماليــة مــن مكتــب العمــل، فســتكون النصيحــة مجانيــة لــك.
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 والرعاية



29 النظام الصحي ومقدمي العروض الصحية 

 

ــب  ــام ) طبي ــب ع ــل طبي ــن قب ــر م ــادئ االم ــك ب ــم فحص ــب ان يت ــا يج ــت مريض اذا كن

األرسة( Arzt ) < ص ٩3، الفصــل ٥(  و الــذي ســيصدر لــك وصفــات طبيــة للحصــول عــى 

األدويــة الازمــة وميكــن أن يحولــك إىل طبيــب أخصــايئ أو إىل مستشــفى.  معظــم األطبــاء 

يعطــون مواعيــد للعــاج، لذلــك يرتتــب عليــك الحصــول عــى موعــد قبــل الذهــاب عــى 

العيــادة ويفضــل عــن طريــق الهاتــف.

ميكنــك البحــث عــن طبيــب ميكنــه التحــدث بلغــة أجنبيــة أو ميكنــك االســتعانة مبرتجــم  

Sprachmittler ) < ص 112، الفصــل 1٤(. مــن خــال الشــبكة   الطبيــة، هالــة  

Medinetz Halle e.V ) < ص ٩3، الفصــل ٥( ســوف تجــد ســر مرضيــة بلغــات 

ــة التامــة. ال يجــوز لهــم الكشــف عــن  ــزام بالرسي ــاء االلت مختلفــة. يجــب عــى األطب

ــن.  ــرىض اىل اشــخاص اخري ــات الخاصــة بامل املعلوم

يف املستشــفى، ســيتم عاجــك فقــط إذا كان العــاج مــن قبــل طبيــب عــام غــر كاٍف. قــم 

ــك  ــب علي ــة، يج ــوارئ الطبي ــاالت الط ــوارئ. يف ح ــة الط ــط يف حال ــفى فق ــارة املستش بزي

 ärztlichen ــوارئ ــاء الط ــة أطب ــعاف أو خدم ــيارة إس ــن س ــارشة م ــاعدة مب ــب املس طل

Notdienst  ) < ص ٩٤، الفصــل ٥( أو مــن املشــفى Krankenhaus ) < ص ٩٤، الفصــل 

.)٥

ــض  ــات و بع ــا اال يف الصيدلي ــا يف املاني ــول عليه ــن الحص ــة ال ميك ــن األدوي ــد م العدي

االدويــة ال تعطــى اال يف حــال الحصــول عــى وصفــة طبيــة مــن الطبيــب. هنــاك أيًضــا 

العديــد مــن األدويــة التــي ال يســتلزم الحصــول عليهــا وصفــة طبيــة. عليــك أن تدفــع 

ــة  ــد صيدلي ــاًرا، توج ــاً و نه ــات لي ــع األوق ــك. يف جمي ــة بنفس ــى االدوي ــول ع للحص

واحــدة عــى األقــل يف املدينــة مناوبــة للطــوارئ. و ميكــن االســتعام عنهــا عــن طريــق 

مركــز التحكــم لإلطفــاء تحــت رقــم الهاتــف 0340850-50-40 . 

الرعاية الطبية خالل إجراءات اللجوء  

ــة  ــة الطبي ــإن الرعاي ــوء، ف ــي اللج ــة طالب ــون اعان ــب قان ــات مبوج ــى إعان ــت تتلق إذا كن

 Amt für الروريــة مدعومــة ماليــاً مــن مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و اإلدمــاج

.)٥ الفصــل   ،٩٤ ص   >  (  Soziales und Integration

للحصــول عــى العــاج الطبــي )الفحــص الطبــي يف حالــة اإلصابــة باألمــراض الحــادة و األمل 
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ــة واالندمــاج عــى ورقــة عــاج عــن  و الحمــل( تحصــل مــن مكتــب الخدمــات االجتامعي

كل ربــع مــن الســنة لــكل مــن الطبيــب العــام وطبيــب األســنان وإذا لــزم األمــر  طبيــب 

أمــراض النســاء. مــع هــذه الورقــة، ميكنــك أن تعالــج مــن قبــل األطبــاء يف ديســاو روســاو. 

ملزيــد مــن العــاج مــن قبــل أخصــايئ وعــاج األســنان، يجــب عليــك تقديــم طلــب لــدى 

مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و االدمــاج. يجــب عليــك إرســال الطلــب عــن طريــق الريــد 

إىل مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و اإلدمــاج أو يف مغلــف مختــوم لــدى مكتــب املواطنــن 

Bürgerbüro ) < ص ٩٤، الفصــل ٥(. 

الرعاية الطبية عند الحصول عىل اإلقامة   

حــال حصولــك عــى ترصيــح لإلقامــة وتلقيــك املســاعدات املاليــة مــن مكتــب العمــل تتغــر 

ــك  ــا. ســتحصل عــى اشــرتاك خــاص ل ــك الحصــول عليه ــي ميكن ــة الت ــة الطبي أيضــا الرعاي

بأحــد رشكات التامــن الصحــي Krankenkasse ) < ص ٩٤، الفصــل ٥( للحصــول عــى هــذا 

االشــرتاك يتوجــب عليــك التقــدم بطلــب انضــامم لــدى رشكــة التامــن الصحــي.  تكاليــف 

رشكــة التامــن الصحــي يقــوم بتأمينهــا مكتــب العمــل Jobcenter ) < ص ٩٤، الفصــل ٥( 

طاملــا انــت عاطــل عــن العمــل وســتحصل عــى بطاقــة تأمــن صحــي.

 

ــم  ــل. ميكنك ــكل كام ــا بش ــع تكاليفه ــن بدف ــوم رشكات التام ــات ال تق ــض العاج بع

ــق  ــم الح ــل. و لديك ــب العم ــدى مكت ــف ل ــذه التكالي ــع ه ــم دف ــب ليت ــم طل تقدي

ــهرا. ــار 1٥ ش ــرتة انتظ ــد ف ــل بع ــم الكام ــى الدع ــول ع بالحص

األشــخاص الغــر مؤمنــن صحيــا لــدى احــد رشكات التامــن الصحــي وهــم ليســوا يف وضــع 

 Medinetzen لجــوء ميكنهــم الحصــول عــى مســاعدة طبيــة عــن طريــق الشــبكة الطبيــة

) < ص ٩٤، الفصــل ٥( .

دعم و رعاية املرىض و املسنني  

كل مشــرتك يف التأمــن الصحــي القانــوين يف أملانيــا هــو أيضــا عضــو يف تأمــن الرعايــة 

االجتامعيــة. و الــذي يغطــي  جــزءاً مــن  التكاليــف إذا أصبــح الشــخص يف أملانيــا بحاجــة 

اىل الرعايــة. املحتاجــون إىل الرعايــة هــم أولئــك الذيــن، ألســباب صحيــة، مل يعــد  بإمكانهــم 

العيــش بشــكل مســتقل ويعتمــدون عــى مســاعدة اآلخريــن. القــرار املتعلــق بالحاجــة إىل 

الرعايــة يبــت فيــه صنــدوق  الرعايــة املســؤول.

يجــب التقــدم بطلــب للحصــول عــى مخصصــات تأمــن الرعايــة  القانــوين لــدى صنــدوق 
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الرعايــة املســؤول. اعتــامًدا عــى الحاجــة  إىل الرعايــة ودرجــة رعايــة الشــخص الــذي يحتــاج 

إىل الرعايــة، ســيقوم صنــدوق الرعايــة مبــا يــي: 

 - رعايــة الشــخص املعنــي يف الشــقة مــع أو بــدون مســاعدة مــن خدمــات رعايــة املــرىض 

الخارجيــن. 

- تقديم الدعم املادي يف دار لرعاية املسنن.

إذا كان األقــارب أو أشــخاص آخــرون هــم مــن يعتنــون بالشــخص يف املنــزل، فيمكــن 

ــك الحصــول عــى املشــورة مــن  ــة.  ميكن ــب الحصــول عــى نقــود الرعاي التقــدم بطل

ــش يف   ــاة والعي ــزي »الحي ــات املرك ــب املعلوم ــن مكت ــة أو م ــق الرعاي ــع صنادي جمي

 Zentralen Informationsbüro ،، Leben und Wohnen »الشــيخوخة والعجــز

im Alter und mit Behinderung ) < ص ٩٤، الفصــل ٥(.

دعم لألشخاص ذوي اإلعاقة 

تشــجع الدولــة األملانيــة املشــاركة املتســاوية يف الحيــاة االجتامعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقات 

الجســدية أو العقليــة أو العاطفيــة. يحــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حاميــة خاصــة يف العمــل 

والحيــاة العمليــة، عــى ســبيل املثــال يف حالــة الفصــل مــن  العمــل. إذا كنــت متأثــراً بإعاقــة 

ــإلدارة  ــادي ل ــب االتح ــن املكت ــز( م ــة ) العج ــة اإلعاق ــتتلقى بطاق ــديدة، فس ــة ش أو إعاق

ــق  ــذي يوث ــب، ال ــم الطل ــد تقدي ــل ٥(. عن Landesverwaltungsamt ) < ص ٩٥، الفص

درجــة إعاقتــك. عــى ســبيل املثــال، مينحــك هــذا املســتند خصومــات عــى وســائل النقــل 

ــف مبوضــوع  ــن املكل ــة م ــى املشــورة و الدعــم بشــأن موضــوع اإلعاق ــام. ســوف تتلق الع

اإلعاقــة يف البلديــة Kommunalen Behindertenbeauftragten ) < ص ٩٥، الفصــل 

٥(، و كذلــك جمعيــات ذوي  االحتياجــات الخاصــة Behindertenverbänden ) < ص 

٩٥، الفصــل ٥(.

االستشارة والعالج النفيس 

إذا كنــت تعــاين مــن مشــاكل يف الصحــة العقليــة، فــإن املركــز النفــي االجتامعــي 

 Psychosozialen Zentrum für Migrantinnen للمهاجريــن يف ساكســونيا أنهالــت

und Migranten in Sachsen-Anhalt ) < ص ٩٥، الفصــل ٥( يقــدم املشــورة النفســية 

و الدعــم العاجــي. حيــث ميكــن تلقــي الدعــم يف املراكــز يف هالــه و ماغديبــورغ  ملعالجــة  

تجــارب االضطهــاد و العنــف و التعذيــب. كــام يرحــب املركــز النفــي واالجتامعــي باألطفال 
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و املراهقــن و العائــات. جميــع العــروض مجانيــة. إذا لــزم األمــر، ميكــن أيًضــا االســتعانة 

ــا. باملرتجمــن مجانً

إذا كنــت عضــًوا يف صنــدوق التأمــن الصحــي، فيمكنــك طلــب العــاج النفــي مــن املعالجن 

النفســين. طالبــي اللجــوء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة يحــق لهــم أيضــا الحصــول عــى 

ــن، و  ــك، عــى عــى املعاق ــل املعالجــن النفســين. و يشــمل ذل ــة النفســية مــن قب الرعاي

ــك  ــة، و أولئ ــات عقلي ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــى األش ــا ع ــن، و ايض ــار الس كب

ــد  ــي. لتحدي ــدين أو الجن ــف العقــي أو الب ــن العن ــن أشــكال  شــديدة م ــوا م ــن عان الذي

ــت  بحاجــة إىل  ــة عــى حــدة. اذا كن ــكل حال ــم إجــراء فحــص ل االحتياجــات الخاصــة، يت

عــاج نفــي، تحــدث إىل طبيبــك واحصــل عــى إحالــة. بعــد ذلــك ميكنــك االتصــال بطبيــب 

 Kassenärztlichen  ــع ــر موق ــال ع ــبيل املث ــى س ــذا ع ــد ه ــوف تج ــارشة س ــي مب نف

ــاء التأمــن الصحــي  Vereinigung Sachsen-Anhalt ) < ص ٩٥، الفصــل ٥( رابطــة أطب

القانــوين ساكســونيا انهالــت.
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35 دور الرعاية النهارية  

يحــق لجميــع األطفــال يف واليــة ساكســونيا أنهالــت الحصــول عــى مــكان يف مركــز الرعايــة 

اليوميــة حتــى الســنة الدراســية الســابعة )1٤ســنة( . ميكــن لألطفــال حتــى ســن 3 ســنوات 

حضــور الحضانــة او ميكــن االعتنــاء بهــم مــن قبــل مربيــة او مــريب نهــاري. ميكــن لألطفــال 

مــن ســن 3 ســنوات اىل ســن االلتحــاق باملدرســة االلتحــاق بروضــة األطفــال،  نظــرة عامــة 

عــى جميــع مراكــز الرعايــة النهاريــة ميكــن العثــور عليهــا عــى املوقــع اإللكــرتوين ملكتــب 

ــال  ــارة االطف ــم زي ــن امله ــه م ــباب Jugendamtes ) < ص ٩٥، الفصــل 6(.  ان ــة الش رعاي

ــم  ــم ومهاراته ــم تطوره ــن ودع ــن لتحس ــت ممك ــر وق ــة، يف أبك ــة النهاري ــدور الرعاي ل

اللغويــة. يف  مركــز الرعايــة النهاريــة، يلعــب األطفــال و يأكلــون مًعــا و ينخرطــون  بشــكل 

إبداعــي يف الغنــاء والرســم والحركــة.... إلــخ.

ــادرة. ســجل  ــى ن ــة جــدا و حت ــال قليل ــة األطف ــن رعاي ــان تكــون أماك يف بعــض األحي

طفلــك يف أبكــر وقــت ممكــن يف أحــد روضــات األطفــال Kindertagesstätte ) < ص 

٩6، الفصــل 6(، يف موعــد أقصــاه نصــف عــام، قبــل أن يحــن وقــت دوام طفلــك. دع 

إدارة الرعايــة النهاريــة يف مكتــب رعايــة الشــباب يف مدينــة ديساو-روســاو تنصحــك 

بإمكانيــات الرعايــة. يتــم دفــع تكاليــف رعايــة األطفــال والغــداء مــن قبــل الوالديــن. 

ــك  ــل 6( ميكن ــر LittleBird ) < ص ٩6، الفص ــور الصغ ــن العصف ــة الوالدي ــى بواب ع

تســجيل طفلــك مبــارشة يف مركــز الرعايــة النهاريــة. إذا كنــت تتلقــى مزايــا مــن مكتــب 

ــم طلــب إىل  ــك تقدي ــة واالدمــاج أو مــن مكتــب العمــل، فيمكن الخدمــات االجتامعي

مكتــب رعايــة  الشــباب لدفــع كي أو جــزيئ لتكاليــف رعايــة األطفــال. للدفــع الجــزيئ 

لتكلفــة الغــداء ميكنــك تقديــم الطلــب يف مكتــب الخدمــات االجتامعيــة واالدمــاج أو 

مكتــب العمــل.

ــم فحصــه مــن  ــة، يجــب ان يت ــة النهاري ــك بالذهــاب إىل مركــز الرعاي ــل الســامح لطفل قب

قبــل طبيــب األطفــال. يعطــي الطبيــب نتيجــة الفحــص بشــهادة يف بدايــة رعايــة األطفــال 

يف مركــز الرعايــة النهاريــة، يحتــاج االطفــال عــادة فــرتة للتكيــف عــى الروضــة. خــال هــذا 

الوقــت، ميكنــك زيــارة الروضــة مــع طفلــك ويتــم زيــادة حضــور الطفــل تدريجيــا.

املدارس

ســيطلب مــن األطفــال الذيــن يتمــون ســنتهم السادســة مــن العمــر يف 30 يونيــو/ حزيــران 

أن يحــروا اىل املدرســة يف بدايــة العــام الــدرايس التــايل. تبــدأ املدرســة يف أملانيا يف أغســطس 

ــة  ــك يف املدرس ــجيل طفل ــك تس ــة علي ــة املدرس ــن بداي ــف م ــنة ونص ــل س ــبتمر. قب أو س

االبتدائيــة. يتــم تســجيل التاميــذ الجــدد يف املدرســة االبتدائيــة ملنطقتــك التعليميــة. ميكــن 
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الحصــول عــى معلومــات عــن املناطــق التعليميــة والتســجيل املــدريس مــن مكتــب التعليــم 

وتطويــر املــدارس Amt für Bildung und Schulentwicklung  ) < ص ٩6، الفصــل 

6(. وتنــر تواريــخ التســجيل املــدريس يف جميــع ريــاض األطفــال واملــدارس االبتدائيــة، ويف 

الصحافــة املحليــة، ويف الجريــدة الرســمية ويف املوقــع اإللكــرتوين ملدينــة ديســاو - روســاو. 

باإلضافــة إىل ذلــك، ســتحصل عــى موعــد مــن خــال روضــة األطفــال ليتــم فحــص طفلــك 

قبــل بــدء املدرســة. تتــم دعــوة األطفــال الذيــن ال يذهبــون إىل اي منشــأة تعليميــة مــن 

ــاء  ــة، فالرج ــًدا يف املدين ــت جدي ــة ديســاو روســاو. إذا كن ــة الصحــة يف مدين ــل مديري قب

االتصــال مبكتــب التعليــم والتنميــة املدرســية مبــارشًة مــن أجــل تســجيل أطفالــك.

ميكنــك أيضــا تســجيل طفلــك يف مدرســة خاصــة privaten Schule ) < ص ٩6، الفصــل 

6( بغــض النظــر عــن منطقــة ســكنك. تتميــز املــدارس الخاصــة ببصمــة دينيــة محــددة 

أو مفهــوم تربــوي بديــل. عــى عكــس املــدارس الحكوميــة، حيــث يتوجــب عليــك دفــع 

الرســوم املدرســية، كــام يتوجــب الحصــول عــى القرطاســية للطفــل قبــل بــدء املدرســة. 

ســتعلمك املدرســة باملــواد الروريــة. إذا حصلــت عــى مزايــا مــن مكتــب الخدمــات 

االجتامعيــة واالندمــاج أومــن مكتــب العمــل، ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى 

الدعــم املــايل لــراء معــدات مدرســية لطفلــك مــن خــال حزمــة التعليــم واملشــاركة« 

  Amt für Soziales und Integration يف مكتــب الخدمــات االجتامعيــة واالندمــاج

) < ص ٩6، الفصــل 6(. 

ــاء و املناقشــات املنتظمــة مــع املعلمــن. كــن يف  ــم أن تحــر يف اجتامعــات اإلب مــن امله

املدرســة يف الوقــت املحــدد تأكــد مــن أن طفلــك يقــوم بواجبــه املنــزيل. إذا كانــت لديــك 

ــو  ــذا ه ــة ه ــي يف املدرس ــف االجتامع ــع املوظ ــل م ــك التواص ــة، ميكن ــاكل يف املدرس مش

الشــخص املســؤول عــن حــل املشــاكل يف املدرســة.

بصفتــك أحــد الوالديــن، فأنــت مســؤول عــن إحضــار طفلك إلــی املدرســة کل يــوم. إذا كان 

طفلــك مريضــا، يجــب عليــك إبــاغ املعلــم عــى الفــور وتقديــم شــهادة طبيــة يف غضــون 

ثاثــة أيــام. إذا كان طفلــك غــر موجــود يف املدرســة بــدون عــذر، فــإن ذلــك يُســمى انتهــاكًا 

للتعليــم اإللزامــي. هــذه مخالفــة إداريــة وميكــن التغريــم بســببها، مــام يعني  انــه ال يجب  

عليــك توقــع غرامــة. ينتهــي التعليــم اإللزامــي بعــد اثنــي عــر عاًمــا مــن بدئــه. الــدوام يف 

ــة مجاين. املدرس
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دور الرعاية  )هورت( 

ــة  ــاء نظــرة عام ــة . ميكــن الق ــل و بعــد املدرســة يف دور الرعاي ــك قب ــة بطفل ميكــن العناي

عــى جميــع دور الرعايــة النهاريــة عــى املوقــع اإللكــرتوين ملكتــب رعايــة الشــباب 

Jugendamtes  ) < ص ٩6، الفصــل 6(  يتــم تغطيــة تكاليــف دور رعايــة األطفــال و 

الغــداء مــن قبــل الوالديــن.  اذا كنــت تتلقــى إعانــات مــن مكتــب الخدمــات االجتامعيــة 

ــل  ــول كام ــى قب ــول ع ــب للحص ــدم بطل ــك التق ــل، ميكن ــب العم ــن مكت ــاج أو م واالندم

ــداء  ــف الغ ــة الشــباب. بالنســبة لتكالي ــب رعاي ــل يف مكت ــة الطف ــف رعاي أو جــزيئ لتكالي

الجزئيــة ميكنــك التقــدم بالطلــب يف  مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و االندمــاج أو يف مكتــب 

ــم واملشــاركة(  ــرض )التعلي ــن خــال ع ــة م ــك الحصــول عــى مســاعدة مالي ــل. ميكن العم

Bildungs- und Teilhabepaket ) < ص 22، الفصــل 3(.

تقــدم دور الرعايــة النهاريــة املســاعدة بالوظائــف املنزليــة لألطفــال ابتــداء مــن 

الصــف األوىل حتــى الرابــع لذلــك يكــون مــن املستحســن ان يــزور طفلــك دور الرعايــة 

املدرســة النهاريــة )هــورت(. كــام تقــدم جمعيــة االيــادي املســاعدة أيضــا مســاعدات 

اخــرى Helfende Hände e.V ) < ص ٩6، الفصــل 6(. وأيضــا بيــت األجيــال املتعــددة 

Mehrgenerationenhaus ) < ص ٩6، الفصــل 6(.

دورات االندماج  

تتكــون دورات االندمــاج العــام مــن دروس توجيهيــة )100 درس( و دروس لغــة )600 

درس(. يف الــدروس التوجيهيــة  ســتتعرف عــى حقائــق مهمــة حــول النظــام القانــوين 

ــا. تشــمل  دروس اللغــة  األملــاين، و التاريــخ و الثقافــة، و طــرق التعايــش و القيــم يف أملاني

مواضيــع مــن الحيــاة اليوميــة كالعمــل، و التعليــم، و رعايــة األطفــال، و الرتفيــه، والصحــة، و 

اإلســكان، و مــا اىل  ذلــك، ســوف تتعلــم أيضــا أن تكتــب الرســائل الريديــة و اإللكرتونيــة، و 

ملــئ  االســتامرات و إجــراء مكاملــات هاتفيــة أو الرتشــح  إىل وظيفــة باللغــة األملانيــة. كلتــا 

الدورتــن تنتهــي باختبــار.

ميكنــك املشــاركة يف دورة االندمــاج إذا كنــت طالــب لجــوء مــن املنظــور الجيــد للبقــاء 

)مــن إريرتيــا، العــراق، إيــران، ســوريا أو الصومــال؛ اعتبــارا مــن أكتوبــر 2017(، للذيــن 

يحملــون وثيقــة اإلقامــة املؤقتــة ملنــع الرتحيــل ألســباب إنســانية أو شــخصية عاجلــة 

أو ملصالــح عامــة، أو ترصيــح إقامــة وفقــا للــامدة 2٥ الفقــرة ٥ لقانــون اإلقامــة. يقــدم 

Bun-  طلــب التســجيل يف دروس االندمــاج لــدى املكتــب االتحــادي للهجــرة والاجئــن
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desamt für Migration und Flüchtlinge BAMF  ) < ص ٩7، الفصــل 6(.  إذا 

كنــت طالــب لجــوء مــن منظــور جيــد للبقــاء، ســتكون ملزمــا بحضــور دورة االندمــاج 

مــن قبــل املكتــب االتحــادي. إذا تلقيــت مــن املكتــب االتحــادي للهجــرة و الاجئــن 

شــهادة التأهــل لحضــور دروس االندمــاج أو إذا كنــت ملزًمــا يف الحضــور الحــد دورات 

 Integrationskursträger االندمــاج، يرجــى التســجيل لــدى مقــدم دورات االندمــاج

ــات  ــة كنــت ملزمــا وال تحــر فقــد تحصــل عــى اعان ) < ص ٩7، الفصــل 6(. يف حال

أقــل.

إذا تــم قبولــك يف أحــد دورات االندمــاج، فســيتم اعفائــك تلقائيًــا مــن الرســوم. يتــم تعويض 

ــادي  ــب االتح ــص يف املكت ــرع املخت ــب إىل الف ــم طل ــد تقدي ــل بع ــفر والتنق ــف الس تكالي

للهجــرة والاجئــن يف هالرشــتادت Außenstelle des BAMF Halberstadt ) < ص ٩7، 

ــة، فرجــى االتصــال باملســؤول عــن  ــدون رعاي ــار ب ــال صغ ــك أطف الفصــل 6(. إذا كان لدي

ــل  ــن قب ــا م ــم دفعه ــي يت ــل، والت ــة الطف ــم رعاي ــذي ســيتكلف بتنظي ــاج ال دورات االندم

املكتــب االتحــادي للهجــرة والاجئــن.

تعزيز اللغة األملانية املهنية 

لديــك بالفعــل معرفــة جيــدة جــداً باللغــة األملانيــة وترغــب يف مواصلــة التأهــل؟  ميكنــك 

ــة. كــام يوجــد وحــدات خاصــة محورهــا:    ــة املهني ــة اللغــة األملاني اســتخدام عــروض تقوي

C2و C1و B2  يتكــون الدعــم مــن ثــاث وحــدات أساســية لتعلــم اللغــة االملانيــة

 )1( دعــم اللغــة األملانيــة املتعلــق بالوظائــف لألشــخاص اثنــاء إجــراءات االعــرتاف 

بالشــهادات 

 )2( محتوى محدد للموضوع، عى سبيل املثال يف الرعاية أو التجارة أو التكنولوجيا 

B1 3( وحدات خاصة للمشاركن من دورة االندماج الذين مل يصلوا املستوى( 

 يُســمح لــك بحضــور هــذه الــدورات إذا كنــت مهاجــرًا أو باحثـًـا عــن عمــل مســجاً و / أو 

ــة العمــل. تســتطيع املشــاركة كمهاجــر  تحصــل عــى اعانــات مــن مكتــب العمــل أو وكال

ــب بالفعــل أو  ــم يف التدري ــي، إذا كنت ــب املهن ــكان للتدري ــت تبحــث عــن م أيضــا، إذا كن

ــل املهنــي أو التدريــب. إذا كنــت  ــون عــى إجــراءات املوافقــة عــى شــهادات التأهي تعمل

ــة.  ــدورات التدريبي ــور ال ــك بحض ــمح ل ــا يُس ــن«، ف ــأ آم ــد منش ــن »بل ــت م ــا و جئ الجئً
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ملزيــد مــن املعلومــات حــول دعــم اللغــة األملانيــة املتعلقــة بالوظيفــة، تحصــل عليهــا مــن 

املستشــار الخــاص بــك يف وكالــة العمــل أو مكتــب العمــل Jobcenters ) < ص ٩7، الفصــل 

.)6

 

عروض تعلم اللغة االملانية من الدرجة الثانية 

لــي تتعلمــوا اللغــة االملانيــة ميكنكــم اســتخدام عــروض تعليميــة متعــددة عــى اإلنرتنــت 

ــة  ــن العــروض املجاني ــر م ــاك الكث Online Angeboten ) < ص ٩7-٩8، الفصــل 6(،وهن

كــام هنــاك ايضــا دورات لغــة تفاعليــة ولكــن ليســت مجانيــة، الرجــاء االســتعام بدقــة قبــل 

التســجيل يف دورات تفاعليــة عــى االنرتنــت. 

إذا كنتــم تتحدثــون اللغــة االملانيــة بشــكل جيــد وتــودون مســاعدة االخريــن يف تعلــم 

اللغــة االملانيــة بشــكل تطوعــي فيمكنكــم التواصــل مــع مكتــب االندمــاج يف مدينــة 

ديســاو – روســاو Integrationsbüro ) < ص ٩8، الفصــل 6(.

 

التدريب املهني 

يف املانيــا يوجــد نظــام تدريــب مهنــي عمــي حيــث يقــوم املتــدرب بتعلــم مهنــة يف رشكــة 

و يف مدرســة مهنيــة لثــاث ســنوات يحصــل خالهــا عــى اجــر مــادي. مــن اجــل الدخــول يف 

تدريــب مهنــي مــدريس ميكــن للراغــب بالتقديــم عــى اقامــة وفــق املــادة 16 القســم ٥ مــن 

قانــون االقامــات للتســجيل يف تدريــب مهنــي عمــي ميكنكــم التقديــم عــى اقامــة وفــق 

املــادة 17 مــن قانــون االقامــات بــرط الحصــول عــى موافقــة وكالــة العمــل او ان يكــون 

العمــل ال يحتــاج إىل موافقــة.

ــع  ــة ملن ــة املؤقت ــال االقام ــل اال يف ح ــون اىل إذن عم ــدريس ال تحتاج ــي امل ــب املهن للتدري

الرتحيــل عندمــا تكــون هنــاك ظــروف اخــرى متنــع ذلــك. يكــون دخــول الاجئــن الذيــن 

ــد.  ــي مقي ــم املهن ــا ملــدة ثــاث شــهور اىل ســوق التعلي ميلكــون اقامــة ويســكنون يف املاني

ــل املؤجــل يحتاجــون اىل  ــام االشــخاص يف وضــع الرتحي ــة ك ــون اقام ــن ميلك ــن الذي الاجئ

وثيقــة ســامح بالعمــل يف املانيــا مــن مكتــب االجانــب ليتمكنــوا مــن البــدئ بتدريــب مهني. 

ــوء او  ــق اللج ــرتاف بح ــانية ) اع ــباب انس ــة ألس ــة يف املاني ــون اقام ــن ميلك ــن الذي الاجئ

ــدئ  ــت الب ــم يف اي وق ــة ( ميكنه ــة مؤقت ــق حامي ــم ح ــة او لديه ــق الحامي ــرتاف بح االع
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بتدريــب مهنــي باســتثناء الذيــن ميلكــون جنســية لدولــة امنــة وتــم رفــض طلــب لجوئهــم 

بعــد 201٥/8/31 االجانــب الذيــن ال ميكــن امتــام معاملــة انهــاء اقامتهــم ال ميكنهــم ايضــا 

ــي. ــدء بتدريــب مهن الب

ــدى  ــل ول ــب العم ــدى مكت ــي ل ــب املهن ــن التدري ــات ع ــى معلوم ــول ع ــم الحص ميكنك

وكالــة العمــل Agentur für Arbeit ) < ص ٩8، الفصــل 6(  كــام ميكــن للمهاجريــن 

الشــباب الحصــول عــى دعــم خــال البحــث عــن مــكان تدريــب مهنــي  مــن كاوســا - هيئــة 

 KAUSA – Koordinierungsstelle Ausbildung التنســيق للتدريــب املهنــي و الهجــرة

und Migration  ) < ص ٩8، الفصــل 6( وايضــا مــن مــروع ميــدو للمهاجريــن و للتعليــم 

املهنــي الثنــايئ  MiiDU – Migrant*innen in duale Ausbildung ) < ص ٩8، الفصــل 

6( وذلــك لألشــخاص تحــت عمــر 3٥ ســنة كــام تحصلــون عــى دعــم مــن غرفــة الصناعــة و 

 Industrie- und Handelskammer  التجــارة هالــة - ديســاو وذلــك لعمــر ال 2٥ ســنة

Halle-Dessau ) < ص ٩8، الفصــل 6(. 

 

الدراسة 

ــم  ــة. ميكنك ــد التخصصي ــد املعاه ــات او أح ــد الجامع ــة يف أح ــم الدراس ــا ميكنك يف املاني

ــة الجامعــة  الحصــول عــى معلومــات عــن الفــروع الجامعيــة يف صفحــة االنرتنــت بوصل

Hochschulkompass ) < ص ٩8، الفصــل 6(.

 

ميكنكــم دراســة الهندســة املعامريــة او التصميــم يف مدينــة ديســاو روســاو يف 

جامعــة انهالــت Hochschule Anhalt ) < ص ٩8، الفصــل 6(. يف االنرتنــت تجــدون 

ــى  ــول ع ــم الحص ــت ميكنك ــة انهال ــتها يف جامع ــن دراس ــي ميك ــرع الت ــة باألف قامئ

ــة  ــوص الدراس ــت بخص ــة انهال ــارة يف جامع ــب االستش ــن مكت ــخصية م ــارة ش استش

Allgemeine Studienberatung der Hochschule Anhalt ) < ص ٩8، الفصــل 

ــوي  ــم الثان ــام التعلي ــهادة إمت ــى ش ــول ع ــو الحص ــة ه ــول يف الجامع 6( رشط القب

ــان  ــا ف ــارج املاني ــا خ ــهادة البكالوري ــى ش ــم ع ــد حصلت ــم ق ــا ( اذا كنت ) البكالوري

 ،٩٩ < ص   (  Prüfstelle für Zeugnisbewertung الشــهادات  فحــص  مكتــب 

الفصــل 6( ســوف يفحــص شــهاداتكم ويقــرر اذا كنتــم تســتوفون الــروط املناســبة 

للدراســة. إذا كنتــم قــد حصلتــم عــى قبــول للدراســة يف الجامعــة ميكنكــم الحصــول 

ــول  ــروط للحص ــات، ال ــون االقام ــن قان ــم 1 م ــادة 16 القس ــق امل ــة وف ــى اقام ع

عــى هــذه االقامــة هــي ان تســتوفوا رشوط القبــول يف الجامعــة مــن خــال تقديــم 
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االثباتــات الازمــة. إذا كان لديكــم اثباتــات حــول دراســتكم خــارج املانيــا فــإن هــذا 

ــذا ميكنكــم التقديــم عــى فحــص القبــول  ال يكفــي ليفتــح لكــم طريــق الدراســة، ل

للســنة التحضريــة  Landesstudienkolleg ) < ص ٩٩، الفصــل 6( و بهــذا تحصلــون 

عــى قبــول جامعــي مــروط.  الســنة التحضريــة تحراالجانــب املهتمــن بالدراســة 

ــايئ  ــص  النه ــاح يف الفح ــد النج ــين و بع ــن دراس ــادة لفصل ــون ع ــا، و تك يف املاني

ــد يف  ــى مقع ــم ع ــم التقدي ــامع، ميكنك ــاد او االجت ــات اواالقتص ــاص التقني يف اختص

الجامعــة يف املانيــا اضافــة اىل ذلــك  يقــدم للطالــب يف الســنة التحضريــة يف الفصلــن 

دورة لغــة املانيــة تحضريــة للدراســة و الــذي ينتهــي بفحــص يف اللغــة  االملانيــةال 

) دي. إس . هــا ( لألجانــب املتقدمــن للدراســة يف جامعــة املانيــة.  القبــول يف 

الســنة التحضريــة يتطلــب النجــاح بفحــص القبــول قبــل نصــف ســنة مــن التقــدم 

ــول  ــون لدخ ــية يتقدم ــن ٤0 جنس ــر م ــن أك ــب م ــاب اجان ــول. ط ــباط و ايل يف ش

ــا. ــة يف املاني الســنة التحضري

القانــون االتحادي لدعم التعليم )بافوغ(

اثنــاء الدراســة ميكــن للطــاب الحصــول عــى دعــم مــادي )بافــوغ( نصــف الدعــم املــادي 

ــا  ــر ب ــف االخ ــادة النص ــوم بإع ــب او يق ــى الطال ــب ع ــم ويج ــب كدع ــى للطال يعط

فوائــد. إذا تــم االعــرتاف لــك بحــق اللجــوء او كان لديــك حــق الحاميــة يف املانيــا ميكنــك 

ــك  ــوء خاصت ــب اللج ــت بطل ــم الب ــال مل يت ــوغ. يف ح ــى باف ــول ع ــب للحص ــم طل تقدي

بعــد فســتحصل يف هــذه الحالــة عــى املســاعدة املقــررة بقانــون إعانــات طالبــي اللجــوء.

 

التكمييل  التعليم 

انــه مــن املهــم يف كثــر مــن املهــن يف املانيــا ان يتــم متابعــة التعليــم حتــى بعــد انهــاء 

التدريــب املهنــي. هنــاك الكثــر مــن اشــكال التعليــم التكميــي كالــدورات واملحــارضات 

واعــادة تأهيــل مهنــي ودراســة ) الدراســة عــن بعــد او الدراســة االفرتاضيــة ( والتعليــم 

ــي يف  ــم التكمي ــات حــول موضــوع التعلي ــك الحصــول عــى كل املعلوم االلكــرتوين. ميكن

وكالــة العمــل Agentur für Arbeit  ) < ص ٩٩، الفصــل 6( ايضــا ميكنــك الحصــول عــى 

ــات  ــز الخدم ــن مرك ــي م ــم التكمي ــي والتعلي ــاج املهن ــن االندم ــات ع ــارة ومعلوم استش

 Servicestelle IQ - Anerkennungs- und إي كــو( استشــارات التأهيــل واالعــرتاف(
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Qualifizierungsberatung ) < ص ٩٩، الفصــل 6(. كــام تقــدم مدرســة فوكــس هــوخ  

ــم  ــروض التعلي ــن ع ــع م ــاق واس ــل 6( نط ــولة Volkshochschule ) < ص ٩٩، الفص ش

ــر. ــة والكمبيوت ــي ودورات اللغ التكمي
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45 الحمل 

 Schwangerschaftsberatung إذا كنــت حامــل وتنتظرين طفا فان مركزاستشــارة الحمــل

ــوالدة.  ــل و ال ــئلتك حــول موضــوع الحم ــن كل اس ــب ع ــل 7( يجي ) < ص ٩٩-100، الفص

االستشــارة مجانيــة و رسيــة و متعــددة اللغــات. إذا كنــت يف حالــة رصاع وتفكريــن جديــا 

ــذا  ــل به ــارة الحم ــز استش ــة مرك ــى نصيح ــول ع ــك الحص ــب علي ــن فيج ــاض الجن بإجه

املوضــوع. إذا كنــت حامــل و تحتاجــن ملســاعدة فيمكنــك االتصــال برقم املســاعدة للحوامل 

يف حالــة الطــوارئ املــدون ادنــاه حيــث تحصلــن عــى املســاعدة التــي تحتاجينهــا ميكنــك 

التكلــم مــع هــذا الرقــم بأكــر مــن لغــة و االتصــال بهــذا الرقــم مجــاين:  08004040020

خــال الحمــل و اثنــاء ثــاث شــهور مــا بعــد الحمــل يكــون لــك الحــق باالستشــارة مــن 

خــال قابلــة قانونيــة تقــوم باالعتنــاء بــك. كــام تقــام دورات للتحضرللــوالدة و تقــام 

مجموعــات لألطفــال الصغــار تكاليــف القابلــة تقــوم بدفعهــا رشكــة التامــن الصحــي. 

عندمــا تدريــن انــك حامــل يجــب ان تقومــي بزيــارة الطبيــب النســايئ مــرة كل أربــع 

اســابيع و بعــد االســبوع 32 مــرة كل أســبوعن. 

ــات  ــات العام ــبة لألمه ــا بالنس ــي ام ــن الصح ــة التام ــا رشك ــل به ــب تتكف ــف الطبي تكالي

فيحــق لهــن اخــذ اجــازة امومــة مــن 6 اســابيع قبــل الــوالدة و8 اســابيع بعــد الــوالدة وال 

يســمح للنســاء الحوامــل بالعمــل يف هــذا الوقــت و لديهــم الحــق بعــد انتهــاء فــرتة االمومــة 

بالعــودة اىل عملهــن كــام ال يســمح للنســاء الحوامــل بالعمــل أكــر مــن 8,٥ ســاعة يف اليــوم 

و القيــام بأعــامل جســدية متعبــة.

ــاج  ــة و االندم ــات االجتامعي ــب الخدم ــن مكت ــن عــى مســاعدات م ــت تحصل اذا كن

او مــن مكتــب العمــل  فيمكنكــم تقديــم طلــب للحصــول عــى مســاعدة بتكاليــف 

التجهيــزات املنزليــة االساســية للحمــل و الــوالدة Jugendamt ) < ص100، الفصــل 7( 

إذا كنــت يف وضــع معيــي صعــب فلديــك امكانيــة تقديــم طلــب يف مكتــب الشــباب 

ــي ترافقــك ملــدة ســنة  ــة و الت ــة عائلي )ص.، فصــل 3( للحصــول عــى دعــم مــن قابل

بعــد الــوالدة و تقــدم لــك املســاعدة و الدعــم بخصــوص صحــة الطفــل.

 

عروض دعم األهل 

 كموظــف او موظفــة لديكــم الحــق حتــى اليــوم الثالــث مــن والدة طفلكــم بوقــت االهــل 

ــق  ــم و ال يح ــى لك ــل يبق ــم يف العم ــل ومكانك ــم العم ــب عليك ــت ال يتوج ــذا الوق يف ه

لصاحــب العمــل ان يلغــي عقدكــم يف هــذا الوقــت، تحــت ظــروف محــددة ميكنكــم وحتــى 
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 ( Elterngeld الشــهر الرابــع عــر مــن والدة طفلكــم الحصــول عــى دعــم مــايل لألهــل

< ص ٩1، الفصــل 7( و حتــى عمــر الثامنــة عرميكــن لطفلكــم الحصــول عــى دعــم مــايل 

ــل Kindergeld ) < ص ٩1، الفصــل 7( . للطف

الرتبيــة و رعايــة الطفــل يقــوم بهــا االهــل يف املرتبــة االوىل إذا احتجتــم لدعــم بخصوص 

تربيــة الطفــل ميكنكــم التوجــه اىل مكتــب الشــباب Jugendamt ) < ص100، الفصــل 

7(  كــام يقــدم لكــم مركــز استشــارة الرتبيــة والعائلــة االستشــارة املجانيــة و الرسيــة 

Erziehungs- und Familienberatungsstellen ) < ص100، الفصــل 7(  مراكــز 

ــة  ــدم لكــم النصــح و املســاعدة حــول موضــوع املشــاكل العائلي االستشــارة هــذه تق

ــادي  ــارة ن ــن زي ــر م ــك الصغ ــك  وطفل ــات ميكن ــز العائ ــة و يف مرك ــات العاق و ازم

ــامع  ــرك االجت ــن لصغ ــث ميك ــيا Familienzentrum ) < ص100، الفصــل 7(  حي ش

باألطفــال الصغــار االخريــن و يلعــب معهــم و ميكنــك الحديــث مــع أهــايل األطفــال 

ــات ألســئلتك حــول  ــاك عــى إجاب االخريــن و التعــرف عليهــم و ميكنــك الحصــول هن

تربيــة  الطفــل. بيــت األجيــال املتعــددة Mehrgenerationenhaus ) < ص100، 

الفصــل 7(  ينظــم أيضــا لقــاءات لألهــايل حيــث ميكنهــم التعــارف و ميكــن لألطفــال 

ــذه  ــل ه ــات مث ــادات القاب ــم عي ــام تنظ ــض ك ــم البع ــع بعضه ــب م ــار اللع الصغ

الحلقــات للتعــارف.

 

خدمات دعم القارصين بال مرافق 

القارصيــن )تحــت ســن 18( الذيــن قدمــوا اىل املانيــا بعــد األول مــن اب 201٥ بــا مرافــق 

ــد  ــا أن يســكنوا عن ــوت. إم ــب الشــباب يف اوبه ــل مكت ــن قب ــم م ــة له ــن الحامي ــم تام يت

شــخص مناســب كأن يكــون قريبــا لــه او عائلــة راعيــة او ان يتــم اســتقباله يف مركــز للســكن 

ــم   ــارص اىل ان يت ــة الق ــويص مبتابع ــوم ال ــه، يق ــي ل ــف ويص او راع ــم تكلي ــي و يت الجامع

ــا للقــارص و  ــه بتقديــم طلــب لجــوء يف املاني ــة و يقــوم الراعــي بعــد تعيين الســن القانوني

ــة ملنــع الرتحيــل مــن  ــة للقــارص او اصــدار إقامــة مؤقت االهتــامم بشــؤون االقامــة القانوني

مكتــب األجانــب. يف حــال كان لــدى القــارص مشــاكل او احتياجــات خاصــة فيقــوم الراعــي 

بتقديــم طلــب لــدى مكتــب األطفــال ويحصــل مــن خالــه القــارص عــى املســاعدة.

خدمات دعم النساء 

يوجــد للنســاء عــروض دعــم مــن نــوع خــاص و التــي تســاعدهن عــى التأقلــم يف املانيــا 

ومســاعدتهم يف حــاالت الطــوارئ. ميكــن للنســاء املشــاركة يف عــروض أوقــات الفــراغ 

 Sozial-Kulturellen الثقــايف   – االجتامعــي  النســايئ  املركــز  التكميــي يف  التعليــم  و 
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Frauenzentrum ) < ص100، الفصــل 7( حيــث ميكــن للنســاء التعــرف عــى نســاء 

اخريــات و الحصــول عــى النصيحــة منهــن. يوجــد أيضــا العديــد مــن العــروض املتنوعــة 

للمهاجريــن  االستشــارية  الهيئــة  لــدى  عنهــا  االستفســار  بالنســاء، ميكنكــم  الخاصــة 

 .)٤ الفصــل   ،112 ص   >  (  Migrationsberatung

إذا كنــت قــد تعرضــت كإمــراه ملعاملــة عنرصيــة و تحتاجــن للدعــم بهــذا الخصــوص 

ــاواة Gleichstellungsbeauftragte ) < ص100،  ــب املس ــه اىل مكت ــك التوج فيمكن

الفصــل 7( يف مدينــة ديســاو روســاو. 

 

ــا  إذا كنــت تشــعرين بالتهديــد او تعرضــت للعنــف ســيتم دعمــك، ميكنــك االتصــال مجان

ــاعدة  ــى مس ــول ع ــك الحص ــث ميكن ــاء«  08000116016 حي ــد النس ــف ض ــم »العن برق

بشــكل رسي للغايــة و بالعديــد مــن اللغــات و ســيتم إعامــك عــن مراكــز املشــورة للنســاء 

ــز املشــورة للنســاء )ص.، فصــل  ــك التواصــل أيضــا مــع أحــد مراك و ماجــئ النســاء. ميكن

1٤( حيــث يكونــون مجريــن عــى الرسيــة و التكتــم و هنــاك ميكنــك االســتعام عــن كل 

ــة. ــة او فــرض الغرامــة املالي ــات التــي متلكينهــا كاملحاكمــة القضائي اإلمكاني

يف حــال التهديــد الخطــر فيجــب عليــك االتصــال بالرطــة 110 الرطــة ســتقوم بحاميتــك 

و ميكنهــم منــع الفاعــل ألســبوعن كأقــى حــد مــن دخــول املنــزل. إذا كنــت ال تشــعرين 

باألمــان يف منزلــك فيمكنــك الذهــاب اىل مســكن للنســاء Frauenhaus ) < ص 101، 

ــد  ــت ق ــة و كن ــت الجئ ــة، إذا كن ــة  االحرتافي ــان واملعامل ــن األم ــث تجدي ــل 7( حي الفص

تعرضــت ألي شــكل مــن اشــكال األذى يف بلــدك االم و ال زلــت مصدومــة نفســيا  عــى أثرهــا 

ــل  ــات Frauenflüchtlingshaus ) < ص 101، الفص ــاء الاجئ ــكن النس ــتقبلك مس فسيس

7(  يف مدينــة هالــة حيــث ميكنــك التواصــل معهــم بــأي وقــت  عــن طريــق رقــم الهاتــف 

ــاه:  01525476476 ــدون ادن امل

عروض الدعم للرجال 

 الشــباب و الرجــال الذيــن لديهــم مشــاكل او أزمــات شــديدة يف العائلــة عــى ســبيل املثــال 

او يف عاقتهــم العاطفيــة او يف الفريــق   أو يف املدرســة او يف مــكان الســكن، ميكنهــم أيضــا 

 Promann الحصــول عــى مســاعدة مركــز االستشــارة بــرو مــان يف مدينــة ديســاو  روســاو

) < ص 101، الفصــل 7( تقــدم املشــورة و الدعــم يف هــذه املجــاالت للرجــال بغــض النظــر 

عــن وضعهــم املعيــي او عــن شــكل  عاقاتهــم، هنــاك تقــام العديــد مــن النقاشــات حــول 

ــم  ــم و احتياجاته ــع اهتامماته ــم م ــوع تعامله ــى موض ــز ع ــع الرتكي ــددة م ــع متع مواضي
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ــن بالعنــف االرسي ميكنهــم الحصــول عــى دعــم مــن مركــز  ــدون عنــف. الرجــال املعني ب

 Interventionsstelle häusliche Gewalt und Stalking العنــف االرسي  و املطــاردة

)< ص 101، الفصــل 7( هنــا يعطــى الضحيــة النصــح و املســاعدة كيــف يتجنبــون املواقــف 

الخطــرة و كيــف يضبطــون غضبهــم و يتولــون الســيطرة عــى حياتهــم مــن جديــد. 

الزواج و الطالق 

إذا كنــت تريــد الــزواج يف املانيــا فيجــب عليــك تســجيل زواجــك يف دائــرة األحــوال املدنيــة 

ــهادة  ــون اىل ش ــا يحتاج ــارج املاني ــن خ ــل 7( املخطوب Standesamt )< ص 101، الفص
ميــاد و جــواز ســفر يثبــت الجنســية، تســجيل او اثبــات اإلقامــة و إذا كان يوجــد يف القانــون 

يف بلدكــم  االم مثــل هــذا االثبــات فتحتــاج أيضــا اىل اثبــات إمكانيــة الــزواج. يف املانيــا يجــب 

ــزواج  ــون ال ــنة وان يك ــوق ال 18 س ــة أي ف ــوق الســن القانوني ــون كا املتزوجــن ف ان يك

برغبــة مــن الطرفــن.

عنــد فشــل العاقــة الزوجيــة، ميكــن للزوجــن الطــاق، يتــم االعــرتاف بفشــل الــزواج 

ــنوات  ــاث س ــد ث ــلمي و بع ــاق الس ــال الط ــل يف ح ــش املنفص ــن العي ــنة م ــد س بع

ــة  ــه. إمتــام إجــراءات الطــاق يكــون يف محكمــة البداي ــازع علي ــة الطــاق املتن يف حال

ــاء  ــن. أثن ــكن الزوج ــة س ــودة يف منطق ــل 7(املوج Amtsgericht )< ص 101، الفص

قضيــة الطــاق يجــب توكيــل محامــي وعــى الزوجــن تحمــل نفقــات الدعــوة 

ــة  ــه بنفســه. يف الحال ــف محامي ــن تكالي ــن الطرف ــة اىل تحمــل كل م ــة إضاف باملناصف

ــة يجــب عــى كل مــن الزوجــن االنفــاق عــى نفســه بنفســه بعــد الطــاق و  العادي

لكــن ميكــن ان يتكــون الحــد الطرفــن الحــق بنفقــة ماديــة مــن الطــرف االخــر يف حــال 

ــك. ــر ذل ــة األطفــال املشــرتكن وغــر قــادر عــى العمــل عــى إث ــام برتبي ق

مل الشمل 

كاجــئ معــرتف بــه لديــك الحــق بتقديــم طلــب للــم شــمل عائلتــك، ميكــن تقديــم طلــب 

للزوجــة او الــزوج و االطفــال تحــت الســن القانونيــة .املكتــب املعنــى مبوضــوع مل الشــمل 

هــو مكتــب االجانــب يجــب تقديــم طلــب مل الشــمل بعــد ثــاث شــهور كحــد اقــى مــن 

صــدور املوافقــة عــى طلــب اللجــوء او املوافقــة عــى حــق الحاميــة لــدى الســفارة االملانيــة 

االقــرب ألفــراد العائلــة الذيــن تــم تقديــم الطلــب ألجلهــم حيــث انــه غــر مــروط اثبــات 

وجــود دخــل مــادي و مســكن كايف للاجــئ و عائلتــه )مل شــمل خــاص(.
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ميكنكــم الحصــول عــى معلومــات حــول القوانــن املتعلقــة بلــم الشــمل مــن مراكــز 

الرعايــه و االستشــارة الفرديــة gesonderten Beratung und Betreuung )< ص 

101-102، الفصــل 7( عــى الاجئــن القادمــن مــن ســوريا الذيــن يرغبــون بلــم شــمل 

 das Webportal ــة ــوزارة الخارجي ــة ل ــة االلكرتوني ــب يف البواب ــم التقــدم بطل عائاته

des Auswärtigen Amtes )< ص 101، الفصــل 7(.
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ــة  ــة و االندي ــن املنشــآت الرياضــة واملؤسســات الثقافي ــر م ــة ديســاو الكث يوجــد يف مدين

التــي ميكــن مــن خالهــا القيــام بالعديــد مــن النشــاطات يف اوقــات الفــراغ مــن خــال هــذه 

ــة  ــة وايجــاد هواي ــاس جــدد وتحســن لغتكــم االملاني النشــاطات ميكنكــم التعــرف عــى ان

جديــدة والتعلــم مــع اطفالكــم عــن طريــق اللعــب.  إذا كنتــم تحصلــون عــى مســاعدة مــن 

مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و االندمــاج für Soziales und Integration )< ص 102، 

الفصــل 8( او مــن مكتــب العمــل ميكنكــم تقديــم طلــب للحصــول عــى هويــة اجتامعيــة 

التــي عــن طريقهــا ميكنكــم الحصــول عــى تخفيضــات تصــل لحــد الخمســن باملئــة عنــد 

ــرسح  ــبح و م ــام اىل املس ــآت ك ــات واملنش ــبات و الفعالي ــن املناس ــد م ــول اىل العدي الدخ

انهالــت و املســبح الجنــويب و شــاطئ ادرينــا و مدرســة الشــعب العليــا يف ديســاو و حديقــة 

الحيوانــات و متحــف تاريــخ الطبيعــي الــخ... 

ــب العمــل  ــاج او مكت ــامع و االندم ــب االجت ــن مكت ــون عــى مســاعدة م ــم تحصل إذا كنت

ــاركة  ــم واملش ــم للتعل ــة ألبنائك ــاعدة مادي ــى مس ــول ع ــب للحص ــم طل ــم تقدي فيمكنك

ــات  ــاطات اوق ــرتاك يف نش ــل 3(، لاش Bildungs-und Teilhabepaket )< ص 22، الفص

الفــراغ يف العديــد مــن الفــرق ميكنكــم الحصــول عــى معلومــات حــول عــروض و نشــاطات 

Tourist-  اوقــات الفــراغ و املناســبات و العــروض يف مدينتكــم يف مركــز املعلومــات للســياح

ــت. ــى االنرتن ــم ع Information )< ص 102، الفصــل 8(  وعــى موقعه

 

الرياضة 

يوجــد يف مدينــة ديســاو روســاو أكــر مــن 100 نــادي ريــايض لكثــر مــن الرياضــات ككــرة 

ــاز و  ــة و الجمب ــرة املــرب و ألعــاب القــوى و االلعــاب القتالي ــدم و ك ــرة الق الســلة و ك

ــوب الدراجــة  ــق كاملــي و رك ــواء الطل ــام الرياضــات يف اله ــص ك الســباحة و رياضــة الرق

الهوائيــة و التجذيــف. ميكنكــم مامرســة الســباحة يف املســبح الصحــي ويف املســبح الريــايض 

يف مدينــة ديســاو Sportbad Dessau  )< ص 102، الفصــل 8( و ميكنكــم ايضــا مامرســة 

ــى  ــار وحت ــهر اي ــن ش ــة م ــة واملفتوح ــابح الطبيعي ــن املس ــد م ــباحة يف العدي ــة الس رياض

ــابح  ــة و املس ــآت الرياض ــة و املنش ــن كل االندي ــات ع ــدون كل املعلوم ــول. تج ــهر ايل ش

 Homepage des Referats يف صفحــة االنرتنــت الخاصــة ب قســم الدعــم الريــايض

ــات و  ــاركة يف فعالي ــن املش ــوا م ــي تتمكن ــل 8(. ل Sportförderung )< ص 102، الفص

ــي تصبحــوا  ــادي و ل ــا ان تصبحــوا عضــوا يف الن ــة عليكــم غالب ــة الرياضي نشــاطات االندي

ــف هــذه الرســوم  ــع رســوم لاشــرتاك و تختل ــم دف ــة يجــب عليك اعضــاء يف بعــض االندي

مــن نــاد ألخــر.

باإلضافــة اىل العــروض التــي تقدمهــا االنديــة الرياضيــة و املنشــآت الرياضــة العامــة، 
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تقــدم بعــض املؤسســات الرياضــة الخاصــة العديــد مــن العــروض مثــل الجيــم و نــادي 

ــة  ــي القانوني ــن الصح ــة، رشكات التام ــة الرياض ــا مامرس ــم ايض ــث ميكنك ــا حي اليوغ

ــم  ــة، ميكنك ــة الصحي ــات الرياضي ــذه الفعالي ــل ه ــاركة مبث ــزيئ للمش ــم ج ــدم دع تق

الســؤال لــدى رشكــة التامــن خاصتكــم عــن العــروض التــي يقدمونهــا كــام يقــدم املركــز 

الثقــايف االجتامعــي ومؤسســات االطفــال والشــباب عــروض رياضيــة متنوعــة لزوارهــا 

ــل 8(. )< ص 102، الفص

 

الثقافة و الطبيعة 

ــة  ــا. مؤسس ــهور عاملي ــن املش ــم و الف ــامرة و التصمي ــت الع ــاو بي ــة ديس ــد يف مدين يوج

ــد  ــدم العدي ــل 8( تق ــاو Stiftung Bauhaus Dessau )< ص 102، الفص ــاوس ديس باوه

مــن العــروض حــول موضــوع التصميــم املعــامري و تنظــم ايضــا الكثــر مــن املحــارضات و 

 Anhaltischen ورشــات العمــل لألطفــال و البالغــن. يف مكتبــة انهالــت يف مدينــة ديســاو

Landesbücherei Dessau )< ص 102، الفصــل 8( يســتطيع االطفــال و البالغــن اختيــار 

مــا يزيــد عــن 60000 كتــاب و) يس دي ( ومجلــة و) دي يف دي ( و لعبــة و اســتعارتها ملــدة 

)1 إىل ٤ ( اســابيع ) الرســم الشــهري 10 يــورو و بعــد التخفيــض يصبــح ٥ يــورو( كــام تنظــم 

هنــاك محــارضات و فعاليــات لــكل االعــامر.

يقــدم ايضــا مــرسح انهالــت Anhaltische Theater )< ص 102، الفصــل 8( للبالغــن 

و االطفــال عــروض يف مجــال املــرسح املوســيقي و حفــات موســيقية و عــروض 

مرسحيــة و عــروض باليــه و عــرض مــرسح الدمــى. إذا كنتــم أنتــم او اطفالكــم ترغبــون 

 Theaterpädagogik  بتجربــة التمثيــل املرسحــي ميكنكــم التوجــه اىل مــرسح الرتبيــة

)< ص 103، الفصــل 8( يف مــرسح انهالــت. كــام ميكنكــم و اطفالكــم ايضــا يف املدرســة 

ــم  ــل 8( تعل ــل Musikschule Kurt Weill )< ص 103، الفص ــورت فاي ــيقية ك املوس

ــن للســينام حيــث ميكنكــم  ــاء. يوجــد ايضــا داري ــة موســيقية او الغن العــزف عــى ال

مشــاهدة عــدد كبــر و متنــوع مــن االفــام و هــم ســينام كيتــس و ) او يس اي ( عــامل 

ــل 8(. ــينام UCI، Kiez Kino ، Kinowelt )< ص 103، الفص الس

 Museum für يقــدم متحــف التاريــخ الطبيعــي و قبــل التاريــخ يف مدينــة ديســاو

العائليــة  االجــواء  ذو   )8 الفصــل   ،103 ص   >(  Naturkunde und Vorgeschichte

ــر  ــة و الب ــات االرض و الطبيع ــع طبق ــول مواضي ــات ح ــروض واملقتني ــن الع ــد م العدي

 Museum für Stadtgeschichte ــاو ــة ديس ــخ مدين ــف تاري ــم يف متح ــة. ميكنك و البيئ

ــة ل 800  ــخ املدين ــن تاري ــات ع ــى معلوم ــول ع ــل 8( الحص Dessau )< ص 103، الفص

 Anhaltische ســنة مضــت و مناطقهــا العديــدة. معــرض رســوم انهالــت يف مدينــة ديســاو
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ــوم و  ــن الرس ــر م ــدد كب ــرض ع ــل 8( يع Gemäldegalerie Dessau )< ص 103، الفص

ــة. ــامل الفني ــات و االع ــات و املنحوت اللوح

ــد  ــن. يوج ــة العناوي ــرى يف قامئ ــف االخ ــة املتاح ــن كاف ــتعام ع ــا االس ــم ايض  ميكنك

ــن  ــد م ــا العدي ــاو و فيه ــز – ديس ــة فورليت ــة امللكي ــه الحديق ــط االلب ــة وس يف محمي

الحدائــق والقصــور حيــث ميكنكــم القيــام برحــات و مامرســة رياضــة املــي و ركــوب 

ــة  ــن املؤسس ــات م ــن املعلوم ــر م ــى الكث ــول ع ــم الحص ــة. ميكنك ــات الهوائي الدراج

)< ص 10٤،   Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ديســاو   – فورليتــز  الثقافيــة يف 

  Integrationsgarten Garten der Sinne ــات ــة الحيوان ــام ان حديق الفصــل 8(. ك

)< ص 10٤، الفصــل 8( التــي تحتــوي عــى ٥00 نــوع مــن الحيوانــات تقريبــا و عــدد 

ــد يف اوقــات الفــراغ. ــات تكــون عــادة مقصــد جي ــوع مــن النب متن

ــن ميكنكــم فيهــام زراعــة الفواكــه والخضــار مــن دون ان  يوجــد يف ديســاو روســاو مكان

 Urbanen Farm  تكــون لديكــم حديقــة منزليــة او رشفــة اولهــم هــي مزرعــة اوربانــن

ــاء  ــي و االكتف ــام الصح ــوع الطع ــكل موض ــث يش ــل 8(  حي Dessau  )< ص 10٤، الفص

الــذايت الهاجــس االول و متــت تســوية و تجهيــز اراض بــور ليتــم زراعتهــا. كــام ميكنكــم يف 

حديقــة االندمــاج »حديقــة الحــواس« Integrationsgarten Garten der Sinne  )< ص 

10٤، الفصــل 8(  الزراعــة و تعلــم تربيــة النحــل حيــث ميكنكــم اســتام قطعــة مــن االرض 

و تبــادل التجــارب مــع االخريــن.

متنزه املدينة و املالعب 

متنــزه املدينــة Stadtpark )< ص 10٤، الفصــل 8( يف ديســاو هــو مــكان مناســب لانطــاق 

يف مركــز املدينــة حيــث انــه قريــب جــدا لشــارع كافالــر و متحــف باوهــاوس الجديــد و 

ــاك قضــاء وقــت الفــراغ، ميكــن لألطفــال اللعــب يف املســاحة املخصصــة للعــب  ميكــن هن

ــة  ــزة رياضي ــد اجه ــة يوج ــق يف الحديق ــض املناط ــال يف بع ــبيل املث ــى س ــلة ع ــرة الس ك

مجانيــة االســتخدام. متنــزه املدينــة هــي مــكان مناســب لاســرتخاء لــكل االعــامر و تقــام 

ــام الصيــف العديــد مــن الفعاليــات املجانيــة. هنــاك يف اي

ــة ديســاو يوجــد اماكــن مخصصــة للعــب وماعــب كــرة قــدم  ــاء مدين يف كامــل احي

Spiel- und Bolzplätze  )< ص 10٤، الفصــل 8( مجانيــة موزعــة عــى مســاحة 

املدينــة لألطفــال و الشــباب ميكنكــم الحصــول عــى نظــرة عامــة عــن كل املاعــب يف 

ــن. ــة يف قامئــة العناوي املدين
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املراكز الثقافية االجتامعية  

ــر  ــدم الكث ــي تق ــة الت ــز الثقافي ــن املراك ــر م ــدد كب ــد ع ــاو يوج ــاو روس ــة ديس يف مدين

مــن العــروض لتقضيــه اوقــات الفــراغ لــكل االعــامر. بيــت االجيــال املتعــددة للمواطنــة و 

ــذي يتضمــن مدرســة الشــعب  ــات الفــراغ ätze  )< ص 10٤، الفصــل 8( ال ــم و اوق التعلي

العليــا و قســم خارجــي مــن املدرســة املوســيقية و يقــدم مكانــا لللقــاءات املفتوحــة العامــة 

ــن  ــة و اماك ــات اولي ــات و توجيه ــم لغ ــخ و تعل ــة و طب ــا دورات رياض ــدم ايض ــام يق ك

ــان. ــم الفتي ــي لتخيي ــاءات و ينظــم معســكر صيف ــارف و اللق للتع

يشــكل مركــز الثقافــات املتعــددة Multikulturelle Zentrum   )< ص 10٥، الفصــل 

ــاريع  ــن املش ــر م ــدم الكث ــة و يق ــدان مختلف ــن بل ــاس م ــة ان ــدا ملقابل ــا جي 8( مكان

 Villa ذات الطابــع الثقــايف التعليمــي املتنــوع و مناهضــة العنرصيــة. فيــا كروتنهــوف

Krötenhof  )< ص 10٥، الفصــل 8( هــو ملتقــى للشــباب و الصغــار و كبــار الســن 

ــه اوقــات الفــراغ حيــت تنظــم دورات رقــص و رســم و رياضــة  و مــكان جيــد لتقضي

و اشــغال يدويــة و مجموعــات موســيقية و تعليــم قيــادة و ســائل املواصــات. يقــدم 

بيــت االجيــال املتعــددة اوملولــه روســاو Ölmühle Roßlau  )< ص 10٥، الفصــل 8( 

ايضــا مــكان للتقابــل العــام و الرســم عــى االواين و االعــامل اليدويــة و التأمــل و حلقات 

رقــص و مــكان للتقابــل بــن االطفــال و الشــباب كــام ينظــم العديــد مــن العــروض و 

ــات. يف  ــك و اصحــاب االعاق ــا رشي ــن ب ــات املرب ــاء او االمه النشــاطات للنســاء و االب

مركــز النســاء الثقــايف االجتامعــي Sozial-kulturellen Frauenzentrum  )< ص 

10٥، الفصــل 8( تجــدون ايضــا العديــد مــن النشــاطات و الفعاليــات املتنوعــة للنســاء 

ــي و  ــة و امل ــامل اليدوي ــات لألع ــة و مجموع ــات غنائي ــة و مجموع و دورات رياضي

الرقــص. يف بيــت االندمــاج الجــرس Integrationshaus Die Brücke )< ص 10٥، 

ــاول  ــات لتن ــة و حلق ــاعدة الذاتي ــات املس ــاءات مجموع ــكان للق ــو م ــل 8( ه الفص

أطــراف األحاديــث و لعــب االلعــاب املســائية و االحتفــال. كــام يوجــد ايضــا العديــد 

مــن االماكــن املعــدة لكبــار الســن Seniorenbegegnungsstätten )< ص 10٥، 

ــاء  الفصــل 8( حيــث ميكنهــم اللقــاء و التعــارف و تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة و الغن

ــة و  و مامرســة الرياضــة ســويا و الســفر و دعــم بعضهــم البعــض يف اعاملهــم اليومي

االجتــامع يف املســاء لــرب القهــوة و تبــادل أطــراف الحديــث.
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عمل األطفال و اليافعني

 Kinder-und والشــباب   لاطفــال  الفــراغ  اوقــات  مؤسســات  يف 

Jugendfreizeiteinrichtungen  )< ص 10٥-106، الفصــل 8( يجــد األطفــال و الشــباب 

و الفتيــان البالغــن مــن عمــر الســابعة وحتــى عمــر الســابعة والعريــن مجــال للتعــارف 

و التقابــل مــع االخريــن و كســب الخــرات حيــث ميكنهــم املشــاركة بعــدد كبــر و متنــوع 

مــن النشــاطات. هــذه املؤسســات تكــون بالعــادة بعــد وقــت املدرســة ويف ايــام العطــل، 

جــزء او كامــل اليــوم مفتوحــة. الدخــول ايل هــذه املؤسســات مجانيــة و تكــون عــادة تحــت 

ارشاف مربــن و مرشــدين اجتامعيــن الذيــن ميكنهــم مســاعدة االطفــال و الشــباب يف حــل 

ــم لقــاءات عامــة حيــث ميكــن لألطفــال و  ــم تنظي مشــاكلهم و اعطائهــم النصــح. كــام يت

الشــباب تبــادل الخــرات و االســرتخاء و لعــب الكثــر مــن االلعــاب مثــل البليــاردو و الفيشــة 

ــة كمشــاهدة  ــن االنشــطة الجامعي ــد م ــام العدي ــام تق ــة االســهم ك ــة و لعب ــرة الطاول و ك

ــات. ــام بنزه ــخ و القي ــام و الطب االف

 mobile ــال ــباب واألطف ــة للش ــروض متحرك ــا ع ــد ايض ــات يوج ــذه املؤسس ــة اىل ه اضاف

Angebote )< ص 106، الفصــل 8(  مثــل االلعــاب النقالــة كالبــاص النقــال لألطفــال فــوق 

ســن السادســة عــى ســبيل املثــال حيــث يســافر هــذا البــاص عــى مــدار الســنة مــن مــكان 

ــن ادوات  ــر م ــق الكث ــن طري ــب ع ــة باللع ــعادة و املتع ــال الس ــح االطف ــكان ومين اىل م

ــرر  ــكل متك ــددة بش ــن مح ــام يف اماك ــة تق ــاب املتنقل ــة. االلع ــلية املتنقل ــب و التس اللع

ــة الرســمية  ــق الصحيف ــة وميكنكــم االســتعام عــن هــذه االلعــاب عــن طري داخــل املدين

للمدينــة. ســرك الشــباب و االطفــال هــو نشــاط اخــر ميكــن لألطفــال فــوق ســن الثامنــة 

املشــاركة بــه »راكســي - فاكســليى« حيــث ميكنهــم تعلــم خــدع الســحر و االلعــاب 

ــة. ــاب الخف ــة و الع البهلواني

ــم  ــا فيمكنه ــون بتطبيقه ــة و يرغب ــم الخاص ــان افكاره ــال والفتي ــدى األطف واذا كان ل

تقديــم افكارهــم ل مركــز الشــباب يــاه Jeah Jugendforum  )< ص 106، الفصــل 8(. 

الــذي ينظــم اجتــامع مرتــن شــهريا. يف حــال تعــرض أحــد الشــباب ملشــاكل يف االحيــاء 

ميكنــه التوجــه للعاملــن الجوالــن Streetworker )< ص 106، الفصــل 8(. حيــث 

ــوا مــن ســامع  ــم ليتمكن ــة و يبقــون عــى تنقــل دائ ــدى ادارة املدين ــون ل انهــم يعمل

مشــاكل الشــباب حــال حدوثهــا و التدخــل يف حــال حدثــت اي مشــاكل بــن الشــباب 

يف اماكــن اللقــاءات.
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 االندية ) الجمعيات (

نصــف االملــان تقريبــا هــم اعضــاء يف أحــد االنديــة او الجمعيــات، اغلــب النــاس يقومــون 

هنــاك مبامرســة الرياضــة او العمــل بشــكل طوعــي لصالح الكنيســة، كــام ان الكثر يشــاركون 

و ينشــطون يوميــا مــع فريــق »رجــال االطفــاء التطوعــي« او يف النــوادي الرياضيــة، النــادي 

او الجمعيــة هــو عمــل جامعــي تطوعــي ذو اهــداف مشــرتكة كمامرســة الرياضــة يف اوقــات 

الفــراغ عــى ســبيل املثــال او اللقــاء ملامرســة الغنــاء الجامعــي.

إذا كنتــم مهتمــن باالنضــامم ملثــل هــذه الفــرق فعليكــم االســتعام مســبقا عــن رشوط 

االنضــامم حيــث انــه مــن املتعــارف عليــه وجــود رســوم شــهرية يجــب دفعهــا بعــد 

توقيــع عقــد مــع النــادي او الجمعيــة. إذا كنتــم تحصلــون عــى مســاعدة مــن مكتــب 

ــب العمــل فيمكنكــم الحصــول عــى  ــن مكت ــاج او م ــة و االندم ــات االجتامعي الخدم

مســاعدة يف تحمــل »مصاريــف التعليــم و املشــاركة«.

املشاركة التطوعية

الكثــر مــن النــاس يف املانيــا يقومــون بأعــامل تطوعيــة اي بــا مقابــل يف أحــد األنديــة او 

الجمعيــات او أحــد املؤسســات و مــن ضمنهــم الكثــر مــن الشــباب و االطفــال.

املتطوعــون يــؤدون مشــاركة مهمــة للمجتمــع و يحصلــون مــن خــال عملهــم 

ــم  ــورون لغته ــدد و يط ــاس ج ــى ان ــون ع ــل يتعرف ــال العم ــد يف مج ــع جي ــى طاب ع

ــال  ــال يف مؤسســات للشــباب و االطف ــون عــى ســبيل املث ــة. املتطوعــون يعمل االملاني

او يف دار العجــزة او يف املتحــف او يف فريــق رجــال االطفــاء او يف نــاد ريــايض. إذا 

ــي  ــل التطوع ــة العم ــه لبورص ــك التوج ــي ميكن ــل التطوع ــامم بالعم ــك اهت كان لدي

حيــث  املتعــددة  االجيــال  بيــت  يف   )8 الفصــل   ،106 )< ص   Ehrenamtsbörse

ميكنــك هنــاك الحصــول عــى دعــم اثنــاء البحــث عــن مــكان عمــل مناســب لــك. إذا 

ــا مبســاعدة الاجئــن ميكنــك اخــذ املعلومــات مــن مركــز  ــد العمــل تطوعي كنــت تري

 Netzwerkstelle für ehrenamtliches ــن ــاعدة الاجئ ــة يف مس ــاركة التطوعي املش

.)8 الفصــل   ،106 )< ص   Engagement in der Flüchtlingshilf

إذا كنــت تريــد العمــل التطوعــي ملــدة طويلــة فيمكنــك ان تجــد يف وكالــة العمــل التطوعــي 

مــا تريــد كــام ميكنــك ايجــاد املعلومــات الكافيــة حــول هــذا املوضــوع يف املوقــع اإللكــرتوين 

 Bundesamts für Familie ــدين ــع امل ــات و املجتم ــامت العائ ــادي مله ــب االتح ل املكت

und zivilgesellschaftliche Aufgaben )< ص 107، الفصــل 8( الــروط املطلوبــة هــي 
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ان يكــون لديــك اقامــة يف املانيــا حيــث يكــون مــن املســموح لــك العمــل يف املانيــا )< ص 

٥٩-60، الفصــل ٩( مــدة العمــل يف وكالــة العمــل التطوعــي تكــون عــادة اثنــا عــر شــهرا 

او ســت شــهور كحــد أدين. العمــل يكــون بــدوام كامــل و ميكــن للمتطوعــن الذيــن هــم 

فــوق عمــر 27 ســنة العمــل عمــل جــزيئ ملــدة 20،٥ ســاعة اســبوعيا اثنــاء العمــل التطوعــي 

ميكنــك مجانــا املشــاركة مبحــارضات تفاعليــة و الحصــول عــى مــرصوف الجيــب ويختلــف 

مــرصوف الجيــب مــن عمــل آلخــر وبعــد انهــاء العمــل يحصــل املتطــوع عــى شــهادة.
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59 الدخول إىل سوق العمل 

ــدة  ــول امل ــة، و بط ــوين لإلقام ــع القان ــط بالوض ــا مرتب ــل يف أملاني ــوق العم ــول إىل س الدخ

املســموح اإلقامــة خالهــا يف أملانيــا. مكتــب األجانــب يضيــف لــكل ترصيــح إقامــة، ســواء 

ــه بخصــوص  ــل، ماحظــة أو تنبي ــع الرتحي ــح إقامــة مؤقــت ملن ــة أو ترصي كان إقامــة مؤقت

ــة الدخــول إىل ســوق العمــل. إمكاني

مواطنــي دول اإلتحــاد األورويب، أو دول املجــال اإلقتصــادي األورويب أو ســويرسا ال 

يحتاجــون الحصــول عــى ســامح ألجــل العمــل يف أملانيــا. طالبــي اللجــوء املعــرتف بهــم، 

ــود كعــامل أو كموظفــن او كعــامل مســتقلن.   ــدون قي مســموح لهــم بالعمــل ب

ــات الوصــول  ــا، فيمكنــك بعــد ثــاث شــهور مــن صــدور إثب إذا كان لديــك إقامــة يف املاني

ــة عمــل. الحصــول عــى اإلذن ملزاول

إذا كنــت قادمــا مــن دولــة ثالثــة آمنــة و ال متلــك ترصيــح اإلقامــة الــروري، ميكنــك 

بعــد ثــاث أشــهر مــن تقديــم طلــب لجــوء ان تحصــل عــى إذن بالعمــل مــن املكتــب 

االتحــادي للهجــرة والاجئــن. 

 :

قبــل ان يقــوم الحاصــل عــى اقامــة مؤقتــة او ترصيــح إقامــة مؤقــت ملنــع الرتحيــل 

باســتام عمــل، يجــب عليــه ان يطلــب األذن ملزاولــة العمــل لــدى مكتــب األجانــب 

Ausländerbehörde )< ص 107، الفصــل ٩(. الــذي يقــوم بــدوره بطلــب موافقــة وكالــة 

ــر إعطــاء  ــور و هــي: هــل يؤث ــدة أم ــوم بفحــص ع ــي تق ــة (، الت ــل )فحــص األفضلي العم

العمــل لشــخص أجنبــي ســلبا عــى ســوق العمــل، أو هــل يتواجــد عــامل أصحــاب امتيــاز أو 

أفضليــة ) حامــي الجنســية األملانيــة، مواطنــي إحــدى دول اإلتحــاد األورويب أو دول النطــاق 

ــل  ــى العام ــة ع ــروط املفروض ــة لل ــل مطابق ــل رشوط العم ــادي األورويب ( و ه اإلقتص

األملــاين . يف حــال وجــود عجــز وظيفــي و حاجــة لــذوي كفــاءة عاليــة و عــامل متخصصــن 

يلغــى رشط االفضليــة. بعــد 1٥ شــهرا مــن اإلقامــة يف املانيــا يتــم فقــط التأكــد مــن قابليــة 

ــة يف  ــن االقام ــنوات م ــع س ــد أرب ــل(. بع ــص رشوط العم ــل )فح ــروف العم ــة يف ظ املقارن

ــخاص  ــدم االش ــد تق ــل. عن ــدء بالعم ــة للب ــل رضوري ــة العم ــة وكال ــر موافق ــا ال تعت املاني

الحاصلــن عــى البطاقــة الزرقــاء مــن االتحــاد االورويب للحصــول عــى مــكان يف التدريــب 

ــة. ــة العمــل بفحــص رشط األفضلي ــام وكال ــه مــن غــر الــروري قي املهنــي فإن

ــز  ــكن يف مراك ــى الس ــن ع ــت و مجري ــة مؤق ــى إذن اقام ــن ع ــخاص الحاصل األش
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اســتقبال الاجئــن ال يحــق لهــم مامرســة العمــل يف املانيــا. األشــخاص الذيــن ســيتم 

ــوا اىل  ــد قدم ــوا ق ــل، إذا كان ــة العم ــم مبامرس ــمح له ــا ال يس ــارج أملاني ــم خ ترحيله

املانيــا للحصــول عــى مســاعدات وفــق قانــون مســاعدات مقدمــي طلبــات اللجــوء 

يف حالــة االنتظــار و تــم تعطيــل إجــراءات إنهــاء إقامتهــم أو إذا كانــوا قادمــن مــن 

بــاد آمنــة و تــم رفــض طلــب لجوئهــم الــذي تــم تقدميــه بعــد تاريــخ 31.08.201٥ .

 

اإلعرتاف بالشهادات األجنبية   

إذا كنــت قــد حصلــت يف بلــدك األم عــى شــهادة تدريــب مهنــي أو شــهادة جامعيــة،  ميكنك 

تقديــم شــهاداتك ليتــم فحصهــا ، إذا مــا كان مؤهلــك الــدرايس يعــرتف بــه يف أملانيــا، ميكنــك 

ــك إن  ــع ذل ــن م ــا رســميا، و لك ــل اعرتاف ــن دون أن تحم ــن امله ــد م ــة العدي أيضــأ مامرس

ــل أن  ــب العم ــتطيع صاح ــا يس ــن خاله ــه م ــا رضوري ألن ــم فحصه ــهاداتك ليت ــم ش تقدي

يقــدر إمكانياتــك و مهاراتــك بشــكل أفضــل.

ــا  ــم اإلعــرتاف به ــة ليت ــم الشــهادات األجنبي مــن أجــل مامرســة بعــض املهــن يكــون تقدي

ــب او ممــرض،  ــال طبي ــاري كاملهــن يف مجــال الصحــة عــى ســبيل املث أمــر رضوري و إجب

ــم الشــهادات للفحــص  ــن تقدي ــوي واالجتامعــي. لاستفســار ع و األعــامل يف املجــال الرتب

ــن و  ــادي للمهاجري ــب اإلتح ــع للمكت ــاخن التاب ــط الس ــال بالخ ــك اإلتص ــرتاف ميكن و اإلع

 Telefon-Hotline des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge  الاجئــن

ــة.   ــة و األملاني ــة اإلنكليزي ــك الســؤال باللغ ــث ميكن )< ص 107، الفصــل ٩( حي

ــز اإلستشــارة يف مجــال اإلعــرتاف بالشــهادات واملؤهــات  كــام ميكنكــم التواصــل مــع مرك

)< ص 107،   Servicestelle IQ ,,Anerkennungs-und Qualifizierungsberatung

الفصــل ٩( حيــث ســتتلقون الدعــم أثنــاء تقديــم شــهاداتكم ليتــم اإلعــرتاف بهــا و إعامكــم 

عــن املكاتــب املســؤولة عــن االعــرتاف بالشــهادات االجنبيــة و أي االثباتــات و املســتندات 

تحتاجونهــا. ســوف تحتاجــون عــى األغلــب إىل نســخة مصدقــة مــن شــهاداتكم ونســخة 

مرتجمــة مــن قبــل مرتجــم محلــف.

التوجيه املهني وبدء الحياة املهنية  

 Berufsinformationszentrum يف مركــز االســتعامات املهنــي التابــع لوكالــة التوظيــف

ــن  ــر م ــن الكث ــتعام ع ــك اإلس ــل ٩( ميكن der Agentur für Arbeit  )< ص 107، الفص

املهــن يف املانيــا وعــن الكفــاءات املطلوبــة للقيــام بهــا. يوجــد يف املانيــا عــدد كبــر و متنــوع 

ــه مــن املفيــد لــك أن تقــوم بإنهــاء  ــة فإن ــة معين ــة مهن مــن املهــن إذا كنــت مهتــم مبزاول
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تدريــب عمــي لــي تحصــل عــى فكــرة جيــدة عــن هــذه املهنــة عــن قــرب،  كــام أنــه مــن 

الــروري ألبنائــك ايضــا الذيــن يبحثــون عــن املهنــة املناســبة لهــم ملامرســتها يف املســتقبل 

أن يقومــوا بإنهــاء تدريــب عمــي.

ــن  ــد م ــتخدام العدي ــم اس ــي ميكنك ــب العم ــام بالتدري ــب للقي ــكان مناس ــاد م إليج

 Jobbörse der  العمــل التابعــة لوكالــة  العمــل  البوابــات اإللكرتونيــة كبورصــة 

Agentur für Arbeit )< ص 107، الفصــل ٩( عــى ســبيل املثــال لــي تقــوم بالتقــدم 

للحصــول عــى وظيفــة يتوجــب عليــك كتابــة طلــب التقــدم لهــذه الوظيفــة و الطلــب 

يكــون عــادة مكــون مــن رســالة تحفيــز و ســرة ذاتيــة و الشــهادات و شــهادات الخــرة 

التــي حصلــت عليهــا. 

العاملــون يف وكالــة التوظيــف Agentur für Arbeit )< ص 107، الفصــل ٩( سيســاعدونك 

بــكل رسور يف البحــث عــن مــكان للتدريــب املهنــي او عــن وظيفــة مناســبة لــك. إذا كنــت 

ــة أوىل Arbeitslosengeld )< ص  ــل درج ــن العم ــن ع ــاعدات العاطل ــى مس ــل ع تحص

ــي  ــق الدمــج املهن ــك الدعــم عــن طري ــة العمــل أن تقــدم ل 71، الفصــل 11( ميكــن لوكال

كالتدريــب عــى كتابــة طلــب التقــدم لوظيفــة أو التدريــب مــع مــدرب خــاص أو إعــادة 

تدريــب تأهيــي أو تدريــب تكميــي.

إذا كنــت تحصــل عــى مســاعدة مكتــب العمــل )الجــوب ســنرت( Jobcenter )< ص 107، 

ــي او  ــب املهن ــكان للتدري ــاد م ــه ســيقومون مبســاعدتك إليج ــن ب ــان العامل الفصــل ٩( ف

ــي  ــي ل ــج املهن ــر الدم ــم ايضــا الجــوب ســنرت تداب ــام يدع ــك. ك إيجــاد عمــل مناســب ل

ــة. ــة االملاني ــاج اىل مســتوى ب 1 يف اللغ ــا تحت ــة يف املاني ــن مامرســة أي مهن تتمكــن م

 Zentrum für Migration und مركــز االندمــاج وســوق العمــل يف ساكســن-أنهالت

أيضــأ  لكــم  ســيقدم   )٩ الفصــل   ،107 ص   >(   Arbeitsmarkt Sachsen-Anhalt

املعلومــات التــي تحتاجونهــا عنــد البــدء يف الحيــاة املهنيــة و يدلكــم عــى الجهــة املناســبة 

ــم. ــون لك ــم الع ــتطيع تقدي ــي تس الت

مشاريع داعمة للدخول يف سوق العمل: 
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63 التأسيس لعمل جديد  

إذا كنــت قــادم مــن خــارج دول االتحــاد االورويب و تريــد العمــل بشــكل مســتقل وتريــد 

افتتــاح عمــل تجــاري او مطعــم عــى ســبيل املثــال يجــب عليــك اخــذ موافقــة مــن مكتــب 

األجانــب Ausländerbehörde )< ص 108، الفصــل ٩( التحضــر الجيــد والــكايف والقــدرة 

ــة  ــة االقتصادي ــب التنمي ــدء والتأســيس مكت ــن مهمــن جــدا للب ــدة هــم عامل ــة الجي املالي

Amt für Wirtschaftsförderung )< ص 108، الفصــل ٩( ســوف يقــدم لــك الدعــم 

ــم  ــك تقدي ــاص ميكن ــك الخ ــيس مروع ــد تأس ــاءة بع ــع الكف ــارضات لرف ــق مح ــن طري ع

طلــب للحصــول عــى متطلبــات تأســيس مشــاريع جديــدة حيــث ميكنــك الحصــول عــى 

نظــرة شــاملة حــول الدعــم املمكــن الحصــول عليــه مــن بنــك بيانــات التمويــل االتحــادي 

Förderdatenbank des Bundes)< ص 108، الفصــل ٩(.

ــة  ــب خطــة مالي ــد املســتقل يجــب ان تكت ــدء مبروعــك الجدي ــن الب ــي تتمكــن م ل

   Gewerbeamt وخطــة عمليــة جيــدة و تقدميهــا يف مكتــب تســجيل النشــاط التجــاري

 >(  Finanzamt  ــب ــة الرائ ــدى مصلح ــب ل ــم طل ــل ٩( و تقدي )< ص 10٩، الفص

ــة  ــدى غرف ــك االســتعام ل ــي كــام ميكن ص 108، الفصــل ٩( للحصــول عــى رقــم رضيب

الصناعــة والتجــارة Industrie- und Handelskammer   )< ص 10٩، الفصــل ٩( أو 

لــدى غرفــة الحرفيــن Handwerkskammer  )< ص 10٩، الفصــل ٩(، إذا كان هنــاك 

رشوط محــددة او اثباتــات او اذونــات معينــة الزمــة لتأســيس مروعــك يجــب عليــك 

ايضــا اعــام رشكتــك للتامــن الصحــي عــن عملــك املســتقل اذا كان لديــك أســئلة عــن 

 Deutschen التخطيــط للتقاعــد فيمكنــك التوجــه إىل مكتــب التأمــن التقاعــدي األملــاين

Rentenversicherung  )< ص 10٩، الفصــل ٩( عــى ســبيل املثــال بعــد ان يتــم 

تأســيس مروعــك الخــاص ميكنــك االســتفادة مــن مكتــب الدعــم باملشــورة االتحــادي  

Beratungsförderung des Bundes   )< ص 10٩، الفصــل ٩(.

 

حقوق العمل 

ــن املمكــن  ــا ٤0 ســاعة عمــل أســبوعيا. و لكــن م ــل تتضمــن يف أملاني ــدوام كام ــة ب وظيف

أيضــا العمــل بشــكل جــزيئ يف الحالــة املعتــادة يكــون العمــل مــن يــوم االثنــن حتــى يــوم 

ــوين يف  ــو يشء قان ــبت ه ــن اىل الس ــن االثن ــل أي م ــام العم ــل اي ــل يف كام ــة. العم الجمع

املانيــا كــام هــو الحــال يف العمــل مبناوبــات ليليــة و نهاريــة. يف كثــر مــن املجــاالت كمجــال 

ــل و  ــام العط ــا يف أي ــل ايض ــون العم ــة يك ــال الضياف ــال و يف مج ــبيل املث ــى س ــة ع الصح

اآلحــاد مســموح بــه. الحــد القانــوين األدىن لألجــور هــو 8،8٤ يــورو لــكل ســاعة. إذا كنــت 

تعمــل خمــس ايــام اســبوعيا يكــون لــك الحــق القانــوين بالحصــول عــى اجــازة لعريــن 

يومــا يف الســنة كحــد أدىن. إذا مرضــت و كنــت غــر قــادر عــى العمــل فيجــب عــى صاحــب 
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ــر  ــت مريضــا ألك ــا إذا كن ــدة ســت اســابيع ام ــادي مل ــك االعتي ــك راتب ــع ل العمــل ان يدف

مــن ســتة اســابيع و لديــك تأمــن صحــي قانــوين فتحصــل عــى ســبعن باملئــة مــن راتبــك 

مــن رشكــة التأمــن الصحــي. الرجــاء إعــام صاحــب العمــل فــورا لــدى عــدم قدرتــك عــى 

ــن  ــاب ع ــة الغي ــذ بداي ــام من ــاث اي ــك خــال ث ــام يجــب علي ــة ك ــباب مرضي ــل ألس العم

العمــل احضــار تقريــر طبــي مــن الطبيــب و إعطائــه لصاحــب العمــل. كلــام عملــت لــدى 

ــد اطــول إذا أراد صاحــب  ــة االخطــار عــن فســخ العق ــة لوقــت اطــول اصبحــت مهل رشك

العمــل انهــاء عقــد العمــل خاصتــك.  يف الــركات التــي يعمــل بهــا أكــر مــن خمســة عــامل 

يوجــد عــادة ممثــل عنهــم و يســمى مجلــس متثيــل العــامل و مهمتــه هــي الوقــوف لصالــح 

ــن  ــام ميك ــم ك ــاعدة له ــم املس ــا و تقدي ــى حله ــل ع ــاكلهم و العم ــامع مش ــامل و س الع

للعاملــن تنظيــم أنفســهم يف نقابــات. النقابــات هــي منظــامت تهتــم ملصالــح أعضائهــا و 

تســعى للحصــول لهــم عــى كامــل حقوقهــم ومطالبهــم مــن اصحــاب العمــل كأجــور أعــى 

و ظــروف عمــل أفضــل.

ــه دفــع الرائــب و رســوم التأمــن االجتامعــي كــام  ــا يجــب علي مــن يعمــل يف أملاني

ــل أو  ــن يعم ــوما. م ــم رس ــع عنه ــه أن يدف ــامال لصالح ــف ع ــن يوظ ــى م ــب ع يج

يوظــف اخريــن للعمــل لصالحــه و ال يدفــع رضائــب يعتــر عملــه »عمــا اســودا » اي 

ــة. ــع غرامــات مالي ــوين ويجــب ان يدف غــر قان
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67 وسائل النقل العامة  

لــي تســتطيع التنقــل يف مدينــة ديســاو روســاو بحريــة و ســعر جيــد، ميكنــك اســتخدام 

وســائل النقــل العامــة كالباصــات و قطــارات الشــوارع و القطــارات املحليــة بعــد ان تقــوم 

بــراء بطاقــة مــن محطــات القطــارات. ميكنــك االختيــار بــن البطاقــة للركــوب مــرة واحــدة 

او البطاقــة اليوميــة او االســبوعية او الســنوية و يســمح لــك الركــوب بأحــد وســائل النقــل 

العامــة فقــط عندمــا يكــون بحوزتــك بطاقــة ركــوب صالحــة و يجــب ان تظهرهــا للمفتــش، 

امــا إذا ركبــت أحــد وســائل املواصــات العامــة بــا بطاقــة ركــوب صالحــة فيتوجــب عليــك 

دفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 60 يــورو االطفــال حتــى عمــر السادســة ميكنهــم ركــوب وســائل 

املواصــات العامــة مجانــا. ميكنــك الحصــول عــى معلومــات أكــر مــن مركــز املواصــات يف 

 Dessauer املحطــة الرئيســية و يف الصفحــة االلكرتونيــة لركــة املواصــات يف مدينة ديســاو

Verkehrs GmbH)< ص 10٩، الفصــل 10(.

للســفر بــن املــدن ميكنــك اســتخدام قطــارات رشكــة القطــارات االملانيــة كــام ميكنــك 

اســتخدام قطــارات لــركات قطــارات اخــرى و للســفر يف هــذه القطــارات يجــب عليــك 

ايضــا رشاء بطاقــة ركــوب. كــام يجــب عليــك الوقــوف قبــل خــط االمــان عــى رصيــف 

ــه مــن  القطــارات وعبــوره فقــط عندمــا يتوقــف القطــار للدخــول بالقطــار حيــث ان

الخطــر الوقــوف بعــد خــط االمــان حيــث ميكــن حــدوث حــوادث مــن القطــارات التــي 

متــر بالرصيــف.

الدراجة الهوائية 

قيــادة الدراجــة الهوائيــة هــو نشــاط محبــوب جــدا يف املانيــا لضــامن الســامة اثنــاء قيــادة 

ــود  ــا. يجــب ان يق ــزام به ــي يجــب االلت ــد الت ــن القواع ــدد م ــة يوجــد ع الدراجــة الهوائي

االطفــال حتــى عمــر الثامنــة الدراجــة عــى طريــق املشــاة و ايضــا يســمح لألطفــال حتــى 

عمــر العــارشة القيــادة عــى طريــق املشــاة، ويجــب عــى كل ســائقي الدراجــات الهوائيــة 

ــة.  طريــق  ــادة عــى الشــارع او طريــق الدراجــات الهوائي ــة عــر القي فــوق عمــر الحادي

ــده بخــط ابيــض مســتمر و اشــارة الدراجــة  ــم تحدي الدراجــات عــى الشــارع االســايس يت

الهوائيــة الزرقــاء و مــن غــر املســموح للســيارات القيــادة فــوق هــذا الجــزء مــن الطريــق.

ــدة  ــح جي ــاح خلفــي وامامــي وعــى مكاب ــوي عــى مصب ــة يجــب ان تحت الدراجــة الهوائي

ــة  ــى كل دراج ــط ع ــد فق ــخص واح ــوب ش ــموح رك ــة، و مس ــح جانبي ــرس و مصابي و ج

ــة و يســمح لألطفــال الصغــار بركــوب الدراجــة فقــط عــى مقاعــد خاصــة لهــم او  هوائي

داخــل عربــة مخصصــة لهــم يتــم ربطهــا بالدراجــة و جرهــا، مــن غــر املســموح للدراجــات 

الهوائيــة التعلــق مبركبــات اخــرى و يجــب عــى ســائقي الدراجــات الهوائيــة التقيــد بنفــس 
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ــة  ــوم الرط ــد تق ــذه القواع ــرق ه ــم خ ــال ت ــيارات، و يف ح ــة للس ــرور الخاص ــد امل قواع

بتوقيــف الســائق و يرتتــب عليــه دفــع غرامــة ماليــة. مــن غــر املســموح ايضــا اســتخدام 

ــك  ــب علي ــكر. يج ــة س ــادة يف حال ــة و القي ــة الهوائي ــادة الدراج ــد قي ــال عن ــف النق الهات

ــه مــن  ــايل كــام ان ــادة بالتت ــك االثنتــن عــى املقــود و القي لضــامن ســامتك ان تبقــي يدي

ــادة  ــك الحصــول عــى معلومــات حــول قي ــان اذا امكــن. ميكن ــداء خــوذة االم االفضــل ارت

الدراجــات الهوائيــة مــن نــوادي ســائقي الدراجــات االملانيــة كــام يتــم تنظيــم لقــاءات حــول 

موضــوع قيــادة الدراجــة الهوائيــة Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs )< ص 

ــل 10(. 10٩، الفص

السيارة 

ــت  ــادة صالحــة. إذا كن ــازة رخصــة قي ــه حي ــا يجــب علي ــادة ســيارة يف املاني ــد قي مــن يري

متلــك رخصــة قيــادة مــن خــارج املانيــا فاســتعلم عــن االعــرتاف برخصــة قيادتــك وعــن مــدة 

االعــرتاف بهــا. يجــب تأمــن كل ســيارة بتأمــن خــاص بالســيارات فــاذا اردت اســتعارة ســيارة 

مــن شــخص اخــر فعليــك معرفــة إذا كان تامــن الســيارة يشــملك انــت أيضــا. إذا قمــت 

 Amt بــراء ســيارة فيجــب عليــك تســجيل ســيارتك الجديــدة يف مكتــب االمــن والتنظيــم

für öffentliche Sicherheit und Ordnung  )< ص 10٩، الفصــل 10( يجــب عــى كل 

ــن  ــة عــر الذي ــر الثاني ــن تحــت عم ــال الذي ــان و االطف ــة االم ــط احزم ركاب الســيارة رب

طولهــم اقــل مــن 1٥0 ســم يجــب ابقائهــم يف املقعــد الخلفــي ويجــب ان يجلســوا عــى 

مقعــد مخصــص لألطفــال. اســتخدام الهاتــف املتنقــل اثنــاء القيــادة ممنــوع و القيــادة يف 

حالــة ســكر ممنوعــة أيضــا.

لــكل نــوع مــن انــواع الشــوارع يوجــد حــد اقــى للرسعــة التــي يجــب عــى الســائق االلتزام 

بهــا. عــى حســب الشــارع و ظــروف الطقــس يجــب عــى الســائق القيــادة ابطــئ و بحــذر 

أكــر. يجــب عــى كل شــخص يريــد قيــادة الســيارة االســتعام عــن قوانــن الســر املتبعــة 

ــا و االلتــزام بهــا و يف حــال تورطــت  يف حــادث ســر فيجــب عليــك تأمــن مــكان  يف املاني

الحــادث باملثلــث التحذيــري والقيــام باإلســعافات االوليــة واتصــل باالنقــاذ عــى الرقــم 112 

والبقــاء يف مــكان الحــادث حتــى قــدوم رجــال الرطــة.
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71 التأمني االجتامعي 

التأمــن االجتامعــي يف املانيــا يوفــر امــان مــادي مــن الكثــر مــن املخاطــر الحياتيــة كالبطالــة 

عــن العمــل و الكــر بالســن و املــرض و تشــكل احتياجــات خاصــة. التأمــن االجتامعــي هــو 

تأمــن اجبــاري يدفــع نصفــه صاحــب العمــل والنصــف االخــر يدفعــه العامــل و يتــم ســحبه 

مــن الراتــب بشــكل تلقــايئ و املبلــغ الواجــب دفعــة يختلــف باختــاف الراتــب.

يكــون العامــل مؤمــن عنــد الكــر بالســن عــن طريــق تأمــن التقاعــد القانــوين. مــن 

ســنة 2012 حتــى ســنة 202٩ ســيتم رفــع ســن التقاعــد مــن عمــر ال 6٥ حتــى عمــر 

ال 67 ســنة. التامــن التقاعــدي يدعمــك ايضــا يف حــال اصبحــت غــر قــادر عــى العمــل 

ســواء كليــا او جزئيــا ألســباب مرضيــة او بســبب اعاقــة مــا، تأمــن الحــوادث القانــوين 

يؤمنــك ايضــا يف حــاالت حــوادث الطريــق و العمــل و امــراض العمــل حيــث يتــم تقــدم 

الدعــم املــادي و دفــع راتــب التقاعــد و دعــم حصــول العامــل عــى حقوقــه الصحيــة 

و املهنيــة الكاملــة.

ــاء  ــاعدة اثن ــة ومس ــن ادارة املدين ــادي م ــم م ــى دع ــب يلق ــا ذن ــه ب ــد عمل ــن يفق م

البحــث عــن عمــل جديــد عــن طريــق وكالــة العمــل Agentur für Arbeit )< ص 

10٩، الفصــل 11(. إذا كنــت قــد عملــت ملــدة 12 شــهرا و قمــت اثنائهــا بدفــع التامــن 

االلزامــي و فقــدت عملــك فيحــق لــك تقديــم طلــب للحصــول عــى راتــب العاطلــن عــن 

ــن عــن العمــل ملــدة 12 شــهرا و  ــب العاطل ــك الحصــول عــى رات ــث ميكن العمــل 1 حي

إذا كنــت بــن عمــر ال ٥0 وعمــر ال 6٥ ســنة تحصــل عــى راتــب العاطلــن عــن العمــل 

ملــدة اقصاهــا بــن 1٥  شــهرا و 2٤  شــهرا. راتــب العاطلــن عــن العمــل 2 يحصــل عليــه 

كل مــن هــو قــادر عــى العمــل و لكــن مل يجــد عمــا بعــد فــرتة طويلــة مــن البحــث و 

يحتــاج اىل الدعــم و املســاعدة. و ميكنــك الحصــول عــى راتــب العاطلــن عــن العمــل 2 

ــكايف لتامــن  لنفــس مــدة راتــب العاطلــن عــن العمــل 1 طاملــا أنــك ال متلــك الدخــل ال

الحاجيــات اليوميــة. ملعلومــات أكــر عــن راتــب العاطلــن عــن العمــل 2 ميكنكــم الســؤال 

ــب العمــل )الجــوب ســنرت( Jobcenter  )< ص 10٩، الفصــل 11(.  ــدى مكت ل

 

التأمني الخاص  

ــة. كل  ــن الخاص ــروض التام ــن ع ــد م ــد العدي ــي يوج ــوين االلزام ــن القان ــب التأم اىل جان

عــروض التامــن تكلــف مبلغــا مــن املــال لذلــك يجــب عليــك التفكــر جيــدا و معرفــة مــا 

ــة التامــن. يف حــال تســبب أحــد  ــدا مــع رشك ــع عق ــل ان توق ــط قب ــذي تحتاجــه بالضب ال

بــرر مــا فيجــب عليــه تحمــل املســؤولية القانونيــة و تعويــض االرضار لألخريــن يف املانيــا 
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ــر  ــك إذا قمــت بالحــاق رضر غ ــث أن ــم جــدا حي ــن الشــخص االخــر مه ــد تام ــك يع لذل

مقصــود الحــد األشــخاص او أحــد ممتلكاتــه يتــم تعويــض الــرر مــن قبــل رشكــة التامــن.

التأمــن عــى املنــزل تدفــع يف حالــة حــدوث ارضار يف منزلــك كالتعــرض لرسقــة عــى ســبيل 

ــك انجــاز  ــك ســيارة فيجــب علي ــت متل ــق. إذا كن ــاه او الحري ــال او تــرر مجــاري املي املث

تامــن الســيارات االجبــاري، يوجــد أيضــا الكثــر مــن عــروض التأمــن لــدى رشكات التأمــن 

كالتأمــن عــى القــدرة عــى العمــل والتأمــن عــى الحيــاة. قــم باالســتعام لــدى كل الركات 

عــن عروضهــم و أســعارهم بشــكل مســتقل حتــى تســتطيع املقارنــة واخــذ القــرار األفضــل.
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75 العروض االعالمية ورسوم اشرتاك البث التلفزيوين واالذاعي  

يف املانيــا يوجــد العديــد مــن العــروض اإلعاميــة كبــرة جــدا مــن اذاعــات و صحــف و تلفــاز 

و عــروض الكرتونيــة. االعــام يف املانيــا مســتقل و ميكنــه تنــاول كل املواضيــع بــكل حريــة 

)حريــة االعــام(.

أكــر الصحــف اليوميــة األملانيــة ) بعــد الصحيفــة الشــعبية دي بيلــد ( هــي صحيفــة 

جنــوب املانيــا ) زود دويتشــه ( و صحيفــة ) فرانكفورتــر الغامينــه ( و صحيفــة ) دي 

ــة.  ــة و ثقافي ــم االعــام عــن مواضيــع سياســية اقتصادي فلــت (. يف هــذه الصحــف يت

ــة و  ــار العاملي ــب االخب ــن اىل جان ــاند ( تتضم ــل دويتش ــل ) ميتي ــة مث ــف محلي صح

الوطنيــة اخبــار محليــة. تصــدر الجريــدة الرســمية الصــادرة عــن مدينة ديســاو روســاو 

مــرة  شــهريا و تكــون مجانيــة و تتضمــن أحــدث املعلومــات و االخبــار الخاصــة 

ــة  ــة مبنطق ــة الخاص ــو ( املجاني ــات ) لي ــة الفعالي ــهريا مجل ــدر ش ــام تص ــة، ك باملدين

انهالــت، ميكنكــم الحصــول عــى الجريــدة الرســمية الخاصــة باملدينــة و مجلــة ليــو مــن 

ــل 12(. ــن Bürobüro )< ص 110، الفص ــب املواطن مكت

محطات البث االذاعي و التلفاز تختلف بن عام و خاص. 

اإلذاعــات الحكوميــة العامــة تحــرتم كل اآلراء املتعــددة وفــق القانــون. الرامــج التلفزيونيــة 

عــى ) اإلرســته، تــي د إف، دراي ســات، إم د إر ( و االذاعيــة مــن ) دويتشــاند راديــو، ام 

د إر اكتويــل، إم د إر ساكســن – انهالــت، ... الــخ ( تقــدم لكــم املعلومــات والحــوارات. يتــم 

متويــل املحطــات العامــة عــن طريــق رســم اشــرتاك البــث التلفزيــوين و االذاعــي الشــهري و 

الــذي يتــم دفعــه مــن قبــل كل بيــت، و الــذي يبلــغ حتــى صــدور هــذه النــرة يف بدايــة 

ســنة 2018 ) 17.٥0  يــورو شــهريا (. إذا كنتــم تحصلــون عــى مســاعدة مــن مكتــب العمــل 

ــة و االندمــاج او مــن ) البافــوغ ( ميكنكــم الحصــول عــى  او مكتــب الخدمــات االجتامعي

ــدى  ــاء ل ــب االعف ــم طل ــوين يجــب تقدي ــث اإلذاعــي والتلفزي ــع رســوم الب ــن دف ــاء م اعف

ــات عــن  ــه بإثب ــة رســم االشــرتاك Beitragsservice )< ص 110، الفصــل 12( وارفاق خدم

تلقيــك للمســاعدات. ميكنكــم الوصــول لهــذه الخدمــة مــن الصفحــة االلكرتونيــة الرئيســية 

ملكتــب العمــل و مكتــب املواطنــن.

اإلذاعــات و محطــات التلفــاز الخاصــة متــول نفســها عــن طريــق اإلعانــات او عــن طريــق 

رســوم االشــرتاك. يوجــد يف منطقــة انهالــت اإلذاعــة املحليــة ) إر أ إن 1 ( التــي تعلــم 

عــن الفعاليــات و االخبــار يف مدينــة ديســاو روســاو و املنطقــة املحيطــة بهــا. كــام يوجــد 

قنــاة ديســاو املفتوحــة املمولــة بالتــرع و الدعــم العــام، ويتــم تنظيــم برنامجهــا مــن قبــل 

ــن. املواطن
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الهاتف، اإلنرتنت و تلفاز الكابل  

حتــى تتمكنــون مــن اســتخدام االنرتنــت والهاتــف الثابــت يف منازلكــم عليكــم أن تتقدمــوا 

بطلــب ملوفــر شــبكة االتصــاالت. ولكــن عليكــم قبــل أن توقعــوا العقــد أن تقارنــوا األداء و 

التكلفــة و مــدة العقد.كــام يجــب عليكــم االســتعام عــن التكلفــة و األداء و مــدة العقــد 

مــن مواقــع املقارنــة عــى االنرتنــت عندمــا توقعــون عقــد هاتــف محمــول. تكلفــة االنرتنــت 

وتكلفــة الهاتــف يجــب أن تدفعوهــا بأنفســكم حتــى و لــو كنتــم تتلقــون مســاعدات مــن 

مكتــب العمــل او مــن مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و االندمــاج.

يف العديــد مــن املنــازل املســتأجرة مينــع احضــار صحــن اقــامر صناعيــة مــن قبــل املؤجر 

و يف كثــر مــن األحيــان يوجــد تكلفــة الشــرتاك اجبــاري بكابــل التلفــاز. يف حــال كنــت 

ــل 12( أو  ــل  Jobcenters )< ص 110، الفص ــب العم ــن مكت ــاعدات م ــون مس تتلق

 Amtes für Soziales und Integration مكتــب الخدمــات االجتامعيــة و االندمــاج

)< ص 110، الفصــل 12( تســتطيعون التقــدم بطلــب لهــذه الجهــات لتحمــل تكلفــة 

ــل موجــود  ــاز الكاب ــاري بتلف ــاز و لكــن يجــب ان يكــون االشــرتاك االجب اشــرتاك التلف

ضمــن عقــد أجــار املنــزل.

ــاس يف  ــة ديســاو يف ( و كل الن ــة. يف مدين ــت مجاني شــارع ترسبســرت ) يوجــد شــبكة انرتن

املدينــة يســتطيعون اســتخدام هــذه الشــبكة بشــكل مجــاين ملــدة ســاعتن يوميــا إلرســال 

االمييــات أو لاســتعام عــن اخبــار املدينــة. ببســاطة عليكــم االتصــال مــن الــاب تــوب أو 

الجــوال بشــبكة » ديســاو- روســاو العموميــة » و املوافقــة عــى رشوط اســتخدام الشــبكة، 

و مــن ثــم االســتخدام.
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79 األعياد وأيام العطلة  

يف العطــل الرســمية يكــون لــدى أغلــب العاملــن عطلــة كــام تكــون املــدارس و املحــات و 

املكاتــب الرســمية مغلقــة. يف أملانيــا يوجــد العديــد مــن األعيــاد املســيحية و العامليــة و يف 

عيــد امليــاد يحتفــل مبيــاد الســيد املســيح كــام يف عيــد الفصــح يتذكــر النــاس يف جمعــة 

ــد. يحتفــل  ــه مــن جدي ــاس بقيامت ــب الســيد املســيح و بعــد يومــن يحتفــل الن األالم صل

يف ساكســن انهالــت و بعــض املقاطعــات االملانيــة االخــرى بيــوم االصــاح يف 31/10 حيــث 

انــه يــوم عطلــة قانــوين يتذكــر فيــه النــاس اعــادة االصــاح التــي قــام بهــا مارتــن لوثــر يف 

الكنيســة.

ــدة  ــوم الوح ــوم 3/10 » بي ــل يف ي ــامل. و يحتف ــوم الع ــال بي ــم االحتف ــوم 1/٥ يت يف ي

االملانيــة » حيــث يتذكــر النــاس يف هــذا اليــوم ســقوط جــدار برلــن و اعــادة توحيــد 

ــا. شــطري املاني

ــد يف  ــد ليوبول ــا هوعي ــة. اوله ــاد املحلي ــك بعــض االعي ــام كذل ــة ديســاو روســا يق يف مدين

مركــز املدينــة كــام يتــم االحتفــال بعيــد الوطــن و البحــارة يف روســاو. عيــد ليوبولــد الــذي 

يقــام يف مركــز املدينــة يذكــر بأمــر أنهالــت  - ديســاو ليوبولــد االول، و يتكــون من املعســكر 

ــد الوطــن  ــم االحتفــال بعي التاريخــي و الســوق التاريخــي و ارض املعــارض و االلعــاب. يت

ــن  ــد م و البحــارة يف روســاو. و يتكــون مــن موكــب و ســوق للعصــور الوســطى و العدي

امســيات الرقــص و املوســيقا. ميكنــك االســتعام عــن االعيــاد االخــرى و مهرجانــات االحيــاء 

Tourismusportal der Stadt Dessau- يف بوابــة الســياح يف مدينــة ديســاو روســاو

ــل 13(. Roßlau )< ص 110، الفص

طرق التعامل 

يف املانيــا يلقــى النــاس التحيــة بقــول كلمــة » هالــو » او للباقــة بعبــارة » غوتــن تــاغ » . 

و يــودع النــاس بعضهــم بكلمــة » أوف فيديــر زيهــن »  او » تشــوس » كــام يقــول املــرء 

مــن بــاب التهذيــب كلمــة » بتــه » عنــد يــود شــيئا مــا  و » دانكــه » عندمــا يحصــل عليــه.

ــم و النظــر  ــوم  مبصافحته ــرء بشــخص او مجموعــة مــن االشــخاص، يق ــاء امل ــد لق عن

لوهلــة يف عيــون االخريــن. عنــد املصافحــة النســاء والرجــال يقومــون مبــد اليــد 

ــا  ــاء. عندم ــوا اصدق ــم اذا كان ــة بعضه ــاس مبعانق ــوم الن ــن ان يق ــة. و ميك للمصافح

ــمه. ــر إس ــه و ذك ــم نفس ــوم بتقدي ــم يق ــخاص ال يعرفه ــرء بأش ــي امل يلتق

الدقــة باملواعيــد هــو يشء مهــم جــدا يف املانيــا حيــث انــه مــن اللباقــة ان تقــوم باالتصــال 
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عندمــا تاحــظ انــك ســتتأخر أكــر مــن خمــس دقائــق. امــا التأخــر عــى املواعيــد فيعتــر يف 

املانيــا قلــة احــرتام، الن االخريــن حجــزوا الوقــت املوعــد. و يعتــر ايضــا مــن عــدم اللباقــة 

ســامع املوســيقا او التحــدث بصــوت عــال يف االماكــن العامــة كالقطــارات و مراكــز التســوق 

عــى ســبيل املثــال. عندمــا تريــد الدخــول اىل غرفــة يف أحــد املكاتــب عليــك الطــرق عــى 

ــاب  ــد الخــروج مــن الب ــة عن ــر مــن اللباق ــل الدخــول. كــام يعت ــاب و انتظــار اإلذن قب الب

ابقائــه مفتوحــا إذا أراد أحــد مــا الدخــول. القاممــة ال ترمــى عــى األرض و يجــب رميهــا يف 

مكــب النفايــات كــام يعــد مــن غــر اللباقــة البصــق عــى األرض. ميكنــك الســؤال إذا كان 

لديــك أي ســؤال عــن طريــق التعامــل املعتــادة يف املانيــا. 

الدين 

ميكــن لــكل شــخص يف املانيــا اختيــار الديــن الــذي يرغــب باتباعــه او عــدم اتبــاع أي ديــن. 

هــذا الحــق هــو أحــد اهــم الحقــوق املنصوصــة يف الدســتور األملــاين. أكــر مــن ثلــث النــاس 

يف املانيــا ال تتبــع أي ديــن، و أكــر مــن النصــف يتبــع الديانــة املســيحية،  حيــث النصــف 

منهــم يتبعــون للكنيســة الكاثوليكيــة او الروتســتانتية. 

ثالــث أكــر تجمــع دينــي يشــكلها أربــع مليــون مســلم. كــام يصــل عــدد متبعــي الديانــة 

اليهوديــة ل 200000 شــخص. كــام يعيــش يف املانيــا أعــداد كبــرة مــن البوذيــن و الهنــدوس 

ــات  ــن التجمع ــد م ــد العدي ــاو يوج ــة ديس ــن. يف مدين ــيخ  و البهائي ــن و الس و االيزيدي

لإلنجيليــن و تجمعــن للكاثوليــك و تجمــع يهــودي و تجمعــن للمســلمن و العديــد مــن 

التجمعــات الكنســية الحــرة )< ص 111، الفصــل 13(.

يف املانيــا يوجــد غالبــا دروس دينيــة او دروس علــم االخــاق. يف دروس علــم االخــاق يتعلــم 

األطفــال عــن القيــم و الفلســفة و العديــد مــن األديــان.
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83 املشورة للمهاجرين  

 Migrationsberatungsstellen für يف مراكــز تقديــم املشــورة للمهاجريــن البالغــن

ــى  ــون ع ــرون البالغ ــون و املهاج ــل الاجئ ــل 1٤( يحص Erwachsene )< ص 112، الفص

الدعــم يف خطواتهــم األوىل يف املانيــا. مقدمــي املشــورة يقدمــون الدعــم بخصــوص التحديات 

التــي تواجــه القادمــن الجــدد اىل املانيــا لبــدء حيــاة جديــدة فيهــا. بعــد الحديــث الشــخيص 

معهــم يتــم تطويــر خطــة ميكــن اتباعهــا للتمكــن مــن االندمــاج رسيعــا بالحيــاة يف املانيــا. 

ــن  ــا، وع ــة به ــة األملاني ــم اللغ ــم تعل ــي ميكنه ــن الت ــن األماك ــتعام ع ــم االس ــث ميكنه حي

االماكــن التــي ميكــن ان يتلقــوا بهــا الدعــم و املســاعدة التــي يحتاجونهــا بخصــوص اإلقامــة 

و الســكن و الصحــة و االعــرتاف بالشــهادات و البحــث عــن عمــل و الرتبيــة وعــروض أوقــات 

الفــراغ.

 gesonderte Beratung und كــام يوجــد هنــاك مراكــز املشــورة املختصــة والرعايــة

Betreuung )< ص 112، الفصــل 1٤( وتعنــى بالاجئــن العائديــن و الباقــن وتقــدم 

ــات  ــة و الخدم ــح إقام ــب اللجــوء و الحصــول عــى ترصي ــم بخصــوص طل ــم الدع له

القانونيــة. 

الفصــل  )< ص 112،   Jugendmigrationsdienst الشــباب  املهاجريــن  مركــز خدمــة 

ــاة  ــم عــى الحي ــى عمــر ال 27 بالتأقل ــن الشــباب البالغــن حت 1٤( يســاعد أيضــا املهاجري

الجديــدة يف املانيــا حيــث يقــدم لهــم املشــورة و يرافقهــم بشــكل مجــاين و يقــدم العديــد 

مــن العــروض كاملرافقــة الشــخصية و النشــاطات الجامعيــة. حيــث تحصلــون هنــاك عــى 

أجوبــة ألســئلتكم حــول الرتبيــة عــى ســبيل املثــال و املدرســة و التدريــب املهنــي و 

ــباب. ــال و الش ــراغ لألطف ــات الف ــاء أوق ــة و قض ــاة املهني ــط للحي التخطي

و إذا كان لديكــم أســئلة و استفســارات حــول هــذا املوضــوع ميكنكــم الســؤال لــدى 

 Bürgerservice مركــز خدمــة املواطنــن التابــع للمكتب االتحــادي للهجــرة و الاجئــن

ــل 1٤(  des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge  )< ص 112، الفص

ــة ألســئلتكم حــول  ــل و ســتحصلون عــى األجوب ــة االميي ــق االتصــال او كتاب عــن طري

ــة  ــق اإلقام ــاج و ح ــدورة االندم ــرى ك ــع أخ ــاج و مواضي ــرة و االندم ــوع الهج موض

وحتــى الجنســية.

الرتجمة

إذا كنــت تعــاين مــن مشــاكل بالفهــم عنــد الذهــاب اىل الطبيــب او اىل الدوائــر الحكوميــة 

ميكــن الحــد املرتجمــن املتطوعــن مرافقتــك والرتجمــة لــك كــام ميكنهــم مســاعدتك مبــيء 
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االســتامرات، إذا كنــت تحتــاج لدعــم لغــوي ميكنــك اســتخدام خدمــات دعــم االندمــاج يف 

مركــز الثقافــات املتعــددة Multikulturellen Zentrums  )< ص 112، الفصــل 1٤(. كــام 

 SiSA Sprachmittlung ميكــن للعاملــن يف مــروع سيســا للرتجمــة يف ساكســن انهالــت

in Sachsen-Anhalt )< ص 112، الفصــل 1٤( بعــد ان تقــوم بتســجيل طلبــك لديهــم مــن 

مرافقتــك اىل بعــض املواعيــد و الفعاليــات. إذا كنــت تتكلــم اللغــة االجنبيــة بشــكل جيــد 

و تريــد اســتخدام قدارتــك اللغويــة ملســاعدة االخريــن ميكنــك التطــوع للعمــل يف مــروع 

سيســا او يف مركــز الثقافــات املتعــددة. املرتجمــن ال يقومــون بتقديــم املشــورة القانونيــة او 

الطبيــة او االجتامعيــة امــا إذا كنــت تحتــاج لرتجمــة رســمية فيجــب عليــك التوجــه الحــد 

املرتجمــن املحلفــن. ميكنــك الحصــول عــى معلومــات عــن املرتجمــن املحلفــن يف املوقــع 

 Bundesverbands der ــت ــن انهال ــن يف ساكس ــة للمرتجم ــة االتحادي ــرتوين للرابط االلك

)< ص   Dolmetscher und Übersetzer Landesverband Sachsen-Anhalt e. V

112، الفصــل 1٤(.

 

منظامت الهجرة  

ــرة.  ــول املهاج ــخاص ذوي االص ــم االش ــي تض ــات الت ــن املؤسس ــر م ــا الكث ــد يف املاني يوج

ــم  ــا لدع ــون تطوعي ــرة و يعمل ــة الهج ــوا تجرب ــن خاض ــن الذي ــا م ــون غالب ــاء يكون االعض

اندمــاج املهاجريــن. تقــدم هــذه املنظــامت للمهاجريــن العديــد مــن الخدمــات و العــروض 

ــات  ــة و مجموع ــة و الرياضي ــاطات الرتبوي ــات و النش ــم الفعالي ــورة و تنظي ــم املش كتقدي

ــن  ــامت املهاجري ــد منظ ــاو يوج ــاو روس ــة ديس ــة. يف مدين ــات الرتجم ــيقية و خدم موس

Migrantenorganisationen )< ص 112-113، الفصــل 1٤( التــي يتــم تنظيمهــا حســب 

البلــد األصــل او االنتــامء الدينــي، منهــا رابطــة العمــل األملانيــة الروســية » ديالــوغ »، املركــز 

ــن  ــن النهري ــا ب ــادي م ــت، ن ــردي يف ساكســن انهال ــاين الك ــادي األمل ــايف اإلســامي، الن الثق

ــر للثقافــة. ــة. و يقــدم مركــز الثقافــات املتعــددة عــرض عاب الثقــايف، الجامعــة الفيتنامي

 

منظــامت الهجــرة متثــل اعضائهــا املهاجريــن يف مجــال السياســة و االقتصــاد و االدارة 

و الهــدف مــن ذلــك هــو دعــم التواصــل و املســاهمة باندمــاج الســكان باملهاجريــن. 

منظــامت الهجــرة قامــت بتكويــن شــبكة تواصــل محليــة ملنظــامت الهجــرة يف ساكســن 

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen- ) انهالــت ) المســا

Anhalt“ LAMSA )< ص 113، الفصــل 1٤( حيــث تنظــم العديــد مــن املشــاريع و 

الفعاليــات املعنيــة مبوضــوع الهجــرة و االندمــاج.
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املشاركة السياسة 

ــوض  ــاج Integrationsbeirat )< ص 112، الفصــل 1٤( واملف ــس االستشــاري لاندم املجل

املســؤول لشــؤون االجانــب Ausländerbeauftragte )< ص 112، الفصــل 1٤(  لــدى 

ــة و  ــرة و ادارة املدين ــول مهاج ــاس ذوي اص ــن الن ــة ب ــل املركزي ــة الوص ــم صل ــة ه املدين

ــش  ــم العي ــدف دع ــاط به ــي و بنش ــكل طوع ــويا و بش ــون س ــة. يعمل ــات الحكومي الهيئ

املشــرتك يف ديســاو روســاو. تقــوم كا الهيئتــن بتمثيــل اهتاممــات املهاجريــن يف العمــوم، 

والتصــدي الســئلتهم، كــام يقــوم املفــوض بشــؤون االجانــب بتقديــم املشــورة للمهاجريــن 

ــرى. ــات االخ ــة واملؤسس ــب الحكومي ــم باملكات ــيق تواصله وتنس

ــس  ــة و مجل ــس املدين ــع مجل ــث يجتم ــات حي ــن الهيئ ــد م ــة العدي ــد يف املدين يوج

ــع املحــددة بشــكل  الحــي او مجلــس املناطــق و اللجــان املتخصصــة و لجــان املواضي

متكــرر و يتــم التحــدث عــن املواضيــع العموميــة املعلنــة. و فيهــا ميكــن للمواطنــن  يف 

ديســاو روســاو التعبــر عــن اهتامماتهــم و آرائهــم. ميكنكــم االســتعام عــن مواعيــد 

االجتامعــات مــن الصحافــة املحليــة او مــن الجريــدة الرســمية او مــن صفحــة األنرتنــت 

الخاصــة مبدينــة ديســاو روســاو.

 Netzwerk - Gelebte Demokratie « كــام ان شــبكة التواصــل » الدميوقراطيــة املعاشــة

ــة.  ــن املكافحــن الجــل الدميقراطي ــى منفتحــة عــى املواطن )< ص 113، الفصــل 1٤(  تبق

ــن يف ديســاو  ــكل املواطن ــدم ل ــش املشــرتك و تق ــاء العي ــا هــدف بن شــبكة التواصــل لديه

امكانيــة املشــاركة الفعالــة بذلــك.

 

مراكز التوزيع االجتامعي 

ــل ســعر  ــدة مقاب ــة جي ــع مســتعملة بحال ــة رشاء بضائ ــع االجتامعي ــوت البي ميكنكــم يف بي

رخيــص. يف مراكــز املابــس املســتعملة ) كايدركمــر ( التابعــة ل جمعيــة العمــل والدعــم 

االجتامعــي يف ديســاو ASG Dessau e.V  )< ص 113، الفصــل 1٤( يتــم اعطــاء املابــس 

التــي تــم التــرع بهــا بســعر قليــل و تقــوم الجمعيــة ببيــع اثــاث املنــزل املســتعمل املوجــود 

ــة. كــام يقــوم التافــل يف ديســاو  ــل اســعار قليل ــة مقاب ــة املنزلي لديهــا واالجهــزة االلكرتوني

ــة  ــع االغذي ــق بي ــن طري ــم املحتاجــن ع Dessauer Tafel  )< ص 11٤، الفصــل 1٤( بدع

بأســعار قليلــة و لكــن يجــب عليكــم التســجيل و اثبــات حاجتكــم اىل املســاعدة.

إذا كان لديــك أي أســئلة حــول موضــوع الكحول او العــاب القامر او النيكوتــن او اضطرابات 
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االكل او االدويــة و االســتهاك املــرسف لألدويــة و مشــاكل اإلدمــان األخــرى ميكنــك البحــث 

عــن مركــز مختــص للمشــورة. هنــاك ســيقدم لــك العديــد مــن عــروض الدعــم  الرائــدة و 

ســتبقى هــذه املشــورة طــي الكتــامن و الرسيــة.

 

مراكز مناهضة العنرصية ومطالب املواطنني 

إذا كنــت قــد تعرضــت بســبب أصلــك او قوميتــك او دينــك او جنســك او عمــرك او إعاقتــك 

ــك  ــا وميكن ــة يف املاني ــة ممنوع ــرصي. العنرصي ــرصف عن ــك ت ــر ذل ــيئة فيعت ــة س اىل معامل

ــز العنــرصي يســتمعون لكــم و  ــا. املوظفــون يف مركــز مكافحــة التميي ــة نفســك منه حامي

ــول املناســبة و يأخــذون بأيديكــم  ــون معكــم عــن الحل يوضحــون لكــم حقوقكــم و يبحث

لتطبيقهــا.   املشــورة رسيــة ومجانيــة وتتوافــق مــع رغباتكــم عــن طريــق حضورمرتجــم إذا 

لــزم االمــر. إذا كنتــم تعانــون مــن العنرصيــة و التمييــز و االضطهــاد تســتطيعون التوجــه 

 Entknoten – Beratungsstelle gegen ــة ــة اليومي اىل مكتــب االستشــارة ضــد العنرصي

Alltagsrassismus und Diskriminierung   )< ص 11٤، الفصــل 1٤( لحــل هــذه 

املشــاكل التــي تواجهونهــا. عندمــا تتعرضــون للتمييــز العنــرصي بســبب أصلكــم كأجانــب 

ــاو -  ــة ديس ــة يف مدين ــب التطوعي ــؤون االجان ــة ش ــن مفوضي ــورة م ــي املش ــم  تلق ميكنك

روســاو Ausländerbeauftragten )< ص 11٤، الفصــل 1٤(. ان مكتــب املشــورة لضحايــا 

 Beratungsstelle für Opfer rechter Straf- und ــة ــف و االجــرام اليميني اعــامل العن

ــدي.   ــداء جس ــون العت ــا تتعرض ــاعدكم عندم ــل 1٤( يس Gewalttaten )< ص 11٤، الفص

ــاواة يف  ــوض املس ــه اىل مف ــم التوج ــكم ميكنك ــبب جنس ــاد بس ــون لاضطه ــا تتعرض عندم

مدينــة ديســاو - روســاو Gleichstellungsbeauftrage )< ص 11٤، الفصــل 1٤(. وعندمــا 

ــن  ــؤولن املحلي ــع املس ــل م ــم التواص ــم ميكنك ــة لديك ــبب اعاق ــاد بس ــون لاضطه تتعرض

لــذوي االحتياجــات الخاصــة Behindertenbeauftragte )< ص 11٤، الفصــل 1٤(. عندمــا 

ــار الســن املتطــوع  يكــون لديكــم مطالــب خاصــة تســتطيعون التواصــل مــع مســؤول كب

Seniorenbeauftragte )< ص 11٤، الفصــل 1٤(، للمزيــد مــن مطالــب املواطنــن ميكنكــم 

التوجــه إىل مســؤويل مطالــب املواطنــن Beauftragte für Bürgeranliegen )< ص 11٤، 

الفصــل 1٤(.
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استشارة العودة

ــم االم.  ــة بوطنه ــة وثيق ــم عاق ــا لديه ــن يف املاني ــن والعامل ــب القاطن ــن االجان ــر م الكث

اتخــاذ قــرار العــودة اىل البلــد االم هــو قــرار مــن الصعــب اتخــاذه و لكــن إذا كنــت تفكــر 

ــال  ــن خ ــم م ــي الدع ــات تلق ــن امكاني ــد م ــك العدي ــدك االم فلدي ــودة اىل بل ــا بالع جدي

ــع  ــا. م ــع تكاليفه ــة اىل دف ــا اضاف ــم تنظيمه ــن ان يت ــودة ميك ــة الع ــودة. رحل ــج الع برنام

اختــاف مــدة االقامــة يف املانيــا و البلــد االصــل تختلــف امكانيــة الحصــول عــى دعــم مــادي 

ــال للمســاعدة يف البحــث عــن عمــل و مســكن يف البلــد االم.  اضــايف عــى ســبيل املث

معلومــات عــن امكانيــات تلقــي الدعــم عنــد العــودة اىل البلــد االصــل تجدونهــا يف بوابــة 

 ،11٥ ص   >(  Informationsportal zu freiwilliger Rückkehr الطوعيــة  العــودة 

الفصــل 1٤(. كــام ميكنكــم تقــي املشــورة الشــخصية عــن العــودة اىل البلــد االم يف مكتــب 

األجانــب Ausländerbehörde )< ص 11٥، الفصــل 1٤( يف مدينــة ديســاو روســاو، 

ومــن رابطــة شاممســة الكنيســة االنجيليــة املحليــة يف ساكســن انهالــت ) دياكــوين ( 

  Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche Sachsen-Anhalt eV

)< ص 11٥، الفصــل 1٤( ومــن منظمــة ســانت يوهانيــس St. Johannis GmbH )< ص 

ــل  ــم Wir mit euch e.V )< ص 11٥، الفص ــن معك ــق نح ــن فري ــل 1٤( و م 11٥، الفص

1٤(. كــام ميكنــك تلقــي مشــورة وكالــة العمــل تلفونيــا يف مركــز املعلومــات التابــع ل خدمــة 

االشــخاص العامليــة Internationalen Personalservice der ZAV  )< ص 11٥، الفصــل 

1٤( للبحــث عــن عمــل يف وطنــك األصــي.
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عناوين:

يرجى اتباع التعليامت التالية: 

يرجــى االستفســار يف املؤسســات عــى ســاعات العمــل الحالية واملوظفــن املختصن. اســتخداموا 

مــن اجــل القيــام بذلــك مواقــع اإلنرتنــت. النظــرة العامــة ليســت كاملــة. إذا كنتــم بحاجــة إىل 

مزيــد مــن املعلومــات ، اطلبــوا مــن مراكــز املشــورة املذكــورة. تــم إنشــاء دليــل العناويــن يف 

ينايــر\ كانــون الثــاين 2018. يرجــى ماحظــة أنــه قــد حدثــت تغيــرات منــذ ذلــك الحــن. يتــم 

رسد العناويــن يف الفصــول يف هــذا الكتــاب، لذلــك يتــم اســتدعاء بعــض العناويــن عــدة مــرات.

 مقدمة 

 مكتب االندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042901
E-Mail: integrationsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
integrationskoordinator.html

 2. اإلقامة يف ديساو روسالو   

التسجيل يف مكتب التسجيل ومكتب الهجرة 
دائرة املواطنني
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Zerbster Straße 4
Raum 126 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041733
E-Mail: buergeramt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice.html

Ausländerbehörde   مكتب الهجرة
إدارة مدينة ديساوـ روساو

مكتب السامة العامة والنظام 
Raum 140 - 143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 oder 0340 2042933
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

اإلقامة 

Ausländerbehörde   مكتب الهجرة
إدارة مدينة ديساوـ روساو

مكتب السامة العامة والنظام 
Raum 140 - 143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 oder 0340 2042933
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

 Bundesamt  املكتب االتحادي للهجرة والاجئن
 für Migration  und Flüchtlinge

www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/
AblaufAsyl/ablauf-des-asylverfahrens-
node.html

 3.  النقود/املال

 العقود والديون

مشورة الديون 
إدارة مدينة ديساوـ روساو

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
Zerbster Straße 4
Raum 102
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041359
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/schuldnerberatung.html
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إعانة اإلسكان 

هيئة اعانة اإلسكان 
إدارة مدينة ديساوـ روساو

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042150
E-Mail: wohngeldbehoerde@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/sozial-
ehilfen/wohngeld.html

Außenstelle Roßlau 
Markt 5
06862 Dessau-Roßlau 

اإلعانة املالية لالطفال و للوالدين 
صندوق األرسة من وكالة التوظيف
Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen
Besucheranschrift:
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555530
E-Mail: Familienkasse-Sachsen-Anhalt-
Thüringen@arbeitsagentur.de

Postanschrift:
Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen
06073 Halle

مكان اإلعانة املالية للوالدين 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج
Amt für Soziales und Integration 
Raum 215
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041456 oder 0340 2041556
E-Mail: elterngeldstelle@dessau-rosslau.de 
www.verwaltung.dessau-rosslau.de/sozial-
ehilfen/elterngeld.html

مصاريف الجنازة
بعد وفاة أحد األقارب 

مركز متعدد الثقافات 
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: info@multikulti-dessau.de

www.multikulti-dessau.de

منظمة
Neue Wege e. V.
Körner Straße 10
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8505454
E-Mail: schuldnerberatung-vfsg@gmx.de

www.gefährdetenhilfe-dessau.de

منظمة
Diakonisches Werk im Kirchenkreis 
Dessau-Roßlau e. V. 
Georgenstraße 13-15 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2605534
E-Mail: Beratung@diakonie-dessau.de

www.diakonie-dessau.de/rat-hilfe/bera-
tung/schuldner-und-insolvenzberatung

 الخدمات وفقا لقانون طالبي اللجوء 

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html

Außenstelle Roßlau
Markt 5
06862 Dessau-Roßlau 

) SGB II (  خدمات وفًقا للقانون االجتامعي الثاين

 Jobcenter   مركز العمل
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 502 1999 
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de



مكتب الزواج املدين 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041034
E-Mail: standesamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
standesamt.html

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Raum 117
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041257
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

https://verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/bestattungskosten.html

 Jobcenter   مركز العمل
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

4. املسكن 

البحث عن السكن والتأجر

 جمعية اإلسكان 

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft 
GmbH (DWG)
Ferdinand-von-Schill-Straße 8 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 89990
E-Mail: info@dwg-wohnen.de 

www.dwg-wohnen.de

Wohnungsgenossenschaft Dessau eG
Wolfgangstraße 30
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260220
E-Mail: info@wg-dessau.de 

www.wg-dessau.de

Wohnungsverein Dessau e.G.
Agnesstraße 11
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 26030-0
E-Mail: info@wohnungsverein-dessau.de

www.wohnungsverein-dessau.de

TAG Wohnen & Service GmbH 
Heinz-Steyer-Ring 60
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 870565 211
E-Mail: vermietung-leipzig@tag-ag.com

www.tag-wohnen.de/standorte/
dessau-rosslau

Roßlauer Wohnungsgenossenschaft eG
Mitschurinstraße 38
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 832 30
E-Mail: rosslauer-wg@t-online.de

www.rosslauer-wg.de

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Raum 212
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042564
E-Mail: wohngeldbehoerde@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/wohnhilfen/wohn-
berechtigungsscheine.html

دائرة املواطنني 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Raum 126
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041733
E-Mail: buergeramt@dessau-roßlau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/de/
stadt-buerger/buergerservice/
leistungen-des-buergeramtes.html

بريد 
Hauptpostamt
Friedrichstraße 4
06844 Dessau-Roßlau
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اإلقامة خالل إجراءات اللجوء
و يف حالة اإلذعان   

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Raum 286
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042359
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/asylbewerberleistungen.html

اإلقامة بعد قرار اللجوء اإليجايب 

مركز العمل 
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

رشكة الكهرباء 

 Dessauer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft GmbH
DVV - Stadtwerke
Albrechtstraße 48
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8991000
E-Mail: kundenservice@dvv-dessau.de

www.dvv-dessau.de/kundenservice/
kundenzentren

مرافق البلدية -مركز العمالء ديساو 
Stadtwerke-Kundenzentrum Dessau:
Zerbster Straße 2a/ b
06844 Dessau-Roßlau

Albrechtstraße 58
06844 Dessau-Roßlau

مرافق البلدية -مركز العمالء ديساو 
Stadtwerke-Kundenzentrum Roßlau:
Hauptstraße 140
06862 Dessau-Roßlau

خدمة التخلص من النفاية 
مؤسسة خاصة

من إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Wasserwerkstraße 13 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042072
E-Mail: Stadtpflege.Hellwich@dessau-
rosslau.de

www.stadtpflege.dessau.de

خدمة البث و اإلذاعة  
Rundfunkbeitragsservice
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
50656 Köln

Tel.: 01806 99955510

حامية البيئة وتوفري التكاليف
دائرة حامية املُستهلك 
Verbraucherzentrale
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt
Beratungsstelle Dessau
Johannisstraße 17
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340/212890

www.verbraucherzentrale-sachsen-anhalt.
de/beratungsstellen/dessau

5. الصحة

النظام الصحي ومزود 

 رابطة أطباء التأمني الصحي القانوين ساكسونيا أنهالت 
Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg

Tel.: 0391 6276000
E-Mail: info@kvsa.de

www.arztsuche.kvsa.de/arztsuche

Medinetz
Medinetz Halle e. V.
Ludwigstraße 37
06110 Halle

Tel.: 0152 15930043
E-Mail: medinetz-halle@riseup.net

www.medinetz-halle.de/materialien



خدمة الطوارئ الطبية 
غرفة الطوارىء 
Auenweg 38
06847 Dessau-Roßlau

Tel.:0340 501-1930

www.klinikum-dessau.de/imnotfall.html

املستشفيات 

Städtisches Klinikum Dessau
Auenweg 38
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5010
E-Mail: skd@klinikum-dessau.de

www.klinikum-dessau.de

Diakonissenkrankenhaus Dessau 
gemeinnützige GmbH
Gropiusallee 3
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 65020

www.dkd-dessau.de

St. Joseph-Krankenhaus Dessau
Auenweg 36
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 55690
E-Mail: Joseph.Dessau@alexianer.de

www.alexianer-sachsen-anhalt.de

الرعاية الطبية يف إجراءات اللجوء 

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج
 إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Stock .2
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/asylbewerberleistungen.html

مكتب خدمات املواطنني 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041031 oder 0340 2041131

الرعاية الطبية مع وضع اإلقامة اآلمنة 

Gesetzliche Krankenkassen
Spitzenverband
Reinhardtstraße 28
10117 Berlin 

Tel.: 030 2062880 
E-Mail: kontakt@gkv-spitzenverband.de

www.gkv-spitzenverband.de/kranken-
kassenliste.pdf

 Jobcenter  مركز العمل
Jobcenter Dessau-Roßlau
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

Medinetze

Medinetz Halle e. V.
Ludwigstraße 37
06110 Halle

Tel.: 0152 15930043
E-Mail: medinetz-halle@riseup.net

www.medinetz-halle.de

Medinetz Magdeburg e. V.
einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg

Tel.: 0176 66530854
E-Mail: kontakt@medinetz-magdeburg.de

www.medinetz-magdeburg.de
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دعم لرعاية املرىض وكبار السن 

مكتب املعلومات املركزي
الحياة والعيش يف حالة الشيخوخة والعجز 

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Raum 112
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 204-2559 
E-Mail: infobuero_soziales@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/senio-
ren/zentrales-informationsbuero.html

دعم لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

قسم مصلحة املعاشات ,قانون اإلعاقة الثقيلة 
Referat Versorgungsamt
Maxim-Gorki-Straße 7
06114 Halle

Tel.: 0345 5140
E-Mail: Evelyn.Derdulla@lvwa.sachsen-
anhalt.de

www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/
versorgungsverwaltung/schwer-
behindertenrecht

مكتب املعلومات املركزي
الحياة والعيش يف حالة الشيخوخة والعجز 

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Raum 112
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042559 
E-Mail: infobuero_soziales@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/senio-
ren/zentrales-informationsbuero.html

مكلف محيل بذوي االعاقة 

إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Raum 265
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042401 
E-Mail: behindertenbeauftragte@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
integration-menschen-mit-behinderung/

kommunale-behindertenbeauftragte.html

منظمة 
Behindertenverband Dessau e.V
Radegaster Straße 1
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 877760
E-Mail: info@behindertenverband.de

www.bv-dessau.de

االستشارة النفسية والعالج 

املركز النفيس  للمهاجرين يف والية سكسونيا أنهالت 
PSZ Halle
Charlottenstraße 7
06108 Halle

Tel.: 0345 2125768
E-Mail: kontakt@psz-sachsen-anhalt.de

www.psz-sachsen-anhalt.de

PSZ Magdeburg
Liebknechtstraße 55
39108 Magdeburg

Tel.: 0391 63109807
E-Mail: kontakt@psz-sachsen-anhalt.de

رابطة أطباء التأمني الصحي القانوين ساكسونيا أنهالت 
Kassenärztliche Vereinigung S
achsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg 

Tel.: 0391 6276000
E-Mail: info@kvsa.de 

www.arztsuche.kvsa.de/arztsuche 
E-Mail: info@kvsa.de 
 

6. تعليم

الرعاية النهارية 

مكتب رعاية الشباب
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042252 
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt.html



إدارة الصحة والشؤون االجتامعية والتعليم
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042105 
E-Mail: sozialdezernat@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
kindereinrichtungen.html

Elternportal Little Bird
www.portal.little-bird.de/Suche/
Dessau-Rosslau

مدارس

Landesschulamt Sachsen-Anhalt
Postfach 200356
06004 Halle (Saale)

Tel.: 0345 5141841 oder 0345 5141247
E-Mail: Poststelle@lscha.mb.sachsen-
anhalt.de

www.landesschulamt.sachsen-anhalt.de

مكتب التعليم وتطوير املدارس 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042040
E-Mail: schulamt@dessau-rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sport-freizeit/schulen/schulen-in-
dessau-rosslau.html

املدارس الخاصة 

مدرسه ابتدایی پروتستان
 Evangelische Grundschule Dessau
Schillerstraße 37
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2208480 
E-Mail: info@evgs-dessau.de 

www.evgs-dessau.de

Freie Sekundarschule Dessau-Roßlau 
Wasserwerkstraße 19
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 87054629 
E-Mail: sek-dessau@gmx.de 

www.sek-dessau.institut-braune.de

Liborius-Gymnasium 
Rabestraße 19
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 212175 
E-Mail: sekretariat@libo.info

www.liboriusdessau.de

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/asylbewerberleistungen.html

دار رعاية األطفال 

مكتب رعاية الشباب 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042252 
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
kindereinrichtungen.html

منظمة 
Helfende Hände e.V.
Kavalierstraße 18
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 54079430

www.helfende-haende-dessau-rosslau.de

Mehrgenerationenhaus

مركزاملواطنني ,التعليم و الرتفيه 
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau –Roßlau

Tel.: 0340 24005546
E-Mail: mgh-bbfz@vhs.dessau-rosslau.de

www.vhs-dessau-rosslau.de/mehr-
generationenhaus
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دورات االندماج 

املكتب االتحادي للهجرة والالجئني 
(BAMF)
90343 Nürnberg

Tel.: 0911 9430

www.bamf.de/DE/Willkommen/Deutsch-
Lernen/Integrationskurse/Formulare/
formulare-node.html

www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/Web-
GIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html

 ملحقة املكتب االتحادي للهجرة والاجئن 
Außenstelle des BAMF Halberstadt
Friedrich-List-Straße 3
38820 Halberstadt

Tel.: 03941 676-0
E-Mail: HAL-Posteingang@bamf.bund.de

داعم دورات االندماج يف ديساوـروسالو 

Wolpert Schulungszentrum 
Inlingua Sprachschule Dessau OHG
Franzstraße 85
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260260
E-Mail: info@inlingua-dessau.de

www.inlingua-dessau.de

Euro-Schulen GmbH
Antionettenstraße 37
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2549260
E-Mail: dessau@eso.de

www.eso.de/dessau

TERTIA Berufsförderung GmbH & Co KG
Schlossplatz 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 53297730

www.tertia.de/dessau

BBI-Bildungs- und 
Beratungsinstitut GmbH
Kühnauer Straße 24
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2168895
E-Mail: dessau@bbi-bildung.de

www.bbi-bildung.de/filialen/dessau/

Grone-Bildungszentrum Dessau 
Heidestraße 20
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 21666 939
E-Mail: dessau@grone.de

www.grone.de/standorte/sachsen-anhalt/
grone-bildungszentrum-dessau

تعزيز اللغة األملانية املهنية 

وكالة التوظيف ديساوـ روساوـ فيتنرغ 
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel: 0800 4555500

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdsat/dessaurosslau-
wittenberg/Agentur/index.htm

مركز العمل 
 Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

مقدم دورات من اجل ديساوـ  روساو 
Wolpert Schulungszentrum 
Inlingua Sprachschule Dessau OHG
Franzstraße 85
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260260
E-Mail: info@inlingua-dessau.de

www.inlingua-dessau.de

عروض لغة منخفضة العتبة 

Online Sprachkurse für Unternehmen, 
Bildungsinstitutionen und Privatkunden
www.linguatv.com/#framework

تعلم اللغة األملانية عرب اإلنرتنت 
www.refugeeswelcomemap.de/infoportal/
deutsch-lernen/angebote-im-internet



األملانية يف العمل 
www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html

األملانية لك 
www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm

دورة لغة أملانية مجانية 
www.freegermanlanguagevideos.com

اللغة من خالل املوسيقى
www.welcomegrooves.de

مكتب االندماج ملدينة ديساوـروسالو
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Raum 489
Zerbster Straße 5
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 204 2901
E-Mail: integrationsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
integrationskoordinator.html

تدريب

مركز العمل 
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

وكالة التوظيف 
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555500

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdsat/dessaurosslau
wittenberg/Agentur/index.htm

 KAUSA -مركز التنسيق للتدريب والهجرة

Lange Gasse 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5195511
E-Mail: hpliebold@ihkbiz.de

www.ihkbiz.de/projekte/747-kausa.html

النساء املهاجرات يف التعليم املزدوج
MiiDU 
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
Junkersstraße 52
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 540490
E-Mail: CarlosEduardo.daSilvaAlmeida@
daa.de

www.daa-dessau.de/unsere-angebote/
projekte/miidu

نقابة التجارة والصناعة
Industrie-und Handelskammer 
Halle-Dessau
Franckestraße 5
06110 Halle

Tel: 0345 21260
E-Mail: info@halle.ihk.de

www.halle.ihk.de

الدراسة

Hochschulkompass   بوصلة التعليم العايل
Ahrstrasse 39
53175 Bonn

Tel.: 0228 887104
E-Mail: hsk@hrk.de

www.hochschulkompass.de

Hochschule Anhalt جامعة انهالت
مركز خدمة الطلبة
Studierenden-Service-Center

االستشارات العامة للطالب 
Allgemeine Studienberatung     
Bernburger Straße 55
06366 Köthen

Tel.: 03496 675203
E-Mail: beratung@hs-anhalt.de

www.hs-anhalt.de

Sprechzeiten Allgemeine Studienberatung:
Köthen, Gebäude 03, Zimmer 014
Beratung: Dienstag + Donnerstag 
9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr
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Dessau, Seminarplatz 2, 
Gebäude M, Zimmer 203
jeden 2. Dienstag im Monat von 
9.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 14.30 Uhr 
(Vorlesungszeit)

مركز اختبار لتقييم الشهادة 
Lohmannstraße 23
06366 Köthen

Landesstudienkolleg   سنة تحضريية
Hardenbergstraße 28
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 03496 67 5925
E-Mail: sibille.hoffmann@hs-anhalt.de

املساعدة يف التدريب 
Gebäude M, Zimmer 204
Seminarplatz 2
06846 Dessau-Roßlau

Sprechzeiten: Dienstag: 9.30 – 12.30 Uhr 
und 13.30 – 15.30 Uhr

املشورة النفسية واالجتامعية 
Gebäude M, Zimmer 203
Seminarplatz 2
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5197 5217
E-Mail: psychosoziale-beratung.dessau@
studentenwerk-halle.de

Sprachzeiten: Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung, 

تعليم تكمييل 

وكالة التوظيف 
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555500

www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de/
kurs

مركز الخدمة IQ »استشارات معادلة الشهادة والتأهيل«
Servicestelle IQ „Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung“
AWO SPI gGmbH
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 21727047
E-Mail: h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.iq-netzwerk.spi-ost.de

Volkshochschule
VHS Dessau-Roßlau
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 24005540
E-Mail: info@vhs.dessau-rosslau.de

www.vhs-dessau-rosslau.de

7. الطفل واألرسة  

حمل 

املشورة الحمل 
Diakonie Schwangerenberatung
Georgenstraße 13-15
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2605534 
E-Mail: beratung@diakonie-dessau.de

www.diakonie-dessau.de/rat-hilfe/
beratung/schwangeren-und-schwanger-
schaftskonfliktberatung

املشورة الرتبوية والعائلية ديساو روسالو
Dessau-Roßlau
Schlossplatz 3
06844 Dessau 

Tel.: 0340 2209855 
E-Mail: ebsb-dessau@paritaet-lsa.de 

www.psw-jugendhilfe.de/25-0-
Erziehungs-und-Familienberatung-
Dessau-Rosslau.html

Pro familia Schwangerenberatung
Beratungsstelle Roßlau
Hauptstraße 122-123
06862 Dessau-Roßlau 

Tel.: 034901 65030 
E-Mail: rosslau@profamilia.de

www.profamilia.de//angebote-vor-ort/
sachsen-anhalt/rosslau.html



 Caritasverband für das Dekanat Dessau
 Schwangerschaftsberatung
Teichstraße 65
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212820
E-Mail: info@caritas-dessau.de

www.caritas.de/adressen/caritas-
verband-fuer-das-dekanat-dessau/
schwangerschaftsberatung/06844-
dessau-rosslau-ot-dessau/96817

مكتب رعاية الشباب 
إدارة مدينة ديساوـ روسالو 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042051
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt.html

عروض الدعم لآلباء 

مكتب رعاية الشباب
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 
Jugendamt
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 / 204 2051
E-Mail: jugendamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt.html

املشورة الرتبوية والعائلية ديساو روسالو 

 Erziehungs- und Familienberatung
Dessau-Roßlau
Schlossplatz 3
06844 Dessau 

Tel.: 0340 2209855 
E-Mail: ebsb-dessau@paritaet-lsa.de 

www.psw-jugendhilfe.de/25-0-
Erziehungs-und-Familienberatung-
Dessau-Rosslau.html

Diakonie Erziehungs- und 
Familienberatung
Georgenstraße 13-15
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2605534
E-Mail: beratung@diakonie-dessau.de

www.diakonie-dessau.de/rat-hilfe/be-
ratung/erziehungs-und-familienberatung

Familienzentrum Dessau  مركز األرسة ديساو
SHIA e.V.
Wörlitzer Str. 69
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8826062 oder 0163 8836111
E-Mail: info@shia-dessau.de

www.shia-dessau.de

AWO Familienwerkstatt
AWO SPI GmbH
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 66125835
E-Mail: familienwerkstatt@spi-ost.de

 Mehrgenerationenhaus
  مركز املواطنني,التعليم والرتفيه 
Bürger-, Bildungs- und Freizeitzentrum
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau –Roßlau

Tel.: 0340 24005546
E-Mail: mgh-bbfz@vhs.dessau-rosslau.de

https://vhs-dessau-rosslau.de/mehr-
generationenhaus

  عروض الدعم للنساء 

مركز املرأة االجتامعي والثقايف 

Törtener Straße 44 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8826070
E-Mail: frauenzentrum-dessau@gmx.de

www.frauenzentrum-dessau.de
مندوب تكافؤ الفرص  
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Raum 490
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041601 
E-Mail: gleichstellungsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/gleich-
stellung.html

  مراكز اإلرشاد للمرأة  

AWO SPI GmbH  منظمة املرأة العربية
  مركز التدخل العنف املنزيل واملطاردة 
Johannisstraße 14a
Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 7844072
E-Mail: intervention.dessau@spi-ost.de

www.spi-ost.de/projekte/dessau-
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وكالة التدخل للعنف املنزيل و املطاردة
Interventionsstelle Häusliche Gewalt 
und Stalking
AWO SPI
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 66128539 oder 0177 7844072
E-Mail: intervention.dessau@spi-ost.de
www.dfv-lsa.de/index.php?article_id=97
index.html

الزواج والطالق 

مكتب الزواج املدين
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2041034
E-Mail: standesamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
standesamt.html

محكمة املقاطعة ديساو روسالو
Willy-Lohmann-Straße 33
06844 Dessau-Roßlau

Postanschrift:
Postfach 18 21 
06815 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2020
E-Mail: ag-de@justiz.sachsen-anhalt.de

www.ag-de.sachsen-anhalt.de

جمع شمل األرسة

بوابة الويب من وزارة الخارجية 
Webportal des Auswärtigen Amtes
https://fap.diplo.de/webportal/

تقديم املشورة للمهاجرين البالغني  
Migrationsberatung für Erwachsene
Caritasverband für das Dekanat Dessau
Teichstraße 65 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212820
E-Mail: info@caritas-dessau.de

www.caritas-magdeburg.de/67370.html

تقديم املشورة والدعم  

St. Johannis GmbH Dessau
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 6612723
E-Mail: gbb-dessau@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/gesonderte-beratung-
und-betreuung
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AWO-SPI GmbH
التمكني للنساء الالجئات 
االستشارة النفسية واالجتامعية للنساء الالجئات اللوايت لديهن أطفال 
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 21727045
E-Mail: zentrale@spi-ost.de

www.spi-ost.de/projekte/dessau-rosslau/
empowerment-fuer-fluechtlingsfrauen/

مركز املرأة الثقايف االجتامعي 
Dessau e.V.
Törtener Straße 44 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8826070
E-Mail: frauenzentrum-dessau@gmx.de
www.frauenzentrum-dessau.de

Wildwasser Dessau e.V. 
مركز االستشارات النفسية االجتامعية 
Törtener Straße 44 
06842 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2206924 
E-Mail: wildwasser-dessau@t-online.de
www.wildwasser-dessau.de

املشورة للضحايا يف الخدمة االجتامعية للقضاء ديساو
 Parkstraße 10
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2022403

  ملجأ للنساء ديساو روسالو 
Tel.: 0340 512949

ملجأ للنساء الالجئات 
Postfach 11 05 08
06019 Halle 

Tel.: 0345 5238115 und 0152 5476476 
E-Mail: aschunke@paritaet-lsa.de

www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/

تقديم الدعم للرجال

ProMann Dessau:
Schlossplatz 3
3. Obergeschoss
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0157 88118884
E-Mail: promann.dessau@dfv-lsa.de
www.spi-ost.de/projekte/dessau-ross-
lau/interventionsstelle-haeusliche-ge-
walt-und-stalking/



Wir mit Euch e.V
Grenzstraße 5
06849 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 87019739
E-Mail: wirmiteuch@gmx.net

www.wirmiteuch-dessau.de

8. وقت الفراغ 

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج
إدارة مدينة ديساوـ روساو
Zimmer 112 und 227
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042559 oder 0340 2041158
E-Mail: wohngeldbehoerde@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/sozial-
ehilfen/sozialpass.html

معلومات سياحية 
Zerbster Straße 2c 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041442
E-Mail: touristinfo@dessau-rosslau.de 

www.tourismus.dessau-rosslau.de

رياضة

املسبح الصحي  
Askanische Straße 50 a
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5169436

املسبح الريايض يف ديساو 
Helmut-Kohl-Straße 30
06842 Dessau-Roßlau

قسم الدعم الريايض
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042042 
E-Mail: sportamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sport-freizeit.html

LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.
Maxim Gorki-Str. 12
06114 Halle

Tel.: 0345 52790
E-Mail: halle@lsb-sachsen-anhalt.de
www.sportatlas-sachsen-anhalt.de

الثقافة والطبيعة 
مؤسسة باوهاوس ديساو
Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6508250 
E-Mail: service@bauhaus-dessau.de

www.bauhaus-dessau.de

  مكتبة املدينة 
Zerbster Straße 10
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042648 
E-Mail: bibliothek@dessau-rosslau.de

www.bibliothek.dessau-rosslau.de

Ludwig-Lipmann-Bibliothek  مكتبة
Hauptstraße 11
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 82885
E-Mail: bibliothek-rosslau@dessau-
rosslau.de

Anhaltisches Theater   مرسح انهالت
Großes Haus
Friedensplatz 1a 
06844 Dessau-Roßlau

Altes Theater
Lily-Herking-Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 25110 oder 0340 2511333 
(Kartenvorbestellung)
E-Mail: theaterkasse@anhaltisches-
theater.de

www.anhaltisches-theater.de

تعليم املرسح 
Anhaltisches Theater
Friedensplatz 1a 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2511216
E-Mail: karina.kecsek@anhaltisches-
theater.de

www.anhaltisches-theater.de/
theater_aktiv
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سینام
Wolfgangstraße 14b
06844 Dessau

Tel.: 0340 25530
www.uci-kinowelt.de/kinoprogramm/
dessau/48

 مدرسة املوسيقى
Hauptstelle
Medicusstraße 10 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 214542 
E-Mail: sekretariat.musica@dessauer-
schulen.de

 Nebenstelle  املقَر الفرعي
im Bürger-, Bildungs- und Freizeitzentrum 
Erdmannsdorffstraße 3 
06844 Dessau-Roßlau 

Kiez Kino سینام
Bertolt-Brecht-Straße 29/ 29a
06844 Dessau

Tel.: 0340 8596451 
E-Mail: info@kiez-kino.de

www.kiez-kino.de

متحف التاريخ الطبيعي وما قبل التاريخ 
Askanische Straße 30-32 
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 214824 
E-Mail: museum@naturkunde.dessau-
rosslau.de

متحف تاريخ مدينة ديساو 
 Johannbau
Schloßplatz 3a 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2209612 
E-Mail: museum@stadtgeschichte.
dessau.de 

Anhaltische Gemäldegalerie Dessau  

قلعة الجورجيوم 
Schloss Georgium
(bis 2019 wegen Bauarbeiten geschlossen)
Puschkinallee 100
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 61 38 74
E-Mail: gemaeldegalerie@georgium.
dessau.de

www.georgium.de

معرض انتقايل يف متحف تاريخ املدينة ديساو  

Übergangsausstellung im 
Museum für Stadtgeschichte Dessau
Schlossplatz 3a 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2209612 

  متحف التكنولوجيا »هوغو جونكرز« ديساو
Kühnauer Straße 161 a
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 6611982
E-Mail: info@technikmuseum-dessau.de

www.technikmuseum-dessau.de

  بناء السفن واملتحف البحري رووسالو 
Clara-Zetkin-Straße 30c
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 84 824

مركز كورت ويل  ديساو 
Ebertallee 63
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 619595
E-Mail: mitter@kurt-weill.de

www.kurt-weill-zentrum.de

  مركز موىس مندلسون 
Mittelring 38
06849 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8501199
E-Mail: Mendelssohn@datel-dessau.de

www.mendelssohn-dessau.de

املتحف الوطني يف ديساو القدمية  
Heimatmuseum Dessau-Alten
c/o Förder- und Heimatverein Dessau-
Alten e. V.
Auenweg 38
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5196396
E-Mail: museum@dessau-alten.de

www.dessau-alten.de

متحف
MIMAMU – Das MitMachMuseum
Kollektiv für wildes Denken und Machen
Humperdinckstraße 16
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 744 69 85 oder 0157 321 26 042
E-Mail: kontakt@mimamu.info

www.mimamu.info



Öffnungszeiten:
Dienstag 16:00-18:00 Uhr (offenes Atelier)
Mittwoch 12:30-14:30 Uhr (offenes Atelier)

متحف باوهاوس ديساو 
(Eröffnung für 2019 geplant)
06844 Dessau-Roßlau

مؤسسة ثقافية 
Schloss Großkühnau 
Ebenhanstraße 8 
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 646150
E-Mail: ksdw@ksdw.de

www.gartenreich.com

حديقة الحيوانات ديساو
Querallee 8 
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 614426 
E-Mail: info@tierpark.dessau.de

www.tierpark.dessau.de

مزرعة حرضية ديساو
Törtener Straße 61
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6508229
E-Mail: kontakt@urbane-farm.de

www.urbane-farm.de

حديقة االندماج 
Lutherstraße
06842 Dessau-Roßlau

حديقة املدينة واملالعب

Stadtpark Dessau-Roßlau
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 2041541
www.dessau-rosslau.de

مالعب صغرية لكرة القدم 

Spielplatz Pollingpark
Am Pollingpark 30
06842 Dessau-Roßlau

Spielplatz am Rondel
Am Rondel 18
06842 Dessau-Roßlau

Spielplatz im Schillerpark
Ringstraße 26
06844 Dessau-Roßlau

Spielplatz Angerstraße
Angerstraße 18-19
06844 Dessau-Roßlau

Spielplatz Alexandrastraße
Alexandrastraße 13
06844 Dessau-Roßlau

Spiel- und Bolzplatz Friederickenplatz
Friederickenplatz 40
06844 Dessau-Roßlau

Spielplatz Stadtpark
Willy-Lohmann-Straße 40
06844 Dessau-Roßlau

Bolzplatz in Nord
Am Friedrichsgarten
06844 Dessau-Roßlau

Bolzplatz „Affer“
Peusstraße 43
06846 Dessau-Roßlau

Bolzplatz am Freizeitzentrum 
„Jugendclub Zoberberg“
Köthener Straße 63A
06847 Dessau-Roßlau

Walderlebnispfad Spitzberg
Neue Schlossallee
06861 Dessau-Roßlau

Bolzplatz Rodleben
Heidestraße
06861 Dessau-Roßlau

Bolzplatz Roßlau
Karl-Liebknecht-Straße 
06862 Dessau-Roßlau

املراكز االجتامعية والثقافية 

Mehrgenerationenhaus – Bürger-, 
Bildungs- und Freizeitzentrum
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau –Roßlau

Tel.: 0340 24005546 
E-Mail: mgh-bbfz@vhs.dessau-rosslau.de

www.vhs-dessau-rosslau.de/mehr-
generationenhaus/das-bbfz/
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مركز متعدد الثقافات 
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: multikultizentrum@datel-
dessau.de

www.multikulti-dessau.de

Villa Krötenhof
موقع ترفيه الشباب والثقافة  
Wasserstadt 50
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212506
E-Mail: jks-kroetenhof@dessauweb.de

www.jks-dessau.de

Ölmühle Roßlau
Hauptstraße 108a
06862 Dessau-Roßlau 

Tel.: 034901 54397
E-Mail: post@mgh-rosslau.de

www.oelmuehle-rosslau.de

مركز املرأة الثقايف االجتامعي
Törtener Straße 44
06842 Dessau

Tel.: 0340 8826070
E-Mail: frauenzentrum-dessau@gmx.de

www.frauenzentrum-dessau.de

منزل االندماج 
Integrationshaus Die Brücke
Schillerstraße 39
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 213143
E-Mail: kontakt@asg-dessau.com

www.asg-dessau.com/nebenstellen/
integrationshaus-die-bruecke

مكان االجتامع لكبار السن

URANIA Dessau e. V. im Schwabe-Haus
Johannisstraße 18
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 515281

VolksSolidarität 92 Dessau / Roßlau e.V.
Heidestraße 3
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 214592
E-Mail: info@vs92.de

www.volkssolidaritaet92.de

Begegnungsstätte im Gemeinde- und 
Diakoniezentrum der evang. Kirchen-
gemeinde "St. Georg" 
Georgenstraße 13-15 
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212679
E-Mail: georg-dessau@kircheanhalt.de

www.georgenkirche-dessau.de

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Dessau e. V.
Parkstraße 5
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 619572

عمل الطفل والشباب

  مرافق األطفال الرتفيهية 

Kinder- und Jugendbereich Ölmühle
Ölmühle e. V.
Hauptstraße 108a
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 54397
E-Mail: kinjug-oelmuehle@web.de

www.oelmuehle-rosslau.de

“Baustein„  مرفق األطفال الرتفيهي
Urbanistisches Bildungswerk e. V.
Schochplan 74/75
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2203050
E-Mail: UBWev@t-online.de

www.freizeitimbaustein.de

Nordklub
Friederikenplatz 1d
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5167550
E-Mail: nordklub@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/offene-arbeit/
jugendfreizeittreff-nordclub

مركز الرتفيه نادي الشباب 
Zoberberg
Köthener Straße 63a
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5210434
E-Mail: jugendclub-zoberberg@web.de



“Thomas Müntze„  نادي الشباب
Thomas-Müntzer-Straße 34
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5166930
E-Mail: muentzerclub@web.de

www.stejh.de/arbeitsfelder/offene-arbeit/
jugendclub-thomas-muentzer

Platte 15
Waldstraße 15
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 975080
E-Mail: jc-platte15@dessauweb.de

www.dekita.de/index.php/einrichtungen/
jugendklub/platte-15

لقاء األطفال  
Ferdinand-von-Schill-Straße 7
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 54079430
E-Mail: kindertreff1@gmail.com

Kleine Arche 
Törtener Straße 14
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 87019077
E-Mail: kleine.arche.dessau@johanniter.de

www.si-club-dessau-woerlitz.de/
Kleine-Arche/projekt.html

Jugendfreizeittreff „Ruine“ Mildensee
Oranienbaumer Straße 27

Tel.: 0340 2160381
E-Mail: jftruine@stejh.de

Kinder- und Jugendtreff  Kochstedt
Winklerstraße 8 
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5196135
E-Mail: jugendclub-kochstedt@gmx.de

عروض املحمول 

Spielmobil
Urbanistisches Bildungswerk e. V.
Schochplan 74/75
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 220 3050
E-Mail: ubwev@t-online.de

www.freizeitimbaustein.de/Spielmobil

سريك اطفال وشباب
 raxli-faxli
Kiez e.V. Dessau
Bertolt-Brecht-Straße 29/29a
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0178 3027080
E-Mail: buero@kiez-ev.de

www.kiez-ev.de/zirkus

Jeah  منتدى شباب جيا ديساو
Telefon: 0340 516 75 50
E-Mail: post@jeah-jugendforum.de

www.jeah-jugendforum.de

األخصايئ اإلجتامعي 
Streetworkbüro Dessau-Roßlau
Friedrich – Naumann – Straße 12 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 8822102 
E-Mail: streetwork-de@sanktjohannis.org 
oder streetworker@dessauweb.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/
das-jugendamt/jugendfoerderung/
strassensozialarbeitstreetwork.html

تطوع

Ehrenamtsbörse
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 24005530
E-Mail: s.netz@vhs.dessau-roßlau.de

Netzwerkstelle für ehrenamtliches Enga-
gement in der Flüchtlingshilfe
مكتب الشبكة للعمل التطوعي يف مساعدة الالجئني
Erdmannsdorffstraße 3
06844 Dessau-Roßlau 
0340 24005530
s.netz@vhs.dessau-roßlau.de

املكتب االتحادي للوظائف األرسية واملدين
Sibille-Hartmann-Straße 2-8
50969 Köln

Tel.: 0221 36730
E-Mail: service@bafza.bund.de

www.bundesfreiwilligendienst.de
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Postanschrift
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4555500

مركز العمل 
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999 
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de 

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

مركز الهجرة وسوق العمل ساكسونيا أنهالت 
(ZEMIGRA)
RKW Sachsen Anhalt GmbH
Werner-Heisenberg Str. 1
39106 Magdeburg

Tel.: 0800 9364472  
E-Mail: welcome@zemigra.de

www.zemigra.sachsen-anhalt.de

مشاريع للدخول يف سوق العمل 

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Stock .2
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042050 
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html

 Außenstelle Roßlau  فرع روساو 
Markt 5
06862 Dessau-Roßlau 
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9. العمل

دخول سوق العمل 

) مكتب الهجرة  (
إدارة مدينة ديساو روساو 
مكتب السامة العامة والنظام 
Raum 140-143
Zerbster Straße 4
06844 Desau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

االعرتاف بالشهادات األجنبية 

خط هاتف ساخن للمكتب االتحادي للهجرة والاجئن
Tel.: 030 1815 1111 

مركز الخدمة IQ »استشارات  التأهيل واالعرتاف بالشهادات« 
 Servicestelle IQ „Anerkennungs- und
“Qualifizierungsberatung
AWO SPI gGmbH
Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 21727047
E-Mail: h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.iq-netzwerk.spi-ost.de

التوجيه الوظيفي والدخول الوظيفي 

Berufsinformationszentrum 
der Agentur für Arbeit
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0800 4555500
E-Mail: Dessau-Rosslau-Wittenberg.BIZ@
arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/bildung/
berufsinformationszentrum-biz

Jobbörse  ) وكالة التوظيف (
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

) وكالة التوظيف (
Besucheradresse
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau



 متخصص يف الرتكيز - دليل الرتحيب 
Willkommensbegleitung
Albrechtstraße 127
06844 Dessau 

Tel.: 0152 34099094
E-Mail: stoye@fachkraft-im-fokus.de

www.fachkraft-im-fokus.de

متخصص يف الرتكيز - مشورة الخراء 
Fachkräfteberatung
Albrechtstraße 127
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0172 7681902
E-Mail: wohlgemuth@fachkraft-
im-fokus.de

www.fachkraft-im-fokus.de

غرفة التجارة والصناعة هاله ديساو 
Lange Gasse 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2601115
E-Mail: nkuehnl@halle.ihk.de

www.halle.ihk.de

 نقابة الحرفين هاله 
Gräfestraße 24
06110 Halle

Tel.: 0172 3633513
E-Mail: phoffrichter@hwkhalle.de

www.hwkhalle.de

جرس العمل ومدارس يورو يف مدينة بيرتفيلد فولفن
Bismarkstraße 16  
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 03493 512734
E-Mail: girev.marina@eso.de oder hinze.
peter@eso.de

www.eso.de/bitterfeld-wolfen/projekte/
jobbruecke-plus

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050 
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html
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DAA Dessau-Roßlau
Junkersstraße 52
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 540490 
E-Mail: info.dessau@daa.de

www.daa-dessau.de

تأسيس مرشوع جديد

  مكتب الهجرة 
مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Raum 140-143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

مكتب التنمية االقتصادي
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042280 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@dessau-
rosslau.de

www.dessau-rosslau-wirtschaft.de/wirt-
schaftsstandort/gruendungskultur.html

قاعدة بيانات التمويل الفيدرالية 
www.foerderdatenbank.de

مكتب تجاري 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Amt für öffentliche Sicherheit und
Ordnung 
August-Bebel-Platz 16
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2040
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/ordnung-und-verkehr/
allgemeine-ordnung-und-gewerbe.html
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مكتب الرضائب 
Besucheradresse
Kühnauer Straße 166
06846 Dessau-Roßlau

Postanschrift
Finanzamt Dessau-Roßlau
PF 18 25
06815 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 25480
E-Mail: poststelle@fa-des.ofd.mf.
sachsen-anhalt.de

غرفة الصناعة والتجارة هاله ديساو 
Franckestraße 5
06110 Halle (Saale)

Tel.: 0345 21 260
E-Mail: info@halle.ihk.de

www.halle.ihk.de

نقابة الحرفيني هاله 
Gräfestraße 24
06110 Halle (Saale)

Tel.: 0345 2999221
E-Mail: astelzer@hwkhalle.de

www.hwkhalle.de

تأمني املعاش التقاعدي األملاين
Antoinettenstraße 37
06844 Dessau

Tel.: 0391 73990

تعزيز االستشارات من الحكومة االتحادية 
املكتب الفيدرايل لاقتصاد ومراقبة الصادرات
 Referat 413 – Beratungsförderung
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn 

Tel.: 06196 9081570 

www.bafa.de

10.التنقل 

املواصالت العامة 

 مركز التنقل يف املحطة الرئيسية
Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof
Dessau Hauptbahnhof
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8992550
E-Mail: dvg-info@dvv-dessau.de

www.dvg-dessau.de

دراجة هوائية 

نادي الدراجات األملاين العام 

ADFC Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Dresdner Straße 123
06886 Lutherstadt Wittenberg
E-Mail: dessau@adfc-lsa.de 

www.adfc-sachsenanhalt.de/adfc-
sachsen-anhalt/dessau-wittenberg

سيارة 

مكتب السامة العامة والنظام 
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
August-Bebel-Platz 16
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2040
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/ordnung-und-verkehr

11. التأمينات

الضامن االجتامعي

وكالة التوظيف 
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0800 4 555500

www.arbeitsagentur.de

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-
Wittenberg
06838 Dessau-Roßlau

مركز العمل 
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de



12.  وسائل اإلعالم  

عرض وسائل اإلعام ومساهمة البث 

مكتب املواطنن
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2040
E-Mail: info@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice.html

Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau 
www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/amtsblatt-bekannt-
machungen

LEO Das Anhalt Magazin
www.leo-magazin.com

Beitragsservice
ARD ZDF Deutschlandradio (GEZ)
50656 Köln

Tel.: 0221 50610

www.rundfunkbeitrag.de

 الهاتف واإلنرتنت والكابل تلفزيون

مركز العمل 
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5021999
E-Mail: Jobcenter-Dessau-Rosslau@job-
center-ge.de

www.jobcenter-dessau-rosslau.de

مكتب الشؤون االجتامعية واالندماج
إدارة مدينة ديساوـ روساو 
2. Stock
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042050
E-Mail: sozialamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
sozialehilfen/amt-fuer-soziales-und-
integration.html

13. العيش معا و الديانة  
املهرجانات واألعياد

بوابة السياحة ملدينة ديساو روساو
www.tourismus.dessau-rosslau.de/start-
seite.html

الديانة

املجتمعات الروتستانتية 

الكنيسة الروتستانتية أنهالت  
Friedrichstraße 22/24
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 25260
E-Mail: landeskirchenamt@kirche-
anhalt.de

www.landeskirche-anhalts.de/gemeinden/
dessau

  مكتب القس ديساو القدمية   
Dessau-Alten
Lindenstraße 1
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 517406 
E-Mail: pfarramt-alten@kircheanhalt.de

www.melanchthon-kirche-dessau.de

مكتب القس 
Dessau Großkühnau-Ziebigk
Kirchstraße 2
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 615443 
E-Mail: christus-ziebigk@kircheanhalt.de

www.kirchen-elbe-dessau.de

مكتب القس جاكوبس باولوس
Dessau Jakobus-Paulus
Radegaster Straße 10
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8822164
E-Mail: pfarramt-jakobus-paulus@
kircheanhalt.de

www.Jakobus-Paulus-Dessau.org

مكتب القس 
Dessau-Mildensee
Pötnitz 22
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2160276 
E-Mail: pfarramt-mildensee@kirche-
anhalt.de
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مكتب القس 
Dessau-Mosigkau
Anhalter Straße 9
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 521131
E-Mail: mosigkau@kircheanhalt.de

مكتب القس نورد بيرتوس 
Dessau-Nord Petrus 
Wilhelm-Müller-Straße 1
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212039 
E-Mail: petrus-dessau@kircheanhalt.de
www.petruskirche-dessau.de

مكتب القس 
Dessau Auferstehung 
Siedlung-Kleinkühnau 
Ziebigker Straße 29
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 65019136 
E-Mail: auferstehung-dessau@kirche-
anhalt.de
www.kirchen-elbe-dessau.de

أبرشية سانت جورج ديساو 
 St. Georg Dessau
Georgenstraße 15
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212679 
E-Mail: georg-dessau@kircheanhalt.de
www.georgenkirche-dessau.de

  مكتب القس ديساوسانت جون  وسانت مارين 
Dessau St. Johannis 
und St. Marien 
Johannisstraße 11
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 214975 
E-Mail: johannis-marien-dessau@kirche-
anhalt.de
www.johanniskirche-dessau.de

مكتب القس ديساو سانت بيرت والصليب
Dessau St. Peter und Kreuz
Möster Straße 53
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8546321 
E-Mail: peter-kreuz-dessau@kirche-
anhalt.de

www.stpeter-kreuz.de

األبرشية الروتستانتية اإلقليمية
Ev. Regionalpfarramt Roßlau
Große Marktstraße 9

06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 949330
E-Mail: pfarramt-rosslau@kircheanhalt.de
www.kirche-rosslau.de

املجتمعات الكاثوليكية 

Pfarrei St. Peter und Paul
Propsteikirche St. Peter und Paul
Zerbster Straße 48
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 260760
E-Mail: matthias.hamann@bistum-
magdeburg.de

www.gemeinde-leben.com

رعية العائلة املقدسة 
Schillerplatz 9
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 82589
E-Mail: rosslau.heilige-familie@bistum-
magdeburg.de

www.rcz-katholisch.de

املجتمع اليهودي 

Kantor Straße 3
06842 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 2215107
E-Mail: gemdessau@gmx.de

www.lv-sachsen-anhalt.de/gemeiden/
juedische-gemeinde-dessau

املجتمعات اإلسالمية 

مسجد محمد
املركز الثقايف اإلسامي ساكسونيا أنهالت 
Askanische Straße 22
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 6504550

قاعة الصاة يف جمعية باد ما بن النهرين الثقافية 
Askanische Straße 42
06842 Dessau-Roßlau

مجتمعات الكنائس الحرة 

الطائفة الحرة اإلنجيلية )املعمدانية( 
(Baptisten)
Albrechtstraße 100
06844 Dessau-Roßlau 

E-Mail: info@efg-dessau.de

www.efg-dessau.de
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الطائفة الروتستانتية الحرة ديساو 
Marienstraße 34
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 214998
E-Mail: jp-gast@gmx.de

www.dessau.feg.de

الكنيسة الرسولية الجديدة 
Georgenstraße 15
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0179 4737576
E-Mail: dessau@nak-nordost.de

www.dessau.nak-nordost.de

منظمة الطائفة كورن ديساو 
Straßburger Straße 25
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2616921
E-Mail: hofmueller@mac.com

www.korngemeinde.de.

14. عروض الدعم 

نصيحة الهجرة 

نصيحة الهجرة للبالغن
جمعية كاريتاس للعامدة ديساو

 Teichstraße 65
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 212820
E-Mail: info@caritas-dessau.de

www.caritas-magdeburg.de/67370.html

تقديم املشورة والدعم 

St. Johannis GmbH Dessau
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 6612723
E-Mail: gbb-dessau@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/gesonderte-beratung-
und-betreuung

Wir mit Euch e.V
Grenzstraße 5
06849 Dessau- Roßlau

Tel.: 0340 87019739
E-Mail: wirmiteuch@gmx.net

www.wirmiteuch-dessau.de

 خدمة هجرة الشباب

St. Johannis GmbH Dessau
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6612710
E-Mail: jmd-dessau@stejh.de

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/jugendmigrationsdienst-in-
dessau-rosslau

خدمة املواطن يف املكتب االتحادي للهجرة والاجئن 
Tel.: 0911 943 0 (Deutsch und Englisch)
E-Mail: service@bamf.bund.de

وساطة لغة 

مركز متعدد الثقافات 
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: info@multikulti-dessau.de

www.integrationslotsen-dessau.de

سيسا للرتجمة يف سكسونيا 
SiSA 
Waisenhausring 1b
06108 Halle

Tel.: 0345 21389399
E-Mail: sprachmittler@lamsa.de 

www.lamsa.de/themen-und-projekte/
sisa-sprachmittlung-in-sachsen-anhalt/
projektbeschreibung

الرابطة االتحادية للمرتجمني الشفويني واملرتجمني
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V 
Am Stadtpark 1a
06217 Merseburg

Tel.: 03461 823290
E-Mail: gaudig@bdue.de

www.st-suche.bdue.de

Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank
www.justiz-dolmetscher.de

منظامت املهاجرين 

املبادرة األملانية األفريقية يف ديساو
c/o Kiez e.V. Dessau
Bertolt-Brecht-Straße 29/29a
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2304680
E-Mail: buero@kiez-ev.de
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 مجموعة العمل األملانية الروسية »حوار« 
 "Dialog"
Gustav-Jeuthe-Str. 1
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8501657

 املركز الثقايف اإلسامي
Askanische Straße 22
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177 6504550

الرابطة الكردية-األملانية ساكسونيا-انهالت 
 Kabelweg 32
06842 Dessau-Rosslau 

Tel.: 0340 75899407
kdvsa@t-online.de

www.kurdisch-deutscher-verein.de

جمعية ما بن النهرين الثقافية 
Askanische Str. 42
06842 Dessau-Roßlau

املجتمع األفغاين والجالية اإليرانية واملجتمع الفيتنامي 

االتصال عر إدارة مدينة ديساو روساو 
مكتب االندماج 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042901
E-Mail: integrationsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/
inte-grationskoordinator.html

مركز متعدد الثقافات
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 617330
E-Mail: info@multikulti-dessau.de

www.multikulti-dessau.de

منظامت املهاجرين الشبكة الوطنية يف والية سكسونيا 
أنهالت )ملسزا(
(LAMSA)
Schlossplatz 3
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 87058832
E-Mail: info@lamsa.de

www.lamsa.de

املشاركة السياسية

مجلس االندماج مدينة ديساو روساو 
إدارة مدينة ديساو روساو 
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

E-Mail: integrationsbeirat@dessau-
rosslau.de

مفوض شؤون األجانب 
إدارة مدينة ديساو روساو 
Raum 269
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042301 oder 0163 2042502 
E-Mail: auslaenderbeauftragter@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
beauftragter.html

شبكة »الدميوقراطية الحية« 
.c/o Alternatives Jugendzentrum e. V
Schlachthofstraße 25
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 52095027
E-Mail: steffen.andersch@gelebte-
demokratie.de
www.gelebtedemokratie.de

قضايا اجتامعية 

ASG Dessau e.V. 
Kleiderkammer
Schlachthofstraße 11
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 253817
www.asg-dessau.com/hauptsitz/
kleiderkammer

معرض األثاث يف ديساو 
Raguhnerstraße 20
06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 8501440

www.asg-dessau.com/hauptsitz/
moebelboerse

معرض األثاث يف روساو
Waldesruh 7b
06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 83000

www.asg-dessau.com/hauptsitz/
moebelboerse
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Roßlauer Sozial Stübchen
Magdeburger Straße 54
06862 Dessau-Roßlau

www.rosslauer-sozial-stuebchen.de.tl

منظمة تافل لتوزيع املواد الغذائية 
Dessauer Tafeln e.V.
Wasserstadt 16/17
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2106649
E-Mail: dessauer-tafel@t-online.de

www.dessauer-tafel.de

Ausgabestellen:
Wasserstadt 16/17
06844 Dessau-Roßlau

Dessauer Straße 87
06862 Dessau-Roßlau

Jugendclub Zoberberg, 
Köthener Str. 63A
06847 Dessau-Roßlau

هيئات مكافحة التمييز واملسائل املتعلقة باملواطنني

مركز تقديم املشورة ملكافحة العنرصية والتمييز اليومي 
Tel.: 0391 99078887
Whatsapp: 01525 6034747
E-Mail: entknoten@lamsa.de

www.alltagsrassismus-entknoten.de

مكتب يف هاله
Große Ulrichstraße 25 
06108 Halle

مكتب يف ماغديبورغ
Raum 1.02
Brandenburger Str. 9
39104 Magdeburg

مفوض شؤون األجانب 
إدارة مدينة ديساوـروساو 
Raum 247
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042301 oder 0163 2042502 
E-Mail: auslaenderbeauftragter@dessau-
rosslau.de 

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
beauftragter.html

مركز استشاري لضحايا األعامل اإلجرامية والعنيفة جنایتکارانه 
Parkstrasse 7
c/o Multikulturelles Zentrum Dessau
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6612395
E-Mail: opferberatung@datel-dessau.de

www.opferberatung-dessau.de

   مفوض شؤون املساواة 
إدارة مدينة ديساوـروساو 
Raum 490
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2041601 
E-Mail: gleichstellungsbuero@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/gleich-
stellung.html

مفوض شؤون ذوي االعاقة 
إدارة مدينة ديساوـروساو 
Raum 265
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 2042401 
E-Mail: behindertenbeauftragte@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
integration-menschen-mit-behinderung/
kommunale-behindertenbeauftragte.html

مفوض شؤون كبارالسن
إدارة مدينة ديساوـروساو 
Raum 265
Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau 

E-Mail: seniorenbeauftragter@dessau-
rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
senioren.html

مفوض شؤون املواطنني
إدارة مدينة ديساوـروساو 
Raum 268
Zerbster Straße 4
06844 Dessau

Tel.: 0340 2041401
E-Mail: buergeranliegen@dessau-
rosslau.de
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 استشارة العودة 

بوابة معلومات عن العودة الطوعية 
www.returningfromgermany.de

مكتب الهجرة
إدارة مدينة ديساوـروساو 
Amt für öffentliche Sicherheit
und Ordnung 
Raum 140-143
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 2042033 
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de

www.verwaltung.dessau-rosslau.de/
stadt-buerger/buergerservice/auslaender-
behoerde.html

Diakonisches Werk der Ev. Landeskirche 
Sachsen-Anhalts e.V.

مركز االستشارة لتعزيز العودة 
 Johannisstraße 12
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 155460
E-Mail: info@diakonie-anhalt.de

St. Johannis GmbH 
رشكة سانت يوهانس 
 Albrechtsplatz 6 
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6612723
E-Mail: gbb-dessau@sanktjohannis.org

www.stejh.de/arbeitsfelder/migrations-
arbeit/gesonderte-beratung-
und-betreuung

Wir mit euch e.V.
Grenzstraße 5
06848 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 5198455
E-Mail: wirmiteuch@t-online.de

www.wirmiteuch-dessau.de

  ZAV خدمة املوظفن الدولين من
Internationaler Personalservice der ZAV
Villemombler Straße 76 
53123 Bonn 

Tel.: 0228 7131313
E-Mail: zav@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/WeitereDienststellen/
ZentraleAuslandsundFachvermittlung/
index.htm
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