
رقم الطواريء

الشرطة: 110
المطافيء: 112

طبيب الطوريء: 112

خدمة الطواريء

إذا شعرت بالمرض في الليل أو في عطلة نهاية 
األسبوع وتطلب األمر زيارة الطبيب، فتوجه إلى 

مكتب استقبال الطواريء لمستشفى باراسيلزيوس في 
حي رويت، 166 شارع هيديلفنجر شتراسه. 

تليفون: 0711/44-880. 
في الحاالت الحرجة للغاية، إذا لم تستطع االعتماد 

على نفسك والذهاب إلى المستشفى، فيمكن طلب 
سيارة اإلسعاف.

سيارة اإلسعاف: 19222

مسئول الخدمة االجتماعية: 
بيتر تسيلش: 0170/99-56-245 

الورا هافركامب: 19-33-65-14 /0151

يجب عليك االحتفاظ بها كأدلة واستخدامها في 
الخطوات المستقبلية. ونحن نوصيك بإنشاء مجلد 

خاص لالحتفاظ فيه بالمستندات وترتيبها وفق زمن 
الحصول عليها. سوف تحصل من جمعية دائرة 

أصدقاء الالجئين لدى وصولك على مجلد يتضمن 
خريطة مواصالتك المكتوبة ومستندات خاصة بك. قم 

بتصنيف أوراقك بحسب الموضوعات ورتبها زمنيًا.

13. القانون األساسي

تم في القانون األساسي إرساء القيم والمعايير التي 
يقرها نظام القانون الديمقراطي في ألمانيا. وكل إنسان 

على أرض ألمانيا ملزم بضرورة االلتزام بها، حتى 
لو أن ذلك غير مألوف أو أنه حتى محظور في بلده 
األصل. وفي ألمانيا يتم ضمان التفرقة بين الكنيسة 
والدولة ومساواة الحقوق بين الرجل والمرأة. كذلك 

فإن عالقات شراكة الحياة مكفولة تماًما وبمنتهى 
الحرية، وأيًضا فإن المثلية الجنسية معترف بها على 

أراضيها. يسود الجو العام في ألمانيا حرية الرأي التي 
تسمح بانتقاد الديانات. 

13.1 المساواة
من المعتاد في ألمانيا وأغلب الدول األوروبية أن يتم 

تقديم التحية والوداع بمصافحة األيدي. وهو ما يسري 
على الرجال والسيدات على حد سواء. ومن يرفض 

المصافحة باليد يعد غير مهذب. يكفل القانون حق 
المساواة بين الرجال والسيدات في الحقوق.



10. العمل

يمكنك التقدم بطلب استصدار تصريح العمل بعد 
مرور ثالثة أشهر على إقامتك لدى جهة شئون 

األجانب. ومع ذلك فإن فرص الحصول على وظيفة 
تكون قليلة للغاية، حيث إنك في أغلب الظن لن 

يكون بمقدورك تحدث األلمانية. ولذا فاحرص على 
اغتنام الفرص التي تقدمها لك المدينة وإن أمكن 

أيًضا بعض االتحادات، وظائف اليورو الواحد. وهي 
أعمال بسيطة - مثل تنظيم الغرف أو التنظيف أو جز 

العشب أو تقليم األشجار - والتي ال يحتاج اإلنسان 
للقيام بها إلتقان اللغة األلمانية. ومقابل هذه األعمال 
يسمح لك باالحتفاظ به بدون خصومات )بحد أقصى 
84 يورو(، وفي ذلك فإنه توجد بطاقة انتقاالت في 

شبكة مواصالت شتوتجارت بدًءا من 40 ساعة عمل 
تطوعي في الشهر.  وباإلضافة إلى ذلك فسوف تتعلم 

بعض األلمانية.
شريك التحدث: 

مدينة أوستفيلدرن، يورج بيرير، تليفون -0711/34
04-120

مسئول الرعاية االجتماعية بيتر تسيليش، جوال 
0170/99-56-245

11. المواعيد

إذا كان لديك موعد لدي أية جهة أو مركز التوظيف 
أو طبيب فيجب أن تكون ملتزًما بالموعد المحدد لك. 
وهو ما يسري أيًضا على حصة تعليم األلمانية وعلى 
مواعيدك الشخصية، مثاًل الدعوات على الطعام. إذا 
لم تستطع إدراك الموعد فعليك إلغاؤه واالتفاق على 

موعد آخر. األطباء، وال سيما األخصائيون، يحصلون 
على رسوم بقيمة 40 يورو، إذا لم تقم بإلغاء الموعد 

في الوقت المناسب ولم تأت ببساطة.

12. المراسالت

بمرور الوقت سوف تحصل على الكثير من 
األوراق واالستمارات والمستندات. هذه المراسالت 

مكشوفة. فيمكن أن يتم استصدار عدة نسخ ضوئية 
منها واستغالل المعلومات الواردة بها لشراء أشياء 

)وال سيما من اإلنترنت( أو إبرام عقود. احرص على 
أن تكون مستنداتك معك أو أن تحسن إخفائها.

9. القضاء/المحكمة
 

إذا ما اقترفت أفعااًل تستحق العقوبة، مثل تعاطي 
المخدرات أو االتجار بها أو السرقة، فلن يستغرق 

األمر طوياًل إلى أن تقبض عليك الشرطة. يحظر في 
ألمانيا تعاطي المخدرات أو االتجار بها، ومن يرتكب 

هذه الجرائم سوف يكون عرضة لمالحقة الشرطة. 
إذا ما كانت لديك جرائم سابقة فهذا يعني أنك تخاطر 

بمستقبل إقامتك في ألمانيا. إذا ما اقترفت فعلة تستدعي 
الزج بك في السجن فسوف يتم إدراج ذلك في صحيفة 

الجنايات الشرطية. أرباب العمل يمكنهم المطالبة 
بتقديم هذه الصحيفة عند التعيين. وبالتالي فلن تتاح 

لك فرص جيدة في سوق العمل. وباإلضافة إلى ذلك 
فسوف يتم حفظ جميع التحقيقات الشرطية في سجل 

الشرطة لفترة طويلة.

9.1. الشرطة
يمكن الوصول إلى الشرطة في أي وقت طوال 24 

ساعة من خالل االتصال على رقم 110. ومهمتها ال 
تنحصر في مجرد مالحقة المجرمين واستبانة الجرائم 
فحسب، بل إنها أيًضا يحق لها إجراء عمليات تفتيش 
األفراد. ولذلك فيتعين على المواطن أن يسير ومعه 

أوراق إثبات هويته. في الحوادث المرورية يجب أن 
يتم استدعاء الشرطة، ويجب على المواطن انتظار 

وصول الشرطة. كذلك فإن جهاز الشرطة في ألمانيا 
يعد شريك تحدث ومساعد. يمكنك التوجه إلى الشرطة 
لطلب المشورة والمساعدة إذا ما كنت مهدًدا أو ضحية 

لجريمة ما. عليك أال تدلي إال بأقوال موثوق بها 
وإرشادات صحيحة إلى جرائم مرتكبة. إذا ما دعيت 

شاهًدا في جريمة ما، فال تتردد في اإلدالء بأقوالك 
أمام الشرطة. فمن شأن ذلك أن يساعد في استبانة 

الجريمة ومالحقة المجرمين. الشرطة ملتزمة بالعمل 
وفقًا للحقوق والقانون.



بالتحرك في والية بادن فورتمبرج، ثم إلى جميع 
أنحاء ألمانيا، إال إذا كان معك سماح وتصريح إقامة. 
إذا لم تكن تحمل معك بطاقة هويتك، فيمكن أن يصل 
األمر إلى حدوث مشكالت عند القيام بإجراء تفتيش 

من قبل الشرطة - التعرض لغرامة مالية. بعد أن يتم 
االعتراف بك كالجيء أو شخص مالحق سياسيًا 

من المكتب االتحادي لشئون الهجرة والالجئين 
في كارلسروهه فسوف تحصل على „هوية بيان 
الشخصية الوهمية“. هذه البطاقة تستخدم كبطاقة 

مؤقتة. وباستخدامها يمكنك المطالبة بحقوقك الجديدة 
على الفور. يمكنك عندها االنتقال إلى جميع أنحاء 

ألمانيا بحرية. تتمتع البطاقة المؤقتة بصالحية ثالثة 
أشهر. في هذا الوقت فيتعين عليك أن تكون قد حصلت 

على تصريح اإلقامة الخاص بك، وأيًضا جواز 
الالجئين. إذا لم تكن قد حصلت على تصريح اإلقامة 

هذا في الوقت المناسب، فيجب أن يتم تمديد فترة 
سريان هوية بيان الشخصية الوهمية. إذا ما تغاضيت 

عن عملية التمديد المحكومة بمهلة زمنية، فسوف 
يستحق عليك دفع رسوم غرامة. يتعين أن يتم تغليف 

بطاقة الهوية في غطاء بالستيكي لتوفير الحماية 
الالزمة له. مثل هذا الغطاء يمكن أن يتم شراؤه بقيمة 

50 سنت من متجر „سوق أدوية موللر“ المواجه 
للمنزل. جواز الالجئين يتكلف 59 يورو )حتى 

سن 24 عاًما بقيمة 37.50 يورو(، وأنت بحاجة 
إليه باإلضافة إلى تصريح اإلقامة وصورة الجواز 

البيومترية. هذه الصور تتكلف بحسب المصور قيمة 
تتراوح بين 7 يورو و 15 يورو. بمجرد حصولك 
على جواز الالجئين، فيكون قد حل وقت مغادرتك 

للسكن - احترس! يمكن أن يكون هذا األمر قد حدث 
سابقًا، في العادة بعد مرور فترة من شهر إلى شهرين 

بعد الحصول على االعتراف كالجيء. وبذلك يبدأ 
فصل جديد في حياتك يحمل لك تحديات جديدة.

8.2. الحماية من سوء االستغالل واالختالس 
ال تترك أبًدا بطاقة هويتك أو بطاقتك البنكية مع 

شخص آخر.  الشخص الذي يمكنه الوصول إلى 
بياناتك الشخصية وإلى تفاصيل رابطك البنكي، فسوف 
يكون بإمكانه إساءة استغاللها - وال سيما في اإلنترنت 

- شراء هواتف جوالة باسمك أو إبرام عقود باسمك. 
ال تقم مطلقًا بترك بطاقة هويتك أو بطاقتك البنكية 

حساب. ولذلك فيتعين عليك مراعاة أن يكون لديك في 
حسابك على األقل مبلغ 10 يورو في أي وقت! استمر 

في ضخ المال في حسابك، طالما أنك سوف تحصل 
على اشتراك الالجئين نقًدا، وإال فسوف يكون رصيد 
حسابك بالسالب ويكون عليك أن تدفع فوائد! إذا كنت 

تحصل على مبلغ مالي من مكتب الشئون اإلدارية 
في الوالية أو سيتم تحويله مباشرة على حسابك، فال 

تسحب المال كله - فاحرص على أن تترك على األقل 
مبلغ 10 يورو في الشهر على حسابك.

7.3. الدفع النقدي أفضل من الدفع بالبطاقة البنكية
عند التسوق فيفضل أن تدفع نقًدا. عند قيامك بالدفع 
بالبطاقة البنكية فيتعين عليك دائًما أن تعرف ما إذا 
كان حسابك به قدر كاف من المال. إذا لم تكن تعلم 

ذلك، فاحرص قبل التسوق على فحص رصيد حسابك 
لدى أي من ماكينات الصراف اآللي )أو اطبع بيان 

خصمات حسابك( إذا كنت ستقوم بالدفع بالبطاقة ولم 
يكن لديك المال الكافي في حسابك، فلن يحصل المتجر 

على أية مبالغ من البنك لقا ما قمت بشرائه. فسوف 
يكون األمر مكلفًا لك: أواًل سوف يطلب منك البنك دفع 
رسوم بقيمة تتراوح من حوالي 2.50 إلى 3 يورو في 
مقابل إعادة إرسال الفاتورة إلى المحل. وباإلضافة إلى 
ذلك فإن المحل سوف يطلب منك دفع رسوم إسقاطات 

ومعالجة بقيمة 10 يورو تقريبًا. نصيحة: إذا تعذر 
سداد مديونية البطاقة، فعليك بالتصرف سريًعا. إذا 

قمت في غضون أيام قليلة بسداد المديونية المفتوحة 
فلن تفرض عليك رسوم إخطارات أو سوف تكون 

قليلة نسبيًا. إذا تعذر عليك في المحاولة الثانية سداد 
المديونية، فسوف يكون األمر غاليًا عليك للغاية: 

سوف تحل عليك المزيد من رسوم اإلخطارات التي 
تكون أعلى بشكل واضح، ويمكن أن يتم تحرير 

محضر اختالس ضدك. 

8. المستندات

8.1. الهوية
إذا كان لديك تصريح باإلقامة، فهذا يعني أنك ملزم 

باإلقامة في المقاطعة المخصص لك اإلقامة فيها 
)محل اإلقامة(. يسمح لك في أول ثالثة أشهر فقط 



على سلعك! والحل الوحيد هو أن تكون موجوًدا في 
السكن عن التوريد. أو أن تقم بشراء ما تحتاجه من 

أي متجر.

7. الحساب البنكي

7.1. البطاقة البنكية ورقم التعريف الشخصي
ال تقم مطلقُا بالبوح ببيانات بطاقتك البنكية أو رقم 

التعريف الشخصي الخاص بك إلى أي شخص! توجه 
إلى ماكينات الصراف الخاصة ببنكك إذا أردت سحب 
بعض األموال. إذا فمت بالسحب من ماكينات صراف 
آلي لبنوك أخرى غير البنك الخاص بك، فيجب عليك 

أن تدفع بعض الرسوم تقدر بنسبة مئوية معينة من 
قيمة المبلغ المسحوب، على ان تكون على األقل 5 

يورو. قم بالتوقيع على ظهر بطاقتك البنكية، مباشرة 
عند استالمها. يجب أن يكون التوقيع مطابقًا مع ذلك 
الموجود على بطاقة هويتك، ألنه في أغلب األحوال 
تتم مقارنة التوقيعات عند التسوق. إذا لم يتم التوقيع 
على البطاقة البنكية فيمكن أن يتم استغالل البطاقة 

على نحو سيء.

7.2. خصومات الحساب
قم بسداد خصومات حسابك في البنك مرة واحدة 

على األقل في الشهر. يمكنك أن تقوم بنفسك بطباعة 
تقرير خصومات الحساب على ماكينة الصراف اآللي 

- األمر مجاني. إذا لم تقم بنفسك بسداد خصومات 
حسابك، فسوف يرسل لك البنك هذا البيان بالبريد - 

في مقابل رسوم قيمتها 1 يورو. 
هام: احتفظ بكل بيانات خصومات حسابك وضعها 

في مجلد صغير سوف تحصل عليه من البنك. سوف 
تكون بحاجة إلى خصومات الحساب هذه، مثاُل 

لتقديمها لمركز التوظيف. سوف يقوم مركز التوظيف 
باالطالع على خصومات الحساب آلخر ثالثة أشهر، 
إذا أردت التسجيل هناك بعد االعتراف بك كالجيء. 

إذا لم تعد لديك أية خصومات على الحساب فيجب 
عليك طلب نسخ من البنك. لكل نسخة فإن البنك 

سوف يطلب منك رسوًما معينة، على األقل 2.50 
يورو للنسخة. أيًضا من الهام: أغلب البنوك تطلب في 
أغلب األحوال مبلغ 2.50 يورو شهريًا كرسوم إدارة 

مخفضة في أسواق األبرشية ومحالت بيع األرفف في 
نيلنجن، 48 شارع هيندنبورج شتراسه. وللقيام بذلك 

فأنت بحاجة إلى أن تكون معك بطاقة هوية. اسأل 
مسئول الرعاية االجتماعية للسكن عن ذلك. „العرض 
في محالت بيع األرفف يتسم بالتباين الشديد ومحدودية 

المعروضات المتاحة، ألن ما يتم بيعه هناك مصدره 
التبرعات )مالبس، لألطفال الصغار أيًضا، ألعاب(، 
باإلضافة إلى المواد الغذائية، فهي أيًضا تبرعات من 

المحالت ومتاجر السوبر ماركت. 
مواعيد الفتح:

االثنين والثالثاء والخميس والجمعة 
من الساعة 9 إلى 12.30 ومن الساعة 14 إلى 

17.30
األربعاء من الساعة 9 إلى 12.30

Lidl و Aldi 6.5. محالت
مراكز تسوق Aldi و Lidl تقدم في أيام االثنين 

والخميس عروًضا خاصة على بعض السلع 
االستهالكية. يمكنك معرفة العروض ذات الصلة من 

خالل االطالع على اإلنترنت أو الكتيبات الدعائية 
المتوفرة في المتاجر، والتي تجدها أيًضا معلقة على 

أبواب المحالت في نافذة عرض خاصة. وتكون 
أسعار هذه العروض مخفضة كثيًرا عن تلك التي 

تقدمها المحالت األخرى، غير أنها تسري فقط في 
األسبوع المعني. احرص على مراعاة التاريخ! إذا 

كنت مهتًما بمثل هذه األشياء فقم بشرائها على الفور، 
ألنه في بعض األحيان سوف تنفد في بحر ساعات 

قليلة.

6.6. اإلرسال بالبريد
إذا قمت بطلب شيء ما عبر اإلنترنت فعليك أن تكون 

متواجًدا في المنزل عند توريد السلعة المطلوبة. إذا 
لم تكن في المنزل فسوف يأخذ مندوب البريد السلعة 

المرسلة ويعود بها مرة أخرى إلى مصلحة البريد 
ويودعها هناك مصحوبة برسالة تحمل هذا المضمون. 

يقع مكتب بريد حي رويت في 30 شارع كرونين 
شتراسه. إلحضار السلعة الخاصة بك، فسوف تكون 

بحاجة إلى أن يكون معك بطاقة الهوية. المشكلة 
تتمثل في أن بطاقة السماح باإلقامة ليست سارية لهذا 

الغرض – وبالتالي فإنه ال تتوفر إمكانية حصولك 



6.2. العقود/ العروض الخاصة
ليست فكرة جيدة على اإلطالق أن تقوم بإبرام عقد 
على الفور. احرص على أن تأحذ معط العقد دائًما 

إلى البيت وفكر مليًا فيه وقارن األسعار مع تلك التي 
يقدمها عارضون أو محال أو منظمات آخرون واطلب 

المشورة منهم. يسر مقدمي المساعدة في جمعية 
Freundeskreis Asyl Ostfildern e.V. )الجئي 
أوستفيلدرن، جمعية مسجلة( أن يقدموا لك يد العون. 
إذا ما قدم لك أحد البائعين عرًضا خاًصا يكون ساريًا 

فقط لهذا اليوم )محال الهواتف الجوالة(، فاحرص 
على التصرف بحرص زائد وتحقق من العقد بعناية. 

في أغلب الحاالت تكون هذه العروض الخاصة مجرد 
حيل وفي أغلب الظروف تكون ظروف الشراء أسوأ. 

جراء ضغط الوقت سيحاول البائع أن يمنعك من 
مقارنة األسعار في المحال األخرى. 

6.3. هواتف جوالة
األمور الواردة أسفل النقطة 6.2 تسري أيًضا بصفة 

خاصة على الهواتف الجوالة. احرص على توخي 
الحذر الالزم إذا ما ألح عليك شخص ما بالتوقيع 
الفوري على أي عقد. صحيح أنه في الكثير من 

الحاالت سوف يعرض عليك مجانًا هاتف جوال غالي 
الثمن، إال أنه في أغلب األحوال تكون قيمة التعاقد 

غالية للغاية. هام: ال يمكن إنهاء العالقة التعاقدية في 
وقت مبكر، فأي عقد يتمتع دائًما بسريان لمدة 24 

شهًرا! ويفضل أال تقم مطلقًا بالتوقيع على أي عقد، 
بل القيام بشراء بطاقة الدفع المسبق وهاتف جوال 
ال يتطلب إبرام عقد. إذا قمت بشراء هاتف جوال 

بعقد فسوف تكون مقيًدا باستخدام بطاقة SIM للجهة 
المقدمة للخدمات التي قمت معها بإبرام العقد. وهو ما 

يعني أن أية بطاقة SIM أخرى لن تعمل في هاتفك 
الجوال. قم دائًما بمقارنة األسعار، فاألمر يستحق! 

تفكر جيًدا في العرض المقدم: رسوم التليفون في كل 
الشبكات،  فقط مع بعض الجهات المقدمة للخدمة 

والرسائل النصية القصيرة SMS واإلنترنت والمعدل 
الثابت وما إلى ذلك.

6.4. محالت بيع األرفف
يستطيع طالبي اللجوء والالجئون واألفراد ممن ليس 

بحوزتهم الكثير من المال القيام بالتسوق بأسعار 

جزء من المبلغ المستحق لقيمة الدواء على حسابك 
الخاص. نظًرا ألنك باعتبارك طالب لجوء فلن يكون 

معك إال قدر قليل من المال، فيمكن أن يتم إعفاؤك 
من هذا المبلغ. هذا الخطاب سوف تحصل عليه لدى 
مسئولي الشئون االجتماعية. هذا الخطاب يجب أن 

تحضره معك قبل الذهاب إلى الصيدلية لشراء الدواء. 
هذا الخطاب يجب أن يتم تجديده كل ثالثة أشهر. لن 
يتم إعفاؤك أوتوماتيكيًا من كل الروشتات المكتوبة 

لك، فهذا أمر يتعلق بمحتويات األدوية المطلوبة. يوجد 
على الروشتة من أعلى اليسار صندوقين صغيرين: إذا 
كانت هناك عالمة على صندوق „معفى من الرسوم“، 

فهذا يعني المبلغ الذي يتعين عليك دفعه سوف 
يسقط بموجب بطاقة اإلعفاء - في العادة تكون هذه 

الروشتات باللون األحمر.

5.3. أدوية أخرى
توجد أيًضا أدوية أخرى يمكنك شراؤها بدون روشتة 
طبيب. وهذه في العادة تكون مسكنات ألم خفيفة )ألم 
الصداع والبرد(. قل للصيدلي ما تحتاجه. ويمكنه أن 
يوصي لك بالدواء المناسب الذي ال يحتاج لروشتة. 

وهذا الدوار يجب عليك شراؤه بنفسك. الكثير من 
الباعة في الصيدالت يتحدثون االنجليزية.

6. االستهالك

6.1. جواز سفر عائلي
أحضر معك جواز سفر عائلي في سكن المدينة )مكتب 

المواطنين(. وبذلك فسوف تحصل على الكثير من 
التخفيضات: 

50 بالمئة عند السباحة في حمام السباحة المغطى 
نيلنجن وحمام السباحة المغطى كيمنات وحمام السباحة 

المفتوح دينكندورف.
50 بالمئة في مدرسة تعليم البالغين ومدرسة 

الموسيقى، مثاًل لتعليم دورات اللغة.
50 بالمئة على كل أحداث المدينة.

في مكتبة المدينة سوف تدفع فقط مبلغ 8 يورو رسوم 
سنوية.



باألوتوبيس أو القطار بدون تذكرة. فخطورة أمر كهذا 
تكون كبيرة عليك: عند تحرير محضر ضدك ستكون 
العواقب وخيمة. المسائل العقابية تكون لها تأثير سلبي 
على مجريات طلب اللجوء وعلى إقامتك. لن تحصل 
على عنوان إقامتك وبطاقة الهوية )بطاقة التعريف(، 

إال إذا ما تم االنتهاء من إجراءات الغرامة المالية 
وإجراءات التقاضي. وهو ما يسري على كل األمور 
المتعلقة بالغرامة. وهو ما يعني أنه لن يكون معك إال 
شهادة مصطنعة وليس أية بطاقة إلكترونية. واألمر ال 

يستحق كل هذا العناء!

5. الصحة

5.1. زيارات الطبيب
أثناء إجراءات اللجوء سوف تتمتع بتأمين صحي ضد 

األمراض الحرجة. تقوم إدارة السكن )السيد ماير( 
بإصدار بطاقات صحية، والتي من خاللها فقط يمكنك 
الذهاب إلى طبيب السكن. موظفي الشئون االجتماعية 

سيقولون لك أسماء أطباء السكن في أوستفيلدرن. 
إذا لزم األمر فإن أطباء السكن يقومون بتحويلك 

إلى طبيب أخصائي إلجراء المزيد من الفحوصات. 
وسوف تحصل في المقابل على بطاقة تحويل. 

هذه البطاقة يجب عليك أن تقدمها لمسئولة الشئون 
االجتماعية )في الوقت الحالي السيدة سونيا سامبيت-

فيبر(. يجب على مسئولة الرعاية االجتماعية إحضار 
موافقة مركز الخدمات الصحية )مكتب الشئون 

اإلدارية للوالية( لدفع مقابل هذا التحويل. إذا توجهت 
إلى األخصائي مع بطاقة التحويل بدون هذه الموافقة، 

فيجب عليك أن تدفع فاتورة الطبيب على حسابك 
الخاص. إذا ما وافق مكتب الشئون اإلدارية للوالية 

على استشارة األخصائي، فسوف تقوم مسئولة الشئون 
االجتماعية بتحديد موعد معك، وسوف يرافقك إلى 

 Freundeskreis هناك أحد المتطوعين من جمعية
Asyl Ostfildern e.V. )الجئي أوستفيلدرن، 

جمعية مسجلة(. 

5.2. األدوية المستلزمة لروشتة طبية
األدوية التي يوصي بتناولها الطبيب سوف يقوم مكتب 
التأمين الصحي بدفع جزء منها. ويجب عليك أن تدفع 

9 صباًحا و 3 صباًحا(. وبذاك فإنه يمكن استخدام 
القطارات التالية في جميع أنحاء بادن فورتمبرج: 
قطار المناطق األوروبي )IRE( وقطار المناطق 

السريع )RE( وقطار المناطق )RB( وترام الشوارع 
باإلضافة إلى قطارات المسافات القريبة، وهو يسري 
أيًضا في كل خطوط األوتوبيسات تقريبًا. تذكرة بادن 

فورتمبرج ال تسري على قطارات المدن الداخلية 
)IC( والقطار األوروبي )EC( والقطار األوروبي 

الداخلي )ICE(. من يسافر باستخدام قطارات 
 )EC( والقطار األوروبي )IC( المدن الداخلية

والقطار األوروبي الداخلي )ICE( ومعه تذكرة بادن 
فورتمبرج ويتم اإلمساك به عند فحص كشف التذاكر، 
فيجب أن يدفع غرامة مالية قدرها 60 يورو باإلضافة 

إلى سعر تذكرة جديدة سارية. باستخدام تذكرة بادن 
فورتمبرج يمكن أن يسافر عدد من األفراد يصل إلى 

خمسة أفراد في الدرجة الثانية.

4.4. السفر بدون بطاقة سارية
في أغلب األحوال يمر موظفي التفتيش على التذاكر 

في األوتوبيسات والقطارات. ومسئول الفحص ال 
يكون مرتديًا زيًا رسميًا. السفر بدون تذكرة سارية 

يعرضك لغرامة مالية قدرها 60 يورو.
 طريقة التصرف: يجب عليك أن تظهر بطاقة هويتك، 
وسوف يتم تسجيل بياناتك وتحصل على إيصال بطلب 

الدفع. وبذلك فإنه يمكنك مواصلة السير. في خالل 
أسبوعين سوف يكون عليك أن تدفع غرامة مالية. 
يمكنك أن تقوم بذلك إما في مكتب SSB في ميدان 

شارلوتن بالتس الخاص بشئون قطارات مترو األنفاق 
أو في محطة القطارات الرئيسية في شتوتجارت أو 
إيسلينجن الخاصة بشئون القطارات وخطوط ترام 
الشوارع. يمكنك أن تقوم بسداد الغرامة أيًضا عن 

طريق الحوالة البنكية. هذه المعلومات تجدها أيًضا 
على تذكرة الغرامة )اإليصال الذي يحمل مضمون 

طلب الدفع(. يمكن أن يتم ألول مرة رفع الغرامة بناء 
على طلب كتابي يحمل هذا المضمون )يسري على 

قطارات مترو األنفاق(، لكن هذه ليست قاعدة. إذا ما 
تم رصد بياناتك وتم اإلمساك بك للمرة الثالثة بدون 
أن يكون معك تذكرة سارية، فيمكن أن تحصل على 

بالغ. وهذا ال يهدد فقط بغرامة مالية أعلى، بل يمكن 
أن تصدر المحكمة قرارها بحبسك. يرجى أال تسافر 



موجودة عند مدخل أرصفة القطار )ليس في القطار!(
إذا ما كانت هناك مجموعة )مكونة بحد أقصى من 
خمسة أفراد(، فإن األمر يستحق عندئذ قطع تذكرة 
جماعية يومية. التذكرة الجماعية اليومية لمنطقتين 

تتكلف 11.80 يورو، ولثالث مناطق تتكلف 16.40 
يورو، ولشبكة خطوط المواصالت في شتوتجارت 
بالكامل 19.30 يورو. وبذلك فإنه يمكن في أغلب 

األحوال أن يسافر عدد من األفراد يصل إلى خمسة 
أفراد، طوال اليوم وذلك في إطار المناطق السارية. 
إذا اضطررت باعتبارك فرًدا أن تقم بعدة سفريات 
أو تنقالت في اليوم الواحد، فإن األمر يستحق منك 

عندئذ قطع تذكرة يومية. وبذلك فإنه يمكنك في أغلب 
األحوال أن تسافر طوال اليوم وذلك في إطار المناطق 
السارية. التذكرة اليومية )فرد واحد( لمنطقتين تتكلف 

6.80 يورو، ولثالث مناطق تتكلف 10.80 يورو، 
ولشبكة خطوط المواصالت في شتوتجارت بالكامل 
15 يورو. كل التذاكر يمكن شراؤها من الماكينات 

المنتشرة في المحطات. اطلب من أي شخص 
المساعدة إن احتجت. إذا كنت أصغر من 21 عاًما 
)وليس لديك اشتراك المواصالت المدرسي(، فإن 
األمر يستحق عندئذ استخراج جواز مدمج، تذكرة 

الصغار. هذا الجواز يتكلف في الشهر 21.30 يورو 
ويسري في شبكة المواصالت بجميع خطوطها. وهو 

يسري من يوم االثنين إلى الجمعة من كل أسبوع، بدًءا 
من الساعة 14، وفي عطالت نهاية األسبوع )يومي 
السبت واألحد من كل أسبوع( وأيًضا في العطالت 

الرسمية طوال اليوم. 

4.2. السفر إلى إيسلنجن
توجد أوتوبيسات تسافر إلى إيسلينجن. أنت بحاجة إلى 

قطع تذكرة منطقتين )لمعرفة األسعار انظر أعاله(. 
يمكنك شراء تذاكر )أيًضا بطاقات رباعية( من السائق 

)ويتم ختمها في األوتوبيس(.
شارع برونفيزن شتراسه: خط رقم 131
شارع فيلهلم شتراسه: خطي 119/129
شارع يان شتراسه: خطي 1120/122

4.3. تذكرة بادن فورتمبرج
تذكرة بادن فورتمبرج تسري في الفترة من 9 صباًحا 

إلى 3 من صباح اليوم التالي )في كل يوم الساعة 

4. األوتوبيس والقطارات

4.1. السفر إلى شتوتجارت
يمكنك الوصول إلى مدينة شتوتجارت ومحطة 

القطارات الرئيسية في شتوتجارت من خالل 
مترو األنفاق، خط رقم U7( 7(، المكتوب عليه 

„Mönchsfeld“ )محطة الموقف األخيرة(. طريق 
العودة إلى أوستفيلدرن عن طريق المترو خط رقم 

.“Ostfildern„ المكتوب عليه ،U7
تنبيه: يقع شارع برونفيزن شتراسه وشارع راينكرت 

شتراسه بين محطتي „رويت“ و „هويمادن“. إذا 
كنت سوف تبدأ رحلتك من „رويت“، فسوف يجب 

عليك دفع مقابل المناطق الثالث. إذا كنت سوف تبدأ 
رحلتك من „هويمادن“، فسوف يجب عليك دفع مقابل 

منطقتين. سكان محال اإلقامة في شارنهاوزن ويان 
شتراسه وشارنهاوزر بارك وشارع تيودور روتشيلد 

شتراسه )محطة كرويتس برونين( ونيلنجن وفيلهلم 
شتراسه ودايملر شتراسه )محطة الموقف األخيرة 

أوستفيلدرن( والمساكن الموجودة عند مستشفى 
باراسيلسوس )خط األتوبيس 131 والخط U7، موقف 

هويمادن( يحتاجون الحصول على تذكرة للثالث 
مناطق. 

تذكرة السفر الفردية لمنطقتين تتكلف 2.80 يورو، 
ولثالث مناطق تتكلف 4 يورو.

أنت بحاجة إلى تذكرتين فرديتين للذهاب واإلياب.
أو بشكل أفضل: سوف تشتري بطاقة سفر رباعية.

بطاقة السفر الرباعية لمنطقتين تتكلف 10.60 يورو، 
ولثالث مناطق تتكلف 15.20 يورو.

ومن خالل هذه البطاقة فيمكنك السفر إلى شتوتجارت 
والعودة منها مرتين.

هام: البطاقة الرباعية بها أربعة أشرطة. قبل كل رحلة 
يجب أن يتم ختم شريط واحد. ماكينات الختم موجودة 

في مترو األنفاق، مباشرة عند المداخل. ال تنس أن 
تختم البطاقة، وإال فلن تحصل على بطاقة سفر سارية، 

وسوف يجب عليك دفع غرامة مالية )60 يورو(. 
من خالل البطاقة الرباعية فيمكن أن يسافر عدد من 

األفراد يصل إلى أربعة في وقت واحد، لكن لكل فرد 
يجب أن يتم ختم شريط واحد. تنبيه: البطاقات تسري 
أيًضا في ترام الشوارع. وهناك تكون ماكينات الختم 



3.3. قائدي الدراجات
 Freundeskreis Asyl Ostfildern e.V جمعية

)الجئي أوستفيلدرن، جمعية مسجلة( تحصل على 
تبرعات الدراجات. وهذه ال تكون دائًما في حالة 

تصلح للقيادة: الكثير من قائدي الدراجات يكونون 
بحاجة إلى مصابيح جديدة أو قطع غيار أخرى، 

تلك التي يجب أن يتم إصالحها من قبل المتطوعين 
Freundeskreis Asyl Ost-  المساعدين في جمعية
fildern e.V. )الجئي أوستفيلدرن، جمعية مسجلة(.  
ولذلك فأنت سوف تدفع مبلغ يتراوح من 10 إلى 40 

يورو لكل عجلة، بحسب حالتها. يرجى أن تعامل 
دراجتك بعناية فائق. قطع الغيار ونفقات اإلصالح 

لدراجتك يجب عليك أنت وحدك التكفل بها. يمكن أن 
 Freundeskreis Asyl يساعد شخص ما من جمعية

Ostfildern e.V. )الجئي أوستفيلدرن، جمعية 
مسجلة( في عمليات اإلصالح الصغيرة. ينصح بشراء 

قفل جيد لدراجتك - يوجد لصوص الدراجات. 

3.4. التبرع باألشياء
الكثير من مواطني مدينة أوستفيلدرن يتبرعون 

بمالبسهم وتقديم المشورة لالجئين، الذين يمكنهم 
الحصول على المالبس والمشورة الستعمالهم 

الشخصي. يرجى أال تأخذ إال ما يكفي احتياجك 
الشخصي. ال يسمح باالتجار في األشياء المتبرع بها.

3.5. المرافقة اليومية 
توجد مجموعة من المتطوعين الذيني يمكنهم مرافقتك 

في كل المواعيد الممكنة - إلى الطبيب أو الجهات 
الرسمية أو التسجيل في بلدية المدينة أو لدى المدارس 
اللغوية وما إلى ذلك. كل المتطوعين لديهم أسر وفي 

أغلب األحوال يكون لديهم عمل يقومون به، ومع ذلك 
فإنهم يستقطعون من وقتهم لمساعدتك. يرجى االلتزام 

بالموعد المتفق عليه في المكان المحدد وال تنس 
الموعد باإلضافة إلى التعامل المحترم مع الشخص 

المتطوع لمساعدتك.  

فإنه يمكن أن يتم عرض دورات مكثفة. والمتقدمون 
يمكنهم االستفادة من برنامج اللغويين روزيتا ستون 

Rosetta Stone. مواعيد الحصص يمكنك معرفتها 
من خالل االطالع على جدران لصق الملحوظات في 

أماكن اإلقامة. 

يرجى: أال تقل في الحصة أنك تفهم شيئًا بينما أنت ال 
تفهمه. كن صريًحا وصادقًا! اطرح األسئلة كيفما شئت 
وأوضح لمدرسك أنك تواجه بعض الصعوبات في فهم 

شيء ما. تعلم لغة جديدة مع آخرين في غرفة الفصل 
يمكن أيًضا أن يكون سببًا في اإلحباط. لكن عند 

الممارسة فسوف يمكنك إنجاز األمر! تحل بالصبر 
واستمر في حضور الحصص! تعلم اللغة األلمانية 

ال يعد أمًرا مفيًدا بحسب، بل إنه أيًضا يجلب السعادة 
إذا ما كنت تتحدث مع أفراد آخرين وتستطيع حينها 
السؤال عن الطريق وقراءة اإلرشادات والخطابات 

وكتابة خطاباتك ورسائل البريد اإللكتروني الشخصية. 
نتمنى لك النجاح والتوفيق! إذا كان لديك دليل اعتراف 
بأنك الجئ، فسوف تكون عندئذ ملزًما بحضور دورة 
إندماج. هذه الدورة تقام في أماكن تعليم الكبار، مثاًل 

أوستفيلدرن VHS أو إيسلنجن VHS أو ميتيس/
إيسلينجن. إذا كانت لديك معارف ألمانية أساسية من 
حصة اللغات في السكن، فسوف يكون األمر أسهل 

عليك كثيًرا من حيث متابعة الحصص في دورة 
االندماج وفهمها جيًدا.

3.2. عروض أوقات الفراغ
بين الحين واآلخر يتم عقد أنشطة أو رحالت خلوية. 
يمكنك الحصول على المعلومات الالزمة )باأللمانية 
واالنجليزية( على جدران لصق المعلومات المعلقة 

في المساكن. إذا لم تكن تتحدث أي من هاتين اللغتين 
فاطلب من شخص ما أن يترجم لك المعلومات. إذا 
أردت االشتراك في أي من هذه العروض، فاكتب 

اسمك )يرجى كتابة االسم األول واللقب وأيًضا رقم 
غرفتك( على ورقة ملحوظات. من شأن ذلك أن 

يسهل عملية التخطيط عليك - مثاًل كم عدد السائقين 
المستخدمين بالسيارات في بعض العروض يكون عدد 

المشاركين محدوًدا. عندئذ يسري: من يقم باإلدخال 
أواًل تكن له أسبقية االشتراك. 



• وضع الالجئين في المسكن باالستناد إلى وظيفة 1 
يورو كمساعد نظافة أو مساعد في الشئون المنزلية
Mayr.Bernhard@Ira-es.de :بريد إلكتروني

مكتب خدمة المدينة، تليفون: 07158/91-60-544

2.3. مدير أعمال المنزل 
السيد بيرند إيجتماير، السيد دودك 

ال توجد مواعيد عمل ثابتة للمكتب، مدير المنزل يمر 
على السكن بحسب الحاجة 

المهام: 
• رعاية وتفحص المنشأة )التجهيزات التقنية 

واإلصالحات وما إلى ذلك(
• تحضير الغرف للسكان الجدد

• التحقق من توفر عامل النظافة
• مدير مساعدي معاونة الالجئين )وظيفة 1 يورو(

جوال: 0152/57-35-4901

3. المتطوعون الشرفيون: جمعية
 

 Freundeskreis Asyl Ostfildern e.V
)الجئي أوستفيلدرن، جمعية مسجلة(

توجد مجموعة من المساعدين المتطوعين التي تدعى 
 .Freundeskreis Asyl Ostfildern e.V جمعية

)الجئي أوستفيلدرن، جمعية مسجلة(. لقد تم تكوين 
هذه المجموعة لتقديم المساعدة لك في الكثير من 

شئون الحياة اليومية. أغلب هؤالء األفراد يتحدثون 
االنجليزية والبعض يتحدثون الفرنسية. يوجد أيًضا 
بعض المتطوعين الذي يمكنهم ببساطة المرور في 

زيارة عادية أو إلجراء محادثة.

3.1. حصة اللغة
تعلم األلمانية يعد شرطًا أساسيًا وهاًما لبدء الحياة جيًدا 
في ألمانيا. إذا أردت العمل فيجب عليك إتقان مهارات 

التحدث والقراءة والكتابة باأللمانية. في السكن تقوم 
مجموعة من المتطوعين بتقديم حصص اللغة األلمانية 

عدة مرات في األسبوع. الكثير من المتطوعين 
يكونون مدرسين خبراء. يرجى أن تقم بصفة دورية 

منتظمة بالمشاركة في حصص التدريس. توجد العديد 
من المستويات في فصول اللغة. وباإلضافة إلى ذلك 

2. مسئولية السكن الجماعي 

2.1. العاملون في القطاع االجتماعي 
السيد بيتر تسيليش، السيدة الورا هافركامب

مواعيد العمل الحالية في المكتب موجودة في األماكن 
المعنية على باب المكتب أو على جدار اللصق. 

المهام:
• توفير الدعم الالزم في كل الطلبات ومشاكل الحياة 

اليومية
• توفير الدعم الالزم في كل المسائل المتعلقة بحقوق 

الالجئين والعمل، باإلضافة إلى تقديم المساعدة 
الالزمة عند البحث عن محاميين. 

• قراءة وترجمة الخطابات والمستندات.
• توفير الدعم الالزم في كل المشاكل المالية، مثاًل عند 

االتفاق على مبالغ األقساط.
• في الحاالت المرضية والوساطة لدى المستوصفات 

أو معالجي الرضوض 
بيتر تسيليش، جوال: 0170/99-56-245

الورا هافركامب، جوال: 0151/19 33 65 14
مكتب خدمات المدينة، تليفون: 07158/91-60-544 

أو 07158/91-60-545

zillich.peter@awo-es.de :بريد إلكتروني
haverkamp.laura@awo-es.de :بريد إلكتروني

 
2.2. مدير السكن )مكتب الشئون اإلدارية للوالية( 

السيد بيرناهارد ماير
مواعيد العمل الحالية في المكتب موجودة في األماكن 

المعنية على باب المكتب أو على جدار اللصق.
المهام: 

• له الحق في المنزل
• مراقبة االلتزام بلوائح الحماية من الحريق

• إصدار بطاقات المرضى 
• شغل/تغيير الغرف 

• تقديم المساعدة في كل المسائل العامة والصعوبات 
والمشاكل 

• توفير تذاكر السفر لحضور جلسات االستماع 
لدى المكتب االتحادي لشئون الهجرة والالجئين 

)BAMF(
• دفع المبالغ النقدية أو منح شيكات



1.5. الحمامات
اترك الحمام نظيفًا. أي حمام مجهز بفرشاة للتنظيف، 

احرص على مراعاة أن تكون الفرشاة نظيفة أيًضا 
بعد االنتهاء من أعمال التنظيف. إذا كنت بحاجة إلى 
مواد تنظيف أخرى للحمام فيرجى إبالغ مدير أعمال 
المنزل لتوفيرها لك. إذا ما التزمت بكل القواعد هذه 

فلن يكون هناك مصدًرا للضجر. 

1.6. التعامل مع الملكية العامة
األشياء التي ال تؤول إليك ولكنها متروكة لك 

لتستعملها، يتعين عليك استعمالها بأقصى درجات 
العناية. أي أضرار أو تلفيات - حتى لو على المنشآت 
الخارجية لدار السكن - هي أضرار عينية، ويتعين أن 

يتم اإلبالغ عنها لدى الشرطة. 

1.7. منتجات رياضية 
توجد مجموعة مختارة من األجهزة الرياضية في 

المساكن السفلية وهي خاصة باستعمال الجميع، 
وتوجد أفراد مسئولة عنها. يمكنك العثور على أسمائهم 

على جدار لصق الملحوظات. كرات القدم واألطباق 
الطائرة وكرة السلة وطقم تنس الريشة واألوزان 
ومضارب تنس الطاولة إمكانية استخدامها متاحة 
للجميع. يرجى إرجاع األجهزة إلى الشخص الذي 

استعرتها منه. بعض السكان ربما يكونوا قد اشتروا 
جهاًزا خاًصا بهم. وبالطبع هذه األجهزة ال يسمح 

باستخدامها إال بعد موافقة صاحبها.

1.8. جدار لصق الملحوظات
جدار لصق الملحوظات يعرض معلومات هامة، على 
سبيل المثال تلك الخاصة بكل األحداث المحتمل عقدها 
)مثاًل احتفاالت المدينة في أوستفيلدرن أو شتوتجارت 

أو إيسلينجن واألسواق السنوية(، باإلضافة إلى 
عروض أوقات الفراغ التي تقدمها جمعية أصدقاء 
الالجئين )عروض تطوعية(. يرجى عدم نزع أية 
معلومات حالية، حيث إنها تعد هامة لكل السكان 

اآلخرين.

1. المسكن الجماعي

1.1. نظام السكن
إذا كنت سوف تقيم في أحد المساكن فسوف تحصل 

على نسخة من نظام السكن والذي يتضمن قواعد 
عامة للحياة الجماعية مع آخرين. هذه القواعد من 

الضروري أن يتم االلتزام بها إذا ما كان هناك عدد 
كبير من األفراد يعيشون مًعا في نطاق ضيق. كل هذه 

القواعد تصب في صالح كل المقيمين في المسكن. 
يتعين عليك أن تعي هذه القواعد جيًدا وااللتزام 

باتباعها. ومن شأن هذه القواعد أن تساعد في الحد 
من النزاعات والمشاجرات إلى أدنى حد. أنت تتمتع 
بالحريات في ألمانيا، ومع ذلك فال يحق لك أن تقوم 
بأي شيء من شأنه أن يأتي بتبعات سلبية على أفراد 

آخرين يسكنون معك. ال يسمح بأن يبيت معك ضيوف 
في السكن الجماعي.

وفقًا لنظام السكن فال يسمح بمبيت الضيوف لديك.

1.2. الهدوء الليلي 
الفترة بين الساعة 22 )10 مساًء( و 6 )6 صباًحا( 

هي فترة الهدوء الليلي. وفي تلك األثناء يتعين على كل 
فرد في السكن أن يتصرف بهدوء حتى ال يزعج نوم 
اآلخرين. يحظر تماًما استخدام أجهزة التسلية عالية 

الصوت أو تشغيل الموسيقى الصاخبة في هذه الفترة. 
إذا أردت أن تسمع الموسيقى لياًل فيرجى استعمال 

سماعات الرأس. يرجى مراعاة اآلخرين: فهم أيًضا 
يعيشون معك في السكن الخاص بك.

1.3. الحماية من الحريق
ال يسمح لك بأي حال من األحوال تعطيل جهاز 

اإلنذار ضد الحريق أو اإلضرار بمطفأة الحريق. فهذه 
األجهزة تنقذ حياتك في حاالت الحريق. وهي تصب 

في صالح سالمة كل السكان.

1.4. المطابخ
يرجى تنظيف المطبخ بعد االنتهاء من أعمال الطهي 

مباشرة. ال تترك أي فوضى ورائك. بقايا األطعمة 
المفتوحة تجلب إليها البكتريا والفئران والجرذان. هذا 

المسكن يعد بيتك لبعض الوقت. الالجئون اآلخرون 
أيًضا يريدون أن يجدوا المطبخ نظيفًا!
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الوصول في ألمانيا أو
كيف يمكنني التعامل في ألمانيا باعتباري طالبًا للجوء

هذا الكتيب اإلرشادي قام بكتابته أعضاء من دائرة أصدقاء جمعية
Freundeskreis Asyl Ostfildern e.V. )الجئي أوستفيلدرن، جمعية 
مسجلة(. وسوف يجد الوافدون الجدد في هذا الدليل الكثير من اإلرشادات 

والمعلومات الهامة في مختلف النواحي الحياتية. هذه النصائح من شأنها أن 
تيسر األمر على الالجئين للدخول في الحياة اليومية األلمانية. وهذه النصائح 

من شأنها أيًضا أن تساعدهم على تجنب الوقوع في األخطاء النمطية، تلك 
التي سبق أن وقع فيها سابقيهم ودفعوا مقابل تعلمها كثيًرا.

وقد قام بتجميع هذه المعلومات أندريا بورنت، 
أعضاء جمعية دائرة أصدقاء الجئي أوستفيلدرن، جمعية مسجلة
Freundeskreis Asyl Ostfildern e.V., April 2015 ©

zweite Auflage, Dezember 2015

عند ذكر المصدر فيسمح بأن يتم تنزيل هذه المعلومات من الصفحة الرئيسية 
لجمعية دائرة األصدقاء واستخدامها مجانًا

www.fkasyl-ostfildern.de 


