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دائرة الكنیسة الكاثولیكیة ودائرة الكنیسة البروتستانتیة في  والعاملون في Schwalmtalبلدة اللجوء ب ن في قسمونحن العامل
 .بشكل سلیم تتمكن من إدارة شؤونك في محل إقامتكعلى أن  في مساعدتكنرغب البلدة 

 
ھمة للتعایش لیھا، وبالوسائل المھ إالتوج َمن یُعنى بمصالحك، وبالجھات التي یمكنكعلق بھاھي بعض المعلومات فیما یت

 .Schwalmtalفي بلدة الحسن 
 

 . وعنوان البلدیة ھو:لمعاشكموال بصرف األ، وإیوائكبھي المختصة  Schwalmtalبلدیة 
Schwalmtal-Waldniel, Markt 20 (Rathaus)والغرفة  110الغرفة رقم العاملین المختصین ھناك في  ، وتجد 

 .111رقم 
 

للحصول على  214ورقم  213الغرفتین رقم ، وھناك إلى Rathausالتوجھ إلى الـ ب واحتجت إلى طبیب، فعلیك تمرضإذا 
الذھاب إلى  كان ینبغي على الطبیب العمومي. وإذا  عرض نفسكتمكن من لت (Krankenschein)تصریح بالعالج الطبي 

إلى العاملین في م بتقدیمھ قو، تÜberweisungطلب من الطبیب العمومي تصریح إحالة أخصائي، فعلیك أن تطبیب 
غیر أنھ قد  ،بالذھاب إلى الطبیب األخصائيتصریح ، حیث ستحصل مباشرة على Rathausفي الـ  111 و 110 الغرفتین

 ضروري.أمر   ك عند طبیب أخصائيعالجیحدث أن یتوجب التحقق من أن 
وم الجمعة وكانت الساعة قد كان الیوم یوم األربعاء أو ی، أو ساعة قد تجاوزت السادسة مساءوكانت ال توإذا مرض

ذھب إلى مدینة علیك أن تیوم األحد، أو یوم عطلة رسمیة، ف تجاوزت الواحدة بعد الظھر، أو كان الیوم یوم السبت أو
Viersen،  شارع وھناك إلىHoserkirchweg   خدمة عیادة مباشرة  جد بجوار المستشفى. ھناك ت63رقم المبنى
الج في أحد المستشفیات، وال یمكنك الذھاب إلیھ لمزید من الع كإذا ما توجب خضوعو. (Notdienstpraxis)الطوارئ 

 أنوبعد ذلك یجب علیك تصریحا باستقدام سیارة إسعاف،  بسبب مرضك، فعلیك أن تطلب من طبیب العیادة أن یحرر لك
ا كانت حالتك المرضیًة تعتبر سیارة اإلسعاف التي تنقلك إلى المستشفى. وإذ لتأتي 19222 02162تصل ھاتفیا بالرقم ت

 في الدورة الدمویة أو ھبوط حاد و أفقدان الوعي (مثال: نزیف حاد أو  ا على حیاتكخطربمعنى أنھا تشكل ، طارئة حالة
 إلى المستشفى.ك لنقلإسعاف برفقة سیارة  الطوارئلیأتي طبیب  112فیجب االتصال ھاتفیا بالرقم  الم حادة في الصدر)،آ
 

وبعد  في ألمانیا، األشھر الثالثة األولى من إقامتك مزاولة أي عمل في علم أنھ ال یجوز لك، فعلیك أن تمال ماع تإذا وجد
انب بطلب للحصول على أن یتقدم إلى مكتب األج عنده العمل تمرور ھذه األشھر الثالثة یمكن لصاحب العمل الذي وجد

رف ، یُعحوالي ستة أسابیعیستغرق النظر في ھذا الطلب خاص بھذا العمل. و (Arbeitserlaubnis) تصریح عمل لك
 (خمسة عشر شھرا) شھرا، فلست 15 في ألمانیامدة إقامتك بلغت لكن إذا أم ال. وعمل ما مزاولة  بعدھا ما إذا كان یجوز لك

ر صدر في أي وقت حظر عمل غی. ولكن یجوز لمكتب األجانب أن یلى تقدیم طلب للحصول على تصریح عملبحاجة إ
جب أن تبلغ بھ العاملین في كل حال أن تتذكر أن ما تكسبھ من أموال عن طریق العمل ی فين علیك د بمدة. كما أمحد

. وإذا لم تقم حصل علیھا من البلدیةتكسبھ سیقلل من مقدار األموال التي ت، فما Rathaus في الـ 214و 213الغرفتین 
  ، وتتعرض لما یترتب على ذلك من عقوبة.اإلبالغ عنك بتھمة االحتیالقد یجري ، فلباإلبالغ عما تكسبھ عن طریق العم

 
وأما بالنسبة للقطار، فختم  وختم ھذه التذكرة في الباص ضروري.یحتاج إلى تذكرة سفر صالحة،  بالباص أو بالقطارالتنقل 
أن تذھب إلى رصیف القطار.  ، وذلك قبلمحطة القطاراتردھة المعدة لذلك في  ة السفر یتم عادة عن طریق األجھزةتذكر

 ذات األربع خانات؛ فھي تصلح ألربع سفرات، وأرخص من أربع تذاكر مفردة. قم بشراء التذكرة :ملحوظة
 

دارس میجب أن یلتحقوا بال 18إلى سن للفتیة والفتیات إذا كان لدیك أوالد، فمن الواجب أن یلتحقوا بالمدارس. وبالنسبة 
 ألطفال مھم ألوالدك؛ فھم ، فااللتحاق بالمدارس أو بریاض ابریاض األطفالالمھنیة. وأما األوالد الصغار فیمكن إلحاقھم 

 اللغة األلمانیة أیضا، ویجدون أصدقاء لھم.غالبا  بسرعة كبیرةھناك یتعلمون 
 

بكل را للضوضاء أو اإلزعاج كون مصدبعض القواعد. تجنب من فضلك أن تتحرص على مراعاة من المھم للتعایش أن 
ن الساعة العاشرة مساء، حتى یستطیع اعتبارا مالمنازل والمساكن أن یسود الھدوء  أشكالھ. كما أن من المھم على اإلطالق

 النوم.الجمیع 
 



بنظافة  . احرص من فضلك على العنایة، ونظافة محیط المنزل الممرات في المنزلافة ، ونظمسكنكؤول عن نظافة أنت مس
المطبخ بوجھ خاص، والسیما موقد الطبخ، وكذلك بنظافة الحمام والمرحاض. ومن یتسبب في اتساخ أي شئ، علیھ أن یقوم 

 بتنظیفھ.
 

لطبیعة ا بارفقحفاظا على ھاتین الثروتین، والشرب. و لھ جودة میاهالحنفیات . وماء الطاقة والماء مكلفان جدا في ألمانیا
 لطاقة والمیاه.دار لأي إھمل أن تتجنب نأ
 

، وتوفیرا لیوم، وذلك تجنبا لتكون العفن فیھامسكنك عدة مرات في افي غرف ھواء البتجدید وبشكل منتظم من فضلك قم 
، وذلك لبضع دقائق )من أعالھا فقطولیس ن، أن تفتح نوافذھا بشكل كامل (غرف المسك. وطریقة تجدید  الھواء في للطاقة

 فقط كل مرة .
 

، فھذا المالبس المغسولة، وال تقم باستخدام سخان التدفئة في تجفیف االستحمامفضلك أن تستغرق وقتا طویال في  تجنب من
، كلما بتجفیف المالبس المغسولة خارج المسكن الرطوبة في الغرف. قم دائماانتشار یؤدي إلى استھالك الكثیر من الطاقة، و

 سمح الطقس بذلك.
 

أو في  تُلقى في حاویة القمامة ذات اللون األزرق والكرتون ؛ فالورقالقمامةلى فصل مكونات دائما ع في ألمانیا نحرص 
حاویة للزجاج ذي اللون العادي (أي ذي ى بھ في حاویات خاصة وحسب لون الزجاج، فھناك حاویات خاصة. والزجاج یُلق

، وحاویة Grünglas للون األخضر، وحاویة للزجاج ذي ا)كما ھو مكتوب على الحاویة Weißglasاللون األبیض 
لقى في حاویة القمامة ذات اللون األصفر أو في العلب الورقیة فتُ . أما ورق التغلیف وBraunglas للزجاج ذي اللون البني

لقى في . وما عدا ذلك من القمامات یُ Rathausأكیاس كبیرة یمكن الحصول علیھا مجانا من قسم خدمة المواطنین في الـ 
، وأغلق دائما أغطیة في حاویة القمامة المخصصة لھا بسرعةالطعام فضالت ضع  .ماديمامة ذات اللون الرحاویة الق

 حاویات القمامة، حتى ال تجذب إلیھا الحشرات.
یؤخذ علیھا بعض النقود كرھن، وبإعادة ھذه العبوات والعلب إلى  ستیكة وعلب المشروباتالعبوات البال: كثیر من ملحوظة

 ت المواد الغذائیة تسترد ھذه النقود.أي من محال
 

حث أوالدك أیضا على مراعاتھا. سر دائما على الجانب ، فعلیك مراعاة قواعد المرور في الشارع، وبدراجةإذا كنت تتنقل 
إلى أن تكون فرامل الدراجة وجرسھا تعمل بشكل جید، وأن تكون أولیة المرور، وانتبھ األیمن للشارع، واحترم حق من لھ 

ن الثامنة اللیل. وال یجوز أن یسیر األوالد الذین لم یتجاوزوا سة، عندما تسیر بھا في ضاءة مصباحیھا األمامي والخلفي جیدإ
 إنما یسیرون بھا على رصیف المشاة.بالدراجات في الشارع، و

 
رء أن یعیش بمفرده، أو في فیمكن للم في ألمانیا نماذج كثیرة للعیش؛. والنساء والرجال في ألمانیا متساوون في الحقوق

باستقاللیة حیاتھا، وتتصرف طریقة أة في ألمانیا بنفسھا بشأن . وتقرر المرھاوثیقة زواج أم بدونأو مع شریك الحیاة بأسرة، 
 ، تماما مثل الرجل.وفي الحیاة العامةحیاتھا العملیة في 

 
 في ألمانیا ال یجوز أن یتعرض األطفال للضرب

 
عند ھذا الطبیب أو في ھذه المصلحة في الموعد ، فیجب علیك أن تكون مصلحةأي أو مع  طبیبالد مع قمت بتحدید موع إذا

 باشرت بمزاولة عمل.وھذا یسري بوجھ خاص، إذا  متأخرا.ال یجوز لك أن تصل والمحدد بالضبط. 
 

لدیك أي مشكلة أو  إذا كان رات متفرقة بزیارتك.بشكل تطوعي وفي فت Schwalmtalاللجوء في قسم سیقوم أعضاء 
، أو بشأن االلتحاق بالمدارس أو بریاض األطفال، أو بتعلم ى الطبیب أو إلى المصالحأسئلة (مثال: فیما یتعلق بالذھاب إل

، فاعرضھا علینا، وما إلى ذلك) ،الحصول على تصریح باإلقامةسئلة حول حق غة األلمانیة، أو بالترجمة، أو أالل
 ساعدك.ن نوسنحاول أ

 
 Schwalmtalاللجوء في قسم 

 
 
 


