الوصول الجيد إلى البلدية
دليل إرشادي لﻼجئين في وﻻية
ساكسونيا أنهالت
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معلومات حول الكتيب اﻹرشادي

َيَود هذا الكتيب اﻹرشادي أن يساعدكم في التوجه ،إذا سبق وقدمتم طلب لجوء وتعيشون في
إحدى البلديات في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

في الفصول التسعة التي يحتويها هذا الكتيب ستطلعون على:
• معلومات هامة حول الحياة واﻷمور اليومية في وﻻية ساكسونيا أنهالت وفي المانيا
• ارشادات حول المبادرات والمشاريع والعروض ،التي ُتَقدم لكم الدعم والتشجيع في أحوال
الحياة المختلفة
• روابط الكترونية حول نقاط اﻻلتقاء وشبكات الدعم ،التي ُتساعدكم في مرحلة التوجه في وﻻية
ساكسونيا أنهالت وفي منطقتكم وعلى اﻻنترنت.

ُيَزودكم الجزء الخدمي من الكتيب بمواد مختارة وعناوين تتعلق بمرحلة التوجه اﻷولي في المانيا
وفي وﻻية ساكسونيا أنهالت.
َتَم مراعاة الوضع القانوني الحالي في كل المعلومات الواردة في الكتيب (حتى شهر  11من عام
 .)2016وﻷسباب تتعلق بضيق المساحة ،فإن المعلومات الواردة في الكتيب ﻻ يمكنها استيعاب
كل جوانب المسائل المطروحة بالتفصيل .نَنصحكم أن تستعلموا لدى مراكز اﻻستشارات
المختصة أو لدى دوائر شؤون اﻷجانب عن الوضع الحالي المتعلق باﻷسئلة حول قانون اللجوء.

إن النسخة الورقية لهذا الكتيب مجانية ويمكن الحصول عليها في أماكن كثيرة في وﻻية
ساكسونيا أنهالت  1باللغات التالية :اﻷفغانية (بشتو) ،العربية ،اﻷلمانية ،اﻹنكليزية ،الفرنسية،
الفارسية (فارسي) ،الروسية ،الصربية والتغرينية.

ُيمكن اﻹطﻼع على النسخة اﻹلكترونية لهذا الكتيب عن طريق بوابة اﻻندماج في وﻻية
ساكسونيا أنهالت  Intergrationsportal Sachsen-Anhaltك  mobile Websiteأو كتطبيق Web-App
وسيتم تحديثها بشكل منتظم.

بالمناسبة :ت-ج-دون ارشادات ه-ام-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ف-ت-رة ال-ب-ق-اء في م-رك-ز اﻻست-قبال الرئيسي في
هالبرشتات في المرشد التوضيحي لﻼجئين بعنوان„ :الوصول وأكثر من ذلك“.

 1على سبيل المثال لدى مكاتب استشارات المغتربين ،دوائر شؤون اﻷجانب ،مكاتب الشؤون اﻻجتماعية ،مراكز أمور العمل ،وكاﻻت
العمل وشركات تأجير المساكن
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كلمة ترحيبية

عزيزاتي القارئات ،أعزائي القراء،

لقد وصلتم إلى وﻻية ساكسونيا أنهالت بعد رحلة هروب من بﻼدكم مليئة بالعناء ومحفوفة
بالمخاطر وقدمتم في مركز اﻻستقبال الرئيسي طلب اللجوء الخاص بكم واستقررتم بعد ذلك قي
مدينة أو قرية من مدن وقرى وﻻية ساكسونيا أنهالت ،حيث ستحصلون ،كما نأمل ،على
مسكنكم اﻷول في وﻻيتنا.

عندما يتم اﻻعتراف بحقكم في الحصول على الحماية ،فسوف ُيطرح أمامكم العديد من اﻷسئلة
الجديدة :كيف استطيع أن أحصَل على مساعدات لتغطية نفقات المعيشة؟ أين استطيع أن
أسكن وكيف ا َُجهز الشقة؟ أين استطيع أن أتعلم اللغة اﻷلمانية؟ كيف يمكن اﻻعتراف بشهاداتي
المدرسية؟ كيف استطيع أن أحصل بسرعة على تأهيل وتعليم مهني وعلى عمل؟ أين يستطيع
أوﻻدي أن يداوموا في المدرسة؟ كيف يتم التعايش هنا ومن يساعدني في خطواتي اﻷولى؟ أين
استطيع أن أتعرف على أشخاص من بلدي اﻷم يتحدثون لغتي؟ أين استطيع أن أتعرف على
أشخاص من وﻻية ساكسونيا أنهالت؟

كلما تلقيتم إجابات سريعة على هذه اﻷسئلة وعلى غيرها ،فسيصبح استقراركم في وﻻية
ساكسونيا أنهالت سريعاً ومريحاً .إن الدليل اﻹرشادي الذي بين أيديكم سيساعدكم في هذا
الشأن .إن وﻻية ساكسونيا أنهالت عبارة عن وﻻية ذات تاريخ عريق وهي متعددة الثقافات
وتتمتع بطبيعة جغرافية متنوعةُ .تَقدم وﻻية ساكسونيا أنهالت فرص تعليم وتأهيل مهني جذابة
وجامعات ذات كفاءة عالية ومدن وقرى محببة ولطيفة وكذلك العديد من الجمعيات الرياضية
والعروض الثقافية .وستجدون في وﻻية ساكسونيا أنهالت أشخاصاً كثيرين يشعرون بحالتكم
ولديهم الرغبة ،بأن تتأقلموا وتعيشوا هنا بشكل جيد وأن تشعروا على الدوام بالراحة .يود الكثير
من اﻷشخاص في وﻻية ساكسونيا أنهالت أن يقدموا لكم الدعم والتشجيع في خطواتكم اﻷولى في
وﻻية ساكسونيا أنهالت وأن يساعدونكم قوًﻻ وفعًﻼ.
وﻻ تيأسوا وتفقدوا اﻷمل ،إذا تعرضتم لتجارب سيئة ،ففي هذا الكتيب اﻹرشادي ستجدون
إرشادات كثيرة تدلكم ،أين تستطيعون أن تتعرفوا على أشخاص نشيطين يحبون المساعدة.
نَُرحب بكم أجمل ترحيب في وﻻية ساكسونيا أنهالت ونتمنى لكم وصوًﻻ واستقرارا ً جيدا ً!

السيدة سوزي موبيك Susi Möbbeck
وكيلة وزارة في وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية واﻻندماج،
المكلفة بملف اﻻندماج في حكومة الوﻻية
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وﻻية ساكسونيا أنهالت ُتَعّرف بنفسها

كلما تأقلمتم أكثر مع بلديتكم الجديدة ،كلما سيكون لديكم الوقت الكافي ،لكي تكتشفوا أشياًء
جديدة في الوﻻية .ستكتشفون ،على سبيل المثال ،أنه توجد أسباب كثيرة لكي تبنوا حياة واعدة
في وﻻية ساكسونيا أنهالت .إن هذه الوﻻية لديها الكثير لتقدمه:

تحتل وﻻية ساكسونيا أنهالت موقعًا مركزيًا في وسط المانيا .إن المدن الكبيرة في الوﻻية،
مثل ديساو-روسﻼو ،ماغديبورغ وهاله مترابطة ترابطاً جيدا ً مع المدن الكبيرة المجاورة ،مثل
ﻻيبزغ في الجنوب ،وبرلين في الشمال وهانوفر في الغرب.

لقد تضاعف من عام  2010إلى عام  2016عدد المواطنات والمواطنين اﻷجانب القاطنين
في وﻻية ساكسونيا أنهالت .يعيش اليوم حوالي  100000إنسان يحملون جنسية أجنبية في
مدن الوﻻية وأقضيتها وبلدياتها .وضمن هذا العدد ينطوي أيضاً مواطنات ومواطني اﻹتحاد
اﻷوروبي مثل بولندا ورومانيا ومواطني روسيا اﻻتحادية .وإلى جانب الكثير من الﻼجئين يعيش
أناس ذوي أصول أجنبية .وهؤﻻء ذوي اﻻصول اﻻجنبية قد أصبحوا عن طريق التجنيس مواطنين
ألمان أو قد حصلوا على الجنسية اﻻلمانية بصفتهم أطفال قد ولدوا في المانيا.

تبذل وﻻية ساكسونيا أنهالت جهودا ً كبيرة ﻻندماج الﻼجئين .إن مساهمة البلديات ﻻستقبال
وإيواء ورعاية الﻼجئين يتم أيضاً دعمها من طرف الوﻻية ،وذلك في مجال تعلم اللغة اﻻلمانية أو
في اﻻستعداد للبدء في العمل أو التأهيل المهني .والمشاريع ،مثل :مرافقة الوصول ،مرشدي
اﻻندماج أو الخدمة التطوعية اﻻتحادية ( ،)BFDتساهم في دعم عملية اﻻندماج ،التي غالباً ما
تكون متعبة.

كثير جدا ً من الناس في وﻻية ساكسونيا أنهالت يقابلون الﻼجئين بصدر رحب ومستعدون
للمساعدة .وهؤﻻء الناس يبذلون جهدا ً كبيرا ً في إطار عملهم أو في أوقات فراغهم ،لكي يتمكن
الﻼجئون من إدارة حياتهم بأنفسهم ولكي يشعروا بالراحة في الوﻻية.

تقدم وﻻية ساكسونيا أنهالت للواصلين حديثًا اليها الكثير من الفرص ،على سبيل المثال
من خﻼل:
• دورات لغة ألمانية ودورات اندماج ممولة
• دعم وتشجيع في المدرسة وفي التعليم ،وخصوصاً لﻼجئين الشباب
• فرص عمل ممولة وتأهيل وتطوير مهني ،وخصوصاً للذين تقل اعمارهم عن  25سنة
• مرافقة وتقديم استشارة ،على سبيل المثال :لدى مراجعة الدوائر الرسمية وعند اتخاذ القرار
بخصوص التعليم والتأهيل المهني
• عروض رياضية وثقافية وعروض ﻷنشطة أوقات الفراغ
• إمكانيات المشاركة في الجمعيات والمبادرات وفي منظمات المغتربين
• لقاء وتبادل اﻵراء مع المواطنات والمواطنين المواظبين.
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الفصل  – 1الرعاية ،المساعدات اﻻجتماعية ،اﻻستشارة

نصيحةُ :يقدم ،على سبيل المثال ،مكتب السكن والشؤون اﻻجتماعية الكائن في مدينة
ماغديبورغ مساعدة لملئ الطلبات وتقديم اﻻستشارات المتعلقة بالطلب اﻷساسي للحصول
على مساعدات حسب الكتاب الثاني من القانون اﻻجتماعي .واستعلموا ،أنتم أيضاً في
منطقتكم عن مجاﻻت مساعدة مشابهة.
وإذا كنتم غير قادرين على العمل وﻻ تسكنون مع شخص قادر على العمل ،فعندها لديكم الحق
في الحصول على مساعدات اجتماعية طبقاً للكتاب الثاني عشر من القانون اﻻجتماعي .وراجعوا
لهذا الشأن عند الحاجة مكتب الشؤون اﻻجتماعية في منطقتكم.

المساعدات اﻻجتماعية لطالبي اللجوء ولمن يحملون رخصة إقامة
ولمن يحمل إقامة تريث ولﻸشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا

إن المساعدات اﻻجتماعية لطالبي اللجوء ولمن يحملون رخصة إقامة ولمن يحمل إقامة تريث
 Duldungول ﻸشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا يتم تنظيمها على مستوى وﻻية ساكسونيا
أنهالت وعلى مستوى المانيا من خﻼل قانون المساعدات لطالبي اللجوء .وسوف تتلقون
خﻼل اﻷشهر ال  15اﻷولى مساعدات أساسية لضمان نفقات المعيشة طبقاً لهذا القانون ،إذا
كنتم ُتقيمون في ألمانيا وتحملون رخصة إقامة أو إقامة تريث.
َيسري بالنسبة لهذه المساعدات „مبدأ المساعدات العينية“ ،وهذا يعني :أنه يتم في
المقام اﻷول دفع مساعدات نقدية .ولكن هذه المساعدات يمكن في أي وقت
تقديمها من خﻼل كوبونات دفع Gutscheine.

وإلى جانب اﻹيواء في أحد مراكز سكن طالبي اللجوء أو في مسكن مستقل ،تتلقون مساعدات
أساسية لتمويل نفقات الطعام والمﻼبس والنظافة الشخصيةَ .يَتضمن قانون المساعدات لطالبي
اللجوء ما يلي:
• مساعدات عينية (السكن ،التدفئة ،أدوات اﻻستخدام المنزلي)
• مساعدات نقدية (لتمويل نفقات الطعام والمﻼبس والتنقل والرعاية الصحية والجسدية)
• مساعدات طبية (تتضمن عﻼج اﻷمراض وحاﻻت الحمل والوﻻدة).
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بعد انتقالكم إلى إحدى البلديات في وﻻية ساكسونيا أنهالتَ ،ستُتاح لكم امكانيات كثيرة ،لكي
تَُنظموا َحياتكم بشكل أكثر استقﻼلية .وسيكون مهما ً جداً من أجل حياتكم اليومية المنتظمة أن
تكونوا ُمطَلعين على المساعدات اﻻجتماعية المتعلقة بالرعاية والتموين وكذلك باﻻندماج .وفي
هذا الفصل ستعرفون ما هي مراكز اﻻستشارة التي يمكنها أن تساعدكم في هذا الشأن.

بعد ُمغادرتكم مركز اﻻستقبال الرئيسي َسُتصبح الدوائر الحكومية في منطقة سكنكم هي
المسؤولة عن تقديم المساعدات واﻷداءات اﻻجتماعية الخاصة بكم .والمساعدات اﻻجتماعية
تتكون من مساعدات لتأمين نفقات معيشتكم ومساعدات ﻹندماجكم اﻻجتماعي .ولمعرفة
الدوائر الحكومية المسؤولة عنكم ،فإنَ ذلك ُيَحدده نوع اﻻقامة التي تحملونها .ويمكن معرفة تلك
الدوائر المختصة من خﻼل اﻻطﻼع على الجدول التالي:

أشخاص فوق عمر  65سنة
أو غير قادرين على العمل

مكتب الشؤون اﻻجتماعية
(الضمان اﻷساسي)

ﻻجئين معترف بهم
(رخصة إقامة )
مركز أمور العمل
Jobcenter

طالبي لجوء ،حاملين
ﻹقامة تريث

مكتب الشؤون اﻻجتماعية
(مساعدات اجتماعية)

إذا كنتم لم َتَتلَقوا بعد جوابًا على طلب لجوءكم من طرف المكتب اﻻتحادي للهجرة
والﻼجئين ( )BAMFوتريدون أن تطلعوا أكثر على النتائج المحتملة لجواب المكتب
اﻻتحادي ،فيمكنكم أن تحصلوا على معلومات حول هذا الموضوع في الفصل التاسع.

المساعدات اﻻجتماعية لﻼجئين المعترف بهم:

بصفتكم أشخاص حاصلين على حق الحماية (سواء أكنتم حاصلين على حق اللجوء السياسي،
أو على صفة ﻻجئ حسب اتفاقية جنيف لﻼجئين او على حق الحماية المؤقتة) وكذلك حسب ما
ُيسمى ﻻجئي الحصة ( ،)Kontingentflüchtlingفإنه ﻻ َينطبق عليكم قانون المعونة لطالبي اللجوء
وإنما ينطبق عليكم الكتاب الثاني من القانون اﻻجتماعي (( )SGB IIالتأمين اﻻساسي لﻸشخاص
الباحثين عن عمل و ُيسمى أيضاً هارتس  ،) Hartz IV - 4وذلك ما دام أنكم قادرين على العمل أو
تسكنون معاً مع شخص قادر على العمل.
وينبغي عليكم أن َتَتوجهوا إلى مركز شؤون العمل ( )Jobcenterفي منطقة سكنكم فيما يخص كل
اﻷسئلة المتعلقة بتأمين المعيشة اﻷساسي لﻸشخاص الباحثين عن عمل.
ومركز شؤون العمل يقدم لكم المساعدة:
• لﻼندراج في سوق العمل (الوساطة للحصول على مكان عمل أو على تأهيل مهني)
• تأمين نفقات المعيشة اﻷساسية.
• رعاية اﻷطفال ،استشارة للمدينين ،ورعاية نفسية-اجتماعية)
• الوساطة للمشاركة في دورات اﻻندماج التي ُيَمولها المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين.
وتجدون هنا مراكز شؤون العمل ()Jobcenter
المعنية بكم في وﻻية ساكسونيا أنهالت.
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استشارة لﻼجئين الشباب وﻵبائهم

يساند مكتب رعاية الشباب  Jugendamtكل من اﻷطفال الهاربين والشباب وعائﻼتهم مساندة
كاملة .وتحصلون لدى مكتب رعاية الشباب ،بصفتكم اﻷبوين ،على معلومات على سبيل المثال
عن مكان في روضة اﻷطفال ،مساهمات الوالدين ،الحق في الرعاية وفي تشجيع التعليم المبكر
ﻷطفالكم .توجد مكاتب رعاية الشباب في المدن التي ليس لها أقضية وفي اﻷقضية في وﻻية
ساكسونيا أنهالت .وتجدون هنا بيانات التواصل الخاصة بمكتب رعاية الشباب في منطقتكم.

يرتبط مقدار المساعدات المقدمة حسب قانون طالبي اللجوء بعمركم وبحالتكم اﻻجتماعية عند
انتقالكم إلى البلدية المسؤولة عنكم (على سبيل المثال :أم تربي طفلها لوحدها أو متزوجة)
وكذلك حسب نوع المسكن (مسكن مستقل أو مسكن جماعي).

وتواصلوا مع مكتب الشؤون اﻻجتماعية  Sozialamtفي منطقتكم في كل المسائل المتعلقة
بالمساعدات اﻻجتماعية.
راجعوا مكتب الشؤون اﻻجتماعية ،إذا كنتم في حاجة ،على سبيل المثال:
• إلى مساعدات لتأمين نفقات المعيشة أو المسكن ،او
• إلى مساندة اجتماعية ورعاية ومشورة.
وتجدون هنا قائمة تحتوي على مكاتب الشؤون اﻻجتماعية المختصة
في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

نصيحةُ :يمكَنكم الحصول على استشارة لدى مراكز اﻻستشارة المختصة في منطقتكم (مراكز
استشارات المغتربين) وعلى مساندة أثناء تعبئة اﻻستمارات والطلبات المتعلقة بالحصول على
إعانات اجتماعية.
مكتب رعاية الشباب = Jugendamt

إن مراكز خدمة المغتربين الشباب هي عبارة عن عروض لتقديم استشارات للناس ذوي
اﻷصول اﻷجنبية وممن لهم معاناة مع الهرب .ومراكز الخدمة هذه تقدم مشورة وترافق الشباب
الحديثي اﻻغتراب واليافعين الشباب ،الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 27سنة .وتهدف هذه
المراكز إلى تشجيع عملية اﻻندماج الفردية لهؤﻻء الشباب.
إن مراكز استشارات المغتربين الشباب تعمل في مدن كثيرة في وﻻية ساكسونيا انهالت .ويتم
تقديم هذه الخدمات عن طريق جهات متعددة .وهذه المراكز ُتَقدم:
• مرافقة في عملية اﻻندماج وخدمات الوساطة للجهات اﻷخرى المختصة
• استشارة فردية في المسائل المهنية والمدرسية وغيرها وفي حاﻻت اﻷزمات والعسر
• استشارات ل ﻶباء واﻷمهات ،الذين لديهم أطفال وشباب ذوي أصول أجنبية
• عروض خدمات مشتركة مع شباب ألمان
وتجدون هنا عناوين مراكز خدمة استشارات المغتربين الشباب في منطقتكم.

11

عروض المشورة في منطقتكم

يوجد في مناطق كثيرة في وﻻية ساكسونيا أنهالت مراكز استشارة ورعاية خاصة معدة لﻼجئين
ولﻸشخاص ذوي اﻷصول اﻻجنبية.
يمكن الحصول على كل مراكز التواصل ومراكز اﻻستشارة المهمة في وﻻية ساكسونيا أنهالت
وفي كل ألمانيا عن طريق نظام المعلومات الصادر عن المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين
( .)BAMFيساعدكم كثيرا ً في التوجه خريطة منطقة سكنكم .أدخلوا من خﻼل قناع البحث
 Suchmaskeاسم منطقة سكنكم من خﻼل الرمز البريدي وستحصلون على قائمة تحتوي على
كل مراكز اﻻندماج المهمة والقريبة من منطقتكم.

مساعدة الﻼجئين القاصرين من دون مرافق ()UMA

اﻷطفال ،الذين يصلون إلى وﻻية ساكسونيا أنهالت دون مرافقة اﻷبوين أو دون عائﻼتهم ،وﻻ
يزالون قاصرين ،يحصلون على رعاية الشباب .وإذا كان َجمُع شمل عائﻼتهم غير ممكن ،فيتم
عندها رعاية القاصرين من دون مرافق في أحد مراكز رعاية اﻷطفال والشباب أو لدى إحدى
اﻷسر الحاضنة َ Pflegefamilie.تَتحمل البلدية أو الوﻻية التكاليف الناتجة عن رعاية هؤﻻء
القاصرين .ويعتبر مكتب شؤون الشباب هو شريك التواصل اﻷول في المسائل المتعلقة بدعم
وتشجيع القاصرين من دون مرافق.
تتولى جمعية الوصاية المسماة  refugium e.V.الوصاية على القاصرين من دون مرافق وتقدم
خبرتها بصفتها شريك في التواصل.
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الرجاء أن تنتبهوا إلى أنه ﻷسباب تتعلق بحماية البيانات الشخصية ﻻ يمكن هاتفيًا
تقديم مشورة شاملة تتعلق بمسائل اﻻقامة.

تجدون هنا قائمة تتضمن دوائر شؤون اﻻجانب في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

مساندة في التفاهم اللغوي

إذا لم يكن لديكم معرفة في اللغة اﻻلمانية (او كانت معرفتكم بها قليلة) ،ولكن لديكم أمرا ً مهماً
تودون ترجمته ،فيمكنكم في كل وﻻية ساكسونيا أنهالت أن تستفيدوا من خدمة الترجمة
التلفونية المسماة ) Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt (SiSAوالتي ُتدار من طرف شبكة دعم
منظمات اﻷجانب في وﻻية ساكسونيا أنهالت .LAMSA

ُتقدم لكم خدمة الوساطة اللغوية التطوعية الدعم في أمور التواصل اللغوي المتعلقة بطلباتكم
المختلفة ،دون النظر إلى الوضعية القانونية ﻹقامتكم ،وهذه الخدمة ُتَقدم على سبيل المثال عند
التواصل مع مكتب شؤون اﻻجانب أو مع مكتب الشؤون اﻻجتماعية .وتربطكم  SiSAأيضاً مع
مرافقين لغويين يرافقونكم إلى الدوائر المختصة.
ُيمكنكم اﻻستفادة من خدمة التواصل اللغوي التلفوني من يوم اﻻثنين ألى الجمعة على الرقم
التلفوني التالي. 21389399 345 49+ :
تستطيعون أن تعرفوا كل اﻷمور الهامة المرتبطة بوصولكم إلى المانيا واستقراركم في
أحد البلديات على التطبيق اﻻلكتروني “ „Ankommenالصادر عن المكتب اﻻتحادي
للهجرة والﻼجئين .وهذا التطبيق ُيعلَمكم حول الحياة في المانيا و َيشرح كل اﻷمور
الهامة في الخطوات اﻷولى لحياتكم اليومية.
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تقديم مشورة للمغتربات والمغتربين الكبار

إن مراكز استشارات المغتربين الخاصة للكبار تدعم الﻼجئين اليافعين والمهاجرين الجدد في
خطواتهم اﻷولى في المانيا .وتحصلون لدى هذه المراكز ،على سبيل المثال ،على:
• ارشادات تتعلق بتعبئة اﻻستمارات الخاصة بالمؤسسات والدوائر الرسمية
• مرافقة لدى مراجعة الدوائر الرسمية
• استشارة حول اﻵفاق المستقبلية المهنية ومراحل التأهيل
• معلومات حول دورات اﻻندماج
• الوساطة لدى مكاتب خدمات الترجمة
• دعم ومساندة في البحث عن مسكن
إن استشارات المغتربين الكبار متوفرة في كل
مدن ومناطق وﻻية ساكسونيا أنهالت .وتجدون
هنا عناوين هذه المراكز في منطقتكم.

ي--مكن--ك--م في ك--ل أقضي-ة وفي ك-ل م-دن وﻻي-ة
ساكسونيا أنهالت ،بصفتكم ﻻجئين ،أن تستفيدوا من عروض الرعاية واﻻستشارة الخاصة
 .gesonderte Beratung und Betreuungوتحصلون في هذه المراكز على دعم ومساندة فردية
وشاملة حول المسائل المتعلقة باللجوء واﻹقامة والمساعدات اﻻجتماعية.
ولﻺطﻼع على شركاء وبيانات التواصل المتعلقة بمراكز المشورة والرعاية
الخاصة في وﻻية ساكسونيا أنهالت أنظروا هنا.

ُتعتبر دائرة شؤون اﻷجانب  Ausländerbehördeمن أهم جهات التواصل اﻻولى بالنسبة لكم في
المسائل المتعلقة بقضية اللجوء الخاصة بكم وبنوع اﻻقامة أو إقامتكم المستقبلية في المانيا وفي
وﻻية ساكسونيا أنهالت .وتتلقون هناك معلومات حول:
• أنواع اﻹقامات
• وثائق السفر البديلة في حال واجب مغادرة المانيا
• تنظيم وتنفيذ المغادرة والعودة اﻻختيارية إلى بﻼدكم
يتم تحديد عنوان مكتب شؤون اﻷجانب المعني بكم طبقًا لمحل إقامتكم الرئيسي والحالي .توجد
في وﻻية ساكسونيا أنهالت مكاتب لشؤون اﻻجانب في كل من ديساو-روسﻼو وفي ماغديبورغ
وهاله وكذلك في اﻷقضية.
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خدمات تحويﻼت النقود

ُتساهم خدمات تحويﻼت النقود في النقل السريع للنقود ،لكنها قد تكون مرتفعة التكاليف.
وقارنوا مبدئياً بين رسوم نقل النقود التي تطلبها مكاتب التحويل المتعددةُ .تَقَدم خدمات نقل
النقود في وﻻية ساكسونيا أنهالت غالباً عن طريق Deutsche Postbank, Money Gram,
 Western Unionأو عن طريق  Reise Bank AGالقريب من محطة القطار الرئيسية.
تطلعون هنا على اﻷمور التي يتعين على الﻼجئين اﻻنتباه لها عند تحويل النقود.

مواد غذائية بأسعار متهاودة

ُتَوَزع في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،كما في كل المانيا ،جمعيات التافل  Tafelnمواد غذائية على
الناس المحتاجين اجتماعيا ومالياً ،وكذلك على الﻼجئين .ولكي يحصل المرء في أوقات محددة
على مواد غذائية مجاناً أو بأسعار زهيدة ،يجب عليه أن ُيَسجَل نفسه وأن ُيبرَز وثيقة رسمية
(ُ )Hartz IVتثبت حاجته للمساعدة .وهذا اﻻمر يتم غالباً في فترات منتظمة كل اسبوعين.
تمتلك منظمات التافل في وﻻية ساكسونيا أنهالت مراكز توزيع في أماكن كثيرة .تقدم بعض
مراكز التافل وجبات طعام جاهزة.
يمكنكم هنا البحث عن مركز التافل القريب من منطقتكم في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

مﻼبس بأسعار مناسبة

الخدمات التي ُتصَرف لمرة واحدة ،مثل المصاريف الﻼزمة لتأثيث مسكنكم ،يمكن ضمن شروط
محددة ،أن ُتدفع من طرف البلدية .وفي بعض المدن والبلديات توجد في أماكن عديدة عروض
لﻸل بسة مجاناً أو بأسعار زهيدة .ويمكن أيضاً كذلك الحصول على أغطية سرير وأدوات منزلية.
واستعلموا في منطقتكم ،أين يوجد مخزن لتوزيع المﻼبس ،محل لﻸشياء المستعملة ،محل تابع
للصليب اﻷحمر أو متجر اجتماعي أو محﻼت التوزيع مجاناً.

أدوات منزلية بأسعار مناسبة

َيحصل الﻼجئون على المﻼبس واﻷثاث واﻷشياء الﻼزمة لمسكنهم (اﻷدوات المنزلية) إما بأسعار
زهيدة جدا ً أو حتى مجاناً لدى مخازن المﻼبس المحلية التابعة للصليب اﻷحمر اﻷلماني أو في
محل لﻸشياء المستعملة ،في المتاجر اﻻجتماعية وفي .Stadtmissionen .
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تشكيل وضعية الحياة وتنظيم اﻷمور اليومية

من الممكن أن تواجهكم ،فجأة وبمجرد وصولكم واستقراركم في أحد البلديات ،متطلبات كثيرة
جداً .ومن اﻷفضل لكم أن تتعاملوا مع هذه المتطلبات خطوة فخطوة وأن تستعلموا جيداً عن
أفضل طرق اﻻنجاز.
ُجمعت في هذا الفصل اﻷشياء المهمة ،التي يتعين عليكم في إطار حياتكم الجديدة انجازها ،على
شكل قائمة للمراجعة .وإذا واجهتكم صعوبات ،فسوف تجدون في أماكن كثيرة روابط وأشخاص
كثيرون مستعدون للمساعدة .وستعرفون من يستطيع أن يساعدكم ومتى وكيف.

فتح حساب بنكي أساسي

يمكنكم عن طريق حساب الدفع الخاص بكم لدى أحد البنوك أن تضعوا أو تسحبوا نقودا ً من
حسابكم على مستوى المانيا وأن تقوموا بتحويﻼت بنكية أو بالدفع عن طريق البطاقة البنكية.
ومنذ عام  2016يوجد على مستوى المانيا لطالبي اللجوء والذين لديهم إقامة تريث Duldung
حق قانوني بما ُيسمى الحساب البنكي اﻷساسي.
ُيمكن فتح هذا الحساب البنكي اﻷساسي في كل البنوك في ألمانيا .ويتعين عليكم تقديم طلب
خطي لدى البنك المعني .ومن الشروط الﻼزمة لفتح الحساب البنكي اﻷساسي أن تكونوا كاملي
اﻷهلية ومسجلين كطالبي لجوء أو كﻼجئين معترف بكم أو أن تقدموا إثبات شخصية .والحساب
البنكي اﻷساسي لﻼجئين يشترط وجود رصيد لدى البنك وبالتالي يمكنكم أن تستخدموا فقط
النقود الموجودة لكم فعلياً في البنك .وﻻ يتضمن الحساب البنكي اﻻساسي الحق في سحب قرض
أو السحب على المكشوف.

ُيمكنكم اﻹطﻼع على المزيد من المعلومات حول الحساب البنكي اﻷساسي في اﻻرشادات
التالية .وفي بعض الظروف قد ُيرفض طَلبكم في فتح حساب بنكي أساسي .ويمكنكم
اﻹطﻼع على المزيد من المعلومات عن طريق البوابة اﻻلكترونية التابعة للوكالة اﻻتحادية
للشؤون الماليةBaﬁn .
14

الفصل  – 2اﻻستقرار في البلدية

الفصل  – 2اﻻستقرار في البلدية

ُعقود التلفون المحمول

يمكن أن تقود عقود التلفون المحمول إلى َتَحمل تكاليف باهظة .وﻻ َتَتسرعوا في توقيع عقد
التلفون ،ﻷن ذلك العقد غالباً يلزمكم باﻻشتراك لعدة سنوات .وﻻ تضعوا توقيعكم إﻻ على
اﻷشياء التي تفهمونها جيدا ً .واﻷفضل أن تأخذوا معكم شخصاً يتقن اللغة اﻷلمانية ،إذا كنتم
تريدون أن توقعوا على العقد.
تذاكر السف = Fahrscheine

التصرف في حركة السير

َيتَعين عليكم قبل أن ُتشاركوا في حركة المرور ،على سبيل المثال كسائق دراجة ،أن تطلعوا على
قوانين السير وعلى التصرف المطلوب منكم في المانيا بصفتكم مشاركين في حركة المرور .إن
حركة المرور في المانيا تتم في انتظام ،إذا تم قبول وتنفيذ مبدأ الحذر والتقدير المتبادل من
طرف كل المشاركين.
تجدون هنا إرشادات عن قواعد السير في المانيا بلغات متعددة.
أصدَر نادي السيارات اﻷلماني  ADACكتيب خصيصاً لﻼجئين حول أهم القواعد والواجبات في
حركة المرور بعنوان :أكثر أماناً على الطرق .Einfacher sicherer unterwegs .

زيارة حمامات السباحة والبحيرات للسباحة

اسبحوا مبدئياً هناك ،حيث يكون مسموحاً أن تسبحوا .وإذا أردتم زيارة حمام السباحة أو
السباحة في إحدى البحيرات ،فيجب عليكم أن تستطيعوا السباحة .تقدم جمعية انقاذ الحياة
اﻻلمانية  DLRGدورات تعليم للسباحة .استعلموا لدى الجماعة المحلية التابعة لجمعية DLRG
أين يمكنكم تعلم دورات السباحة.

َتطَلعون هنا على اﻷمور المهمة التي يتعين عليكم اﻻنتباه لها
عند توقيع عقد تلفون محمول.

خدمة اﻻنترنت

توجد في الكثير من المدن والبلديات في وﻻية ساكسونيا أنهالت نقاط اتصال ﻻسلكية فعالة أو
إمكانيات أخرى لخدمة اﻻنترنت ،مثل :لقاءات التعارف ،مقاهي اﻹنترنت المكتبات العامة أو
في محطات القطارات .وتوجد في وﻻية ساكسونيا أنهالت امكانية محدودة لﻼستفادة من خدمة
اﻻنترنت عن طريق عرض المبادرة المسمى .Freifunk.يمكن عن طريق هذه الخدمة تأمين
اﻻتصال مع شبكة محلية ﻻسلكية  WLAN.ابحثوا في اﻻنترنت عن صفحة  ،Freifunkلكي تعثروا
على خدمة  Freifunkفي أقرب مكان لكم.
المزيد من المعلومات حول إبرام عقود اﻻنترنت والتلفون تجدونها على ورقة المعلومات
الصادرة عن مركز حماية المستهلكين (باللغة اﻻنكليزية).

التنقل داخل المدن – السفر عن طريق الباصات والقطارات

أن استعمال وسائل المواصﻼت العامة ،مثل الباصات أو القطار ،يكون واجب الدفع .و َيسري
على كل المسافرين ما يلي :يجب تفعيل البطاقة قبل بدء السفر .من ﻻ يستطيع في الباص أو
القطار إبراز بطاقة سفر سارية المفعول ،يجب عليه أن يدفع سعر نقل مرتفع .وهذا التصرف يتم
تدوينه لدى الجهات الرسمية بصفته جنحة.
وضمن شروط محددة توجد إمكانية لﻼجئين أن يقدموا طلباً لدى مكتب الشؤون اﻻجتماعية أو
لدى مركز أمور العمل  Jobcenterللحصول على بطاقات بسعر منخفض ( .)Sozialticketيجب
إثبات الحاجة إلى المساعدة عن طريق كتاب رسمي (.)Bescheid

وتقيدوا في حمامات السباحة وفي البحيرات بقواعد اﻻستحمام ،التي تسري في وﻻية ساكسونيا
أنهالت وفي كل المانيا على كل المشاركين في السباحة .تجدون هنا قواعد اﻻستحمام الصادرة
عن الجمعية اﻻلمانية لشؤون اﻻستحمام.
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حماية تأمينية – تأمين المسؤولية ضد الغير الخاص لﻼجئين

يجب عليكم ،طبقاً للقوانين اﻷلمانية ،أن تعوضوا اﻷضرار ،التي لحقت بأشخاص آخرين بسببكم.
وإذا كنتم مسؤولين ،مثًﻼ في وقت فراغكم أو أثناء ممارسة الرياضة ،عن إصابة لحقت بشخص
آخر ،فأنتم ملزمون أن تعوضوا اﻻضرار الناتجة ،مهما كان مقدارها ،عن طريق أموالكم الخاصة.
لهذا ُينَصح عموماً في المانيا أن توقعوا عقد تأمين المسؤولية ضد الغير الخاص .وهذا التأمين
يحميكم ،في حال وقوع اﻷضرار ،من اﻷخطار الكبيرة.
تجدون المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع هنا.

عقود وتجارة تتم أمام باب المنزل

إذا أراد أشخاص أن يدخلوا معكم أمام باب المنزل في تجارة وعقود ،فينبغي عليكم ،حمايًة
ﻷنفسكم ،أن تنتبهوا أو تتقيدوا باﻹرشادات التالية:
• اطلبوا من اﻷشخاص غير المعروفين لكم أو القادمين دون موعد مسبق أن ُيبرزوا هويتهم
الشخصية (أو الترخيص بأنه ُيسمح لهم في الدخول إلى شقتكم)
• ﻻ تدفعوا أية مبالغ ،إذا لم تحصلوا على الخدمة المطلوبة
• ﻻ توقعوا على أية وثائق ،إذا لم تفهموا محتواها أو لم تكونوا متأكدين منها.
تجدون هنا المزيد من المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني.

التصرف في حاﻻت الطوارئ

إذا وقعتم أو وقع أشخاص آخرون في خطر وشدة ،فيجب عليكم أن تتصلوا فورا ً بخدمات
الطوارئ على اﻷرقام التالية:
اتصلوا على رقم الطوارئ  ،110عندما تكونون عرضة ﻹعتداء أو تكونون شهود على:
• أحد الحوادث
• صراعات ومشاجرات عنيفة
• سرقة أو اعتداء بالقوة
• تحرش جنسي
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لقاءات مع اشخاص آخرين والتواصل مع الجماعة الخاصة

أثناء اﻻستقرار في البيئة المعيشية الجديدة ُتعتبر اللقاءات هي البداية لعﻼقة جيدة وطويلة مع
الجيران .يوجد في وﻻية ساكسونيا أنهالت الفرصة ليس فقط لﻼجتماع مع أشخاص من البلد
اﻷم ،بل كذلك للتواصل مع الجيران في منطقة سكنكم .هذا التواصل يمكن أن يتم مثًﻼ ،من
خﻼل:
• النشاطات التابعة للجمعيات المتعددة الثقافات ونشاطات جمعيات المهاجرين
• نشاطات اﻷطفال مع اﻻبوين (لقاءات في ملعب اﻷطفال ،مساعدة في حل الواجبات
المدرسية ،مدرسة الموسيقى ،دورات تعليم السباحة ،حصة النشاطات ل ﻸطفال ،جوقة
المغنين  ، Chor،دورة تعليم الرقص وغيرها)
• مجموعات الهوايات ،مثل :الطبخ ،التعلم ،تصليح الدراجات وغيرها
• لقاءات وجلسات لتعلم اللغة (مثل مركز الترحيب في هاله ،قهوة اللغة التابعة لجمعية
 einewelt hausفي ماغديبورغ و  das Multikulturelle Zentrumفي ديساو).
• لقاءات الجيران ومراكز التﻼقي في المؤسسات اﻻجتماعية والكنسية أو في اﻻبنية المتعددة
اﻷجيال Mehrgenerationenhäusern
• لقاءات الرياضة واجتماعات اللعب (مثل عروض الرياضة المفتوحة للجمعيات ،عروض
رابطة الرياضة المحلية).
تجدون المزيد من المعلومات عن امكانيات التقابل في ماغديبورغ وهاله والعروض
المحلية في منطقتكم على صفحة اﻻنترنت المحلية .يمكنكم اﻻطﻼع على بيانات التواصل
مع جمعيات المغتربين عن طريق شبكة دعم منظمات المغتربين في وﻻية ساكسونيا
أنهالت (ﻻمزا .)LAMSA e.V.
تعرفون المزيد عن المشاركة في الخدمة التطوعية اﻻتحادية في الفصل .8

اتصلوا على رقم الطوارئ  ،112إذا وقعتم ضحية ﻹعتداء أو كنتم شهود على:
• حاﻻت خطرة مهددة للحياة (على سبيل المثال حريق)
• وحاﻻت طوارئ صحية

إن أرقام الطوارئ  110و  112مخصصة لحاﻻت الطوارئ المهددة للحياة! ﻻ تتصلوا
على هذه اﻷرقام إﻻ إذا كان اﻷمر فعًﻼ حالة طوارئ مهددة للحياة .وكذلك خدمة
الطوارئ في المشافي فإنها معدة لحاﻻت الطوارئ الصحية.
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استئجار شقة سكنية

ُيمكنكم ،خصوصاً بعد الحصول على اﻻعتراف بكم كﻼجئين ،أن تستأجروا بأنفسكم شقة سكنية.
ولكي تستطيعوا أن تسكنوا في شقة مستقلة ،يتعين عليكم أن توقعوا عقد إيجار ،على سبيل
المثال مع أحد شركات المساكن المحلية .يمكنكم أيضاً أن تستأجروا غرفة ضمن مسكن
مشترك ( ،)WGعلى سبيل المثال مسكن مشترك للطﻼب أو لدى أحد المؤجرين اﻷفراد.

تجدون مساعدة عند البحث عن غرف مناسبة في وﻻية ساكسونيا أنهالت من خﻼل بورصة
المساكن لﻼجئين أو عبر البوابة اﻻلكترونية على مستوى المانيا للبحث عن شقق لﻼجئين.

عقد اﻹيجار = Mietvertrag

ُتعتبر مكاتب الشؤون اﻻجتماعية ومكاتب السكن من جهات المراجعة اﻷولى ،عندما
تخططون ﻻستئجار شقة مستقلة .وفي حال توفر معارف لغوية باللغة اﻷل مانية،
يمكنكم أتنم أيضًا أن تتواصلوا مباشرة مع شركات المساكن أو مع إدارة المدينة في
منطقتكم.

في حال اﻻنتقال إلى السكن في شقة فردية مستأجرة وعند توقيع عقد اﻹيجار يتعين عليكم أن
تنتبهوا إلى تكاليف الشقة وإلى مساحتها.
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ن اﻻعتراف بكم بصفتكم ﻻجئين ،ستصبح عندها الوﻻية ليست مسؤولة عن شؤون
عندما تنالو َ
مسكنكم .ويجب عليكم عندها أن تبحثوا عن مسكن في إحدى البلديات أو ان يتم إلحاقكم في
مسكن جماعي .و ُيَوثر نوع إقامتكم (الوضعية القانونية لﻺقامة) تاثيراً كبيراً في كل المسائل
المتعلقة بالسكن بصفتكم مستأجرين.
تطلعون في هذا الفصل على اﻻمور التي يجب عليكم اﻻنتباه لها عند اﻻنتقال إلى مسكن جديد
وكذلك اﻻنتباه لها بصفتكم مستأجرين.

تحديد مكان اﻹقامة

مع دخول قانون اﻻندماج لعام  2016حيز التنفيذ ،لم يعد ممكناً لﻸشخاص الذين حصلوا على
اﻹقامة وفقاً للمادة  25الفقرة  3من قانون اﻹقامة أن يحددوا بأنفسهم ،في أي مكان في المانيا
غبون أن يسكنوا (تحديد مكان اﻹقامة أو اﻻلتزام بمكان اﻹقامة).
َير َ
طبقاً للتعليمات الجديدة يجب عليكم في السنوات الثﻼث اﻷولى بعد حصولكم على اﻹقامة أن
تسكنوا في الوﻻية ،التي كانت مسؤولة عنكم أثناء دراسة طلب لجوءكم .وإذا كنتم قد انتقلتم
للسكن في وﻻية ثانية قبل تاريخ  ،2016/8/6فيمكنكم أو يجب عليكم أن تتابعوا السكن هناك.
وﻻ َيسري تحديد مكان اﻹقامة ،إذا كنتم تمارسون عمًﻼ خاضعاً لواجب التأمين اﻻجتماعي
ويتضمن على اﻻقل  15ساعة عمل أسبوعياً وأجرا ً شهرياً صافياً ﻻ يقل عن  710يورو ،أو كنتم
تؤدون تأهيًﻼ مهنياً او تدرسون في الجامعةُ .تعَفى أيضاً الحاﻻت اﻻنسانية الصعبة من واجب
تحديد مكان اﻹقامة ،مثل الجماعات التي تحتاج إلى حماية خاصة (مثل اﻷطفال والشباب
واﻷفراد ذوي اﻹعاقات).
إضافة إلى ذلك من المخطط أن تصدر في وﻻية ساكسونيا أنهالت اعتبارا ً من 2017/1/1
تعليمات جديدة بخصوص تحديد مكان اﻹقامة .وطبقاً لهذه التعليمات يتعين عليكم أن تقبلوا
بالسكن في دوائر أو مدن محددة في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

اﻹيواء

تهدف وﻻية ساكسونيا أنهالت إلى تحقيق ما ُيسمى اﻹيواء غير المركزي لﻼجئين وذلك ضمن
شقق سكنية .لكن حالة الشقق السكنية السائدة في المدن قد ﻻ تسمح دائماً وبسرعة بعد وصولكم
إلى مدينتكم في الحصول على شقة مستقلة .وسيتاح لكم في هذه الحالة أن تسكنوا في أحد
المساكن الجماعية .يوجد في المساكن الجماعية مبدئياً رعاية اجتماعية وشركاء في التواصل
فيما يتعلق بأمور حياتكم.
خصص لكم في العادة وأنتم ﻻ تزالون في
وفي الفترة التي يتم خﻼلها دراسة طلب لجوؤكم ُي َ
مركز اﻻستقبال الرئيسي ،مكاناً في أحد المساكن الجماعية.
بصفتكم طالبي لجوء قادمين لوحدكم سيتم إيواءكم في وﻻية ساكسونيا أنهالت بدايًة في أحد
المساكن الجماعية .أما العائﻼت فيتم إيواؤها حسب اﻹمكانية المتوفرة ،في شقق سكنية
مستقلة .تتلقون أيضاً خﻼل فترة إيوائكم في شقق سكنية مرافقة اجتماعية مساندة.
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اﻻهتمام بحسن الجوار

إن المحافظة على أوقات الراحة المحددة قانوناً من الساعة العاشرة مساًء إلى السادسة صباحاً
هو أمر ملزم لجميع الساكنات والساكنين .وعلى الغالب تستلمون مع عقد اﻻيجار ما ُيَسمى
نظام السكن .ويتضمن نظام السكن قواعد التعايش المشترك الجيد لكل الساكنين .وقد يكون
التنظيف الدوري للغرف ذات اﻻستخدام المشترك من ضمن هذه القواعد .ومما ُيَساهم في حسن
الجوار في البناء ،أن ُيَس ِلَم الساكنون على بعضهم.

ويحق لكم في العادة أن تسكنوا في شقق سكنية مقبولة اجتماعياً تشتمل على عدد محدد من
اﻷمتار المربعة .ويتم في عقد اﻹيجار توضيح ،أية تكاليف اضافية (ُتَسمى أيضاً المصاريف
الجارية) يتعين عليكم َتَحملها .وتنتمي ألى التكاليف اﻻضافية ،على سبيل المثال تكاليف الماء
والتدفئة وتنظيف البناء وجمع القمامة .عﻼوة على ذلك ،يتعين عليكم أن تتحملوا تكاليف
الكهرباء واشتراك اﻻنترنت والتلفاز ،حيث يجب عليكم أن توقعوا بأنفسكم عقودا ً بهذا الشأن مع
تلك الشركات.
استعلموا بدقة قبل توقيع عقد اﻹيجار حول مجمل تكاليف ايجار الشقة .وتواصلوا مبكرا ً مع
مكاتب الشؤون اﻻجتماعية المحلية أو مع جهات التواصل التابعة لمكاتب اﻻستشارة والرعاية
الخاصة ،إذا رغبتم في استئجار شقة سكنية.

عند اﻻنتقال إلى شقة جديدة ،ينبغي اﻻنتباه لبعض الجوانب اﻹدارية ،منها تسجيل العنوان
الجديد في مكتب تسجيل المقيمين وابﻼغ كل من البنك وشركات التأمين وإدارة مدرسة
اﻻطفال بالعنوان الجديد.
استفيدوا من دليل المستأجرين بلغات متعددة ،إذا أردتم اﻻستعﻼم بدقة عن كل الجوانب
المتعلقة بالسكن بصفتكم مستأجرين وﻻجئين .وهذا الدليل يعطيكم ارشادات أساسية
وشاملة حول موضوع السكن في شقة مستأجرة في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

تأمين جو داخلي صحي

لكي تشعروا بالراحة في شقتكم ،ينبغي عليكم أن تقوموا بالتهوية والتدفئة بشكل صحيح .وبهذا
فإنكم ﻻ تتجنبون فقط العفونة الضارة بالصحة ،بل تساهمون أيضاً في الحفاظ جيدا ً على حالة
الشقة .وفي حال اﻻنتقال من الشقة يجب عليكم أن ُتَسلموا الشقة في وضع مشابه للوضع عند
استﻼمكم لها.

وكل اﻻرشادات الهامة حول هذا الموضوع تجدونها في الكتيب المتعدد اللغات :التهوية –
التدفئة – َتَجنب العفونة.

صباح الخي = Guten Morgen

مرحباً = Hallo
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فصل القمامة

يتم في المانيا إعادة استخدام (تدوير) القمامة .وفي كل اﻻبنية والمساكن الجماعية يتم تجميع
النفايات المنزلية في حاويات متعددة .استعلموا لدى إدارة السكن حول هذا الموضوع ،على
ن هنا قائمة حول فصل القمامة.
سبيل المثال ،أية قمامة يتم القاؤها وفي أية حاويةَ .تجدو َ
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ُتوضح نشرة التعليمات المتعلقة بدورات اﻻندماج والصادرة عن المكتب اﻻتحادي للهجرة
والﻼجئين المزيد عن الشروط الﻼزمة للمشاركة في دورات اﻻندماج.

تتألف دورة اﻻندماج من دورة لغوية ودورة توجيهية وتستغرق إجمالياً من  600إلى 900
ساعة .في نهاية دورة اﻻندماج تقدمون امتحانا يعادل المستوى اللغوي آ 1إلى ب( 1مقدرة لغوية
في اﻷساسيات وفي المستوى المتوسط).
تجدون هنا قائمة بعناوين الجهات التي تقدم دورات اندماج في
المنطقة اﻷقرب إلى مسكنكم.

 = ICH – DU – WIRأنا – أنت – نحن

التسجيل في إحدى دورات اﻻندماج

من أجل أن تستطيعوا المشاركة في إحدى دورات اﻻندماج ،يتعين عليكم أن
تقدموا طلباً لدى المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين ( )BAMFللسماح لكم
أن تشاركوا في إحدى دورات اﻻندماج .وتجدون هنا اﻻستمارة الﻼزمة لذلك.

وعندما تستلمون تأكيدا ً خطياً (وثيقة ترخيص) من المكتب اﻻتحادي بالمشاركة في إحدى
دورات التوجية ،يمكنكم أن تختاروا إحدى الجهات المشرفة على دورات اﻻندماج وأن ُتَسجلوا
أنفسكم للمشاركة .تجدون الجهات المشرفة على دورات اﻻندماج والعروض الحالية القريبة من
مكان إقامتكم عن طريق البوابة اﻻلكترونية  Kursnetالتابعة لوكالة العمل اﻻتحادية أو مكتب
شؤون اﻷجانب أو عن طريق منظمات المغتربين في مكان إقامتكم.
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تَُعد المعارف اللغوية باللغة اﻻلمانية هي حجر اﻷساس لعملية اﻻندماج الطويلة وكالمفتاح
للدخول في الحياة اليومية .توجد في كل المدن الكبيرة وكذلك في البلديات الصغيرة في وﻻية
ساكسونيا أنهالت عروض متعددة لتعلم اللغة اﻻلمانية.
ستعرفون في هذا الفصل ،كيف تستطيعون بصفتكم ﻻجئين ،أن تداوموا في أحد دورات
اﻻندماج وما هي اﻻمكانات اﻷخرى المتوفرة في وﻻية ساكسونيا أنهالت لكي تتعلموا اللغة
اﻻلمانية.

تواصل أسهل وإنجاز أفضل :باللغة اﻷل مانية

إن فهم اللغة اﻷلمانية والمقدرة على التكلم بها هما اﻷساس ﻻندماجكم في المانيا .وإضافة إلى
ذلك :إن فهم اللغة اﻷلمانية أمر مفيد :ﻷن اللغة اﻻلمانية هي اللغة الرسمية في البلدان التالية:
المانيا ،النمسا ،بلجيكا ،لوكسمبورغ وكذلك في سويسرا وجنوب تيرول .ومعرفة أكثر من لغة أمر
يزداد أهمية في العديد من جوانب الحياة العامة .كثير من الناس ،ممن لهم أصول أجنبية أو لهم
معاناة مع الهروب ،يفهمون ويتكلمون اللغة اﻷلمانية!
إن معرفة اللغة اﻻلمانية تسهل عليكم التفاهم ،وهذه المعرفة ُتَساعدكم:
• أن تعرضوا مباشرة مطالبكم (على سبيل المثال لدى مكتب الشؤون اﻻجتماعية ولدى
اﻷطباء وأمام إدارة المدرسة) وأن تختصروا الوقت الﻼزم للمشورة.
• ُتَحسن آفاقكم المستقبلية في مجال التأهيل المهني والعمل،
• َتجعلكم غير معتمدين على الوسطاء اللغويين
• َتمنحكم تقدير اجتماعي ،على سبيل المثال كمترجم في جماعتكم المحلية أو في أحد
المساكن المشتركة.

إيجاد دورة اﻻندماج والدوام فيها

ُتقدم في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،كما في كل ألمانيا ،دورات اندماج لتنمية القدرات في اللغة
اﻻلمانية ولتنمية اﻻدراك للنظام القانوني وللثقافة والتاريخ اﻻلمانيُ .ينتَظر ،من ناحية ثانية ،أن
َيكتسب كل ﻻجئ أو مهاجر المعرفة الﻼزمة باللغة اﻷلمانية.

إن دورات اﻻندماج ليست متاحة تلقائياً لكل الﻼجئين .وبصفتكم ﻻجئين معترف بكم فإنه
لكم الحق في اﻻشتراك في دورات اﻻندماج .إضافة إلى ذلكَ ،يحق لطالبي اللجوء القادمين من
البلدان التالية :سوريا ،إيران ،العراق ،اريتريا والصومال ،الدوام في هذه الدورات خﻼل فترة
دراسة طلب لجوءهم .يمكن أن ُيلزم على المشاركة في إحدى دورات اﻻندماج كل من :الﻼجئين
الحاصلين على حق اﻻعتراف ،واعتبارا ً من عام  2017أيضاً طالبي اللجوء الذين لهم فرص قوية
قي البقاء في المانيا ،والحاملين ﻹقامة تريث  Duldungمع رخصة إقامة طبقاً للمادة  60الفقرة
 2المقطع  3من قانون اﻹقامة وكذلك الحاملين لوثيقة إقامة طبقاً للمادة  25الفقرة  5من قانون
اﻹقامة .وفي حال تم إلحاقكم بإحدى هذه الدورات ،فإن المشاركة تكون مجانية.
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ُتَشجع بعض البلديات في وﻻية ساكسونيا أنهالت تعليم اللغة اﻷل مانية لﻼجئين،
دون النظر إلى الوضعية القانونية لﻺقامة .وبعض هذه العروض تكون واجبة الدفع.
ويمكن أن يتم َتَحمل جزء من هذه التكاليف عن طريق قسيمة (كوبونات) التعلم.
وتعرفون المزيد حول هذا اﻻمر لدى مركز أمور العمل المعني بكم.

بعد أن تختاروا إحدى الجهات المشرفة على دورات اﻻندماج ،سجلوا أنفسكم هناك للمشاركة
في دورة اﻻندماج وقدموا لتلك الجهة وثيقة الترخيصُ .يجري المشرف على الدورات تقييمًا
أوليًا قبل بدء الدورة ويحدد لكم الدورة التي تتناسب مع معارفكم اللغوية.

من يريد أن يتعلم اللغة اﻻلمانية ذاتياً وبشكل مستقل يستطيع اﻻستفادة من عروض كثيرة على
أساس الكتروني
• التطبيق  Einstieg Deutschيقدم تمرينات للتعلم تتعلق بالحياة اليومية باللغة اﻷلمانية ،مثل:
زيارة الطبيب ومراجعة الدوائر الرسمية .والتطبيقات المجانية مثل iOS und Android
المتاحة في تسع لغات هي مﻼئمة ل ﻸشخاص ،الذين ﻻ يمكنهم المشاركة في دورات اﻻندماج
أو اللغة ويرغبون في تعلم اللغة اﻻلمانية بشكل متنقل.
• بوابة التعلم اﻻلكترونية „أريد أن َاَتَعلم اﻻلمانية  “Ich will Deutsch lernenتقدم دورة اندماج
الكترونية للمبتدئين والمتقدمين بدًء من مستوى آ 1إلى ب .2ويتم تعلم وتحسين اللغة
اﻷلمانية العملية والمهنية من خﻼل  30حالة .وهذا العرض المجاني متوفر ب  16لغة.
• التعلم السهل للغةَ„ :تَعلم اللغة اﻻلمانية – مدينة الكلمات .“Lern Deutsch – die Stadt der Wörter
يشتمل على صور واستماع وأمثلة تطبيقية .ويمكن العمل به الكترونيًا كتطبيقات الكترونية
ل  iOS und Androidومتاح باللغة اﻻنكليزية والعربية.
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• القاموس المصور والسماعي الصادر عن القناة التلف
ُ ARDيسهل على
الﻼجئين والمتطوعين التفاهم في الحياة اليومية وهذا القاموس يتضمن  17فصًﻼ تشتمل
على كل مجاﻻت الحياة.
• القاموس اﻻلكتروني عربي  -ألماني  /ألماني  -عربي مع أمثلة تطبيقية للتعلم السهل
الصادر عن دار النشر Langenscheidt Verlag.

َتنوي وﻻية ساكسونيا أنهالت اعتبارا من عام  ،2017أن تفتتح دورات لغة لﻼجئين ،الذين ليس
لهم الحق في المشاركة في احدى دورات اﻻندماج .ويمكنكم أن تكتسبوا في هذه الدورات
معارف لغوية حتى المستوى اللغوي أ 2وان تقدموا امتحانًا في نهاية الدورة .واعتمادا ً على ذلك
يمكنكم أن تداوموا بعدها في دورات لغة اضافية تتعلق بالمهنة.

تعلم اللغة اﻻلمانية الكترونيًا

• المدرب اللغوي اﻻلكتروني الصادر عن قناة ُ Deutsche Welleيَهيئ للبدء في تعلم اللغة مانية.
تجدون هنا قائمة حول الدﻻئل اﻻلكترونية المجانية لتعلم اللغة اﻷلمانية.

توجد خصيصًا لتعليم اﻻطفال اللغة اﻻلمانية صور مرحة وجميلة للتلوين وعدة من مصورين
لﻼستخدام مجاناً وذلك على البوابة اﻻلكترونية المسماة illustratorenfuerflüchtlinge.de.
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امكانيات المشاركة في دورات اللغة للذين ﻻ يحق لهم المشاركة
في دورات اﻻندماج

َتَعلم اللغة اﻻلمانية في لقاءات تعلم ودورات المحادثة

لديكم في وﻻية ساكسونيا أنهالت امكانيات متعددة لتعلم
اللغة اﻷلمانية ،حتى لو لم يكن مسموحاً لكم المشاركة في
دورات اﻻندماج .ولهذا يوجد في أماكن عديدة ما ُيسمى
عروض ذات مستويات منخفضة .وهذه العروض عبارة عن
دورات لغة أو لقاءات لتعلم اللغة اﻻلمانية لﻸشخاص،
الذين ليس لديهم أية معارف لغوية باللغة اﻻلمانية والذين
َتهمهم في المقام اﻷول المحادثة .يوجد كذلك في أماكن
م-ت-ع-ددة دورات خ-اصة ل-ل-نساء وأح-ي-ان-اً م-ع عروض رعاية
لﻸطفال.

هذه الدورات ولقاءات التعلم غالباً ما تكون مجانية وتدار في مقاهي اللغة ومراكز الترحيب من
طرف أناس ألمان (متطوعين) يرغبون في مساعدة الﻼجئين.استعلموا حول العروض المتاحة في
منطقة اقامتكم ،على سبيل المثال لدى احدى مبادرات الترحيب.

يستطيع الكبار في كل وﻻية ساكسونيا أنهالت ان يشاركوا في دورات اللغة لدى مدارس اللغة
ومراكز التأهيل والتعلم (على سبيل المثال في المدارس الشعبية العليا وفي مركز التدريب
اﻻوروبي) .استعلموا مباشرة لدى الجهة المشرفة على الدورة في مكان اقامتكم عن أنواع دورات
اللغة وعن التكاليف المحتملة.
ُينصح بشكل خاص لﻸطفال أن يتاح لهم اللعب السهل والممتع في أوقات الفراغ في لقاءات
منتظمة مع أقرانهم ،الذين يتقنون اللغة اﻻلمانية.
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الدخول إلى سوق العمل

إن امكانياتكم أن ُتَمارسوا أو تتعلموا مهنة ما في وﻻية ساكسونيا أنهالت أو في المانيا ،مرتبطة
مبدئياً بالوضعية القانونية ﻹقامتكم (نوع اﻻقامة).
• بصفتكم حاصلين على حق اللجوء أو ﻻجئ معترف به حاصل على وثيقة اﻻقامة ،فإنكم
تحملون رخصة عمل غير مقيدة .يمكنكم بهذه الرخصة أن تعملوا بصفة عامل أو عاملة أو
أن تمارسوا عمًﻼ مستقًﻼ .تتلقون مساعدات الوساطة للحصول على عمل والمساعدات
الﻼزمة للمعيشة عن طريق مركز أمور العمل  Jobcenterطبقاً للمادة الثانية من القانون
اﻻجتماعي.
• إذا كنتم تعيشون في المانيا بشكل قانوني منذ  4سنوات ،فيمكنكم كأشخاص حاصلين
على إقامة تريث  Duldungأن تبحثوا عن عمل في سوق العمل ،دون الحاجة إلى الموافقة
المسبقة لوكالة العمل.
• إذا كان لديكم منع تسفير ،فيمكنكم إذا قدمتم عرض عمل ،أن تقدموا طلباً لدى مكتب
شؤون اﻷجانب .ومكتب شؤون اﻷجانب يطلب موافقة وكالة العمل ثم ُيعطي القرار حول
رخصة العمل.
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لقد وصلتم إلى البلدية وربما لم يتم بعد البت في قضية لجوءكم .لكنكم ترغبون أن تبدؤوا حاًﻻ
بالعمل أو في تأهيل مهني.
في هذا الفصل ستعرفون ،ما هي الدوائر والمؤسسات التي تدعمكم في وﻻية ساكسونيا أنهالت
لكي تنطلقوا في العمل والتأهيل المهني ،وكيف يمكن أن تحسنوا مؤهﻼتكم المهنية وكيف يتم
خصوصا ً لﻼجئين تشجيع اﻻندماج في العمل.

لماذا يكون العمل والتأهيل المهني مهمان بالنسبة لكم

إن العمل والتأهيل المهني ،باﻹضافة إلى المعرفة اللغوية ،هما المفتاح لﻼندماج اﻻجتماعي .فمن
خﻼل العمل أو التأهيل المهني:
• ُتَحِسنون ُفَرصكم في الحصول على إقامة طويلة في المانيا
• يمكنكم أن ُتَحققوا استقﻼًﻻ مادياً واعتمادا ً على الذات وقبوًﻻ ذاتياً
• تدعمون اكتساب المهارات الخاصة بكم على المدى الطويل وتكتسبون حياة يومية منتظمة
• تحققون المزيد من المشاركة اﻻجتماعية
• تؤثرون ايجابياً على حقوقكم في تعويضات البطالة والتقاعد.

تشجيع فعال للدخول في سوق العمل والتأهيل المهني

توجد في كل وﻻية ساكسونيا أنهالت عروض خاصة لﻼستشارات المهنية واﻻعتراف بالمؤهﻼت
وللتأهيل ،وهذه العروض تدعمكم في اﻻندماج في العمل والتأهيل المهني.
وأثناء ذلك يكون مهماً ما يلي:
• أن َتنَشطوا ذاتيًا مبكرا ً ما أمكن لﻼنطﻼق في العمل والتأهيل .ويمكن أن يتضمن ذلك
مراجعة مراكز اﻻستشارات أو البحث عن فرص عمل ،لكي تتعرفوا على سوق العمل في وﻻية
ساكسونيا أنهالت ولتستطيعوا أن تخططوا لطريقكم المهني بصورة أكثر واقعية.
• اختبروا أكثر عدد ممكن من اﻻمكانيات المعروضة واطلبوا المشورة في هذا الشأن من
المختصين في سوق العمل والتأهيل المهني .واﻷمر المؤكد هو :إن جهودكم الذاتية وحصولكم
على عمل أو تأهيل مهني أو دراسة جامعية يدعم دعماً فعاًﻻ عملية اﻻندماج الخاصة بكم.
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رخصة عمل ُمَقيدة وعدم السماح بالعمل

ﻻ ُيسمح لكم مبدئياً أن تعملوا في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،كما في كل المانيا،
• إذا كنتم تسكنون في مركز اﻻستقبال الرئيسي (َ .)LAEيسري واجب البقاء في مركز اﻻستقبال
الرئيسي في اﻷسابيع الستة اﻷولى ويمكن تمديده إلى غاية  6أشهر.
• إذا كنتم قادمين مما ُيسمى البلدان اﻷصلية اﻵمنة (هي الدول اﻷعضاء في اﻻتحاد أﻷوروبي،
ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،غانا ،كوسوفا ،مقدونيا ،مونتينيغرو ،السنغال وصربيا) وقدمتم
طلب لجوئكم قبل تاريخ .2015/8/31
• إذا ُقمتم بالخداع والتضليل فيما يتعلق بجنسيتكم وهويتكم.

إذا كان العمل غير مسموح ،فتدون الجملة التالية في وثائق اﻻقامة الخاصة بكم( :ﻻ
ُيسمح بالعمل) .راجعوا مكتب شؤون اﻷجانب المعني بكم في كل الشؤون المتعلقة
بقانون اﻹقامة ،مثل تصريح العمل.

اختبار معادلة المؤهﻼت المهنية المكتسبة في خارج المانيا

ﻻ ُيسمح في ممارسة الكثير من المهن في المانيا إﻻ بعد امكانية اثبات تأهيل مهني محدد .وهذه
المهن ُتسمى المهن المقننة مثل مهن اﻷطباء والمعالجين النفسيين والممرضين أو المعلمين.
ولكي تستطيعوا أن تعملوا في مهنتكم ،فقد يكون ﻻزماً ،أن تقدموا طلباً لﻼعتراف بمؤهﻼتكم
المهنية المكتسبة في خارج المانيا .في المهن غير المقننةُ ،يَقرر صاحب العمل ،إذا كانت
الكفاءات المهنية المكتسبة في خارج المانيا ُتلَبي متطلبات مكان العمل في المانيا .لكنه سيكون
صعباً جدا ً على المرء أن يحصل على عمل مؤهل في مثل هذه المهن ،دون اثبات رسمي
بالشهادة وتقديم الشهادات المطلوبة ﻹثبات ذلك.
إذا كنتم قد عملتم في بﻼدكم اﻷصلية أو اكتسبتم مؤهﻼت
وخبرات مهنية ،فينبغي عليكم أن تقوموا بأسرع ما أمكن
بأن يتم لدى الدوائر الرسمية المختصة تحديد كفاءاتكم
المدرسية والوظيفية وأن يتم بالتالي اﻻعتراف بها.
وهذا يدعم فرصكم في اندماج مهني سريع.

التعليم والتأهيل المهني = Ausbildung
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الشروط الرسمية

رخصة (تصريح) العمل

لكي تتمكنوا من العمل في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،فأنتم بحاجة أن تحصلوا على رخصة
(تصريح) عمل.
إذا تم اﻻعتراف بكم كﻼجئ وحصلتم على رخصة إقامة ﻷسباب انسانية أو سياسية ،فيمكنكم أن
تمارسوا كل اﻷعمال ،إذا كان ُمَدوناً في وثيقة اﻹقامة الخاصة بكم جملةُ ( :يسَمح بالعمل).

بصفتكم طالبي لجوء حاصلين على تصريح إقامة مؤقت  Aufenthaltsgestattungأو على اقامة
تريث  Duldungيجب عليكم اﻻنتباه للتعليمات القانونية التالية:
 )1تحصلون على تصريح العمل بعد ثﻼثة أشهر من تسجيلكم بصفتكم مقدمي طلب لجوء.
 )2لكي تحصلوا على رخصة العمل ،فﻼ بَد من موافقة مكتب شؤون اﻷجانب .للحصول
على رخصة العمل يجب تقديم طلب بذلك لدى مكتب شؤون اﻷجانب المختص .إذا تم
اصدار رخصة العمل ،فإن ذلك ُيَدون على رخصة اﻻقامة المؤقتة أو على اقامة التريث
الخاصة بكم من خﻼل الجملة التالية :ﻻ ُيسمح العمل إﻻ بموافقة مكتب شؤون اﻷجانب.
ُ )3تَقرر دائرة شؤون اﻷجانب بعد دراسة طلبكم ،إذا كان اصدار الموافقة ممكناً .تتحقق دائرة
شؤون اﻷجانب أيضاً إذا كان يمكنكم إبراز موافقة صاحب العمل على وجود وظيفة محددة.
إضافة إلى هذه الموافقة يجب أن ُتوافق أيضاً وكالة العمل .وﻻ يجب عليكم أن تقدموا
بأنفسكم طلباً بذلك ،إذ يتم احضار الموافقة من وكالة العمل عن طريق مكتب شؤون
اﻷجانب .وبعد مرور  4سنوات على اقامتكم في المانيا لستم بحاجة للحصول على هذه
الموافقة.
 )4تتحقق وكالة العمل ،إذا كان مكان عملكم مطابق للشروط القانونية .ﻻ يجوز أن يكون
أجركم وشروط عملكم أقل مﻼئمة مما لدى العاملين اﻻلمان.

إذا كانت نتيجة هذه الخطوات ايجابية ،تستطيعون أن تعملوا مع تصريح اﻻقامة المؤقت أو مع
اقامة التريثُ .يمكنكم ،على سبيل المثال ،أن ُتمارسوا عمًﻼ كعامل مؤقت لدى إحدى وكاﻻت
التشغيل المؤقتة .كما يمكنكم أيضاً أن تسجلوا أنفسكم لدى وكالة العمل المختصة كباحثين عن
عمل .ووكالة العمل تقف إلى جانبكم كشريك اتصال وتقدم لكم المشورة.

إذا كان لديكم رخصة اقامة مؤقتة  ،Aufenthaltsgestattungفإنكم ﻻ تحصلون على
حقوق اقامة اضافية من خﻼل ممارسة عمل أو تأهيل مهني .وإذا كنتم تمارسون عمًﻼ أو
تأهيًﻼ مهنيًا ،فإن ذلك ﻻ تأثيَر له على طلب لجوئكم.
وإذا كان لديكم اقامة تريث  Duldung,فإن حصولكم على عمل له تأثير إيجابي في تمديد
اقامة التريث أو في حصولكم على اقامة نظامية.
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تحصلون أيضا على معلومات تتعلق باﻻعتراف المهني بالمؤهﻼت المكتسبة خارج
المانيا عن طريق التطبيق البرمجي المتعدد اللغات ( 6لغات) المسمى „اﻻعتراف
بالشهادات في المانيا .“Anerkennung in Deutschland

يستطيع أرباب العمل والشركات في وﻻية ساكسونيا أنهالت أن يقدروا تقديرا ً دقيقًا
مﻼئمتكم لعمل ما ،إذا استطاعوا أن يعرفوا مؤهﻼتكم المهنية وإذا استطعتم أنتم إظهار تلك
الكفاءات.

بعد استقراركم في البلدية المعنية بكم وإذا كنتم بالغين وﻻ تخضعون لواجب التعليم اﻹلزامي،
فيتعين عليكم أن تستفيدوا من كل اﻻمكانيات المتاحة ،لكي تبدؤوا في العمل .وتوجد ،أيضاً،
خﻼل فترة دراسة طلب لجوءكم اﻻمكانية أمامكم ،أن تستفيدوا من العرض المتعلق باﻹجراءات
الخاصة باندماج الﻼجئين ( .)FIMوهذه اﻻجراءات عبارة عن فرصة عمل ،أي عمل خيري
ويهدف في المقام اﻷول إلى تسهيل اندماجكم اﻻجتماعي والمهني .استفيدوا من هذه اﻹمكانيات،
إذا ُعرَضت عليكم وإذا كان عمركم أكبر من  18سنة ولستم قادمين من بلدان آمنة ،ﻷنه يمكنكم
بهذه الطريقة أن تتعرفوا مبكرا ً على سوق العمل المحلي.

إن الرسوم المطلوب دفعها بخصوص طلب اﻻعتراف قد تبلغ المئات من اليوروات .وقد تترتب
عليكم أيضاً مصاريف اضافية ناتجة عن الشهادات المترجمة ،التصديقات ،مصاريف السفر أو
مصاريف لدورات اللغة.

التعرف على عالم العمل اﻷل ماني

ومبدئيًا يسري ما يلي :يمكنكم ،بصفتكم طالبي لجوء ،دون النظر إلى الوضعية القانونية لﻺقامة
والجنسية ،أن تقدموا طلباً لﻼعتراف بمؤهﻼتكم المهنية .إن اﻻعتراف بشهاداتكم المهنية
المكتسبة في الخارج ﻻ يعني تلقائياً أنه ُيسمح لكم أيضاً أن تعملوا في المانيا .بالنسبة لرخصة
العمل َتسري الشروط اﻻضافية التي سبق بيانها.

شاهدوا في أفﻼم الفيديو التوضيحية الصادرة عن البوابة اﻻلكترونية بعنوان „اﻻعتراف
بالشهادات في المانيا“ ،كيف يمكن أن يكون اﻻعتراف المهني بمؤهﻼتكم مهمًا جدا ً
ﻻندماجكم المهني.

المساندة في إجراءات اﻻعتراف بالمؤهﻼت المهنية

ﻻ تخدم اﻻجراءات الخاصة باندماج الﻼجئين إلى العمل بدوام كامل .وإن مشاركتكم
في إحدى دورات اللغة أو اﻻندماج ،إجراءات تنشيط العمل ،تأهيل مهني أو دراسة
جامعية لها اﻻولوية قبل اﻻجراءات الخاصة باندماج الﻼجئين.

هناك إمكانية أخرى للبدء في العمل هي التدريب العملي  .Praktikum.والتدريب العملي عبارة
عن عمل لدى إحدى المؤسسات بهدف أن تكتسبوا معارف تتعلق بالمهنة وأن تحضروا أنفسكم
للعمل المهني القادم .تستطيعون بهذه الطريقة أن َتجمعوا خبرات مهنية وأن توسعوا قدراتكم
المهنية والعمليةُ .يعتَبر التدريب العملي بمثابة عﻼقة عمل ،لكنه ﻻ يتم دائماً دفع أجر مقابل
ذلك .واﻻستثناء من ذلك هو التدريب اﻻستكشافي (أو التدريب تحت اﻻختبار) ،حيث يتم دفع
الحد العام اﻷدنى والقانوني لﻸجور .وبالنسبة لطالبي اللجوء ﻻ يتطلب هذا النوع من التدريب
الحصول على موافقة وكالة العمل.
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يتعين على طالبي اﻻعتراف بشهاداتهم المهنية أن يتوجهوا إلى جهة اﻻعتراف المعنية بمهنهم
لغرض اختبار معادلة شهاداتهم المهنية المكتسبة في خارج المانيا .تجدون جهة اﻻعتراف
ال-م-خ-تصة ب-ت-ع-دي-ل الشه-ادات ع-ب-ر ال-ب-واب-ة اﻻلكت-رون-ي-ة اﻻع-ت-راف في ال-م-ان-يا وعبر البوابة
.Anerkennungsfinder
يمكنكم لكي تعرفوا جهة اﻻعتراف المختصة اثناء تحضير اجراءات اﻻعتراف بالشهادات أن
تحصلوا على مساندة واستشارة لدى مراكز استشارات اﻻعتراف بالشهادات التابعة لشبكة
الدعم „اﻻندماج من خﻼل التأهيل .“IQ
راجعوا مراكز استشارات اﻻعتراف بالشهادات:
• إذا أردتم أن تعرفوا ،إذا كان  /لماذا ُيعتبر أمرا ً مجدياً لكم ،أن تنطلقوا في معاملة اﻻعتراف
بالشهادات الخاصة بكم
• إذا رغبتم في الحصول على استشارة فردية ومرافقة تتعلق باﻻعتراف بالشهادات
• إذا احتجتم إلى مساندة عند تقديم طلبات اﻻعتراف بالشهادات المهنية
• إذا أردتم أن تستعلموا عن امكانيات التأهيل في حال عدم الحصول على اﻻعتراف  /أو في
الحصول على اعتراف جزئي بالشهادات.
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إذا رغبتم أن تنجزوا تعليمًا وتأهيًﻼ مهنيًا ،فيتعين أن يكون لديكم معرفة موسعة
بأساسيات اللغة اﻷل مانية (مستوى ب .)1ومن اﻷفضل لو أنكم تستطيعون إثبات
أنه لديكم خبرات مهنية أولية ،على سبيل المثال من خﻼل تدريب عملي أو من خﻼل
إجراء تحضيري للبدء بالتأهيل المهني.

المساندة في البدء أو التحضير للتأهيل المهني

َيَتلَقى الﻼجئون الشباب في وﻻية ساكسونيا أنهالت دعماً موجهاً ،لكي ينجزوا تأهيًﻼ مهنياً.
وفيما يلي سيتم التركيز اجماًﻻ على ستة برامج ومشاريع خاصة ﻻندماج الشباب في التأهيل
المهني:
)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7
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المشروع الُمَسمى المغتربات والمغتربون في التأهيل المهني المزدوج  .MiiDU.يهدف
هذا المشروع إلى تزويد الشباب واﻵباء ذوي اﻷصول اﻷجنبية بمعلومات حول التأهيل
المهني المزدوج ويهيئهم للتأهيل المهني المزدوج .وفي هذا اﻹطار يتم خصيصاً ربط
المؤسسات والمعامل المحلية في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،بحيث يستطيع الشباب أن
ُيَشكلوا نظرة مباشرة وعملية حول عالم العمل في منطقتهم .استعلموا عن هذا المشروع من
خﻼل النشرات اﻻعﻼمية الُمَعدة للشباب والشابات واﻵباء وتواصلوا مباشرة مع شركاء
التواصل المعنيين.
في إطار سنة التحضير المهني الخاصة باللغة (ُ )BVJ-Sيمكن لﻼجئين الشباب الذين تقل
أعمارهم عن  18سنة أن يكتسبوا معارف أولية في اللغة اﻻلمانية وفي ختام السنة ينتقلون
إلى سنة التحضير المهني ،حيث يحصلون في نهايتها على شهادة التعليم اﻷساسي.
التأهيل البدئي ( ++ )EQهو عبارة عن عرض للتحضير لتأهيل مهني لﻼجئين ،الذين تقل
أعمارهم عن  18سنة ويتألف من تدريب عملي وتحضير للمهنة وتشجيع تعلم اللغة
اﻷلمانية .في البداية سيتم تطبيق امكانية الدعم هذه في ثﻼث مناطق في وﻻية ساكسونيا
أنهالت.
برنامج الوﻻية :فرصة المستقبل – تأهيل مهني Zukunftschance assistierte Ausbildung
يتم تنفيذها بالتنسيق مع الوكالة اﻻتحادية للعمل وهي موجهة خصيصاً لﻼجئين الشباب.
من خﻼل تحضير مناسب ومرافقة اجتماعية وتربوية مكثفة ،سيتم تشجيعكم لكي تنجزوا
تأهيًﻼ مهنياً بنجاح.
برنامج الوﻻية الُمَسمى ُ BRAFOيتيح الفرصة لﻼجئين الشباب أن يحصلوا على توجيه مركز
وتحديد للكفاءات وتدريب مهني في نهاية دورات اﻻندماج الخاصة بالشباب.
مركز التنسيق „التأهيل المهني واﻻندماج“ ُ KAUSAيَشجع أرباب العمل والشباب واﻵباء
الذين لهم أصول أجنبية ،وكذلك الﻼجئين الشباب في التحضير لﻼندماج المهني.
مبادرة الوﻻية :مركز شبكة دعم برامج الوﻻية – اﻻدارة اﻻنتقالية المحلية (َ )RÜMSAيدعم
التعاون العابر للصﻼحيات في مجال العمل المتعلق باﻻنتقال إلى التأهيل المهني.
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إن الخبرات المهنية المكتسبة أثناء التدريب العملي هي وسائل إثبات هامة للمؤهﻼت،
ولذلك ُينَصح أن يتم بيان ذلك في طلبات الترشح للعمل.

ُتَقدم وكالة العمل اﻻتحادية لﻼجئين وحاملي إقامة التريث معلومات حول الوظائف العملية
وأماكن التدريب العملي على الرقم المركزي التالي.2000 713 228 49+ :

نصيحةُ :تعتَبر الخدمة التطوعية اﻻتحادية ( )BFDأيضاً امكانية جيدة لكي َيستَعد المرء نظرياً
وعملياً للدخول إلى سوق العمل في المانيا .وتعرفون المزيد حول هذه اﻻمكانية في الفصل
الثامن.

فرص عمل واعدة من خﻼل التعليم والتأهيل المهني

التعليم والتأهيل المهني الثنائي

Berufliche (duale) Ausbildung

يتم قي الوقت الحالي في المانيا تعلم حوالي  400مهنة تعليم متعددة ومعترف بهاَ .يربط التأهيل
المهني المزدوج محتويات التعليم النظرية والعملية معاً .يتم َتلقي الدروس النظرية في المدرسة
المهنية وذلك بالتناوب وبالتعاون مع إدارة المعمل .يمكن البدء بهذا النوع من التأهيل المهني
من خﻼل أدنى الشهادات المدرسية .يتلقى المتدرب أجرا ً محددا ً خﻼل مرحلة التأهيل المهني.
وإذا َبَدَء الﻼجئون الشباب في تأهيل مهني في وﻻية ساكسونيا أنهالت أو في المانيا ،فيمكنهم
أن يقدموا طلباً للحصول على اعانة تعليم حكومية (اعانة التأهيل المهني) .إن التأهيل المهني هو
استثمار هام في مستقبلكم المهني.

الحاملون ﻹقامة تريث ،الذين يبدؤون في تأهيل مهني ،يتمتعون بإقامة آمنة في المانيا خﻼل
فترة تأهيلهم المهني .لطالبي اللجوء الحق في الحصول على موافقة رسمية للبدء في تأهيل مهني
ولتدريب تأهيلي .وهذه الموافقة ينبغي على دائرة شؤون اﻻجانب المختصة أن تمنحها لكم دون
أية تعقيدات .إن التأهيل المهني المزدوج في مجال الحرف الماهرة هو مثال على الربط بين
آفاق التأهيل المهني وآفاق العمل الواعدة في وﻻية ساكسونيا أنهالت .ففي وﻻية ساكسونيا
أنهالت يمكنكم ،بصفتكم ﻻجئين حاصلين على رخصة اﻹقامة
أن تتعلموا مهنًة في مجال الحرف اليدوية الماهرة .ويمكنكم
أن تختاروا هناك مهنًة من بين  130مهنة يتم تعلمها.

تواصلوا مع شركاء التواصل المعنيين لدى غرفة المهن اليدوية
الماهرة ،إذا كان لديكم رغبة في الحصول على تعليم مهني أو
على عمل في مجال الحرف الماهرة.
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يجب أن يكون لديكم خﻼل فترة دراستكم الجامعية رخصة إقامة .واستعلموا ذاتيًا
بشكل مفصل ما أمكن قبل جلسة المحادثة مع وكالة العمل المختصة عن الدراسة
الجامعية في المانيا وفي وﻻية ساكسونيا أنهالت ،على سبيل المثال على الصفحة
اﻹعﻼمية„ :الدراسة في المانيا  .Studieren in Deutschland.استفيدوا أيضًا من يوم
المعلومات العام ،الذي ُتَنظمه الجامعة في منطقتكم أو في الجامعة التي ترغبون أن
تدرسوا فيها.

الوساطة للحصول على عمل عن طريق وكالة العمل ومركز أمور
العمل

إذا كنتم حاصلين على تصريح إقامة مؤقت أو على إقامة تريث ،فإن وكالة العمل
 Agentur für Arbeitأو مركز أمور العمل  Jobcenterفي منطقة سكنكم هما المعنيان بالوساطة
والمشورة في مسائل العمل .وتستطيعون هناك أن ُتَسجلوا أنفسكم كباحثين عن عمل .إن وكالة
ال ع م ل :
• ُتَزودكم بمعلومات حول سوق العمل في وﻻية ساكسونيا أنهالت
• ُتَقدم لكم مشورة فردية تتعلق بإمكانيات اﻻندماج والتأهيل المهني
• تقوم بالوساطة للحصول على عمل وتأهيل مهني.
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َتواصلوا مع وكالة العمل المعنية بكم في منطقة سكنكم أو في جوارها .وإذا تم قبول طلب
لجوؤكم فسوف تحصلون على دعم متنوع .وإذا كنتم تتلقون بصفتكم ﻻجئين معترف بهم
على ضمانات اساسية للمعيشة ،فإن مركز أمور العمل المحلي هو شريككم اﻻول في
التواصل.
تجدون هنا بسرعة العنوان المطلوب لدائرة رسمية ما في منطقتكم.

الدراسة الجامعية

إن الدراسة في إحدى المعاهد العليا أو في الجامعات هي امكانية اضافية ،لكي ترفعوا من
فرصكم في سوق العمل اﻷلماني .لكن المتطلبات الﻼزمة للدراسة الجامعية عالية جدا ً .فأنتم
بحاجة إلى قبول للدراسة في الجامعة ويجب أن يكون مستوى اللغة اﻻلمانية لديكم مرتفع جداُ.
يجب اﻻنتباه أيضاً إلى أنه ﻻ يجب عليكم في الوقت الحالي في وﻻية ساكسونيا أنهالت أن
تدفعوا تكاليف الدراسة الجامعية .لكن يجب دفع رسوم فصلية .يجب عليكم خﻼل فترة الدراسة
الجامعية أن تمولوا أنفسكم ذاتياً .وعند اﻻقتضاء توجد امكانيات للحصول على الدعم ،على
سبيل المثال من خﻼل مساعدة التعليم الحكومية ( )BAföGأو من خﻼل منحة.

توجد في وﻻية ساكسونيا أنهالت في مدن مختارة عروض للدراسة الجامعية مصممة لﻼجئين.
جامعة ماغديبورغ-شتيندال تقدم اﻻمكانية ،في حال توفر الشروط المطلوبة ،لدراسة جامعية
متكاملة .وجامعة هاله تقدم لطالبي اللجوء اﻹمكانية ،أن يسجلوا أنفسهم مجاناً في الجامعة
كمستمعين .وهذه اﻻمكانية ُتَمكن المستمع من أن يتعرف على المتطلبات الﻼزمة للدراسة في
إح?دى الكل?ي?ات .راج?ع?وا م?راك?ز ال?ت?رح?يب أو ال?مكاتب ال?دول?ي?ة  International Officeالتابعة
للجامعات ،لكي تحصلوا على استشارة حول امكانيات الدراسة الجامعية في وﻻية ساكسونيا
أنهالت .وتزودكم أيضاً وكاﻻت العمل المحلية بمعلومات اساسية تتعلق بالدراسة الجامعية في
المانيا.

إذا لم يكن لديكم رخصة العمل ،فإنكم تستطيعون أن تستفيدوا فقط من خدمات
اﻻستشارة التي تقدمها وكالة العمل .وإذا كانت الشروط القانونية لمنحكم رخصة
العمل متوفرة ،فعندها يمكنكم اﻻستفادة من عروض اﻻستشارة والوساطة التي
تقدمها وكاﻻت العمل .إذا كان لكم الحق في الحصول على مساعدات طبقًا للكتاب
الثاني من القانون اﻻجتماعي (مثًﻼ ﻻجئ معترف به) ،فإن مركز أمور العمل في منطقة
سكنكم هو المختص بتقديم المشورة والوساطة المتعلقة بالعمل.
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• ُيَزودونكم بإرشادات للتعامل مع الدوائر الرسمية ورعاية اﻷطفال والبحث عن مسكن
وغيرها.

المزيد من المعلومات تجدونها لدى مراكز تقديم اﻻستشارات المحلية في ماغديبورغ ،هاله،
شتيندال ،هالبرشتات وديساو-روسﻼو.

است?خدموا است?م?ارة ال?ت?واصل الصادرة ع?ن م?راف?ق?ة الوصول ﻷج?ل ت?ح?ديد موعد
اﻻستشارة الخاصة بكم!

جسر العمل زائد

تحصلون في وﻻية ساكسونيا أنهالت أثناء بحثكم عن فرص عمل على مساندة من خﻼل
المشروع المسمى جسر العمل زائد .الهدف الرئيسي لهذا العرض هو الدخول أو إعادة الدخول
في التعليم والتأهيل المهني .وهذا المشروع ُيَساعد في الحصول على شهادة تؤهل وَتسمح
بممارسة إحدى المهن .تتضمن العروض اﻷخرى لهذا المشروع ما يلي:
• تقديم مشورة فردية تتعلق بسوق العمل
• المساندة في اﻻجراءات المتعلقة باﻻعتراف بالمؤهﻼت
المهنية المكتسبة خارج المانيا
• تأهيل خاص بالمهنة مع جزء لتعليم اللغة اﻻلمانية
وتحديد القدرات
• الوساطة في الحصول على عمل وتأهيل مهني.
اطرحوا طلباتكم أمام الممثلين المحليين لمشروع
جسر العمل زائد .Jobbrücke PLUS.

العثور على عروض عمل عن طريق اﻻنترنت – بورصات العمل

يمكنكم العثور على أعمال جذابة في وﻻية ساكسونيا أنهالت من خﻼل تقديم نمط تحليل وظيفي
مجاني وطلب بحث عن وظيفة على بورصة الوظائف والكوادر المتخصصة التابعة لمشروع
الكوادر المتخصصة تحت المجهر .تقدم بورصة العمل التابعة للوكالة اﻻتحادية للعمل مجموعة
واسعة من الوظائف التي تتضمن فرص عمل محلية وغير محلية.
يستطيع الﻼجئون عن طريق منصة تواصل الكترونية المسماة  workeerأن يختاروا بشكل محدد
عروض عمل في قطاعات مختلفة وفي مناطق متعددة .تستطيعون هكذا أن تتواصلوا مباشرة
وبسهولة مع أحد أرباب العمل .ويمكن العثور أيضاً على أماكن تأهيل مهني محلية عن طريق
بورصة التأهيل المهني والوظائف في كل المانيا.
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استعلموا أيضاً عن مسائل البحث عن العمل ،العمل والمهنة بالترابط مع اﻻقامة والدخول
إلى المانيا من خﻼل الخط التلفوني الساخن التابع للوكالة اﻻتحادية للعمل تحت عنوان :العمل
والحياة في المانيا على الرقم التالي 1111-1815 30 49+ :وتستطيعون اﻻتصال يومياً من
الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصرا ً وهذا اﻻتصال غير مجاني .عند اﻻتصال بهذا الرقم
تحصلون على استشارة فردية باللغة اﻻلمانية واﻻنكليزية حول فرصكم المستقبلية الواعدة
المتعلقة بالعمل قي وﻻية ساكسونيا أنهالت وفي المانيا.

نصيحة :يُزَودك-م ال-م-وق-ع اﻻلكت-روني ال-ت-اب-ع ل-ل-ب-واب-ة اﻻلكت-رونية„ :تأمين الكوادر المتخصصة
 “Fachkräftesicherungsportalsفي وﻻية ساكسونيا أنهالت بإرشادات هامة حول برامج الدعم
والتأهيل المهني وغيرها من المواضيع .وتحصلون على معلومات هامة حول اﻻندماج في العمل
والتأهيل المهني في وﻻية ساكسونيا أنهالت مع ايضاح جهات المساندة المختصة من خﻼل
المرشد التوجيهي الصادر عن شبكة الدعم „اﻻندماج عبر التأهيل  “IQفي وﻻية ساكسونيا
أنهالت.

مشورة ومرافقة اثناء البحث عن العمل من طرف مرافقة اﻻستقبال
وجسر العمل زائد

ُتَقدم وﻻية ساكسونيا أنهالت لﻼجئين الحاصلين على إقامة مؤقتة ،الحاصلين على إقامة تريث
ولﻼجئين المعترف بهم َتشجيعاً متنوعاً خﻼل عملية اﻻندماج في العمل .ولهذا الغرض تم اعداد
برامج تشجيع ،مثل :مرافقة الوصول  ،Willkommensbegleitungالكوادر المتخصصة تحت المجهر
 Fachkraft im Fokusوجسر العمل زائد  .Jobbrücke PLUS.وهذه البرامج قد تتقاطع مع عروض
البرامج اﻷخرى .وﻻ َتخشوا أن تسألوا لدى مراكز تقديم اﻻستشارات عن طرق الحل المﻼئمة
لكم.
مﻼحظة :إن العروض المقدمة من طرف البلدية المعنية ُتساندكم في طريقكم إلى العمل والتأهيل
المهني ،كالذي تقدمه مدينة هاله من خﻼل محفظة الترحيب  Willkommensmappeالمعدة
خصيصاً لﻼجئين الشباب.

مرافقة الوصول التابع لمبادرة الوﻻية الكوادر المتخصصة تحت
المجهر في وﻻية ساكسونيا أنهالت ()FiF

يقوم مرافقات ومرافقو الوصول في وﻻية ساكسونيا أنهالت بربط الكوادر المتخصصة مع
الشركات والمؤسسات .ويساعدكم شركاء التواصل في هذا البرنامج في البحث عن عروض عمل
مﻼئمة لدى الشركات والمؤسسات في وﻻية ساكسونيا أنهالت .إن شركاء التواصل في هذا
البرنامج:
• ُيصممون بالتعاون معكم نََمطاً تحليلياً للقدرات ويضعون خطة للتطور المهني والشخصي.
ن إلى جانبكم كشركاء تواصل خﻼل فترة
• يرافقونكم في اﻻندماج في الحياة المهنية ويبقو َ
اﻻختبار أو التدريب العملي.
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نظرة سريعة :المداخل إلى العمل والتأهيل المهني
مباشرة بعد مغادرة مركز اﻻستقبال  /اﻻستقرار في البلدية

• التأهيل المهني
• التحضير للتأهيل المهني
• الخدمة التطوعية اﻻتحادية
• تدريب عملي متزامن مع التأهيل المهني والدراسة الجامعية
• تدريب عملي للتوجيه المهني
• تدريب عملي لغرض تأهيل مهني
يجب الحصول على موافقة دائرة شؤون اﻷجانب
مدة التدريب العملي :مقيدة زمنيًا (المدة القصوى)
• تدريب عملي لتحديد الصﻼحية
• تدريب استطﻼعي
• عمل تطوعي
يجب الحصول على موافقة دائرة شؤون اﻷجانب

بعد  3أشهر وبعد اﻻستقرار في البلدية

• عمل ،شهادة جامعية المانية
• عمل ،شهادة جامعية أجنبية
• عمل بصفة كادر إداري
• عمل في مجال البحث العلمي والتطوير
• كل اﻷعمال اﻷخرى
• عمل لدى شركات العمالة المؤقت
يجب الحصول على موافقة دائرة شؤون اﻷجانب
يجب الحصول على موافقة وكالة العمل
اختبار اﻷولوية ﻻ يوجد اختبار اﻷولوية
ﻻ بد من امتﻼك البطاقة الزرقاء أو شهادة جامعية المانية

بعد  15شهر
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حقوقكم بصفتكم عامل

سيتوفر لكم في سوق العمل اﻷلماني من خﻼل تشريعات قانونية محددة حمايًة من اﻷعمال
السيئة واﻷجر المتدني.
ُ )1تَنظم من خﻼل عقد العمل الكتابي حقوقكم وواجباتكم (وظائف العمل ،الدفع ،مدة فترة
اﻻختبار ،أوقات العمل ،مكان العمل ،اﻷجر ،اﻻجازات وغيرها) .وفي كل اﻷحوال عليكم أن
تنتبهوا إلى أنه يجب أن يكون لديكم نسخة من عقد العمل وأن يتضمن العقد توقيع
الطرفين.
َ )2يسري في المانيا يوم العمل المكون من ثماني ساعات عمل .وساعات العمل اﻻسبوعية
منظمة حسب اتفاقات أجور جماعية وﻻ يتجاوز في العادة  40ساعة .توجد انحرافات عن
ذلك في بعض المهن .يتم دفع أجور اضافية مقابل العمل في الليل وأيام اﻵحاد والعطل
الرسمية.

 )3يسري في كل المانيا الحد اﻷدنى القانوني والموحد لﻸجور ويبلغ  8ونصف يورو للساعة.
ولكل عامل الحق القانوني في هذا اﻻجر .استعلموا قبل توقيع عقد العمل ،إذا كان يوجد
اتفاق أجور جماعي ،أم يمكنكم أن تتفاوضوا مع رب العمل على اﻷجر.

 )4إذا كنتم تعملون ،فإن لكم الحق في الحصول على تأمين اجتماعيُ ،يَسمى الضمان
اﻻجتماعي .وبهذا الضمان تكونون مأمنين ضد اﻷخطار الكبيرة ،على سبيل المثال ضد
اﻷمراض والحوادث والبطالة .يتم تمويل التأمين اﻻجتماعي من جزء من رواتبكم ويتم خصم
هذا المبلغ تلقائياً من أجوركم .واﻻستثناء هو التأمين الصحي اﻻلزامي .فهذا التأمين يتم
بناًء على اختياركم الشخصي وبعدها يتم احتساب المبلغ المطلوب ثم ُيخصم من الراتب
الشهري.

• كل اﻷعمال اﻷخرى
• تدريب عملي مع أوقات عمل أطول
• عمل لدى شركات العمالة المؤقت

بعد  48شهر

• إجراءات دعم وتشجيع من وكالة العمل اﻻتحادية
• إجراءات للتحضير للتأهيل المهني „تأهيل مهني مؤسسي“

يجب الحصول على موافقة دائرة شؤون اﻷجانب
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تطلعون هنا على المزيد من المعلومات حول التأمين الصحي
والتعليمات الخاصة بالﻼجئين (باللغة اﻷلمانية واﻻنكليزية).

قسيمة العﻼج

إذا كنتم تعيشون في إحدى البلديات ،فإن هذه البلدية هي المسؤولة عن رعايتكم الصحية .لكي
تتمكنوا من مراجعة الطبيب ،ﻷمر يتعلق بكم أو بأوﻻدكم ،فأنتم بحاجة إلى قسيمة العﻼج.
وللحصول على قسيمة العﻼج يتعين عليكم أن تقدموا طلباً لدى دائرة الشؤون اﻻجتماعية
المختصة .ويجب عليكم أن تبرزوا هذه القسيمة أمام الطبيب ،إذ يتم على هذه القسيمة تدوين
الخدمات التي قدمها الطبيب لكم.
يتم إصدار قسائم العﻼج عادًة لمدة ثﻼثة أشهر .انتبهوا دومًا إلى تاريخ صﻼحية
قسيمة العﻼج الخاصة بكم!

التواصل مع الطبيب

قد تكون الصعوبات في التواصل اللغوي سبباً في تأخير أو عرقلة عﻼج اﻷمراض .إن الطبيب
العام أو طبيب اﻷسنان ملزم طبقًا لقانون حقوق المرضى أن يشرح لكم بالتفصيل نوع ومحتوى
العﻼج المطلوب .الكثير من العيادات الطبية عندها استمارات بلغات متعددة.

استعلموا هناك عن وجود هذه اﻻستمارات .وإذا لم تشعروا بالثقة بأنفسكم في القدرة على
التواصل الجيد مع الطبيب ،فاذهبوا إلى الطبيب برفقة وسيط لغوي.
إذا أردتم مراجعة طبيب عام أو معالج نفسي في منطقتكم ويتحدث لغات أجنبية،
استخدموا اﻻستمارة اﻻلكترونية الصادرة عن اتحاد اﻷطباء .وهناك تجدون أطباء
باختصاصات متعددة في وﻻية ساكسونيا أنهالت.

نصيحة :لكي تستعدوا للمحادثة مع الطبيب ،استفيدوا من الدليل اللغوي الطبي (باللغات
اﻷلمانية ،العربية والفارسية).
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بعد أن يتم تحويلكم إلى إحدى البلديات ،فإن هذه البلدية ستصبح هي المسؤولة عن َتَحمل
تكاليف المعالجة الطبية العامة ومعالجة اﻷسنان وتؤمن لكم الرعاية الطبية.
ومبدئيا ً سوف يتم تأمين الرعاية الطبية لكمَ .تَتَلقون خدمات طبية متنوعة وذلك يرتبط بنوع
اقامتكم وفيما إذا تم اﻻعتراف بكم كﻼجئين أم أنه لم يتم بعد البت في طلب لجوءكمَ .سَتعرفون
في هذا الفصل ،ما اﻷمور التي يجب عليكم اﻻنتباه لها بعد استقراركم في البلدية عند مراجعة
أحد اﻷطباء وكيف يتم في وﻻية ساكسونيا أنهالت معالجة اﻷشخاص الذين ليس لديهم تأمين
صحي ومن يقدم المساعدة في حاﻻت الطوارئ.

الرعاية الطبية

إذا حصلتم على اﻻعتراف بكم كﻼجئين أو َتَتلقون
مساعدات اجتماعية حسب القانون اﻻجتماعي،
فيمكنكم أن ُتَسجلوا في إحدى شركات التأمين
الصحي.

تتلقون في هذه الحالة خدمات كاملة للرعاية
الصحية .إذا كنتم ﻻ تزالون طالبي لجوء ،فإن
ال--تأم-ي-ن الصحي ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه ط-ب-ق-اً ل-ق-ان-ون
المساعدات لطالبي اللجوء .تتلقون مبدئياً رعاية
طبية وفق مستوى التأمين الصحي القانوني .لكن
َتسري هنا بعض التقييدات:

• َتقتصر العناية والرعاية الطبية على اﻵﻻ م
المفاجئة واﻷمراض الحادة .ﻻ يتم في العادة
عﻼج اﻷمراض المزمنة .يتلقى طالبي اللجوء ،في
كل اﻷحوال ،الخدمات الوقائية ،مثل اللقاحات
المطلوبة لﻸطفال.
• ﻻ يتم تقديم الخدمات السنية في مجال أطقم اﻷسنان إﻻ إذا كان ذلك ضرورياً وﻻ يمكن
ﻷسباب طبية تأجيله.
ُتوفر لكم ،بعد مرور  15شهرا ً على اقامتكم ،خدمات التأمين الصحي القانوني بشكل كامل.

تتلقى الحوامل والنفساء (الى نهاية اﻻسبوع الثامن بعد الوﻻدة) مؤازرة ودعماً طبياً عن طريق
اﻷط-ب-اء وال-ق-اب-ﻼت ال-ق-ان-ون-ي-ات .وي-مكن-ه-ن أن يُق-دم-ن ق-ب-ل الوﻻدة طلباً لدى دائرة الشؤون
اﻻجتماعية للحصول على التجهيزات اﻷولية للمولود الجديد.
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مساعدة طبية مجانية :مبادرة  MediNetzفي ماغديبورغ

إن مبادرة  MediNetzعبارة عن مجموعة من اﻷطباء وطﻼب الطب النشيطين وهي تقدم خدمات
طبية لﻼجئين مع أو دون إقامة نظامية .ومبادرة  MediNetzفي هاله وماغديبورغ تقدم مساعدة
طبية لﻼجئين والمهاجرين ،دون النظر إلى حالة التأمين الصحي .الوساطة والعﻼج يتم مجاناً
وبصورة سرية.
يتم خﻼل ساعة المراجعة اﻻسبوعية ترتيب المواعيد الضرورية مع اﻷطباء والطبيبات ،الذين
ُيظهرون استعدادهم ﻹجراء العﻼج بسعر ُمخَفض وبصورة سرية .استعلموا عن أوقات المراجعة
المحددة في تلك المدن.

مساعدة لﻸشخاص ذوي اﻻعاقات السمعية والبصرية

يمكنكم في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،إذا كان لديكم إعاقة سمعية أو بصرية ،أن ُتراجعوا مراكز
اﻻستشارة والروابط المختصة بتلك اﻹعاقات .تواصلوا مع مراكز اﻻستشارات الحسية في وﻻية
ساكسونيا أنهالت ،إذا كان لديكم إعاقة سمعية أو بصرية وكنتم تبحثون عن مساندة.

ُمَساندة للنساء الﻼجئات في حالة الحمل

تستطيعون في مناطق متعددة في وﻻية ساكسونيا أنهالت أن تتواصلوا مع مراكز استشارات
الحمل .تتلقون في هذه المراكز في منطقتكم استشارة متخصصة ومساندة شاملة في كل
المسائل المتعلقة بالحمل والوﻻدة .وهذه الخدمة ذات طابع سري وعند الرغبة دون ذكر اﻻسم.
إذا كان لديكم أسئلة ُملحة ،فاتصلوا على تلفون المساندة المسمى „الحوامل في شّدة“ على
الرقم التالي .08004040020 :وهذا التلفون يعمل على مدار الساعة ومجاني.

يمكنكم أيضاً أن تحصلوا على استشارة الكترونية تابعة لهاتف اﻻستعانة.
تجدون هنا عناوين ﻻستشارة موثوقة عن طريق اﻻيميل وﻻستشارة
محادثة فردية (بعد تحديد موعد مسبق).
إذا كنتم تفضلون استشارة فردية في منطقتكم ،فستجدون هنا
(البحث طبقاً للرمز البريدي للمدينة) مركز استشارات الحمل اﻷقرب
إلى منطقتكم.

45

الفصل  – 6الرعاية الطبية والمساعدة في الحاﻻت الخاصة

حاﻻت الطوارئ العامة – معلومات هامة ﻷمانكم الشخصي

حاﻻت الطوارئ الصحية الحادة هي عبارة عن أمراض واصابات تستدعي معالجة طبية فورية.
و ُيطلق على هذه الحاﻻت أيضاً اسم :الحاﻻت المهددة للحياة .وينطوي ضمن هذه الحاﻻت ما
يلي:
• اﻻصابات المترافقة مع نزيف وكسور
• ضيق التنفس
• آﻻم وأوجاع في القلب
• ت سمم ا ت
• حروق بليغة
• حاﻻت اﻹغماء
يوجد في وﻻية ساكسونيا أنهالت لعﻼج
الحاﻻت الطارئة شبكة متكاملة للرعاية
الصحية .تتحمل الجهة المعنية بكم التكاليف
الناتجة عن عﻼج الحاﻻت الطارئة في
المشفى.

ليس لكم الحق في عﻼج سريع في أحد المشافي ،إﻻ إذا كان اﻷمر يتعلق بحالة طوارئ حادة.
إن أرقام الطوارئ  110و  112مخصصة لحاﻻت الطوارئ المهددة للحياة! ﻻ تتصلوا على
هذه اﻷرقام إﻻ إذا كان اﻷمر فعًﻼ حالة طوارئ مهددة للحياة .وكذلك خدمة الطوارئ في
المشافي فإنها معدة لحاﻻت الطوارئ الصحية.

مراكز الرعاية النفسية اﻻجتماعية

ي-ت-ل-قى ال-ﻼجئ-ون ال-ذي-ن ل-دي-ه-م صع-وب-ات ن-فسي-ة مساع-دة م-ن خ-ﻼل عيادة الخدمة النفسية
اﻻجتماعية ومراكز الرعاية النفسية اﻻجتماعية في هاله وماغديبورغ .خﻼل جلسة المحادثة
الفردية يتم مراعاة أصولكم الثقافية وُتَقَدم المساعدة هناك في العادة بعدة لغاتُ .يَقدم لكم
العاملون في هذه المراكز:
• مشورة نفسية مجانية وخطة للعﻼج
• مشورة اجتماعية مرافقة
• فرصة للمشاركة في عروض جلسات اجتماعية نفسية ضمن مجموعة.
َر ِتبوا عند اﻻقتضاء موعدا ً لمحادثة مع أحد مراكز الرعاية النفسية في هاله أو ماغديبورغ.
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يَدع-م ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-م-ج-اني وال-متعدد اللغات المسمى “ “RefuSheان-دماج النساء
ال-ﻼجئ-ات وي-ق-دم م-ع-ل-وم-ات ح-ول ال-ح-ق-وق اﻷساسي-ة وإمكان-يات المساعدة عند
التعرض ﻻعتداء و ُيَزودكم بأرقام الطوارئ.

مساعدة عند التعرض لسوء معاملة بسبب التوجه الجنسي

َيسري قي المانيا المبدأ التالي :إن اﻷشخاص المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيًا وثنائيي
الجنس محميون من سوء المعاملة ولهم الحق أن يمارسوا توجههم الجنسي طبقًا ﻷرائهم
الخاصة.
ت
ا
ت
ش
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ا
ه
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ﻷ
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ي-وج-د ل
م-راكز التقاء خ-اصة لتقديم
اﻻستشارات .وافتتحت رابطة المثليين والسحاقيات في المدن الكبيرة في وﻻية ساكسونيا
أنهالت مجموعات عمل وجمعيات ومبادراتُ .تعتبر أيضاً مراكز مساعدة اﻻيدز نقاط التقاء
مناسبة فيما َيخص المشاكل المتعلقة بالتوجه الجنسي.

مساعدة عند التعرض ﻻعتداءات عنيفة

إذا وقعتم ضحية ﻻعتداء اليمين المتطرف ،فستجدون في وﻻية ساكسونيا أنهالت في أماكن
كثيرة مراكز استشارات متخصصة ُتَسمى „استشارات الضحايا المتنقلة“ .وهذه المراكز تقدم لكم
المشورة مباشرة (بلغات متعددة) ومساندة عملية لكي تتمكنوا من تحصيل حقوقكم .هذه
المراكز ُتساندكم في تحصيل حقوقكم بصفتكم متضررين ،مثًﻼ لتحصيل حقوقكم في التعويض.
كما ترافقكم هذه المراكز إلى الدوائر الرسمية وتقدم لكم المشورة ،مثًﻼ في اﻷمور المتعلقة
بتمويل أتعاب المحامي.
إن شريك التواصل على مستوى المانيا في حاﻻت العسر واﻷزمات الحادة هي منظمة:
Der Weisse Ring
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حماية خاصة للنساء الﻼجئات ،اللواتي يتعرضن للتهديد

طبقاً للقانون اﻷلماني فإن النساء والرجال لهم الحقوق نفسها .والجميع لهم الحق في الحياة دون
عنف أو اضطهاد .يتعين على كل الناس الذين يعيشون في المانيا أن يحترموا القانون .بصفتكم
ضحايا للتمييز بسبب جنسكم ،يمكنكم أن تدافعوا عن أنفسكم وأن تحصلوا على حماية قانونية.

توجد في وﻻية ساكسونيا أنهالت مساندة للنساء اللواتي يقعَن في شدة في المانيا نتيجة اﻻتجار
بالنساء ،الزواج القسري والعنف المتعلق بالشرفُ .يَقَدم كذلك للنساء ،اللواتي يعملن أو قد
عملن في الدعارة ،مشورة ومساندة.
ت تعيشين في زواج قسري أو ضحية لعنف بسبب ما ُيَسمى „الشرف المجروح“ ،فيمكن ِ
إذا كن ِ
ك
اﻻستفادة من عروض خدمات مركز الخدمة المسمى  VERAفي ماغديبورغ وهناك تحصلين على
مساندة نفسية اجتماعية أو على مساعدة في البحث عن مسكن آمن.

ُتَقدم بيوت النساء في مناطق عديدة في وﻻية
ساكسونيا أنهالت حماية للنساء.وعند الحاجة،
تستطيعين اللجوء إلى المكلفين بملف
المساواة في المدن والدوائر .يوجد في مدينة
هاله بيت النساء الﻼجئات المسافرات
لوحدهن مع أوﻻدهن ،الذين تعرضوا
للعنف أو يشعرون أنهم مهددون.
تجدون هنا قائمة
تتضمن بيوت مساعدة
النساء في المانيا.

 = SCHUTZ FÜR FRAUENحماية النساء

إن هاتف اﻻستغاثة المسمى „العنف ضد النساء“ هو عرض ﻻستشارة يعمل على مستوى المانيا
للنساء ،اللواتي َتَعَرضن أو يتعرضن للعنف .يتم تقديم المساندة للمتضررات من كل الجنسيات
على الرقم التلفوني  08000116016ومن خﻼل استشارة الكترونية عن طريق اﻻيميلُ .تَقَدم
كذلك مشورة لﻸقارب واﻷصدقاء والمتخصصين دون ذكر اﻻسم ومجاناً وهذه المشورة تقدم ب
 15لغة.
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النظام المدرسي في وﻻية ساكسونيا أنهالت

ُيَدا وم اﻻطفال في البداية لمدة  4سنوات في المدرسة اﻻبتدائية (من الصف اﻷول إلى الرابع).

يستطيع اﻻطفال والشباب في وﻻية ساكسونيا أنهالت بعد المدرسة اﻻبتدائية أن يختاروا بين
أربع أنواع مختلفة للمدرسة وذلك طبقاً لهدفهم المهني ولقدراتهم.
إن امكانية التبديل بين هذه المدارس في مرحلة ﻻحقة تظل قائمة.

 = Schuleمدرسة

 .1المدرسة اﻻعدادية َيستطيع ابنكم في هذه المدرسة أن يحصل على شهادة المدرسة
اﻷساسية أو الشهادة المدرسة المتوسطة الثانوية ،لكي َيَتمكن من انجاز تأهيل وتعليم مهني
مزدوج أو َتَعلم مهنة (من الصف الخامس إلى العاشر).
 .2المدرسة الثانوية َيحصل ابنكم في هذه المدرسة على الشهادة الثانوية العامة ،لكي يتمكن
فيما بعد ،مثًﻼ ،من الدراسة في احدى الجامعات أو المدارس العليا (من الصف الخامس
إلى الثاني عشر).
 .3المدرسة الشاملة يستطيع ابنكم في هذه المدرسة أن يحصل على شهادة المدرسة
اﻷساسية ،أو شهادة المدرسة المتوسطة الثانوية أو الشهادة الثانوية (من الصف الخامس
إلى الثاني عشر أو الثالث عشر)
 .4المدرسة اﻻقليمية  Gemeinschaftsschuleيستطيع ابنكم في هذه المدرسة تحصيل كل
أنواع الشهادات المدرسية ،بما فيها شهادة الثانوية العامة (من الصف الخامس إلى الثاني
عشر أو الثالث عشر).
 .5مدرسة الدعم الخاصة يستطيع ابنكم ،إذا كان بحاجة إلى دعم تعليمي خاص ،مثل وجود
إعاقة ،أن يحصل في هذه المدرسة على شهادة مدرسة الدعم الخاص أو شهادة التعليم
اﻷساسي (من الصف اﻷول إلى العاشر).
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بعد انتقالكم إلى إحدى البلدياتَ ،س ُيصبح ﻷطفالكم الحق في الحصول على دعم التعليم والرعاية
في روضة اﻷطفال  Kita.يجب على اﻷطفال الذين في سن التعليم اﻻلزامي أن ُيَدوموا في إحدى
المدارس .ويَتعين عليكم بصفتكم اﻷب واﻷم أن تتطلعوا جيداً على النظام المدرسي اﻷلماني،
لتتمكنوا جيداً من مساندة ودعم أطفالكم.
ستعرفون في هذا الفصل ،ما الذي يتعين عليكم اﻻنتباه له عند تسجيل ابنكم في الروضة أو في
إحدى المدارس.

روضة اﻷطفال ()Kita

َتدعم رياض اﻷطفال اﻻندماج اﻻجتماعي واللغوي وكذلك النمو في مرحلة الطفولة المبكرة
لﻸطفال من كل اﻷعمار دون النظر إلى أصولهم .اﻷطفال الﻼجئون لهم الحق القانوني في الحصول
على مكان في روضة اﻷطفال كما لﻸطفال اﻻلمان وذلك اعتبارا ً من السنة اﻷولى من عمرهم.

يجب عليكم أن َتسعوا بأنفسكم للحصول على مكان في روضة اﻷطفال .وشريك التواصل المباشر
هو مكتب شؤون الشباب .استعلموا لدى مكتب الشؤون اﻻجتماعية المعني بكم ،ما الخطوات
الواجبة للتسجيل في روضة اﻷطفال .الرجاء أن تنتبهوا :يجب للحصول على مكان في روضة
اﻷطفال اﻻنتظار طويًﻼ .وإذا احتجتم إلى مكان رعاية ،لكي تمارسوا عملكم ،فستحصلون عادًة
بسرعة على مكان رعاية.

الدوام في روضة اﻷطفال ليس مجانًا .يمكنكم أن تقدموا طلبًا ،لكي َتَتحمل البلدية
التكاليفَ .تواصلوا لهذا الغرض مع مكتب الشؤون اﻻجتماعية المختص.
توجد في وﻻية ساكسونيا أنهالت  20روضة ترحيبية تتضمن رعاية
خاصة لﻸطفال الﻼجئين .استعلموا ،هنا ،أين تجدون واحدًة من رياض
اﻷطفال.

التعليم اﻻلزامي للقاصرين

كل اﻷطفال والفتيات من عمر  6سنوات وكذلك الشباب اليافعين ملزمون بالدوام في إحدى
المدارسَ .يسري هذا التعليم اﻻلزامي القانوني على اﻷطفال المصحوبين وغير المصحوبين
بذويهم وكذلك على الشباب ،الذين تقل أعمارهم عن  18سنة (القاصرين)َ .يبَدأ التعليم اﻻلزامي
بالنسبة لﻸطفال الﻼجئين منذ وصولهم إلى البلدية المعنية .ومع هذا الوصول يرتبط أيضًا الحق
في التعليم .ابذلوا جهودكم ،لكي َيحصل طفلكم بسرعة على هذا الحق.

أنتم بصفتكم الوالدين مسؤولون بعد مغادرتكم مركز اﻻستقبال الرئيسي أن يداوم ابنكم كل
يوم في المدرسة .وإذا كان ابنكم مريضًا ،يجب عليكم فورا ً أن تخبروا المدرسة بذلك .وإذا
لم ُيَدا وم ابنكم في المدرسة ،فقد َيتََرتب على الغياب غرامة مالية.
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الديمقراطية وحقوق اﻹنسان :مبادئ حياتنا المشتركة

ك ﻻجئ َتبَحُث عن حماية في المانيا وبلدنا َيضمُن لجوًء من المﻼحقة السياسية ويقدُم
أنت بصفت َ
حماية من الحرب والحرب اﻷهلية.

وهذه الحماية هي جزء من نظام حكمنا الديمقراطي .وهذا النظام يشمل حقوق اساسية وإنسانية
شاملة ،وهي تشكل أساس مجتمعنا .وحقوق اﻻنسان في المانيا مضمونة في القانون اﻷساسي
اﻷلماني الصادر عام  1949وفي اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان الصادر عن اﻷمم المتحدة عام
 1948وكذلك في ﻻئحة الحقوق اﻷساسية الصادرة عن اﻹتحاد اﻷوروبي عام  .2000وحقوق
اﻷطفال محمية من خﻼل اتفاقية حقوق اﻷطفال الصادرة عن اﻷمم المتحدة عام .1989
المانيا هي جمهورية ديمقراطية .رئيس الدولة والبرلمان والحكومة َيجري انتخابهم
ديمقراطياً ،وكذلك برلمانات حكومات المقاطعات الستة عشرة واﻹدارات الذاتية للمدن
والبلديات .واﻻنتخابات كلها تكون سرية.

وكل واحدة أو واحد لها الحق او له الحق أن ُتعبر أو ُيعبر عن رأيها أو رأيه بحرية وأن
يتجمع وأن يتظاهر َتعبيرا ً عن آراءه السياسية .والكل لهم الحق أن َينَتموا إلى اﻷحزاب
والنقابات أو إلى الجمعيات الديمقراطية اﻷخرى.
الكثير من الناس في المانيا َينَشطون لمصالحهم الثقافية واﻻجتماعية والرياضية في
جمعيات وروابط ،وهذه الجمعيات والروابط َتضطلع بالكثير من وظائف المجتمع.

كل الناس متساوون أمام القانون .والحكومة والدوائر الرسمية مقيدة بالدستور والقوانين.
ومن يرى أن حقوقه قد ُهِضَمت ،فيمكنه أن ُيَدا فع عن نفسه من خﻼل تقديم شكوى أو
أمام المحاكم ويجب أن ﻻ َيلحقه ضرر بسبب ذلك .ومن ُيحاول أن َيرشي الموظفين،
فعليه أن َيتَوقع عقوبة قاسية.
الرجال والنساء َيتََمَتعون بحقوق متساوية .وهذا ينطبق على القرار حول أسلوب الحياة
الشخصي وعلى الحق في العمل واﻻختيار الحر للمهنة وكذلك على حق التصرف بالدخل
الشخصي .والنساء في المانيا َتعمل في كل المهن وأيضاً في المراكز القيادية.

لﻸطفال الحق في الحصول على تربية خالية من العنف وفي التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي .واﻵباء
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تسجيل ابنكم في المدرسة

عندما تستقرون في البلدية وتسجلوا أنفسكم لدى دائرة شؤون اﻷجانب أو في مكتب تسجيل
الساكنين ،يتعين عليكم أن تسجلوا ابنكم للدوام في المدرسة وللحصول على الرعاية بعد
المدرسة في مدرسة الرعاية النهارية  .Hort.شريككم في التواصل فيما َيخص التسجيل هو مكتب
شؤون التعليم اﻻقليمي في وﻻية ساكسونيا أنهالت .والرجاء أن تنتبهوا :يجب أن يتم تسجيل
أبنائكم ،الذين هم في سن التعليم اﻻلزامي ،لدى مكتب شؤون التعليم اﻻقليمي حتى غاية اﻷول
من آذار في السنة التي تسبق سنة اﻻلتحاق بالمدرسة .إذا تم نقلكم إلى البلدية المعنية بكم بعد
هذا التاريخ ،فيمكنكم مراجعة مكتب شؤون التعليم.
قبل اﻻلتحاق بالمدرسة يوجد ايضاً فحص طبي .وهذا الفحص منصوص عليه قانوناً وسوف
يبلغكم مكتب الشؤون الصحية بموعد فحص طفلكم.
هل تودون أن تعرفوا ،كيف يبدو يوم المدرسة في إحدى المدارس اﻻبتدائية
وما هي الرحﻼت المدرسية والمحادثات مع أولياء اﻷمور؟ استعلموا إذا ً على
الوجه اﻷحسن في هذا الكتيب (باللغات اﻷل مانية واﻻنكليزية والفرنسية
والعربية).

مساعدات للتعلم والمشاركة – الحزمة التعليمية

إن طعام الغداء في المدرسة واللوازم المدرسية ُتَكلف نقودا ً .تستطيعون ،ضمن بعض الشروط،
أن ت-حصل-وا ﻻب-ن-ك-م ال-ق-اصر ع-لى مسان-دة م-ال-ي-ة .وه-ذه ال-مسان-دة ُت-سَمى مسان-دات ل-ل-تعلم
والمشاركة ،اختصارا ً :الحزمة التعليمية.

وإذا رغبتم أن تحصلوا على هذه المساندة ،فراجعوا مكتب الشؤون اﻻجتماعية المختص ،أو
الجهة التي تتلقون منها المساندة.

تجدون في الكتيب ،الُمَعد بعدة لغات ،بعنوان معلومات للوالدين „المدرسة“ ،أجوبة على
اﻻسئلة الهامة التي يطرحها الوالدان بخصوص المدرسة والتعلم في وﻻية ساكسونيا أنهالت
مرفقة بمعلومات كثيرة حول بداية العام الدراسي ،المواد الدراسية ،التحضير للمدرسة،
الحضانة النهارية ،واجب اﻻشراف والمساعدة الصحيحة من اﻷبوين لطفلهم.

واﻷمهات لهم حقوق متساوية فيما َيَتعلق بتربية أبناءهم .وأولياء اﻷطفال يمكنهم المشاركة من خﻼل
مجلس اﻵباء حول اﻷمور المتعلقة برياض اﻷطفال.
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التعرف أكثر على الحياة في المانيا والتأقلم اﻷفضل

يتم في المانيا تنظيم التعايش اﻻجتماعي من خﻼل القانون اﻷساسي اﻷلماني .تجدون هنا
الفقرات اﻷكثر أهمية من القانون اﻷساسي لجمهورية المانيا اﻻتحادية.

لكي تطلعوا على اﻷمر الذي ُيَشكل الحياة في المانيا وكيف ُتَحضروا أنفسكم تحضيرا ً جيدا ً يتعلق
بأوضاع معينة في حياتكم الجديدة .استخدموا المرشد اﻻلكتروني المتعدد اللغات وعنوانه:
الوصول – ارشادات توجيهية للحياة في المانيا (مجاني).

معلومات هامة لحياتكم في المانيا ،لتفهم المجتمع والنظام القانوني والسياسي اﻻلماني تجدونها
في الدليل اﻹرشادي المتعدد اللغات بعنوان :مرحباً في المانيا – معلومات للمهاجرين الصادر
عن المكتب اﻹتحادي للهجرة والﻼجئين.

تحصلون على معلومات هامة وكثيرة عن مبادئ الحياة في المانيا في الكتاب الُمَسمى :المانيا –
معلومات أولية لﻼجئين (باللغة العربية واﻷلمانية).

تعزيز العيش المشترك من خﻼل نشاطات محلية

تنتعش الديمقراطية من خﻼل مشاركة الناس ومن دفاعهم وجهودهم في سبيل مصالحهم .وهذه
اﻻمكانية متاحة مبدئياً لﻼجئين أيضاً .سوف ُتَسر وتفرح الكثير من الجمعيات ،إذا أظهرتم
اﻻهتمام وشاركتم في نشاطاتها .الكثير من المهاجرين أسسوا جمعيات إدارة ذاتية للمهاجرين،
وهذه الجمعيات تؤدي دورا ً مهماً في التعايش السلمي وفي تماسك المجتمع في المانيا .توجد
امكانيات كثيرة ومتنوعة من أجل مساعدة المهاجرين الجدد إلى المانيا أو أبناء البلد اﻷصلي
أثناء تأقلمهم مع محيطهم الحياتي الجديد .إن مشاريع التعاون المباشرة من خﻼل وكالة
المتطوعين المحلية تقدم عروض دعم وتشجيع مﻼئمة.
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كل الناس لهم الحق بأن ُيعاملوا معاملة محترمة .وأي استخدام للعنف الجسدي يكون ممنوعاً.

ولكل واحدة أو واحد الحق بأن ُتمارس أو ُيمارس بحرية ديانتها أو ديانته .ومعظم الناس في المانيا
مسيحيون بروتستانت أو مسيحيون كاثوليك وأغلب اﻷعياد الرسمية وكثير من العادات في المانيا لها

أصل وجذور مسيحية.

إضافة لذلك ،فقد تأثرت الثقافة اﻷلمانية تأثرا ً واضحاً بالعديد من اليهوديات واليهود .واليوم يعيش في

المانيا الكثير من المسلمات والمسلمين .وإضافة لذلك يوجد في المانيا مجموعات دينية أخرى عديدة

وكثير من الناس ليس لديهم انتماء ديني.

وﻻ يجوز أن يتعرض إنسان ﻹساءة معاملة بسبب دينه أو معتقده .وحرية الرأي تتضمن أيضاً الحق في

انتقاد اﻷديان أو المجموعات الدينية .وﻻ يجوز أن يتعرض إنسان لسوء معاملة بسبب أصله ولون

بشرته وجنسه وهويته الجنسية وعمره أو بسبب إعاقة جسدية .والناس ذوو الميول الجنسية المثلية
في المانيا يجب عليهم أن ﻻ َيعزلوا أنفسهم عن المجتمع ويمكنهم أن َينالوا إعترافاً رسمياً بعﻼقتهم
مع شريكهم ،أسوة بالعﻼقة الزوجية.

والتعامل النقدي مع الجرائم اﻷلمانية ،التي ُار ِتكبت أثناء حكم النازية بين عامي  1933و ،1945له في
المانيا مكانة هامة .فالعنصرية ومعاداة السامية منبوذتان اجتماعيا .وإنكار حصول اﻹبادة الجماعية

التي وقعت على اليهود ُيعَتبر جريمة جنائية.

والحقوق اﻷساسية تشكل أيضًا اﻷساس لتعامل متسامح وﻻئق بين البشر.

توجد في بعض مدن وﻻية ساكسونيا أنهالت رفقاء (شركاء) لﻼجئين وهذه ُيطلق عليها رفقاء
الوصول .ومن خﻼلها تستطيعون أن تساهموا في أن يكون التأقلم لﻼجئين الجدد في المدينة ومع
الحياة اليومية أكثر سهولًة و ُيسرا ًُ .تعتبر المعارف اللغوية اﻻلمانية مهمة في هذا الشأن .لكي
تسان?دوا أح?د ال?م?ه?اج?ري?ن ال?ج?دد ،سج?ل?وا أن?فسكم ل?دى إح?دى وك?اﻻت ال?متطوعين المحلية
.Freiwilligen-Agentur.
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بعد انتقالكم إلى إحدى البلديات في وﻻية ساكسونيا أنهالت َسُتَتاح لكم امكانيات كثيرة ،لكي
تقوموا بتنظيم حياتكم بشكل مستقل .ولهذا يتعين عليكم أن تعرفوا بالتفصيل ،ماذا يعني قرار
المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين  BAMFبالنسبة لكم .ستعرفون في هذا الفصل التعليمات
القانونية الهامة المتعلقة بقضية اللجوء وأنواع الحماية الممكنة .وستعرفون أيضا ً ما الجهات التي
تقدم لكم استشارات تتعلق بقانون اﻻقامة ومن يساعدكم بالنصح والتوجيه في هذا الشأن.

وضع الحماية والنتائج المترتبة عنه

يصدر عن المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين أربع أنواع مختلفة للحماية:

i
اثبات وجود مانع
من التسفير

إقامة اتصاﻻت – لقاء مع الناس – اكتساب مهارات = الخدمة
التطوعية اﻻتحادية ()BFD

يمكنكم ،بصفتكم ﻻجئين ،في وﻻية ساكسونيا أنهالت ،أنتم أو أبناءكم في إطار البرنامج
الُمَسمى :الخدمة التطوعية اﻻتحادية المرتبطة بالﻼجئين ،أن ُتجروا اتصاﻻت مع أناس ُجدد
وأن تجربوا مواهبكم .إن الخدمة التطوعية اﻻتحادية متاحة لليافعين والشباب الذين تزيد
أعمارهم على  16سنة .يستطيع المتطوعون في وﻻية ساكسونيا أنهالت أن يقدموا خدماتهم في
 300بلدية محلية .تستمر مدة الخدمة التطوعية  6أشهر على اﻷقل و  18شهرا ً على اﻻكثر.
َيحصل المشاركون خﻼل فترة الخدمة التطوعية على مصروف جيب وعلى تأمين اجتماعيُ .تعتبر
عروض التعلم والتأهيل جزًء أساسياً من برنامج الخدمة التطوعية اﻹتحادية .ترفع الخبرات
العملية المكتسبة خﻼل لقاءات الشباب وفي مراكز اللقاءات من سوية عﻼقاتكم اﻻجتماعية
وتوسع فهمكم لمقاطعة ساكسونيا أنهالتُ .تعتَبر الخدمة التطوعية اﻻتحادية ُمفيدة خﻼل الفترة
مابين اﻻنتهاء من المدرسة إلى بداية التأهيل المهني .واﻷهم هنا :أنكم تستطيعون هناك أن
تدربوا وتوسعوا معارفكم اللغوية.
تطلعون هنا على المزيد حول الخدمة التطوعية اﻻتحادية .BFD.

منح اﻻعتراف
بالحماية المؤقتة

منح اﻻعتراف
بصفة ﻻجئ

اﻻعتراف بحق
اللجوء السياسي

تحصلون على نوع اﻹقامة الخاص بكم في المانيا اعتمادا ً على قرار المكتب اﻻتحادي للهجرة
والﻼجئين .نوع اﻹقامة هو اﻷساس الذي ُتبنى عليه بقية القرارات الﻼحقة وكذلك حقوقكم في
الحصول على مساعدات في بلديات وﻻية ساكسونيا أنهالت.وهذا يشمل على سبيل المثال
مجال تحرككم في سوق التأهيل المهني والعمل وكذلك َيشمل السماح لكم بالمشاركة في دورات
اللغة واﻻندماج.
وبسبب اﻷهمية الشديدة لقرار المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين سوف يتم بالتفصيل
شرح اﻷنواع اﻷربعة المختلفة ،التي تتضمن منحكم الحماية ،بصفتكم طالبي لجوء.
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َجمع شمل اﻷسرة (لَم الشمل العائلي)

بصفتكم ﻻجئ ُمعترف به أو شخص حاصل على حق اللجوء ،لكم الحق القانوني ،أن ُتَقدموا طلباً
لجمع الشمل العائلي .ومن خﻼله َتطلبون ،أن ُيسمح لزوجتكم أو لزوجكِ وﻷوﻻدكم الُقصر غير
المتزوجين أن َيدخلوا بيسر وسهولة إلى المانيا .والجهة المسؤولة عن ذلك هي دائرة شؤون
اﻷجانب المختصة.
إن لم شمل العائلة الُم َيسر يكون ممكنًا ،إذا تم تقديم الطلب خﻼل  3أشهر من بعد
اﻹعتراف بكم كﻼجئ .ويكفي لذلك تقديم ما ُيسمى „طلب صيانة المهلة“ ،حيث يتم
تقديمه لدى دائرة شؤون اﻷجانب المختصة .ويتعين على اسرتكم أن ُتَقدم طلب
تأشيرة دخول لدى السفارة اﻷل مانية المختصة.

لقد تم توقيف معامﻼت جمع الشمل حتى غاية  15آذار  1018لﻸشخاص الحاصلين على حماية
دولية  .subsidiärوبعد هذه المهلة يمكنكم أن تقدموا طلب جمع شمل العائلة لدى وزارة
الخارجية اﻷلمانية.
الرجاء أن تنتبهوا :ﻻ يمكن تقديم طلب جمع شمل العائلة خﻼل فترة دراسة طلب لجوئكم .لكن
عائلتكم تستطيع أن َتسعى للحصول على موعد لدى السفارة اﻷلمانية.
ُتدير رابطة كاريتاس الخيرية (أبرشية ماغديبورغ) صندوقًا ماليًا لمساعدة الﻼجئين
ومن خﻼله يمكن تقديم دعم مالي في مسائل جمع شمل العائلة .وتجدون المزيد من
المعلومات حول اللجوء اﻻسري وجمع شمل العائلة هنا.

الفصل  – 9وضع اﻹقامة وقضية اللجوء

•
•

•

•

النوع اﻷول :يتضمن منحكم حق اللجوء طبقاً للمادة 6آ الفقرة  1من القانون اﻷساسي
اﻻلماني .وتحصلون على رخصة إقامة لمدة ثﻼث سنوات (رخصة إقامة مؤقتة) ووثائق سفر
المانية بديلة .بعد  3سنوات يمكنكم ،إذا حققتم الشروط المطلوبة ،أن تقدموا طلب للحصول
على اﻹقامة الدائمة.
النوع الثاني :يتضمن اﻻعتراف بكم كﻼجئ طبقاً ﻻتفاقية جنيف لحقوق الﻼجئين .تحصلون
على رخصة إقامة لمدة  3سنوات ووثائق سفر المانية بديلة .بعد ثﻼث سنوات تستطيعون
تقديم طلب للحصول على اﻹقامة الدائمة ،إذا حققتم الشروط المطلوبة.
النوع الثالث :يتضمن منحكم الحماية المؤقتة طبقاً للمادة  4الفقرة  1من قانون اللجوء.
تحصلون على إقامة مؤقتة لمدة عام واحد ،وهذه اﻹقامة يمكن تمديدها لمدة سنتين .بعد
مرور  5سنوات يمكنكم الحصول على الﻺقامة الدائمة.
النوع الرابع :يتضمن أنه تم التثبت من وجود أسباب تمنع التسفير إلى بﻼدكم طبقاً للمادة
 60الفقرة  5أو  7من قانون اﻹقامة .تحصلون على رخصة إقامة ﻷسباب إنسانية ومحددة
لمدة عام واحد .بعد مرور  5سنوات يمكنكم الحصول على اﻹقامة الدائمة.

تجدون هنا المزيد من المعلومات عن أنواع القرارات الصادرة عن
المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين .ولﻺجابة على المزيد من اﻷسئلة
راجعوا مكتب استشارات قضايا اللجوء التابع لمنظمة كاريتاس.

إذن إقامة مؤقت

إذا لم يتم البت بعد في قضية لجوءكم ،فستحصلون على إذن إقامة مؤقت .ويمكنكم بعد مرور
ثﻼثة أشهر أن تتحركوا بحرية في داخل المانيا من خﻼل إذن اﻹقامة المؤقت .ولكن يجب أن
يتمكن المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين ومكتب شؤون اﻷجانب المختص من التواصل معكم
في كل وقت .كما يتعين عليكم أن تحملوا معكم دائماً إذن اﻹقامة المؤقت وأن تبرزوه للشرطة
عند التفتيش على اﻷشخاص.

العودة اﻻختيارية إلى بﻼدكم

معلومات اضافية حول اللجوء وحماية الﻼجئين

ُيقدم المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين على موقعه اﻻلكتروني ومن خﻼل الكتيب اﻻلكتروني
بعنوان „مسار إجراءات اللجوء اﻷلماني“ معلومات مفصلة حول قانون اﻹقامة في المانيا وحول
إجراءات اللجوء.
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إذا تعين عليكم بعد رفض طلب لجوئكم مغادرة المانيا أو تريدون ﻷسباب أخرى أن تعودوا إلى
بﻼدكم (حتى لو لم يتم البت بعد في قضية لجوؤكم) ،فيمكنكم أن تستخدموا إمكانية العودة
اﻻختيارية .تزودكم دوائر شؤون اﻷجانب المختصة باستشارات حول إمكانيات إنهاء إقامتكم في
المانيا (جلسة العودة).
المكتب المختص بشؤون العودة المسمى  Kompetenzzentrum Rückkehrفي ماغديبورغ يعطيكم
اﻹمكانية أن تغادروا المانيا بحرية ودون مرافقة الشرطة وفي موعد تختارونه أنتم .وفي مكاتب
استشارات العودة ُتقدم لكم استشارة فردية ومفصلة حول عودتكم اﻻختيارية إلى بﻼدكم.
وتجدون هنا مراكز استشارات العودة اﻻختيارية في منطقتكم.
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عناوين ومراكز استشارة مختارة

جسر العمل زائد Jobbrücke PLUS

اندماج طالبي اللجوء والﻼجئين في العمل والتأهيل المهني
ماغديبورغ
www.jobbruecke-chance.de
Telefon: +49 391 7279882
شبكة الدعم „اﻻندماج من خﻼل التأهيل .“IQ

استشارات التأهيل واﻻعتراف بالشهادات هاله  /ماغديبورغ
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) /
)+49 391 40805-15/-10/-13 (MD

الصحة والحماية

مساعدة في حاﻻت اﻻعتداء العنيفة

تقديم استشارات متنقلة لضحايا اليمين المتطرف

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau
www.mobile-opferberatung.de
Telefon: +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /
)+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (DE
مساندة ومساعدة للنساء

بيت النساء الﻼجئات في هاله

Halle
www.migration-paritaet-lsa.de/ffh
Telefon: +49 345 5238115

هاتف اﻻستغاثة المسمى „العنف ضد النساء“ (مجاني)
www.hilfetelefon.de
Telefon: +49 8000 116016

 Veraمركز استشارات لمكافحة اﻻتجار بالنساء والزواج القسري
www.awo-sachsenanhalt.de
Telefon: +49 391 4015371

59

عناوين ومراكز استشارة مختارة

عناوين ومراكز استشارة مختارة
استشارة ومرافقة

استشارات المغتربين في وﻻية ساكسونيا أنهالت
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

مراكز الرعاية واﻻستشارة المنفردة

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/
beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/

معلومات حول قضايا اللجوء تقدمها رابطة كاريتاس لطالبي اللجوء في
وﻻية ساكسونيا انهالت (مركز استشارات اللجوء في هالبرشتات)
www.caritas.de
Telefon: +49 3941 609300

لعودة اﻻختيارية
Kompetenzzentrum Rückkehr.
استشارات للعودة اﻻختيارية للمواطنين غير اﻻوروبيي
www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/

َتَعلم اللغة اﻷل مانية

مراكز تقديم استشارات للمغتربي

www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html
أماكن تقديم دورات اﻻندماج

www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html

العمل والتأهيل المهني

الكوادر المتخصصة تحت المجهر ()FiF

مرافقة الوصول إلى العمل للكوادر اﻻجنبية المتخصصة
www.fachkraft-im-fokus.de
)Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD
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مراكز مساعدة المصابين باﻻيدز

إرشادات للتوجه (طباعة وانترنت)

مركز مساعدة اﻻيدز AIDS-Hilfe
مركز مساعدة مصابي اﻻيدز في هالة – جنوب ساكسونيا أنهالت ،شمال
ساكسونيا أنهالت (جمعية مسجلة) – هاله  /ماغديبورغ
www.halle.aidshilfe.de
)Telefon: +49 345 5821271 (HAL

الوصول وأكثر من ذلك معلومات أولية لﻼجئين في ساكسونيا أنهالت ()I-Portal
دليل إرشادي للمهاجرين الجدد ()AGSA

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de
)Telefon: +49 391 5357690 (MD

دليل إرشادي إلى وﻻية ساكسونيا أنهالت

دليل إرشادي في مجال مساعدة الﻼجئين مرشد للمساعدات والمساعدين في العمل مع الﻼجئينAWO .

دليل الهجرة ماغديبورغ (لوﻻية ساكسونيا أنهالت )LSA

التوجه واﻻندماج اﻻجتماعي

شبكة دعم منظمات المغتربين في وﻻية ساكسونيا أنهالت ()LAMSA
جمعية مسجلة ،هاله
www.lamsa.de
Telefon: +49 345 17164890
مركز الترحيب التابع لوكالة المتطوعين في هاله-زاله كرايس ،جمعية مسجلة
www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge

مرشد توجيهي حول عروض اﻻندماج في سوق العمل لﻼجئات والﻼجئين

مراكز تقديم استشارات وشبكات دعم لمساندة الﻼجئين  /الواصلين حديثًا

معلومات للوالدين حول المدرسة )LAMSA( :

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

بوابات الكترونية حول مواضيع الهجرة واﻻندماج في وﻻية ساكسونيا أنهالت

• بوابة اﻻندماج في ساكسونيا أنهالت :منصة خدمات ومعلومات حول النشاطات والفعاليات
في مجال اﻻندماج والمشاركة
• بوابة اﻻندماج التابعة لعاصمة الوﻻية ماغديبورغ :بوابة خدمة حول عروض اﻻندماج،
التعاون والمشاركة في عاصمة الوﻻية
• الموقع اﻻلكتروني لجمعية  LAMSA e.V. :بوابة الكترونية تحتوي على معلومات مفصلة
حول الروضة ،المدرسة ،ال  Hortوالتعلم المتعدد الثقافات Interkulturelles Lernen
• مرحباً في مدينة هاله > بوابة خدمة الكترونية ل ﻸشخاص ذوي اﻷصول اﻷجنبية في
مدينة هاله
• مرحباً في مدينة ماغديبورغ > بوابة خدمة الكترونية ل ﻸشخاص ذوي اﻷصول اﻷجنبية في
مدينة ماغديبورغ

مبادرات الترحيب في وﻻية ساكسونيا أنهالت
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen

المدرسة والتعليم

مركز خدمة التعلم المتعدد الثقافات Interkulturelles Lernen
في رياض اﻷطفال والمدرسة
www.lerneninterkulturell.de
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إن الحقوق المتعلقة بمحتويات هذا الكتيب التوجيهي محفوظة للناشر .وﻻ ُيسَمح بإعادة طَبع
فقرات أو صور أو استخدامها في النظم اﻻلكترونية إﻻ بعد موافقة كتابية مسبقة من الناشر.
طبعة أولى كانون الثاني 2016
جميع الحقوق محفوظة

هذا المشروع تم دعمه وتمويله من طرف السيدة المسؤولة عن شؤون اﻻندماج في حكومة
وﻻية ساكسونيا-أنهالت
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