مرحبا ً بكم في إيسين!

رعاية األطفال

في محل اإلقامة وفي محيط محل اإلقامة يوجد هنالك عروض
لرعاية األطفال ،لألطفال من عمر يوم إلي ست سنوات
 :يمكن لمؤسسة الرعاية أن تقدم لكم عروض مختلفة بهذا
الشأن.

اإللتحاق بالمدرسة

اإللتحاق بالمدرسة هو واجب إلزامي في ألمانيا .يجب علي
كل األطفال الذين يتجاوز عمرهم الستة سنوات اإللتحاق
بالمدرسة.

إذا كلن لديك طفل في هذا العمر ،سوف تتلقون خطابا ً من
دائرة إدارة المدارس في القريب العاجل .سيتم إعالمكم
في هذا الخطاب بكيفية تسجيل أطفالكم بالمدرسة  ،و أيضا ً
األشخاص الذين سيساعدونكم بهذا الشأن.

إستشارة مجانية

ال يجب عليكم دفع أية نقود نظير عروض اإلستشارة و
الوساطة بمدينة إيسين ( علي سبيل المثال  :الوساطة لتسجيل
السكن في المدرسة ،المساعدة بشأن الصعوبات اللغوية) .هذه
العروض مجانية.

دار النشر
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•	„دليل الالجئ  -مساعدة توجيهية للعيش في ألمانيا“
		

تم إصدار هذه النشرة اإلعالنية برعاية مشروع دعم "
اإللتقاء و الفهم الخاص بوالية نورد راين فيست فالين"
( وزارة القوي العاملة و الهجرة).

„أهم“
المعلومات الخاصة بالالجئين

مرحبا ً بكم في إيسين!

أنتم اآلن في إيسين .هنالك الكثير من األشياء الغريبة عليكم  ،وال
تعلمون بعد من الذي يمكنكم اللجوء إليه  ،إذا كانت لديكم أسئلة.
لقد قمنا بجمع أهم المعلومات الخاصة بكم هنا ،لكي تتدبروا أمركم
في األيام و األسابيع القادمة.
مرحبا ً بكم في إيسين!

الخطوات األولي
 1الوصول
لقد تسلمتم اليوم الوثائق اآلتية من مكتب الشوؤن االجتماعية
واإلسكان:
• شهادة الدخول للمرافق المجتمعية التي ستقيمون بها
• شيك بمتطلباتكم المالية في العشرين يوم األولي
• ودعوة لحضور الموعد الثاني للجلسة الخاصة بتفاصيل تقديم
الطلب و الخدمات األخري.

 2التسجيالت اإلجبارية

أوالً يجب التسجيل بمصلحة إدارة شؤون األجانب .سيتم تنفيذ
التسجيل الخاص بكم في كثير من المؤسسات عن طريق
مشرف المؤسسة .برجاء التوجه بالسؤال عن ذلك لدي قسم
اإلشراف بالمؤسسة.
صالحية المستندات الخاصة بكم
أوراق اإلقامة الخاصة بكم محدودة الصالحية .لهذا السبب
يرجي اإللتزام بكل المواعيد الخاصة بجلسات مصلحة إدارة
شوؤن األجانب.

 3تقديم الطلب
في الموعد الثاني بمكتب الشؤون االجتماعية واإلسكان
سوف يتم تسجيل طلب لجوء مفصل طبقا ً لقانون طلب اللجوء
األلماني يرجي إحضار المستندات األصلية الخاصة باإلقامة
أو شهادة التسجيل الخاصة بكم في هذه الجلسة.
في هذه الجلسة سوف يتم إعالمكم بمكان و طريقة فتح حساب
بنكي للحصول علي مستحقاتكم المالية .سوف يتم تحويل
أموال اإلعانة الخاصة بكم علي هذا الحساب البنكي شهرياً.
معلومات إضافية
سوف تحصلون بمكتب الشوؤن اإلجتماعية واإلسكان علي
معلومات خاصة بالتذكرة اإلجتماعية  ،والتي تمكنكم من
إستخدام و سائل المواصالت بتكلفة أقل.
التواصل:
• هل تريدون القدوم بأنفسكم؟
يرجي تحديد موعد عن طريق مركز خدمة العمالء في
53 Steubenstraße.
مواعيد العمل :من  8:00صباحا ً حتي  12:00ظهراً
• هل تريدون اإلستعالم هاتفياً؟
يرجي اإلتصال بالشخص المسند إليه مساعدتكم .سوف يتم
إعالمكم بإسمه ورقم هاتفه في ثاني جلسة.

المساعدة في مقر إقامتكم

عند إنتقالكم لمحل اإلقامة ،يرجي التعارف علي الموظف /
الموظفة المختصة .سيوضح/ستوضح لكم كل ما يجب عليكم
معرفته بشأن إقامتكم في محل السكن .علي سبيل المثال:
كيفية إمدادكم بالطعام و الشراب  ،والقواعد التي يجب عليكم
مراعاتها.

•
•
•
•
•

عالو ًة علي ذلك سيساعدكم الموظف المختص في النقاط
اآلتية:
توجيه النصيحة لكم بشأن المواقف الحياتية اليومية.
عند رغبتكم في التواصل مع السلطات و المصالح و
اإلدارات
الصعوبات اللغوية،
لدي حاجتكم لمعلومات تخص اإلستشارات الطبية.
وفي أسئلة أخري كثيرة.

الموظف/الموظفة المختصة بشأن اللجوء
إذا كان لديكم أسئلة بخصوص طلب اللجوء الخاص بكم،
يمكنكم التواصل مع الموظف المختص بإجراءات اللجوء
بجمعية كاريتس إلعانة الالجئين و شماسة إيسين .يستطيع
الموظف المختص توضيح ما يجب مراعاته بإجراءات
اللجوء الخاصة بكم  ،وشرح ما تحتويه الخطابات البريدية
التي تتلقونها .يستطيع مشرف المؤسسة إعالمكم بموعد ساعة
اإلستشارة التي يقدمها المختص بإجراءات الالجئين.

المساعدة الطبية

تحتاجون إلي شهادة الرعاية عند حاجتكم للرعاية الطبية.
تحصلون علي هذه الشهادة من خالل مكتب الشوؤن
االجتماعية واإلسكان  ،أو من خالل مكتب الرعاية الموجود
بمكان إقامتكم.

التطعيمات و اللقحات تتوافر في ألمانيا إمكانية تلقي
التطعيمات و اللقحات ضد الكثير من األمراض.
ربما تم تطعيمكم من قبل في مرفق اإليواء اإلبتدائي لطالبي
اللجوء.
يقدم مكتب الصحة ساعة لإلستشارة بخصوص تطعيم األطفال
و الشباب .يتم هناك إعالمكم بالتطعيمات المهمة لألطفال .يتم
إعالمكم بمواعيد ساعة اإلستشارة في محل إقامتكم .وربما تم
تقديم ساعة اإلستشارة تلك في محل إقامتكم.

