دليل إرشادي
االندماج يف ليفركوزن

مراكز التقاء · عروض اندماج · استشارة

اللغة العربية

دليل إرشادي للمغرتبني والالجئني واملهاجرين
تاريخ النسخة 2017 :أيلول

 .1مقدمة
"ما هي عروض االندماج التي بإمكاين االستفادة منها مع عائلتي؟ "
"ما هي املؤسسات التي ت ٌق ِّدم االستشارة بلغات مختلفة؟ "
"إىل أين ميكنني أن أتوجه بشكل مبارش؟ "
كثري ما تشغل هذه األسئلة وما يشابها بال املغرتبني والالجئني واملتطوعني الجدد.
من أجل تسهيل "الوصول" ،يعطي هذا الدليل اإلرشادي معلومات حول مراكز االستشارة واللقاء
باإلضافة إىل معلومات حول الرابطات والجمعيات الخريية التي ميكن للمهاجرين التوجه إليها مبارشة.
كام ميكن للمتطوعني أخذ فكرة عامة عن عروض االندماج يف ليفركوزن املتوفرة يف ليفركوزن من خالل
هذه الربوشور.
نتوجه بجزيل الشكر إىل جميع املؤسسات والجهات الراعية والجمعيات واملرشدين/املرشدات املذكورين
أدناه لتشجيعهم عىل صياغة الدليل اإلرشادي وتوفري املعلومات.
" الدليل اإلرشادي لالندماج يف ليفركوزن" صادر عن:
Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales
Kommunales Integrationszentrum
بإدارة Susann Peters
Goetheplatz 1  – 4
51379 Leverkusen

يتم تحديث الربوشور بشكل دوري.
يف حال وجود أسئلة أو اقرتاحات أوإضافات ،يرجى االستفسار لدى:
Kommunales Integrationszentrum
السيدة Asmae El Khattouti
رقم الهاتف0214 /406-5248	 :
الربيد االلكرتوينasmae.el-khattouti@stadt.leverkusen.de :
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فهرس املحتويات 

فهرس املحتويات
 .1مقدمة
 .2الخطوة األوىل يف الدوائر الرسمية
 .3مراكز االلتقاء واالستشارة
• المهاجرون والالجئون والمغتربون الجدد
• مراكز االستشارة العامة
 األطفال واليافعني
 الحياة االجتامعية والديون
 النساء
 الصحة النفسية
• التمثيل السيايس /املنظامت املعنية بشؤون املهاجرين
 .4تعلم اللغة األملانية يف ليفركوزن
• دورات االندماج و تعلم األبجدية
• دورات تعلم اللغة األملانية يف الحد األدىن
 .5التعليم املدريس والرعاية
• رعاية األطفال
• النظام املدريس والتسجيل باملدارس واالعرتاف بالشهادات األجنبية
 .6التدريب املهني والدراسة الجامعية وسوق العمل
• التدريب املهني والتأهيل واالندماج يف سوق العمل
 من أجل الالجئني واملهاجرين الجدد
 االستشارة املهنية العامة والبطالة
• وصول الالجئني واملهاجرين إىل الدراسة الجامعية
 .7املساعدات املمكنة واملزيد من املساعدات
• مبوجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء
• مبوجب قانون الشؤون االجتامعية  2و  3و 1 2
• للعائلة واألطفال
• دعم التعليم والتدريب
• خدمات اجتامعية أخرى
 .8العائلة والصحة
• الرعاية الطبية
• عروض ألولياء األمور واألطفال
• املالبس واملواد الغذائية واأللعاب بأسعار مناسبة
 .9أوقات الفراغ والثقافة
• األنشطة الرتفيهية
• مكتبة املدينة
 .10مالحظات تخص الحياة اليومية
• أرقام الطوارئ
• أوقات الهدوء
• التنقل وحركة املرور يف الطرقا
•
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فهرس املحتويات 

 .2الخطوة األوىل يف الدوائر الرسمية



 التسجيل في مكتب التسجيل (في المكتب المدني(

ماذا

تسجيل محل اإلقامة أو تبديله وتصديق الوثائق وشهادات غري محكوم وسند
تسجيل مكان السكن وشهادة الحياة وسجل بيانات التسجيل والهويات الشخصية
وجوازات السفر

أين

STADT LEVERKUSEN – BÜRGERBÜRO
ABTEILUNG MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN
MELDEWESEN

مبنى البلدية ،الطابق الرابع

Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen

متى األثنني والثالثاء:
األربعاء:
الخميس:
الجمعة:
جهة االتصال هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

من الساعة  8:00إىل
من الساعة  7:30إىل
من الساعة  9:00إىل
من الساعة  8:00إىل

16:00
13:00
18:00
13:00

0214 /406-3328
0214 /406-3302
50@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de

 مكتب األحوال المدنية في مدينة ليفركوزن (في المكتب المدني(

ماذا
أين

حاالت الوالدة والوفاة والزواج واملساكنة وترصيح الزواج وتغيري االسم
STADT LEVERKUSEN – BÜRGERBÜRO
ABTEILUNG MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN
STANDESAMT

مبنى البلدية ،الطابق الرابع

Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen

متى

لحاالت الوالدة والوفيات :
		
من الساعة  8:00إىل 12:30
االثنني والجمعة:
من الساعة  8:00إىل 15:30
الثالثاء:
من الساعة  7:30إىل 12:30
األربعاء:
من الساعة  9:00إىل 17:30
الخميس:
الزواج واملساكنة وترصيح الزواج وتغيري االسم فقط بعد أخذ موعد مسبق

جهة االتصال هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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0214 /406-3376
0214 /406-3379
standesamt@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de

فهرس املحتويات 

 .2الخطوة األوىل يف الدوائر الرسمية

 إدارة شؤون األجانب – قسم االندماج والهجرة (يف املكتب املدين (

ماذا
أين

جميع شؤون األجانب باإلضافة إىل التجنيس والبطاقات الوطنية
وتغيريات األسامء
STADT LEVERKUSEN – BÜRGERBÜRO
ABTEILUNG INTEGRATION UND ZUWANDERUNG

مبنى البلدية ،الطابق الرابع

Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen
الغرفة 04.28

متى االثنني والجمعة:
الثالثاء:
األربعاء:
الخميس:
يُطلب أخذ موعد
جهة االتصال هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع اللكتروني:

من الساعة  8:00إىل
من الساعة  8:00إىل
من الساعة  7:30إىل
من الساعة  8:00إىل

13:00
16:00
13:00
18:00

		0214 /406-3346و 0214 /406-3344
0214 /406-3339
332ABH@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de

 اإلدارة االجتماعية :الخدمات االجتماعية

ماذا

التعليم واملشاركة والتأمني األسايس يف سن الشيخوخة والعجز عن
العم واملساعدة عىل تأمني متطلبات العيش واملساعدة يف الحصول عىل الرعاية و
املساعدة يف حل مشاكل اإليجار ووثيقة حق االستئجار ) (WBSوإعانة السكن

أين

STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN
Verwaltungsgebäude Miselohestraße
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen

متى اتتيح أقسام  Soziale Leistungenاملختلفة أوقات عمل متفاوتة .ميكن
ملن يود االستعالم عن خدمات معينة أو يريد تقديم طلب أن يقوم باالتصال برقم الهاتف
.املذكور أدناه وأن يستفرس عن الشخص املسؤول وعن أوقات العمل الخاصة بها
0214 /406-5001
جهة االتصال هاتف:
50@stadt.leverkusen.de
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de :
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فهرس املحتويات 

 .2الخطوة األوىل يف الدوائر الرسمية

 اإلدارة االجتماعية :شؤون الهجرة

ماذا
أين
متى

تأمني متطلبات العيش واإلسكان والرعاية االجتامعية
STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG MIGRATIONSANGELEGENHEITEN
Verwaltungsgebäude Miselohestraße
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen

تأمين متطلبات الحياة :المساعدات المالية بموجب قانون مساعدات طالبي اللجوء:

امن االثنني إىل الجمعة من الساعة  8:30إىل الساعة  12:30أو بعد تحديد موعد مسبق
هاتفياً (املدخل غرفة رقم (036

اإلقامة والرعاية االجتماعية لالجئين األجانب:
ميكن عرب الهاتف السؤال عن الشخص املسؤول املعني ومواعيد املقابالت أو
ميكن التحقق منها من خالل زيارة املوقع االلكرتوين الخاص مبجلس مدينة ليفركوزن
0214 /406-5001
جهة االتصال هاتف:
50@stadt.leverkusen.de
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de :

 اإلدارة االجتماعية :الخدماات االجتماعية

ماذا

مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة – معلومات عامة ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة –
مراكز متخصصة لذوي االحتياجات الخاصة يف الحياة العملية والحامية من الترسيح من العمل
واالعانة املالية للوالدين/إجازة األمومة وإدارة الحاالت واملساعدة عىل الحركة وشؤون الر
عاية إضافة إىل بطاقة العجز الشديدة واملساعدة عىل االندماج وشؤون املرشدين واملساعدة
يف حاالت الترشد املؤقتة/طوارئ السكن.

أين

STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE DIENSTE
Verwaltungsgebäude Goetheplatz
Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen

متى تتيح  Soziale Diensteأوقات عمل متفاوتة .ميكن ملن يود االستعالم عن مساعدات أو
خدمات معينة أو تقديم طلب أن يتصل عىل رقم الهاتف املذكور أدناه وأن يسأل عن الشخص
املسؤول وعن أوقات العمل ذات الصلة .
0214 /406-5001
جهة االتصال هاتف:
50@stadt.leverkusen.de
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de :
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فهرس املحتويات 

 .2الخطوة األوىل يف الدوائر الرسمية

 مركز االندماج البلدي

ماذا

تسجيل املهاجرين الجدد إىل أملانيا من األطفال واليافعني يف املدرسة

ينبغي يف أملانيا أن يذهب كل طفل بعد امتام السنة العمرية السادسة إىل املدرسة.
يقوم املهاجرون الجدد إىل أملانيا باالستفسار حول مقعد درايس يف مركز االندماج
البلدي .يتم بشكل إضايف يف إطار القبول يف املدرسة إجراء استشارة يف حول نظام
التعليم .

أين

STADT LEVERKUSEN
KOMMUNALES INTEGRATIONSZENTRUM
Verwaltungsgebäude Goetheplatz
Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen

متى

فقط بعد أخذ موعد مسبق

جهة االتصال لألطفال من عمر  6سنوات إىل عمر  10سنوات كحد أقىص:
Sarah Patten

هاتف:
الطابق األريض:

0214 /406-5225
الغرفة رقم 42

لألطفال واليافعني من عمر  10سنوات إىل عمر  18سنوات كحد أقىص:
		
Bernd Häck
هاتف:
0214 /406-5226
االطابق األريض:
الغرفة رقم 43
الموقع االلكتروني:
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www.leverkusen.de

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة
المهاجرون والالجئون والمغتربون الجدد

ماذا
من
أين/
متى

استشارة الهجرة

للبالغني )(MBE

الدعم يف مجال دورات االندماج وتقديم املساعدة فيام يتعلق باإلندماج املهني
واملساعدة فيام يختص بالحصول عىل املساعدات االجتامعية واالستشارة بخصوص
األسئلة املتعلقة بلم الشمل
CARITASVERBAND LEVERKUSEN E.V.
FACHDIENST FÜR INTEGRATION UND MIGRATION
Carl-Leverkus-Straße 13
51373 Leverkusen-Wiesdorf

االثنني :من الساعة
الثالثاء :من الساعة
الثالثاء :من الساعة
األربعاء :من الساعة
الخميس :من الساعة
الخميس :من الساعة

 14:00إىل 1 7:00
 9:00إىل 12:45
 9:00إىل 12:00
 9:00إىل 12:45
 9:00إىل 12:45
 9:00إىل 12:00

)السيدة (Vollmer
)السيدة (Vollmer
)السيدة (Tüysüz
)السيدة  ,Egentiالسيدة (Tüysüz
)السيدة (Egenti
)السيدة (Tüysüz

Familienzentrum Scharnhorststraße
Scharnhorststraße 13
51377 Leverkusen-Manfort

الثالثاء:

من الساعة

 8:30إىل ) 1 1:30السيدة 		(Egenti

Rheindorfer Laden
Königsberger Platz 14
51371 Leverkusen-Rheindorf

الخميس :من الساعة

 9:00إىل ) 12:00السيدة 		(Vollmer

Clara-Fey-Haus
Bergische Landstraße 86
51375 Leverkusen-Schlebusch
بعد تحديد موعد مسبق )السيدة (Haag

الفئة
املستهدفة هم املهاجرون الذين يتمتعون بفرصة اإلقامة الدامئة يف أملانيا
هاتف 0214 /40394-16
جهة االتصال السيدة Egenti
هاتف 0214 /40394 -18
السيدة Tüysüz
السيدة  Vollmerهاتف 0214 /40394-26
هاتف 0176 /15005148
السيدة Haag
البريد االلكترونيnicole.roesgen@caritas-leverkusen.de :
الموقع االلكترونيwww.caritas-leverkusen.de :
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فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

المهاجرون والالجئون والمغتربون الجدد

ماذا
من
أين

االستشارة الخاصة بالالجئني من ذوي االحتياجات الخاصة

االستشارة بخصوص األسئلة املتعلقة ببطاقة االعاقة الشديدة وطلب وسائل املساعدة
ومستويات.الرعاية .عروض اللقاءات  /فعاليات إعالمية.
CARITASVERBAND LEVERKUSEN E.V.
FACHDIENST FÜR INTEGRATION UND MIGRATION

Carl-Leverkus-Straße 13
51373 Leverkusen-Wiesdorf

الفئة
املستهدفة الالجئون من ذوي االحتياجات الخاصة وأقربائهم واملتخصصون
متى ميكن أخذ موعد أيام األثنني والثالثاء ميكن االتصال هاتفيا:
من الساعة  9:00إىل الساعة 1 4:30
جهة االتصال  ,Sultan Sahinتخصص لجوء وإعاقة ,مرشوع:

“„Zukunft gestalten für Familien im Kontext von Flucht und Behinderung

هاتف:
					 0214 /40394-17أو 0176 / 15005133
البريد االلكترونيsultan.sahin@caritas-leverkusen.de :
Nicole Rösgen

هاتف:
الموقع االلكتروني:

السكرتارية

0214 /40394-0
www.caritas-leverkusen.de

ماذا

تقديم االستشارة االجتامعية لالجئني/
االستشارة فيام يتعلق باالندماج املؤقت

من

CARITASVERBAND LEVERKUSEN E.V.
FACHDIENST FÜR INTEGRATION UND MIGRATION

االستشارة فيام يختص بإجراء اللجوء والدعم بخصوص ضامن  /ترسيخ اإلقامة
ومعلومات حول القوانني والقواعد االجتامعية وتقديم الخدمة عند الحصول
عىل خدمات الدعم والدعم فيام يخص االندماج اللغوي واملدريس واملهني واالجتامعي.

الفئة
املستهدفة اهم املهاجرون من خلفية لجوء
أين ومتى يف املساكن التابعة ملجلس املدينة  -يتم منح معلومات حول مكان وتوقيت االستشارة بناء عىل
طلب السيدة .Rösgen

جهة االتصال
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Nicole Rösgen

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

0214 /40394-0
nicole.roesgen@caritas-leverkusen.de
www.caritas-leverkusen.de

		
		
		

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

المهاجرون والالجئون والمغتربون الجدد

ماذا
من
أين

االستشارة بخصوص إجراءات اللجوء

االستشارة بخصوص األسئلة املتعلقة بإجراء اللجوء واإلقامة والوضع االجتامعي وإمكانية
املوسعة لالجئني سواء املعرتف أو غري املعرتف بلجوءهم.
الحصول عىل عمل واالستشارة ّ

FLÜCHTLINGSRAT LEVERKUSEN
Kolberger Straße 95 a
51381 Leverkusen

الفئة
املستهدفة الالجئون من ذوي االحتياجات الخاصة وأقربائهم واملتخصصون
		
االثنين و الخميس :من الساعة  10:00إىل الساعة 1 8:00
متى
		
الثالثاء و الجمعة :من الساعة  10:00إىل الساعة 16:00
من الساعة  10:00إىل الساعة 13:00
األربعاء:
جهة االتصال

ماذا
من
أين

Rita Schillings, Sebastian Wäldl
هاتف:
02171 /84645
فاكس:
02171 /343417
البريد االلكترونيFr.lev@kulturausbesserungswerk.de :
الموقع االلكترونيwww.fluechtlingsrat-leverkusen.de :

استشارة االنتقال لالجئني

االرشاد أثناء االنتقال خارج مركز إيواء الجئني تابع ملجلس املدينة ،والدعم واالستشارة
طيلة العملية بدءا ً من البحث عن مسكن وصوالً إىل استالم املفاتيح واملساعدة عىل
فهم الرسائل الواردة من املؤجر
FLÜCHTLINGSRAT LEVERKUSEN
Kolberger Straße 95 a
51381 Leverkusen

الفئة
املستهدفة الالجئون من ذوي االحتياجات الخاصة وأقربائهم واملتخصصون
		
االثنين و الخميس :من الساعة  10:00إىل الساعة 1 8:00
متى
جهة االتصال
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Frau Konkel

هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

02171 / 343499
02171 / 3434 17
Fr.lev@kulturausbesserungswerk.de
www.fluechtlingsrat-leverkusen.de

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

المهاجرون والالجئون والمغتربون الجدد
للمزيد من املعلومات املساعدة حول إجراء اللجوء وتقديم الطلب بلغات مختلفة
يرجى الدخول عىل الرابط التايل:
http://www.dw.com/de/themen/erste-schritte-in-deutschland/s-32443

ماذا
من
أين

االستشارة فيام يتعلق بالهجرة لليافعني والشباب

الدعم بخصوص االندماج الدرايس واملهني واالجتامعي واملرافقة االجتامعية والرتبوية
لليافعني قبل وأثناء وبعد دورات االندماج واالستشارة بشأن فرص العمل والتدريب
املهني إضافة إىل دورات اللغة.
JUGENDMIGRATIONSDIENST LEVERKUSEN
OFFENE JUGENDBERUFSHILFE
KATHOLISCHE JUGENDAGENTUR LEVERKUSEN,
RHEIN-BERG, OBERBERG gGmbH
Kölner Straße 139
51379 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم الشباب ذوو أصول أجنبية والذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ  16و  27عاماً
االثنني والثالثاء والخميس :من الساعة  10:00إىل الساعة 13:00
متى
من الساعة  14:00إىل الساعة 18:00
االثنني إىل الخميس:
		
من الساعة  10:00إىل الساعة 14:00
الجمعة:
جهة االتصال

Heike Alessio

هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:

02171 /49955
02171 /44974
heike.alessio@kja.de

Johannes Durben
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هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:

02171 /49955
02171 /44974
johannes.durben@kja.de

البريد االلكتروني العام:
الموقع االلكتروني:

ojb-lev@kja.de
www.ojb-lev.de

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

المهاجرون والالجئون والمغتربون الجدد

ماذا
من
أين

االستشارة للفتيات والشابات ما بعد اللجوء

بناء هياكل شبكية يف املنطقة لتطويرعروض الخدمة لهذه الفئة املستهدفة
وافتتاح املرافق يف املنطقة ،إضافة إىل تنفيذ املشاريع املتخصصة بكل مجموعة

STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH KINDER UND JUGEND
ABT. JUGENDFÖRDERUNG /JUGENDSOZIALARBEIT
Mädchentreff MaBuKa
Kolberger Straße 20
51381 Leverkusen

الفئة
املستهدفة ه َّن الفتيات والشابات الالجئات
الثالثاء :من الساعة  10:30إىل الساعة 1 2:00
متى
الخميس :من الساعة  13:00إىل الساعة 14:30
باإلضافة إىل أخذ موعد
جهة االتصال  ,Tania Ectorsاملساعدة الرتبوية يف اجتامع الفتيات
هاتف:
02171 /53939
البريد االلكترونيmädchentreff.leverkusen@gmx.de :

ماذا
من
أين

		
		

تقديم االستشارة للنساء املهاجرات الاليئ تعرضن للعنف املنزيل،
والتنسيب يف مراكز تقديم االستشارة
STADT LEVERKUSEN
BÜRGERBÜRO
ABTEILUNG INTEGRATION UND ZUWANDERUNG
Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen

مبنى البلدية ،الطابق الرابع

الفئة
املستهدفة هم النساء الاليئ تعرضن للعنف املنزيل أو املهددات
متى مطلوب تحديد موعد مسبق
إمكانية االتصال:
		
االثنني واألربعاء والجمعة :من الساعة  8:00إىل الساعة 13:00
		
من الساعة  8:00إىل الساعة 18:00
الخميس:
جهة االتصال هاتفا:
0214 /406-3359
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de :
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فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا
من

 األطفال واليافعين

االستشارة فيام يتعلق باألسئلة العامة حول موضوع الرتبية
واملساعدة عىل الرتبية واالستشارة يف حاالت

االنفصال والطالق واملشاركة يف إجراءات محاكم األرسة واملساعدة يف
محاكم األحداث وتقديم املساعدة يف إدماج األطفال واليافعني من املعاقني ذهنياً
 § 35a SGB VIIIواالستشارة األولية وحامية األطفال.
STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH KINDER UND JUGEND
)ALLGEMEINER SOZIALER DIENST (ASD

الفئة
املستهدفة األطفال واليافعني والشباب البالغني وعائالتهم
الثالثاء :من الساعة  8:30إىل الساعة 1 1:00
متى مواعيد املقابالت:
الخميس		:من الساعة  15:00إىل الساعة 18:00

		
		

(Bürrig ,Küppersteg ,Hitdorf ,Rheindorf) Region I

 ,Jens Arandاإلدارة االقليمية

Elbestraße 23
51371 Leverkusen

هاتف:
البريد االلكتروني:

0214 /406-5601
jens.arand@stadt.leverkusen.de

(Bergisch Neukirchen ,Quettingen ,Opladen) Region II

 ,Detlef Schlechterاإلدارة االقليمية

Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen

هاتف:
البريد االلكتروني:

0214 /406-5151
detlef.schlechter@stadt.leverkusen.de

(Lützenkirchen ,Steinbüchel ,Schlebusch) Region III

 ,Anna Surreyاإلدارة االقليمية
Bergische Landstraße 82 b
51375 Leverkusen

هاتف:
البريد االلكتروني:

0214 /406-5615
anna.surrey@stadt.leverkusen.de

(Alkenrath ,Manfort ,Wiesdorf) Region IV

 ,Markus Wollmannنائب املدير اإلقليمي
Otto-Grimm-Straße 9
51375 Leverkusen

هاتف:
البريد االلكتروني:
13

0214 /406-5174
markus.wollmann@stadt.leverkusen.de

			

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

 األطفال واليافعين

إضافة إىل ذلك ،يتيح مجلس بلدية ليفركوزن عىل صفحته الرسمية عىل االنرتنيت التنزيل املجاين لكتاب لألباء
“ .„Kinder ganz starkلحصول اآلباء عىل مزيد من املعلومات حول بيانات االتصال الخاصة بأطباء األطفال
ومراكز االستشارة العائلية واملساعدة االقتصادية يرجى زيارة الرابط التايل:
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/index.php

ملركز االستشارة العائلية النفسية التابع ملدينة ليفركوزن بيانات االتصال التالية:
STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH KINDER UND JUGEND
ABT. PSYCHOLOGISCHE FAMILIENBERATUNGSSTELLE /
REGIONALE SCHULBERATUNG
Manforter Straße 184
51373 Leverkusen

 ,Gina Mirandaسكرترية
هاتف:
0214 /406-5231
البريد االلكتروني:
www.leverkusen.de

			
			
			

للوصول إىل مراكز استشارية أخرى دينية وغري دينية لألطفال واليافعني والعائالت
تفضلوا بزيارة الرابط املذكور أدناه:
http://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/hilfe-erziehung.php
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فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا
من
أين

 الحياة االجتماعية والديون

االستشارة االجتامعية

االستشارة والدعم فيام يختص،من بني أمور أخرى،
.باملشاكل املالية والشخصية واألسئلة املتعلقة بالرتبية واملشاكل يف الروضة واملدرسة
ميكن إجراء االستشارة باللغة اإلنكليزية عند الطلب.
ALKENRATHER FAMILIENTREFF
DIAKONISCHES WERK DES EVANGELISCHEN KIRCHENKREISES
LEVERKUSEN
Alkenrather Straße 41
51377 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم الباحثون عن املساعدة يف نطاق املشاكل املذكورة أعاله
األربعاء :من الساعة  11:00إىل 1 3:00
االثنين :من الساعة  10:00إىل 12:00
متى

جهة االتصال

ماذا
من
أين

Sarah Billen ,Britta Weise

هاتف:
0214 /73486430
فاكس:
0214 / 382733
البريد االلكترونيbritta.weise@diakonie-leverkusen.de :
sarah.billen@diakonie-leverkusen.de
alfa@diakonie-leverkusen.de
الموقع االلكترونيwww.diakonie-leverkusen.de :

االستشارة االجتامعية
MANFORTER LADEN
DIAKONISCHES WERK DES EVANGELISCHEN KIRCHENKREISES
LEVERKUSEN
Gustav-Heinemann-Straße 40
51377 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم األشخاص الذين لديهم مشاكل يف مختلف مناحي الحياة وينشدون االستشارة أو املساعدة
االثنني :من الساعة  13:00إىل الساعة 15:00
متى
األربعاء :من الساعة  14:30إىل الساعة 16:30
0214 /382716
جهة االتصال  Daniela Wittwerهاتف:
البريد االلكترونيdaniela.wittwer@diakonie-leverkusen.de :

 Anne Boddenbergهاتف:
				البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
15

0214 /31129566
anne.boddenberg@diakonie-leverkusen.de
www.manforter-laden.de

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا
من
أين

 الحياة االجتماعية والديون
املتنقل “„Mokka Bus

مركز االستشارة
مركز استشارة اجتامعي عام متنقل

الدعم فيام يختص بتوضيح شؤون الحياة الشخصية واملالية والتعامل مع
الدوائر الرسمية واملؤسسات والبحث عن عروض املساعدة األخرى
CARITASVERBAND LEVERKUSEN E.V.
FACHDIENST FÜR SOZIALE UND BERUFLICHE INTEGRATION
Lev.-Wiesdorf
Marktplatz

االثنني:

من الساعة  10:30إىل 1 2:00

Lev.-Alkenrath
Graf-Galen-Platz

االثنني:

من الساعة  15:30إىل 1 7:00

Friedrich-Ebert-Platz

األربعاء:

من الساعة 10:30

إىل 1 2:00

Lev.-Rheindorf
Königsberger Platz

)أمام بنك شبار كاسه(
الثالثاء :من الساعة 10:30

Lev.-Opladen
Bahnhofstraße

إىل 1 2:00

)مقابل البنك(
الخميس :من الساعة 12:00

إىل 1 3:30

Lev.-Manfort
Scharnhorststraße

)مقابل كنيسة جوهانه(
الخميس :من الساعة  15:30إىل 1 7:00
الفئة املستهدفة :هم البالغون الع ّزاب الذين تزيد أعامرهم عن  18سنة ممن يبحثون عن
الفئة
املستهدفة املساعدة واالستشارة فيام يختص بنطاق املشاكل املذكورة أعاله
متى ميكن أخذ موعد ما بني الساعة  9:30إىل الساعة  .17:00ميكن للمرء القدوم إىل باص
موكا دون موعد.
جهة االتصال
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Jennifer Shamu, Giovanni Usai

هاتف:
 0176 / 15005124أو 0214 /31226333
البريد االلكترونيmokka@caritas-leverkusen.de :
الموقع االلكترونيwww.caritas-leverkusen.de :

		

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا
من
أين

 الحياة االجتماعية والديون

االستشارة املختصة بالديون

االستشارة املختصة بالديون .من بني أمور أخرى ،الدعم واالستشارة فيام
يتعلق بالتخلص من الديون واالتفاق مع الدائنني واالستفادة من إجراء اإلفالس املتعلق
باملستهلكني .ال يتم فرض رسوم إال يف حال كان لدى الشخص دخل كاف.

AWO-BERATUNGSDIENSTE gGmbH
Tannenbergstraße 66
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم األشخاص الذين ينشدون سبيالً للخروج من ديونهم .قيمة الدين غري مهمة.
متى مواعيد املقابالت املفتوحة دون موعد:
AWO Beratungsdienste gGmbH
Tannenbergstraße 66
51371 Leverkusen

األربعاء :من الساعة  10:00إىل
ميكن أخذ موعد:

االثنني إىل الجمعة :من الساعة
جهة االتصال

12:00

Rheindorfer Laden 1
Königsberger Platz 14
51373 Leverkusen

الخميس :من الساعة

14:00

إىل

17:00

 8:00إىل 17:00

السيد  K. Meierوالسيد I. Napoli

			

هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.awo-beratung-lev.de/Schuldner :
0214 /6027456
0214 /62498
sb@awo-beratung-lev.de
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فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا

من
أين

 الحياة االجتماعية والديون

استشارة الديون

استشارة الديون .املساعدة األساسية يف البحث عن طريق للخروج من الديون وسبل
تأمني الحد األدىن للمعيشة والدعم فيام يختص باالتفاق مع الدائنني واملساعدة يف
االستفادة من إجراء اإلفالس املتعلق باملستهلكني.
مالحظة :ال استشارة قانونية وال مساعدة يف ملء االستامرات .ال يتم أخذ
قروض من قبل .Diakonisches Werk

DIAKONISCHES WERK DES EVANGELISCHEN KIRCHENKREISES
LEVERKUSEN

بعد أخذ موعد مقابلة مسبق حرصا ً

Schuldnerberatungsstelle Diakonisches Werk
Otto-Grimm Straße 95

أوقات املقابالت املفتوحة (دون موعد(
Manforter Laden
Gustav-Heinemann-Straße 40
51377 Leverkusen

)Alkenrather Familientreff (AlFa
Alkenrather Straße 41
51377 Leverkusen

يُطلب االتصال واإلعالن عن القدوم بوقت قصري قبل املجيء يف أوقات املقابالت املفتوحة.

الفئة فة هم األشخاص الذين ينشدون طريقاً للخروج من ديونهم .قيمة الدين غير مهمة.
املستهد

متى

Schuldnerberatungsstelle in der Otto-Grimm Straße 9

بعد أخذ موعد مقابلة مسبق حرصا ً

Manforter Laden
مواعيد املقابالت يف أول وثالث يوم ثالثاء من كل شهر :من الساعة  10:00إىل الساعة 12:00
Alkenrather Familientreff
كل خميس :من الساعة  14:00إىل الساعة 16:00

جهة االتصال

Thomas Raddatz

هاتف:
البريد االلكتروني:

		
	)مواعيد املقابالت (AlFa
			
0214 /382731
		
thomas.raddatz@diakonie-leverkusen.de

)	 Sascha Büntgenمواعيد املقابالت 			(Manforter Laden
هاتف:
			
0214 /382731
البريد االلكتروني:
		Sascha.buentgen@diakonie-leverkusen.de

الموقع االلكتروني:
18

www.diakonie-leverkusen.de/rat-und-tat/
schuldnerberatung/schuldner-und-insolvenzberatung

فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

 النساء

بإمكان النساء والفتيات من ضحايا العنف الاليئ ينشدن االستشارة واملساعدة يف ليفركوزن الوصول إىل الكثري
من مراكز التدخل واالستشارة يف هذه املدينة ،من بني أمور أخرى :مسكن النساء ومركز االستشارة النسوية
ومركز االستشارة ملواجهة العنف الجنيس والخدمات االجتامعية العامة يف مركز رعاية الشباب أو حامية الضحايا
من قبل الرشطة.
ملحة عامة تتضمن بوصلة االستشارة املختصة يف مجال العنف ضد املرأة .يتم تحديثها بشكل دوري وميكن
تنزيلها عىل الرابط التايل مجاناً.
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/downloads/
frauen/Beratungskompass_komplett_1_8_.pdf

ملركز االستشارة العائلية النفسية التابع ملدينة ليفركوزن بيانات االتصال التالية:

ماذا

معلومات أولية عامة للنساء الاليئ تعرضن للعنف

يف حاالت العنف ،يحصل املرء هناك عىل معلومات فيام يتعلق باالستشارة
املالمئة ونقاط اللقاء يف ليفركوزن باإلضافة إىل نصائح مفيدة للنساء والفتيات فيام
يتعلق باألسئلة االجتامعية.

من

STADT LEVERKUSEN
FRAUENBÜRO

أين

Manforter Straße 184
51373 Leverkusen

الطابق الثاين

الفئة
املستهدفة النساء والفتيات من ليفركوزن
متى من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:00إلى  12:30بعد أخذ موعد

جهة االتصال  ,Sabine Rusch-Witthohnوكيلة المرأة لدى مدينة ليفركوزن
هاتف:
0214 /406-8300
البريد االلكترونيsabine.rusch-witthohn@stadt.leverkusen.de :
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de/leben-in-lev/frauen/index.php :

“ „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauenاملساعدة عىل الصعيد الوطني

” “Hilfetelefon Gewalt gegen Frauenهو عبارة عن عرض تابع لـ für zivilgesellschaftliche
 Aufgabenوهو موجه إىل النساء الاليئ تعرضن للعنف أو املهددات .ميكن للضحايا من النساء عىل الرقم
 08000 116 016عىل مدار الساعة سبعة أيام يف االسبوع ،الوصول إىل مستشارات ممن ميكن
الوثوق بهن والاليئ مبقدورهن الدعم يف مجال الوصول إىل عروض الحامية يف الجوار عند الطلب.
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فهرس املحتويات 

 مراكز االلتقاء واالستشارة.3

 النساء

مراكز االستشارة العامة
نقاط التقاء أخرى للنساء

FRAUENBERATUNGSSTELLE LEVERKUSEN E.V.

( العنف املنزيل واالنفصال والطالق:)الرتكيز

02171 /28320		
:هاتف
sabine.rusch-witthohn@stadt.leverkusen.de		:البريد االلكتروني
www.frauenberatungsstelle-leverkusen.de		:الموقع االلكتروني

Birkenbergstraße 35
51379 Leverkusen

BERATUNGSSTELLE GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT E.V.
0214 /2061598		
:هاتف
info@frauennotruf-lev.de		:البريد االلكتروني
www.frauennotruf-lev.de		:الموقع االلكتروني

Damaschkestraße 53
51373 Leverkusen

()يتم استدعاء المترجمين الفوريين عند الحاجة

FRAUEN HELFEN FRAUEN E. V. – FRAUENHAUS LEVERKUSEN
0214 /49408		
:هاتف
frauen.helfen.frauen.lev@t-online.de		:البريد االلكتروني
www.frauenhaus-leverkusen.de		:الموقع االلكتروني

Postfach 100433
51304 Leverkusen

SOZIALDIENST KATH. FRAUEN E.V. LEVERKUSEN
esperanza – Schwangerschaftsberatung
02171 /4903-0		
:هاتف
esperanza@skf-leverkusen.de		:البريد االلكتروني
www.skf-leverkusen.de		:الموقع االلكتروني

Goethestraße 3
51379 Leverkusen

PRO FAMILIA BERATUNGSSTELLE
(Schwerpunkte: Schwangerschaft und Geburt, Familienplanung
und Verhütung, Sexualität und Partnerschaft)
0214 /401804		
:هاتف
leverkusen@profamilia.de		:البريد االلكتروني
www.profamilia.de/leverkusen		:الموقع االلكتروني

Nobelstraße 19
51373 Leverkusen

AWO BERATUNGSSTELLE FÜR SCHWANGERSCHAFT,
SEXUALITÄT UND PARTNERSCHAFT
02171 /27529		
:هاتف
beratungsstelle@awo-lev.de		:البريد االلكتروني
www.awo-beratungsstelle-lev.de		:الموقع االلكتروني

 فهرس املحتويات

Berliner Platz 3
51379 Leverkusen
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 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا

 الصحة النفسية

مركز استشارة فيام يتعلق بالرتبية

معلومات ودعم فيام يتعلق باألسئلة املطروحة حول العائلة والرتبية

قطاع علم النفس املدريس/مركز اإلرشاد املدريس االقليمي

التشخيص وتقديم املساعدة واالستشارة بشأن املشاكل يف قطاع املدرسة والتعليم

من
أين

STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH KINDER UND JUGEND
ABT. PSYCHOLOGISCHE FAMILIENBERATUNGSSTELLE /
REGIONALE SCHULBERATUNG
Manforter Straße 184
51373 Leverkusen
1 3
Regionale Schulberatungsstelle

الطابق األريض و املدخل رقم

الفئة
املستهدفة هم األطفال واليافعني والعائالت الواقعني يف أزمات شخصية صعبة والطالب يف ليفركوزن
االثنين واألربعاء والجمعة :من الساعة  8:30إىل 1 2:30
متى
من الساعة  16:00إىل ) 18:00فقط للعاملني(
الخميس:
جهة االتصال

Gina Miranda

سكرتيرة
هاتف0214 /406-5231 :

			

Bettina Kampmann

سكرتيرة
هاتف0214 /406-5201 :

			

الموقع االلكتروني			 www.leverkusen.de :
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 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا
من
أين

 الصحة النفسية

 – SeeleFonاستشارة املساعدة الذاتية يف الحد األدىن يف حاالت
األمراض النفسية

عىل سبيل املثال فيام يتعلق باألسئلة حول الصور الرسيرية وخيارات العالج والتعامل
مع السلوكيات الصعبة واألسئلة القانونية والحاجة إىل املقابلة الشخصية
BUNDESVERBAND DER ANGEHÖRIGEN PSYCHISCH ERKRANKTER
MENSCHEN E.V.

استشارة املساعدة الذاتية هاتفياً والكرتونياً فقط

الفئة
املستهدفة هم أقارب وجريان وأصدقاء وزمالء األشخاص املصابني بأمرض نفسية إضافة إىل األشخاص املصابني
من الساعة  10:00إىل  1 2:00ومن الساعة  14:00إىل 20:00
متى االثنين إلى الخميس:
من الساعة  10:00إىل  1 2:00ومن الساعة  14:00إىل 1 8:00
الجمعة:
جهة االتصال هاتف:
		 0228 /71002424أو 0180 /5950951
البريد االلكتروني:
seelefon@psychiatrie.de
الموقع االلكتروني:
www.bapk.de

ماذا
من
أين

 SeeleFonلالجئني

		

تقديم استشارة املساعدة الذاتية يف الحد األدىن يف حاالت األمراض النفسية لألشخاص
الذي مروا بتجارب لجوء و لديهم خلفية هجرة أخرى.
ميكن إجراء االستشارة باللغة العربية واإلنكليزية والفرنسية.

BUNDESVERBAND DER ANGEHÖRIGEN PSYCHISCH ERKRANKTER
MENSCHEN E.V.

استشارة املساعدة الذاتية هاتفياً والكرتونياً فقط

الفئة
املستهدفة األشخاص الذين خاضوا تجارب لجوء ولديهم خلفية أخرى للهجرة
من الساعة  10:00إىل 12:00
متى االثنين والثالثاء واألربعاء:
ومن الساعة  14:00إىل 15:00
جهة االتصال
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هاتف:
					 0228 /71002425
البريد االلكتروني:
seelefon@psychiatrie.de
الموقع االلكتروني:
www.bapk.de
فهرس املحتويات 

 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

مراكز االستشارة العامة

ماذا
من
أين

 الصحة النفسية

استشارة ورعاية والتعامل مع املريضني نفسيا باإلضافة إىل أقربائهم
SPZ – GEMEINNÜTZIGE GMBH
SOZIALPSYCHIATRISCHE AMBULANZ LEVERKUSEN
Manforter Straße 184
51373 Leverkusen

العنوان الجديد اعتبارا ً من

Kölner Straße 95
		51379 Leverkusen

: 01.02.2018
		
		

الفئة
املستهدفة هم النساء والرجال الذين تزيد أعامرهم عن  15عاماً الذين ينشدون االستشارة والدعم بشأن
املشاكل واألزمات واألمراض النفسية
متى تجري المقابالت األولى في مواعيد المقابالت:
االثنين واألربعاء :من الساعة  10:00إىل 		 12:00
من الساعة  16:00إىل 		 18:00
الخميس:
مواعيد المقابالت الخاصة باألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عاماً:
من الساعة  10:00إىل 		 12:00
الجمعة:
مواعيد المقابالت الخاصة باألشخاص الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى  25سنة:
		من الساعة  13:00إىل 		 15:00
الثالثاء:
عن طريق الهاتف :االثنين واألربعاء :من الساعة  9:00إىل 		 17:00
		من الساعة  9:00إىل 		 18:00
الخميس:
		من الساعة  9:00إىل 		 15:00
		الجمعة:
0214 /8333-22
جهة االتصال هاتف:
spa@spzleverkusen.de
البريد االلكتروني:
www.spzleverkusen.de
الموقع االلكتروني:

ماذا
من
أين

االستشارة النفسية االجتامعية عىل االنرتنت .يتمحور املوضوع حول عرض عىل االنرتنت
بشكل خالص .ميكن إجراء االستشارة بإحدى عرشة لغة مختلفة:
األملانية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والداري والباتشو والروسية والرتكية
واألوكرانية والعربية والفارسية.
IPSO E-CARE

عروض عىل االنرتنيت

الفئة
املستهدفة هم األشخاص الذين يبحثون عن املساعدة النفسية و/أو ممن ينشدون استشارة نفسية اجتامعية
متى بعد أخذ موعد
		

جهة االتصال الموقع االلكتروني:
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 .3مراكز االلتقاء واالستشارة

التمثيل السياسي  /المنظمات المعنية بشؤون المهاجرين
يتم يف ليفركوزن متثيل مصالح املواطنني ذوي األصول األجنبية من خالل .Integrationsrat
وهو هيئة سياسية تدعو ،من بني أمور أخرى ،إىل إدخال تحسينات عىل مجال رياض األطفال واملدارس والتعليم
واملسكن واإلقامة ووضع الالجئني يف ليفركوزن .يتكون مجلس االندماج من مواطني ليفركوزن من ذوي األصول
املهاجرة ويتم انتخابه من قبلهم.
رئيسة مجلس االندماج هي السيدة  .Bella Buchnerييمكن لألشخاص من ذوي األصول املهاجرة االستفسار
يف مكتب مجلس االندماج عن ما يشغلهم وأسئلتهم ،ال سيام فيام يتعلق باملواضيع التي تهم املواطنني األجانب.
INTEGRATIONSRAT DER STADT LEVERKUSEN

املكتب

Manforter Straße 184
51373 Leverkusen
املدخل رقم 4
Andreas Laukötter

 Integrationsratesرئيسة

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االثنين إلى الجمعة:

			
		0214 /406-3366
integrationsrat@stadt.leverkusen.de
www.integrationlev.de/startseite/

من الساعة  8:30إىل 12:30

مكتب  Integrationsratesهو املسؤول عن جميع االسئلة املتعلقة مبنظامت وجمعيات شؤون
املهاجرين يف ليفركوزن .ميكن أيضاً أخذ موعد خارج املواعيد املذكورة أعاله من خالل االتصال بالسيد .Laukötter
يقدم  Integrationsratعىل موقعه االلكرتوين قامئة من منظامت الالجئني (جمعيات) يف ليفركوزن.
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فهرس املحتويات 

 .4اللغة  -تعلم اللغة األملانية يف ليفركوزن
دورات االندماج و تعلم األبجدية

		
فيام ييل أسامء مراكز إقامة الدورات التي تقدم دورات اندماج معرتف فيها من قبل
).Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF
عادة ما تكون العروض متوجبة الدفع .يتم تقديم بعض دورات محو األمية.

ماذا
من
أين

اندماج واالستشارة املتعلقة باللغةxادورات ال

ال ميكن املشاركة إال بعد إجراء االستشارة الشخصية .
VHS LEVERKUSEN

ميكن االستفسار عن طريق الهاتف أو الربيد
االلكرتوين أو أثناء ساعات العمل يف
 VHS Service Centerعن أمكنة إقامة الدورات
Forum /Am Büchelter Hof 9
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم املهاجرون والالجئون واملغرتبون

متى

جهة االتصال

ميكن االستفسار عن طريق الهاتف أو الربيد االلكرتوين أو أثناء ساعات العمل يف
 VHS Service Centerعن أمكنة إقامة الدورات:
أوقات العمل خارج أيام العطل الرسمية:
		
الثالثاء إلى الخميس :من الساعة  1 1:00إىل 12:30
		
من الساعة  16:30إىل 19:00
الخميس:
أوقات العمل في أيام العطل الرسميةً:
الثالثاء إلى الخميس :من الساعة  1 1:00إىل 12:30

		

االستشارة اللغوية خارج أوقات العطل الرسمية:
من الساعة  10:30إىل 12:30
األربعاء:
من الساعة  1 6:30إىل 18:30
الخميس:

		
		

االستشارة اللغوية في أيام العطل الرسمية:
من الساعة  10:30إىل 12:30
األربعاء:

		

 ,Vera Strittmatterنائب مدير VHS

هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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0214 /406-4189
0214 /406-4194
info@vhs-leverkusen.de
www.kulturstadtlev.de/volkshochschule/home
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 .4اللغة  -تعلم اللغة األملانية يف ليفركوزن

دورات االندماج و تعلم األبجدية

ماذا

دورات االندماج ودورات األهل والدورات العامة .يتوفر
رعاية لألطفال من أجل دورات الوالدين.

من

IGL INSTITUT FÜR GANZHEITLICHES LERNEN
HENRICH & HEYDER GMBH

أين

Kunstfeldstraße 26
51377 Leverkusen

الفئة
املستهدفة املهاجرون والالجئون واملغرتبون
متى
ميكن االستفسار هاتفيا ً عن أوقات الدورات.
جهة االتصال ) Anke Henrich, Karina Heyderمدراء املعهد(
هاتف:
0214 / 77692
البريد االلكترونيsprachen@igl91.de :

الموقع االلكتروني:

ماذا
من
أين

arina.heyder@igl-sprachen.de
www.igl-seminare.de

دورات اندماج عامة ودورات اندماج لليافعني ودورات محو أمية
واستشارة لغوية وامتحانات لغة
Euroschulen Rheinland GmbH
Bahnhofstraße 3
51379 Leverkusen

الفئة
املستهدفة املهاجرون والالجئون واملغرتبون
متى تبدأ الدورات يف أوقات مختلفة .ميكن للمهتمني االستفسار عن أوقات الدورات
إما هاتفياً أو عن طريق الربيد االلكرتوين او من خالل الحضور شخصياً.
		
		االثنين إلى الخميس :من الساعة  8:00إىل 17:00
إمكانية االتصال:
		
من الساعة  8:00إىل 15:00
الجمعة:
		
أوقات العمل في المكتب :االثنين إلى الخميس :من الساعة  9:00إىل 16:00
		
من الساعة  9:00إىل 12:00
الجمعة:
جهة االتصال السيد  ,Pascuإدارى الفريق ,إدارة
هاتف:
02171 /4047320
فاكس:
02171 /4047322
البريد االلكترونيleverkusen@eso.de :
الموقع االلكترونيwww.eso.de/leverkusen :
ميكن إجراء الستشارات اللغوية باللغة العربية واإلنجليزية والكردية والهولندية والبولندية
والرومانية والبلغارية والرصبية والروسية.
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فهرس املحتويات 

 .4اللغة  -تعلم اللغة األملانية يف ليفركوزن

دورات االندماج و تعلم األبجدية

ماذا
من
أين

دورات االندماج ودروس االندماج مع محو أمية
ZIB – ZENTRUM FÜR INTEGRATION UND BILDUNG
Karl-Ulitzka-Straße 9
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة املهاجرون والالجئون واملغرتبون
متى ميكن االستفسار عن أماكن وأوقات الدورات إما هاتفياً أو عن طريق
الربيد االلكرتوين او أثناء أوقات الدوام الرسمية.
أوقات الدوام الرسمية في المكتب			:
االثنين إلى الجمعة :من الساعة  8:00إىل 12:00
إمكانية االتصال:
االثنين إلى الجمعة :من الساعة  8:00إىل 16:30
جهة االتصال

Helena Heitzer ,Elena Bräuning

هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:

الموقع االلكتروني:

ماذا
من
أين

0214 /5004751-23
0214 /5004751-1 1
braeuning@zib-online.net
heitzer@zib-online.net
www.zib-online.net

دورات االندماج واالستشارة اللغوية وتحديد املستوى
KATHOLISCHES BILDUNGSWERK LEVERKUSEN

ميكن االستفسار عن أماكن الدورات إما هاتفياً أو عن طريق الربيد االلكرتوين او
أثناء أوقات الدوام الرسمية يف .Katholisches Bildungswerkes
Katholisches Bildungswerk Leverkusen
)Manforter Straße 186 (Ecke Stegerwaldstraße
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة املهاجرون والالجئون واملغرتبون
متى ميكن االستفسار عن أوقات الدورات إما هاتفياً أو عن طريق الربيد
االلكرتوين او من خالل الحضور بشكل شخيص.
مواعيد المقابالت الخاصة بـ :Katholisches Bildungswerk
الجمعة :من الساعة  10:00إىل 1 1:00
02202 /93639-52
جهة االتصال  Stefan Andresهاتف:
البريد االلكترونيandres@.bildungswerk-leverkusen.de :
www.bildungswerk-leverkusen.de
الموقع االلكترو:
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 .4اللغة  -تعلم اللغة األملانية يف ليفركوزن

دورات االندماج و تعلم األبجدية

ماذا
من
أين

دورات اندماج
WIRTSCHAFTSAKADEMIE KÜSTER GMBH
c/o DITIB
Kiesweg 7
51373 Leverkusen

ميكن االستفسار عن أماكن الدورات إما هاتفياً أو عن طريق الربيد االلكرتوين او أثناء أوقات
الدوام الرسمية.

الفئة
املستهدفة املهاجرون والالجئون واملغرتبون

متى

تبدأ الدورات يف أوقات مختلفة .ميكن للمهتمني االستفسار عن أوقات الدورات إما هاتفياً
أو عن طريق الربيد االلكرتوين او من خالل الحضور شخصياً.
يمكن االتصال هاتفيا في األوقات التالية:
اإلثنين إلى الجمعة:

من الساعة  8:30إىل 15:00

جهة االتصال
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السيدة Sallamaci

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

0214 /83097931
wakuester@wa-kuester.com
www.wa-kuester.com/leverkusen/
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دورات تعلم اللغة األلمانية في الحد األدنى
يقدم العديد من مراكز إقامة الدورات يف ليفركوزن للالجئني واألشخاص ذوي األصول األجنبية فرص يف الحد
األدىن لتعلم القراءة والكتابة والتحدث باللغة األملانية .تكون هذه الدورات يف أغلب األحيان مجانية أو ميكن
املشاركة بها من خالل تسديد رسوم اشرتاك منخفضة .وهي ترتاوح من مجموعات التحدث مع تناول القهوة
والشاي إىل دورات محادثة وصوالً إىل دورات اللغة األملانية من مختلف املستويات والفئات املستهدفة.
للمزيد من املعلومات حول التخفيضات والعروض التشجيعية االملانية تجدونها عىل بوابة االندماج
لبلدية ليفركوزن تحت العنوان التايل :
www.integration-in-leverkusen.de

COM-BOX

يتم من خالل تمويل مبادرة الالجئين التابعة لشركة  Lanxessللكيماويات وبالتعاون مع مجلس مدينة
ليفركوزن إلى جانب جمعية “ „Integration von Flüchtlingenوضع  18جهاز كمبيوتر في “„COM-BOX
تحت  JSL-Betriebshofفي  Rathenaustraßeيمكن استخدام األجهزة اللوحية "تابلت" ال ُمج َّهزة ببرامج
اللغة لتعلم وممارسة اللغة األلمانية باالعتماد على النفس بعد مقدمة موجزة بغرض التعلم والتمرن.
يمكن لمن يرغب باستعمال  COM-BOXاالستفسار لدى السيد . Winterscheidبشكل مباشر عن أخذ موعد.
أخذ موعد ومعلومات:

			JSL ,Herr Winterscheid
		
هاتف0214 /31080-46 :
		
البريد االلكترونيralf.winterscheid@joblev.de :
		
الموقع االلكترونيwww.joblev.de :

 JOB Serviceفي مقر  COM-BOXيوجد الـ
): Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH (JSL

		أوقات العمل:
Rathenaustraße 87
ااالثنين إلى الخميس :من الساعة
51373 Lev.-Wiesdorf
الجمعة :من الساعة
 COM-BOXللمزيد من المعلومات حول
الموقع االلكترونيwww.integration-e-v.de/angebote/com-box :

8:00
8:00

إىل
إىل

16:00
13:00

تعلم اللغة األلمانية على االنترنت

يوجد عىل املوقع االلكرتوين ملعهد غوته وسائل مساعدة أخرى لتعلم اللغة األملانية مبختلف اللغات:
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html?wtsc=willkommen
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رعاية األطفال

يتوفر يف أملانيا العديد من خدمات الرعاية لألطفال الذين ترتاوح اعامرهم مع بني  0إىل  6سنوات .وهي
تتنوع ما بني خدمات رعاية األطفال (لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  0إىل  6سنوات) ومراكز رعاية األطفال
)لألطفال الذي ترتاوح اعامرهم بني  3إىل  6سنوات(
للمزيد من املعلومات حول مراكز رعاية األطفال واملراكز العائلية باإلضافة إىل األسئلة التي تتعلق بالعائلة
واألطفال يف ليفركوزن يرجى زيارة املوقع االلكرتوين التابع للمدينة:
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/kindergarten.php

ويف الكتاب املجاين املصاحب لآلباء

"األطفال أقوياء جدا":

https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/index.php

يحق اعتبارا ً من أول سنة عمرية الحصول عىل دعم الطفولة املبكر يف مراكز رعاية األطفال أو الحصول عىل
خدمة رعاية األطفال .يحق اعتبارا ً من السنة العمرية الثالثة قانونياً الحصول عىل الدعم يف يف أحد
مراكز رعاية أطفال.
مراكز رعاية األطفال أو خدمة رعاية األطفال يف ليفركوزن متوجبة الدفع قانونياً.
نظرا ً لإلقبال الكبري عىل أماكن الرعاية ،ينبغي عىل األهل املهتمني تسجيل أطفالهم بشكل مبكر للحصول عىل
مكان يف مركز ما من اختيارهم من خالل “ „Kita-Planerأو من خالل التسجيل يف املركز نفسه.
ميكن للمرء من خالل “ „Kita-Planerحجز مكان عىل االنرتنيت يف املركز املرغوب .تجدر اإلشارة أن الحجز
ال يُشكل موافقة عىل الحصول عىل مكان رعاية الطفل.
يعطى النظام الرئييس ،عالوة عىل ذلك ،ملحة عامة عن جميع مراكز الرعاية يف ليفركوزن:
https://elternportal.leverkusen.de/elternportal.jsf
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رعاية األطفال
االستشارة والدعم فيام يخص مبراكز رعاية األطفال
STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH KINDER UND JUGEND
ABTEILUNG ERZIEHUNGSHILFE
TAGESPFLEGE FÜR KINDER
Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen

ماذا
من
أين

الفئة
املستهدفة الفئة املستهدفة هم األهل الذين يرغبون باالستعالم عن مراكز رعاية األطفال وتسجيل أوالدهم
.يف إحداها إذا دعت الرضورة
متى يتوجب أخذ موعد
:Wiesdorf ,Küppersteg ,Bürrig ,Hitdorf ,Rheindorf لـ

جهة االتصال

Sonja Kürten

0214 /406-5230
sonja.kuerten@stadt.leverkusen.de

:هاتف
:البريد االلكتروني

Manfort ,Alkenrath ,Schlebusch لـ
:Bergisch Neukirchen ,Steinbüchel ,Mathildenhof,
Ursula Maier

0214 /406-5145
ursula.maier@stadt.leverkusen.de

:هاتف
:البريد االلكتروني

:Lützenkirchen ,Quettingen ,Opladen لـ

Nadine Risse

 فهرس املحتويات

0214 /406-5244
nadine.risse@stadt.leverkusen.de

:هاتف
:البريد االلكتروني

www.leverkusen.de

:الموقع االلكتروني
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رعاية األطفال
تقدم أعامل الدياكوين يف ليفركوزن مجموعات خدمة رعاية األطفال الكبار لألطفال من عائالت الالجئني الذين
.ترتاوح أعامرهم ما بني  3و  6سنوات .مشاركة االطفال يف املجموعات مجانية.

ماذا
من
أين

ماذا :خدمة رعاية األطفال الكبار

“„Weltenbummler

DIAKONISCHES WERK DES EVANGELISCHEN KIRCHENKREISES
LEVERKUSEN
Ev. Gemeindezentrum Martin-Luther-Haus
Alte Landstraße 82
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم األطفال من عالئالت الالجئني الذين ترتاوح أعامرهم بني  3و  6سنوات

متى

اإلثنين إلى الجمعة:

جهة االتصال

Jennifer Schley
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هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

من الساعة  9:00إىل 15:00

0214 /83364530
refugees@diakonie-leverkusen.de
www.diakonie-leverkusen.de/
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النظام المدرسي والتسجيل بالمدارس واالعتراف بالشهادات األجنبية
Jgst.

Berufskolleg

13

Gymnasiale Oberstufe

12

an der
Gesamtschule

11

am
Gymnasium

Q2
Q1
Eph

Förderschule

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Gesamtschule

9
8
7
6
5

3
2
1

Primärstufe

Förderschule

Sekundarstufe I

Sekundarschule

10

4
Grundschule

Sekundarstufe II

Jgst.

مصدر الصور:

https://www.schulministerium.
nrw.de/docs/Schulsystem/
Schulformen/

سن الدراسة اإللزامية القانونية يف أملانيا للفتيات والصبيان من عمر  6إىل  18سنة .تكون الدراسة اإللزامية
يف والية بداية من خالل االلتحاق باملدرسة االبتدائية ملدة تبلغ أربع سنوات عادة ،يتحقق (املستوى االبتدايئ،
الصفوف من واحد إىل أربعة) وبعد ذلك االلتحاق مبدرسة تكميلية ملدة تبلغ عادة ست سنوات (املرحلة الثانوية
الحلقة األوىل ،الصفوف من خمسة غىل عرشة) .قد يكون االلتحاق مبدرسة لذوي االحتياجات الخاصة رضورياً
بالنسبة لألطفال ممن لديهم حاجة.خاصة إىل دعم تعليم خاص.
بعد إمتام الصف العارش ،يحق ملن حصل عىل شهادة املدرسة الثانوية املتخصصة
“ „Realschulabschlussمبجموع عالمات مقبول أو شهادة من فئة  Typ 10 Bااللتحاق باملدرسة الثانوية
املرحلة الثانوية العليا .يحصل الطالب بعد انتهائه من الدراسة يف هذه املدرسة عىل شهادة الثانوية العامة  /شهادة

تأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية .كام ميكن أيضاً الحصول عىل شهادة الثانوية املتخصصة.
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النظام المدرسي والتسجيل بالمدارس واالعتراف بالشهادات األجنبية


تتيح شهادة الثانوية العامة/شهادة تأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية وكذلك الشهادة الثانوية
املتخصصة أو ثانوية التعليم العايل املتخصص إمكانية الحصول عىل قبول درايس يف أحد الجامعات أو املعاهد
العالية األملانية .بينام تتيح شهادة الثانوية العامة (أبيتور) بشكل أسايس الدخول إىل أي فرع درايس يف أحد
الجامعات األملانية (اعتامدا ً عىل عدد األماكن ورشوط القبول األخرى الخاصة بالجامعة املعنية) ،ميكن لحملة
ثانوية التعليم العايل املتخصص االلتحاق بأقسام دراسية يف أحد املعاهد العالية أو ما يعادلها من أقسام دراسية
يف الكليات األخرى .يحق لحملة ثانوية التعليم العايل املتخصص الدراسة ضمن نطاق املواد املنصوص عليها يف
الشهادة فقط.
باإلضافة إىل الطريق الكالسيكية للشهادة الثانوية العامة  /الشهادة الثانوية املتخصصة ،يوجد يف بعض األقسام
الدراسية ،يف ظل رشوط معينة ،إمكانية للتحصيل الجامعي يف أحد الكليات األملانية أيضا دون حيازة شهادة
ثانوية عامة (أبيتور) .ميكن للمهتمني االستعالم يف الجامعة املعنية عن الرشوط وبرامج الدراسة املتوفرة يف
الجامعة املعنية.
مصدر النص:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Beruf-undStudium/Studienorientierung/Hochschulzugang/index.html
)_https://www.mkw.nrw/studium/bewerben/studieren-ohne-abitur/?L=0
https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuer-studium/
hochschulzugangsberechtigung/deutsche-hochschulreife.html

تسجيل الالجئني والقادمني الجدد يف املدارس

يتم تنسيب القادمني الجدد من األطفال واليافعني بعد وصولهم إىل ليفركوزن يف املدرسة من قبل
 .Kommunalen Integrationszentrumيف املرحلة الثانوية األوىل والثانية ،يلتحق األطفال واليافعني غري
القادرين عىل التحدث بالغة األملانية بعد مبجموعة دعم اللغة األملانية أو دروس الدعم الدولية بداي ًة.
ميكن لهذا أن يساعد عىل اكتساب اللغة األملانية إىل درجة يكون عندها االلتحاق بالصفوف العادية يف وقت
الحق ممكناً.
ميكن لليافعني والشباب الذين مل يعودوا يف سن الدراسة اإللزامية االستفسار لدى Integration Point

للحصول عىل املعلومات والعروض الخاصة بالتدريب املهني ودورات اللغة وفرص العمل املناسبة.

ميكن ألهل األطفال واليافعني القادمني حديثا إىل أملانيا االستفسار عن موضوع التسجيل يف املدرسة لدى
) .KOMMUNALE INTEGRATIONSZENTRUM (KIمن أجل الوصول إىل بيانات االتصال مبركز
االندماج راجع الصفحة .7
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االعرتاف بالشهادات األجنبية

ميكن االعرتاف بالدرجات العلمية التي تم تحصيلها يف الخارج يف أملانيا مبوجب رشوط معينة .يتم تحديد
ما إذا كانت الجهة املسؤولة  Köln Bezirksregierung Düsseldorfأم Bezirksregierung

باالعتامد عىل الشهادة املراد معادلتها.

للمزيد من املعلومات حول إجراء تعديل الشهادات األجنبية باإلضافة إىل مسؤوليات كل منها يرجى زيارة املوقع
االلكرتوين الخاص بـ
:Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW
www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Abschluesse/Anerkennung/
و :Bezirksregierung Köln

www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/
auslaendische_schulzeugnisse/index.html
يحق ألطفال العائالت املستفيدة من املساعدات وفقا ً لقانون  Asylbewerberleistungsgesetzأم SGB II
)“ SGB XII ,(„Hartz IVأونفقة األطفال أو إعانة السكن ،الحصول عىل الدعم من حزمة التعليم

واملشاركة .يتم متويل أو تعزيز الدعم التعليمي (الدروس الخصوصية) والرحالت املدرسية والرحالت إىل مراكز رعاية
األطفال واملدارس واللوازم املدرسية (اللوازم املدرسية مثل الدفاتر والحقائب املدرسية) وتنقل الطالب ووجبة الغداء
واملشاركة االجتامعية والثقافية .من شأن املدرسة أو مركز رعاية األطفال أو اإلدارة االجتامعية تقديم املزيد
من املعلومات.
STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترو:

0214 /406-5001
50@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de

لالستفادة من حزمة التعليم واملشاركة يتعني تقديم طلب
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 .6التدريب املهني والدراسة الجامعية وسوق العمل
التدريب المهني والتأهيل واالندماج في سوق العمل

إرشادات هامة حول االعرتاف بالشهادات املهنية املكتسبة بالخارج
يقوم مرافقوا اعرتاف متطوعني حاصلني عىل تدريب خاص بدعم الالجئني واملهاجرين خالل عملية االعرتاف
بالشهادات املكتسبة يف الخارج.

www.anerkennungsbegleitung-nrw.de

مرافقي اعرتاف متطوعني لدى مجلس مدينة ليفركوزن:
Fatma Kisikyol
Mesopotamisches Jugend- und Kulturhaus e.V.
0157/82213943
هاتف:
kisikyol@anb-nrw.de
البريد االلكتروني:

اللغات:

األلمانية والتركية والكردية

Ismalj Memishi
Albanischer Kulturverein e.V.
هاتف:
0176 /49310485
memishi@anb-nrw.de
البريد االلكتروني:

اللغات:

األلمانية واأللبانية

عن طريق الهاتف:

االثنين واألربعاء والجمعة:
السبت:
األحد:

من الساعة  19:30إىل 19:30
من الساعة  10:00إىل 16:00
من الساعة  14:00إىل 16:00

		
		
		

Serkan Kaygisiz
Türkischer Elternverein e.V.
هاتف:
0174 /3089920
serkan35m@yahoo.com
البريد االلكتروني:

اللغات:

األلمانية والتركية

Bella Buchner
Nasch Dwor – Unser Hof e.V.
0172 /2000641
هاتف:
buchner@anb-nrw.de
البريد االلكتروني:

اللغات:

األلمانية والروسية واألوكرانية

يوجد أيضاً على صفحة االنترنيت

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/

دليالً حول تعديل الشهادات المهنية المكتسبة في الخارج .للحصول على معلومات عن المكان
والطريق التي يمكن فيها تعديل شهادة معينة في ألمانيا يرجى زيارة هذا الرابط.
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التدريب المهني والتأهيل
واالندماج في سوق العمل

 من أجل الالجئين والمهاجرين الجدد

يقدم العديد من املراكز والرشكات يف ليفركوزن فرصا ً الستكامل التعليم .يقدم الـ Integration Point

النصيحة للالجئين المعترف بلجوئهم بالتفصيل .وهو ،عالوة على ذلك ،نقطة التقاء مركزية لالستشارة واالندماج
في سوق العمل والتدريب المهني واستكمال التعليم باإلضافة إلى دورات اللغة واالندماج والتأهيل الخاصة
بالالجئين والمهاجرين الجدد.
INTEGRATION POINT LEVERKUSEN

مسؤول عن األشخاص فيام يتعلق بـ

SGB II

JOBCENTER ARBEIT UND GRUNDSICHERUNG LEVERKUSEN
INTEGRATION POINT LEVERKUSEN
Heinrich-von-Stephan-Straße 6 a
51373 Leverkusen

الطابق الرابع

الطابق
السيدة (Ü25 /A – Da) Korkmaz
السيدة (Ü25 / Db – Moh) Niemer-Kronenburg
هاتف0214 /8339-716 :
هاتف0214 /8339-582 :
السيدة (Ü25 / Moi – Z) Klesper
السيد (U25 /A – Ja) Wiedemann
هاتف0214 /8339-718 :
هاتف0214 /8339-544 :
السيدة (U25 / Jb – Z) Boumaiza
هاتف0214 /8339-670 :
البريد االلكترونيjobcenter-leverkusen.integration-point@jobcenter-ge.de :
تقديم المساعدة وفقا ً لـ  SGB IIلالجئين المعترف بهم (أنظر النقطة :(2 – 7

السيد (A – Ham) Tairi
هاتف0214 /8339-713 :

السيدة (A – Ham) Sobik
هاتف0214 /8339-711 :

السيدة (Han – Z) Dorokhova
هاتف0214 /8339-712 :

مسؤول عن األشخاص فيام يتعلق بـ

السيد (Han – Z) Debuch
هاتف0214 /8339-715 :

SGB III

AGENTUR FÜR ARBEIT
INTEGRATION POINT LEVERKUSEN
Heinrich-von-Stephan-Straße 6 a
51373 Leverkusen
Frau Clenciu

هاتف:
البريد االلكتروني:
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0214 /8339-158
BergischGladbach.Fluechtlinge@arbeitsagentur.de
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التدريب المهني والتأهيل
واالندماج في سوق العمل

ماذا

من
أين

االستشارة العامة فيما يتعلق بالمهنية
واستشارة البطالة

االستشارة املهنية

االستشارة املهنية هي املسؤولة االوىل عن جميع األسئلة املتعلقة بالتدريب املهني
والدراسة .ويقدم املوظفون االستشارة ودعم اتخاذ القرار وتحفيز االعتبارات الجديدة
وتقديم املساعدة يف طلبات العمل والبحث عن بدائل معاً وترتيب اماكن التدريب
املهني .يقدم االستشاريون الخدمة واالستشارة خالل املشاكل التي تنشأ أثناء التدريب
املهني أوعند وقوع خطرإنهاء التدريب املهني.
AGENTUR FÜR ARBEIT
Heinrich-von-Stephan-Straße 18
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم الطالب من مختلف أنواع املدارس وطالب التدريب املهني وجميع األشخاص الذين يبحثون
ألول مرة عن التدريب املهني.
متى من خالل أخذ موعد مقابلة مسبق
			
عن طريق الهاتف في األوقات التالية:
االثنين إلى الخميس :من الساعة  8:00إىل 18:00
من الساعة  8:00إىل 16:00
الجمعة:

جهة االتصال هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

0800 /4555500
berufsberatung.151@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

ميكن أخذ موعد للحصول عىل االستشارة عىل االنرتنيت عىل الرابط التايل:

www.arbeitsagentur.de/beratungswunsch
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التدريب المهني والتأهيل
واالندماج في سوق العمل

االستشارة العامة فيما يتعلق بالمهنية
واستشارة البطالة

ميكن الحصول عىل استشارة توجيهه فيام يتعلق بإعادة الدخول إىل سوق العمل يف مكتب
شؤون املرأة يف ليفركوزن.

ماذا

االستشارة التوجيهية للنساء فيام يتعلق بإعادة الدخول إىل سوق العمل

ما تكون السيدات مهتامت بالحصول عىل االستشارة عندما ترغنب بالعودة إىل الحياة
العملية بعد انتهاء وقت العائلة .ميكنهم يف مكتب شؤون املرأة أخذ موعد من أجل
الحصول عىل االستشارة التوجيهية .ينطبق هذا عىل السيدات الراغبات بأخذ منحى
جديد عىل الصعيد املهني.

من

STADT LEVERKUSEN
FRAUENBÜRO

أين

Manforter Straße 184,
51373 Leverkusen

الطابق الثاين

الفئة
املستهدفة النساء يف ليفركوزن
متى من االثنني إىل الجمعة بعد أخذ موعد عن طريق الهاتف

جهة االتصال

Antje Winterscheidt
ُنسقة Netzwerk (Wiedereinstieg) Leverkusen
امل ّ

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

0214 /406-8304
antje.winterscheidt@stadt.leverkusen.de
www.netzwerkW-leverkusen.de

أصدرت  NetzwerkW Leverkusenبروشورين ،أحدهام للمعيلني الوحيدين ،فيام يتعلق بإعادة
الدخول إىل سوق العمل يف ليفركوزن .ميكن رشاؤهام من مكتب شؤون املرأة كام ميكن تنزيلهام من املوقع
االلكرتوين التايل:
www.netzwerkw-leverkusen.de/beruf-und-weiterbildung.html
إضافة إىل ذلك ،يقدم املوقع االلكرتوين www.netzwerkW-leverkusen.de

التعليمية يف ليفركوزن ويعطي معلومات عن التدريب املهني بدوام جزيئ.

نصيحة :تجد النساء من ذوات األصول عىل االجنبية عىل املوقع االلكرتوين
نصيحة :األجوبة األوىل عن األسئلة املهنية باثني عرشة لغة!
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التدريب المهني والتأهيل
واالندماج في سوق العمل

ماذا

من
أين

االستشارة العامة فيما يتعلق بالمهنية
واستشارة البطالة

االستشارة املتعلقة بالبطالة

املعلومات واالستشارة فيام يختص باألسئلة املتعلقة بالبطالة وإعانة البطالة  1و
واملساعدة االجتامعية والتأمني األسايس والدعم واالستشارة بشأن البحث عن عمل
وإعداد ملف طلب العمل واملساعدة يف استكامل الطلبات واملرافقة إىل الدوائر الرسمية
والدعم فيام يختص باألسئلة املتعلقة بعالقات العمل غري اآلمنة ويف ظروف الحياة
الصعبة والدعم فيام يتعلق بجهات الرعاية املتعاونة.
2

DIAKONISCHES WERK DES EV. KIRCHENKREISES LEVERKUSEN

ايختلف املكان الذي تجري فيه االستشارة املتعلقة بالبطالة باختالف أيام األسبوع:
األربعاء والخميس
الثالثاء
Manforter Laden
Gustav-Heinemann-Straße 40
51377 Leverkusen

Diakonisches Werk
Humboldtstraße 67
51379 Leverkusen

الجمعة (بعد أخذ موعد(

Arbeitslosenzentrum & mehr
Schulstraße 5
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم العاطلون عن العمل واألشخاص املهددين بالبطالة والعمل غري املستقرين واملستفيدين من
املساعدات االجتامعية والتأمني األسايس يف سن الشيخوخة والرعاية.

متى
جهة االتصال

الثالثاء:
األربعاء:
الخميس:
الجمعة:

9:30
9:00
 15:30إىل 18:00
 9:00إىل 14:00

)بعد أخذ موعد(

Carola Voß
رئيس قسم  Arbeitslosenzentrumو Erwerbslosenberatung

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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من الساعة
من الساعة
من الساعة
من الساعة

		
إىل 12:00
		
إىل 14:00

0214 /382755
carola.voss@diakonie-leverkusen.de
www.diakonie-leverkusen.de/rat-und-tat/
beratung-rund-um-arbeit-und-erwerbslosigkeit/
erwerbslosenberatung/
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التدريب المهني والتأهيل
واالندماج في سوق العمل

ماذا

من
أين

االستشارة العامة فيما يتعلق بالمهنية
واستشارة البطالة

معلومات أولية يف الحد األدىن ونقطة االلتقاء األوىل للعاطلني عن العمل

معلومات بشأن األسئلة املتعلقة بـإعانة البطالة  1و  2املساعدة االجتامعية وعند
وقوع خطر فقدان العمل واملشاكل مع الدوائر الرسمية وأرباب العمل.
عروض خاصة بالعاطلني عن العمل:
خدمة املرافقة يف الدوائر الرسمية ودورات اللغة للمهاجرين والالجئني واملساعدة فيام
يتعلق بالحواسيب (املساعدة يف إصالح األعطال) وفطور العاطلني عن العمل للجميع
والدعم فيام يختص بإعداد مستندات التقدم إىل وظيفة.
KOOPERATION VON DIAKONISCHES WERK DES EV. KIRCHENKREISES
LEVERKUSEN UND WECHSELWIRKUNG E.V.
Arbeitslosenzentrum & mehr
Schulstraße 5
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم العاطلون عن العمل واألشخاص املهددين بالبطالة والعمل غري املستقرين واملستفيدين من
املساعدات االجتامعية والتأمني األسايس يف سن الشيخوخة والرعاية.

متى
جهة االتصال

االثنين:
الثالثاء:
األربعاء:
الخميس:
الجمعة:

Carola Voß
رئيس قسم  Arbeitslosenzentrumو Erwerbslosenberatung

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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من الساعة  9:00إىل
من الساعة  9:00إىل
من الساعة  10:00إىل
من الساعة  9:00إىل
من الساعة  9:00إىل

16:00
1 5:00
1 5:00
16:00
14:00

		
		
		

0214 /382755
carola.voss@diakonie-leverkusen.de
www.diakonie-leverkusen.de/rat-und-tat/
beratung-rund-um-arbeit-und-erwerbslosigkeit/
erwerbslosenberatung/
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التدريب المهني والتأهيل
واالندماج في سوق العمل

ماذا

من
أين
الفئة
املستهدفة

متى

االستشارة العامة فيما يتعلق بالمهنية
واستشارة البطالة

خدمات استشارية مستقلة لليافعني والشباب

الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  15و 27سنة ،ممن هم بحاجة إىل دعم خاص عند
االنتقال من املدرسة إىل الحياة العملية .يُق ِّدم  OJBالدعم عند البحث عن فرصة
تدريب مهني أو فرصة عمل وعند االستشارة فيام يتعلق بالتوجيه املهني واختيار املهنة
وعند إعداد مستندات التقدم إىل وظيفة والتحضري إلجراء مقابلة توظيف واختبارات
التوظيف وفيام يتعلق بالشؤون الحكومية وفيام يخص املشاكل الشخصية.
OFFENE JUGENDBERUFSHILFE
Kölner Straße 139
51379 Leverkusen
اليافعني والشباب الذي ترتاوح أعامرهم ما بني 15

عند االنتقال من املدرسة إىل العمل.

االثنين والثالثاء والخميس:
األربعاء:
الجمعة:

من الساعة
من الساعة
من الساعة

أو من خالل أخذ موعد عىل الرابط التايل
جهة االتصال

و  27سنة ،ممن هم بحاجة إىل دعم خاص

 9:00إىل  1 3:00ومن الساعة  14:00إىل 18:00
					
 14:00إىل 1 8:00
					
 9:00إىل 1 4:00

 ,Ansgar Lutzامدير Offenen Jugendberufshilfe

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

02171 /49955
ojb-lev@kja.de
www.ojb-leverkusen.de

يعمل مركز الـ  OJBكمركز تبادل معلومات بالتعاون مع مؤسسات رعاية الشباب والخدمات
االجتامعية يف ليفركوزن لضامن أفضل دعم ممكن لالندماج املهني.
وهو ينرش ملحة عامة عن لإلجراءات يتم تحديثها سنويا يتضمن عناوين وبيانات
االتصال لجميع املراكز الهامة وخدمات الدعم عند االنتقال من املدرسة إىل العمل يف ليفركوزن .ميكن تحميل
الكتيب مجانا عىل الرابط التايل:
www.ojb-leverkusen.de/service
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وصول الالجئين والمهاجرين إلى الدراسة الجامعية

ماذا
من

تقديم االستشارة الدراسة لالجئني

تقديم املعلومات واالستشارة لالجئني الذين يرغبون يف الدراسة يف والية شامل
الراين-ويستفاليا ،من بني أمور أخرى ،فيام يتعلق باالعرتاف مبؤهالت ومتطلبات ومتويل
الدراسة فضالً عن إمكانيات التأهيل.

DIE STUDIERENDENBERATUNGEN, INTERNATIONAL
OFFICES UND AKADEMISCHEN AUSLANDSÄMTER

في جامعات مختلفة
على الموقع التالي

https://www.mkw.nrw/studium/informieren/information-forrefugees-who-want-to-study-in-north-rhine-westphalia/advisorcontacts-for-refugees-at-nrw-colleges-and-universities/

يمكن للمهتمين االستعالم عن الشخص المسؤول لدى الجامعات في والية
شمال الراين-ويستفاليا.

أين

مرتبط بالجامعة ذات الصلة

الفئة
املستهدفة الفئة املستهدفة :هم الالجئون واملهاجرون ممن اضطروا إىل إلغاء دراستهم يف
أوطانهم وتم االعرتاف بدراستهم يف أملانيا ويرغبون بالحصول عىل االستشارة فيام يتعلق
.بخيارات الدارسة.

متى

مرتبط بالجامعة ذات الصلة

جهة االتصال الموقع االلكتروني:

www.refugee-students-service.nrw.de

للمزيد من املعلومات عن الدراسة لالجئني وطالبي اللجوء (بلغات مختلفة) يرجى زيارة الرابط التايل:
www.study-in.de/landingpage/refugees/informationen-fuer-fluechtlinge_39093.php
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 .7املساعدات املمكنة واملزيد من املساعدات
تجدر اإلشارة إىل خضوع جميع طلبات الحصول عىل املساعدات االجتامعية لعملية فحص فردي.
ويتم أخذ قرار فيام إذا كان هناك حق يف االستفادة ،وإذا كان األمر كذلك ،بأي مبلغ .ال يشكل الطلب إشعار
موافقة عىل منح املزايا.

بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء

ماذا
من
أين

املساعدات وفقا لقانون

Asylbewerberleistungsgesetz

يحق لطالبي اللجوء الحصول عىل مساعدات مالية مبو جب قانون
 Asylbewerberleistungsgesetzيتعني عليهم التقدم بطلب للحصول عىل
هذه املساعدات لدى اإلدارة االجتامعية التابع ملجلس مدينة ليفريكوسن.
STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG MIGRATIONSANGELEGENHEITEN
Verwaltungsgebäude Miselohestraße
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen
املدخل الغرفة رقم 036

الفئة
املستهدفة املواطنون األجانب املقيمون فعلياً يف الجمهورية االتحادية ويستوفون
املتطلبات القانونية .للمزيد من املعلومات حول ماهية هذه املتطلبات القانونية يرجى املوقع
اإللكرتوين ملدينة ليفريكوسن.
					
أوقا العمل:
متى
إىل
					
االثنين إلى الجمعة :من الساعة 1 2:30 8:30
أو من بعد أخذ موعد مسبق عن طريق الهاتف

جهة االتصال هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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0214 /406-5001
0214 /406-5002
50@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de
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بموجب قانون الشؤون االجتماعية  2و  3و

ماذا
من

(SGB II, III und XII) 12

إعانة البطالة )	Iمبوجب (SGB III
AGENTUR FÜR ARBEIT LEVERKUSEN
يرجى من الالجئني وطالبي اللجوء االستفسار لدى Integration Point
فيام يتعلق باملساعدات مبوجب ) SGB IIIانظر الصفحة 42
أما الباقي فلدى .AGENTUR FÜR ARBEIT

(.

أين

الفئة
املستهدفة

متى

Heinrich-von-Stephan-Straße 18
51373 Leverkusen
هم العاطلون عن العمل ممن يحق لهم الحصول عىل إعانة البطالة مبوجب .SGB III

ينبغي أخذ موعد
هاتفياً في األوقات التالية:
االثنين إلى الخميس :من الساعة
الجمعة:
من الساعة

جهة االتصال هاتف:
البريد االلكتروني:

ماذا
من

					

 8:00إىل
 8:00إىل

					
					
					

1 8:00
1 6:00

0800 /4555500
Leverkusen@arbeitsagentur.de

إعانة البطالة )	IIمبوجب (SGB II
)JOBCENTER ARBEIT UND GRUNDSICHERUNG LEVERKUSEN (SGB II
يرجى من الالجئني وطالبي اللجوء االستفسار لدى Integration Point
فيام يتعلق باملساعدات مبوجب ) SGB IIIانظر الصفحة 37
أما الباقي فلدى .AGENTUR FÜR ARBEIT

(.

أين

Heinrich-von-Stephan-Straße 18
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة الفئات املستهدفة :هم مستحقي املساعدات القادرين عىل العمل والذين يحق لهم الحصول
عىل إعانة البطالة مبوجب .SGB II
متى ينبغي أخذ موعد
					
هاتفياً في األوقات التالية:
					
					
من الساعة  7:30إىل 1 2:30
االثنين إلى الجمعة:
					
من الساعة  13:30إىل 1 7:30
الجمعة:
يتم إغالق قسم منح املساعدات أيام األربعاء.

جهة االتصال للحصول عىل بيانات االتصال باملوظفني املسؤولني يرجى زيارة املوقع االلكرتوين
الموقع االلكترونيwww.ag-leverkusen.de/ :
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بموجب قانون الشؤون االجتماعية  2و  3و

ماذا
من
أين

(SGB II, III und XII) 12

التأمني األسايس يف سن الشيخوخة والعجز عن العمل واملساعدة عىل
تأمني متطلبات العيش (مبوجب (SGB XII

يحق لألشخاص ،غري القادرين عىل الكسب بسبب املرض أو السن أو غري القادرين
عىل تأمني متطلبات العيش لوحدهم ،يف ظل ظروف معينة ،الحصول عىل املساعدات
املالية املذكورة أعاله.

STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen
الملدخل الغرفة رقم 036

الفئة
املستهدفة هم األشخاص املقيمون يف جمهورية أملانيا االتحادية الذين يستوفون املتطلبات القانونية.

متى

أوقا العمل:
االثنين إلى الجمعة :من الساعة  8:30إىل 1 2:30
أو بعد أخذ موعد مسبق هاتفياً

جهة االتصال هاتف:
فاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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0214 /406-5001
0214 /406-5002
50@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de
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للعائلة واألطفال

ماذا
من
أين

إعانة األطفال ونفقة األطفال

من شأن األشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل إعانة الطفل أن يتقدموا بطلب
للحصول عىل نفقة الطفل .تختلف نفقة الطفل عن إعانة األطفال بأنها
مرتبطة بالدخل وال متنح إال للوالدين /العائالت التي ال يتجاوز دخلها أو يقل عن بعض
.الحدود السفىل أو العليا
FAMILIENKASSE NORDRHEIN-WESTFALEN WEST

العنوان الربيدي:
عنوان الزيارة:

Familienkasse Nordrhein-Westfalen West
50574 Köln
Familienkasse Nordrhein-Westfalen West
		An der Gohrsmühle 25
51465 Bergisch Gladbach

الفئة
املستهدفة العائلة/املعيلني الوحيدين مع طفل أو أكرث

متى
جهة االتصال

إمواعيد المقابالت:

االثنين والثالثاء		 :من الساعة
		من الساعة
الخميس:

 7:30إىل 12:30
 7:30إىل 18:00

		
		

فيما يختص باألسئلة المتعلقة بموضوع إعانة األطفال ونفقة األطفال:

هاتف:
إمكانية الوصول:

						0800 /4555530
االثنين إلى الجمعة :من الساعة  8:00إىل 18:00

البريد االلكتروني:

Familienkasse-Nordrhein-Westfalen-West
@arbeitsagentur.de

		

خدمة اإلعالن عن مواعيد الدفع (على مدار الساعة:
هاتف:
0800 /4555533
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للعائلة واألطفال

ماذا

) BuTحزمة التعليم واملشاركة(

يتم تقديم الدعم عىل سبيل املثال دعم الرحالت املدرسية والرحالت إىل مراكز رعاية
األطفال واملدارس واللوازم املدرسية والدروس الخصوصية ووجبة الغداء وتنقل الطالب
واملشاركة االجتامعية والثقافية.

من

STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN

أين

Miselohestraße 4
51379 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم األطفال واليافعني املستفيدين من املساعدة االجتامعية التالية:
املساعدات مبوجب ) SGB IIIمن مركز العمل) و ) SGB XIIالتأمني األسايس) و AsylbLG, KIZ
و(نفقة الطفل) وإعانة السكن
		
االثنين :من الساعة  14:00إىل 16:00
متى مواعيد العمل:
		
األربعاء والجمعة :من الساعة  8:30إىل 12:30
جهة االتصال هاتف:
0214 /406-5001
فاكس:
0214 /406-5002
البريد االلكتروني:
50@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de
الموقع االلكتروني:

ماذا اإلعانة املالية للوالدين

من
أين

للوالدين الحصول عىل االعانة املالية للوالدين اعتبارا ً من والدة طفلهم .ميكن تقديم
طلب الحصول عليها اعتبارا ُ من يوم والدة الطفل .يجوز منح اإلعانة املالية للوالدين
بأثر رجعي ملدة تصل إىل ثالثة أشهر قبل تاريخ التقديم .ميكن لدى اإلدارة االجتامعية
الحصول عىل مزيد من املعلومات حول املتطلبات القانونية وفيام يتعلق بتقديم الطلب.
STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN

قبول الطلب:

Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen

الطابق األريض ،الغرفة رقم 021

الفئة
املستهدفة األهل الذين أنجبوا طفل مؤخرا ً.
االثنين واألربعاء :من الساعة  8:30إىل 12:30
متى ساعات العمل:
االخميس :من الساعة  14:00إىل 18:00
جهة االتصال هاتف:
0214 /406-5020
البريد االلكتروني:
elterngeld@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de
الموقع االلكتروني:
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دعم التعليم والتدريب المهني

ماذا
من
أين

إعانة إمتام التدريب التعليم للطالب
التقدم بطلب للحصول عىل BAföG

)(BAföG

.من قبل الطالب.

STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH KINDER UND JUGEND
ABTEILUNG GERICHTSWESEN UND WIRTSCHAFTLICHE HILFE
WIRTSCHAFTLICHE JUGENDHILFE
Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen
 BAföGالخاص بالطالب :ينبغي تقديم طلب للحصول عىل املساعدات مبوجب BAföG
من قبل الطالب يف الجامعات  /الكليات لدى األقسام املختصة بدعم بإعانة إمتام التعليم يف مكان
الدراسة.

الفئة
املستهدفة الطالبن
متى االثنين:
األربعاء:
الخميس:

من الساعة  14:00إىل 16:00
من الساعة  8:30إىل 12:30
من الساعة  14:00إىل 18:00

جهة االتصال السيدة  ,Gudrun Hartmannسكرتارية
هاتف:
الموقع االلكتروني

0214 /406-5101
www.leverkusen.de

األحرف من أ إلى ل
Carolin Frech
غرفة 509

ألحرف من م إلى ز
Nina Jansen
		غرفة 508

هاتف0214/406-5138 :

هاتف0214/406-5131 :

513.frech@stadt.leverkusen.de

nina.jansen@stadt.leverkusen.de

البريد االلكتروني:

49

		
		
		

البريد االلكتروني:
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دعم التعليم والتدريب المهني

ماذا

من
أين

حإعانة التدريب املهني

)(BAB

ميكن منح إعانة التدريب املهني أثناء التدريب املهني عند التقديم بطلب ،عندما
 أن تكون أول فرصة تدريب مهني
 أن ال يكون التدريب مدريس
 إذا مل يعد يعيش اليافع يف مسكن أهله
ميكن أيضا منح بدل التدريب املهني أثناء التحضري املهني ) (BvBبعد تقديم
طلب .من خالل هذا اإلجراء ،يتم إعداد املشاركني من دون شهادة
املدرسة الثانوية الكتساب شهادة املدرسة الثانوية و/أو التحضري للتدريب املهني
الحقاً .املشاركة ممكنة فقط بعد إحالة عرب االستشارة املهنية.
AGENTUR FÜR ARBEIT
Heinrich-von-Stephan-Straße 18
51373 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم الطالب وداريس التدريب املهني

متى

ساعات العمل :االثنين والثالثاء والجمعة:
الخميس:

جهة االتصال هاتف:
الموقع االلكتروني:

50

من الساعة  7:30إىل 12:30
من الساعة  7:30إىل 18:00

		
		

0800 /4555500
www.arbeitsagentur.de

فهرس املحتويات 

 .7املساعدات املمكنة واملزيد من املساعدات

خدمات اجتماعية أخرى

ماذا
من
أين

إعانة السكن

توفري إعانة السكن مبوجب قانون إعانة السكن للمستأجرين أو ماليك الشقق يف شكل
إعانة إيجار أو إعانة مالية لتحمل األعباء.
STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN
Verwaltungsgebäude Miselohestraße
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم الطالب وداريس التدريب املهني

متى ساعات العمل :االثنين والثالثاء والجمعة:
الخميس فقط للعاملين:
0214 /406-5001
جهة االتصال هاتف:
0214 /406-5002
فاكس:
البريد االلكتروني50@stadt.leverkusen.de :
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de :

من الساعة  8:30إىل 12:30
من الساعة  14:00إىل 18:00

ماذا

من
أين

Wohnberechtigungsschein

يحتاج أي شخص يرغب يف الحصول عىل شقة سكنية (مسكن عام) مدعومة من
القطاع العام إىل  Wohnberechtigungsscheinساري املفعول.
وهو ُينح لألرس التي تبحث عن مسكن ،رشيطة أال يتجاوز الدخل السنوي اإلجاميل
حد الدخل الذي يرتتب عىل عدد األشخاص .للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة إدارة
الشؤون االجتامعية.
STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG SOZIALE LEISTUNGEN
Verwaltungsgebäude Miselohestraße
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen

الفئة
املستهدفة هم األشخاص الراغبني يف الحصول عىل مسكن مدعوم من قبل القطاع العام.
ساعات العمل :االثنين واألربعاء والجمعة :من الساعة  8:30إىل 12:30
متى
الخميس فقط للعاملين :من الساعة  14:00إىل 18:00
جهة االتصال هاتف:
0214 /406-5001
فاكس:
0214 /406-5002
البريد االلكتروني50@stadt.leverkusen.de :
الموقع االلكترونيwww.leverkusen.de :
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الرعاية الطبية

مبوجب ) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLGينطبق عىل طالبي اللجوء أثناء إجراءات
اللجوء الجارية ما ييل:
ميكن لطالبي اللجوء زيارة طبيب أو مستشفى يف حاالت األمراض واآلالم الحادة.
وينطبق ذلك أيضا عىل العالجات والفحوصات عند الحمل والوالدة ،وكذلك عىل معالجة حاالت الطوارئ الطبية.
تحتاج زيارة الطبيب أو املستشفى إىل  .Behandlungsscheinوتقوم إدارة الشؤون االجتامعية بإصدار هذه
االستامرة مرة كل ثالثة أشهر عند الطلب .وينبغي تقدميها إىل الطبيب .ميكن للطبيب املعالج الذي يتم
إعطائه  ,Behandlungsscheinإذا لزم األمر ،وصف أدوية أو إحالة املريض إىل أخصايئ .ويف هذه الحاالت،
ال يُسمح باملزيد من العالج إال بعد الحصول عىل موافقة .Fachbereich Soziales
STADT LEVERKUSEN – FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG MIGRATIONSANGELEGENHEITEN
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen

يُق ّدم مجلس مدينة ليفركوزن بالتعاون مع  pronovaBKKمحارضات صحية عند الحاجة:

ماذا

من

املحارضات الصحية تدر

عند الطلب ،يتم تقديم محارضات صحية حساسة ثقافياً بالحد األدىن بشأن مبواضيع
مختلفة (عىل سبيل املثال ،النظام الصحي األملاين ،والرعاية والكشف املبكر ،صحة
الطفل ،والصحة النفسية ،وما إىل ذلك) .ويتم إجراء هذه املحارضات من قبل وسطاء
صحيون مدربون تدريبا خاصا ومتعدد الثقافات باللغة األم أو باللغة األملانية .ميكن
إجراء املحارضات ملجموعات يبلغ حجمها  10أشخاص عىل األقل.
SSTADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG ZENTRALE AUFGABEN
GESUNDHEITSPLANUNG

أين ومتى حسب االتفاق

الفئة
املستهدفة األشخاص املهتمون ذوو األصول األجنبية

جهة االتصال
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Dorothea Skerhut

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

0214 /406-5055
dorothea.skerhut@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de
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عروض ألولياء األمور واألطفال
الرتبية والدعم املبكر

يوجد يف ليفريكوسن إضافة إىل Psychologischen Familienberatungsstelle

يتسنى فيها للوالدين والعائالت طرح أسئلة عن الرتبية والدعم املبكر:

،مؤسسات ومراكز مختلفة

https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/hilfe-erziehung.php#c2

العروض الخاصة بالعائلة

إضافة إىل ذلك ،يتم تقديم برنامج متنوع للعائالت يف مراكز مختلفة يف ليفريكوسن ،عىل سبيل املثال إفطار
العائلة واألهل وعروض اللعب واألشغال اليدوية واملوسيقا لألهل واألطفال باإلضافة إىل مجموعات تحت مسمى
 ,Krabbel- und Spielgruppenوالحرف واملوسيقى لآلباء واألمهات واألطفال وكذلك الزحف واللعب
املجموعات .يعطي كتاب مرافق األهل “ „Kinder ganz starkملحة عامة عن جميع املراكز ولتنزيل الكتاب
مجاناً يرجى زيارة الصفحة الرسمية ملجلس بلدية ليفركوزن عىل الرابط التايل:
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/index.php

عالوة عىل ذلك يوفر الكثري من املؤسسات مجموعات لعب لألهل وأطفالهم الذين
ترتاوح أعامرهم ما بني  0إىل  3سنوات:
FRÜHE HILFEN IM RHEINDORFER LADEN

)لألهل مع أطفالهم إىل عمر الثالث سنوات(
 ,Brendan Rauمدير املركز
0214 /2064240 oder 0214 /20609273
 Königsberger Platz 14 und 15aهاتف:
الربيد االلكرتوينinfo@rheindorfer-laden.de :
51371 Leverkusen Rheindorf
		املوقع االلكرتوينwww.rheindorfer-laden.de :
FRÜHE HILFEN IM NACHBARSCHAFTSTREFF STEINBÜCHEL
Caritasverband Leverkusen e.V
Agnes Dahlem
Albert-Schweitzer-Straße 9
51377 Leverkusen

هاتف:
فاكس:
الربيد االلكرتوين:
املوقع االلكرتوين:

0214 /2028377
0214 /3123475
nachbarschaftstreff@caritas-leverkusen.de
www.caritas-leverkusen.de/kinder-jugendliche-familien/familienhilfe/fruehe-hilfen
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عروض ألولياء األمور واألطفال

ALKENRATHER FAMILIENTREFF
		
0214 /73486430		
:هاتف
0214 /382-733		
:فاكس
alfa@diakonie-leverkusen.de		 :الربيد االلكرتوين
www.diakonie-leverkusen.dee		:املوقع االلكرتوين

Sarah Billen ,Britta Weise
Alkenrather Straße 41
51377 Leverkusen

FRÜHE HILFEN IM MANFORTER LADEN

()لألطفال إىل عمر الثالث سنوات

		
Anne Boddenberg ,Daniela Wittwer
0214 /311-295667		
:هاتف
Gustav-Heinemann Straße 40
www.diakonie-leverkusen.de		:املوقع االلكرتوين
51377 Leverkusen

 فهرس املحتويات
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المالبس والمواد الغذائية واأللعاب بأسعار مناسبة
خزانة
ALKENRATHER FAMILIENTREFF
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenkreises Leverkusen
Alkenrather Straße 41
51377 Leverkusen

ماذا
من
أين

الفئة
.املستهدفة كامل العائلة
. يورو0,20  كل قطعة إضافية تكلف،مجاناً إىل حد خمس قطع

		

1 1:00  إىل10:00 من الساعة

:الثالثاء

Sarah Billen, Britta Weise
0214 /73486430
0214 /382-733
alfa@diakonie-leverkusen.de
www.diakonie-leverkusen.de

:هاتف
:فاكس
:البريد االلكتروني
:الموقع االلكتروني

خزانة
MANFORTER LADEN
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenkreises Leverkusen
Gustav-Heinemann-Straße 40
51377 Leverkusen

متى

جهة االتصال

ماذا
من
أين

الفئة
. سنوات3  إىل0  مالبس لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني.املستهدفة العائلة

		

1 4:30  إىل13:30

من الساعة

:الخميس
Daniela Wittwer

0214 /382716
daniela.wittwer@diakonie-leverkusen.de

:هاتف
:البريد االلكتروني

متى

جهة االتصال

Anne Boddenberg
:هاتف
0214 /1129566
anne.boddenberg@diakonie-leverkusen.de :البريد االلكتروني
www.manforter-laden.de

 فهرس املحتويات

:الموقع االلكتروني
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 .8الرعاية الطبية

المالبس والمواد الغذائية واأللعاب بأسعار مناسبة

ماذا
من

أين ومتى

صناديق مالبس األطفال

مالبس أطفال وأحذية وكتب ومالبس داخلية وأرسة أطفال مستعملة وأكرث من ذلك .

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND ORTSVERBAND LEVERKUSEN
Quettingen, Lützenkirchener Straße 169

من الساعة
من الساعة

 10:00إىل 12:00
 15:00إىل 17:00

		
		

االثنين والثالثاء:
األربعاء و الخميس:

االثنين والثالثاء والخميس :من الساعة
من الساعة
األربعاء:

 10:00إىل 12:00
 15:00إىل 15:00

		
		

Rheindorf, Felderstraße 165

 Opladen, Bracknellstraße 32لألطفال إىل عمر  3سنوات
من الساعة  10:00إىل 12:00
الجمعة:

		

الفئة
املستهدفة املجموعة املستهدفة :األهل والعائلة.

جهة االتصال  ,Sabine Golinمكتب
هاتف:
البريد االلكتروني:
عن طريق الهاتف ي:
من الساعة
االثنين إلى الجمعة:

02171 /581478
daniela.wittwer@diakonie-leverkusen.de

البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
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 9:00إىل 12:30

		

info@dksb-leverkusen.de
www.dksb-leverkusen.de

فهرس املحتويات 

 .8الرعاية الطبية

المالبس والمواد الغذائية واأللعاب بأسعار مناسبة

ماذا
من
أين

LEVERKUSENER TAFEL E.V.

يتسنى للمحتاجني لدى  Leverkusener Tafelالحصول عىل املواد الغذائية لقاء مبلغ بسيط
وقدره  1,50يف املرة الواحدة .يسمح باستالم املواد مرتني باألسبوع فقط.

LEVERKUSENER TAFEL E.V.

يوجد  7منافذ توزيع يف ليفركوز:

Manfort
Katholisches Pfarramt, Josefstraße 28

) Opladenمنفذي توزيع(

Pfarrheim St. Michael, Sandstraße 33
Evangelische Freikirchliche Gemeinde Opladen
Humboldtstraße 65
Wiesdorf
Bunker, Dönhoffstraße 103
Rheindorf
Pfarrheim Heilig Kreuz, Memelstraße 13 A
Quettingen
Pfarrheim Katholische Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin,
Quettinger Straße 111
Alkenrath
Katholisches Pfarrheim St. Johannes der Täufer
Graf-Galen-Platz 5

الفئة
املستهدفة يتم تسليم املواد الغذائية لحاميل بطاقة تافل صالحة والتي ميكن طلبها يف املكتب املوجود يف
الشارع الرئييس .يلزم لهذا الغرض شهادة تسجيل من مجلس مدينة ليفركوزن ووثيقة هوية
صالحة وإثبات الحاجة.

متى

يمكن أخذ أيام وأوقات دوام منافذ التوزيع في مختلف المواقع من صفحة االنترنيت أو عن
طريق االستفسار هاتفياً أو شخصياً في مكتب تافيل ليفركوزن.
Hauptstraße 124 – 126
51373 Leverkusen-Wiesdorf

أوقات الدوام في المكتب:
الثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة:
جهة االتصال هاتف:
0214 /3102370
فاكس:
0214 /3102371
البريد االلكترونيeverkusener-tafel-ev@t-online.de :
الموقع االلكترونيwww.leverkusener-tafel.de :

من الساعة  10:00إىل 1 2:00
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 .9أوقات الفراغ والثقافة
األنشطة الترفيهية

للحصول عىل عرض شامل لألنشطة الرتفيهية يرجى زيارة املوقع
اإللكرتوين ملدينة ليفريكوسن:
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/freizeittipps/index.php

يوجد يف ليفريكوسن الكثري من عروض اللقاءات بني الثقافات .وهي تشمل مختلف مقاهي اللقاءات فضال عن
غريها من العروض الرتفيهية النشطة:

ماذا
من
أين

جوقة الثقافات

ت ُق ّدم الـ  VHSيف ليفريكوسن “ „Chor der Kulturenلالجئني
وجميع داريس اللغة للمهتمني باملشاركة بانتظام يف الجوقة االستفسار لدى
السيدة .Strittmatter

VHS LEVERKUSEN
Musikschule
Friedrich-Ebert-Straße 41
51373 Leverkusen

قاعة صغرية ،الطابق الثالث

الفئة
املستهدفة جميع األشخاص الذي يتعلمون اللغة األملانية يف الوقت الحايل.

متى
جهة االتصال

58

من الساعة  12:00إىل

الخميس:
التسجيل مطلوب .املشاركة مجانية.

13:00

 ,Vera Strittmatterنائب املدير VHS

هاتف:
الموقع االلكتروني:

0214 /406-4189
www.leverkusen.de

فهرس املحتويات 

 .9أوقات الفراغ والثقافة

األنشطة الترفيهية
ترفيهيني خاصني باملرأة aإضافة إىل ذلك ،يجري نشاطني:

ماذا

من
أين

دورات الدراجة الهوائية للنساء واألطفال الالجئني واملهاجرين

تعلم ركوب الدراجة ،وتوطيد التواصل مع النساء املحليات ،وتحسني مهارات اللغة
األملانية يف املقابل .يتم توفري الدراجات والعجالت للدورات باملجان.
كام يوجد أيضا مرتجمون إىل اللغتني العربية واإلنجليزية باإلضافة إىل أعضاء
) ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclubمن أجل اإلرشادات ذات الصلة.
املرشوبات والوجبات الخفيفة مجانية.
DEUTSCHER FRAUENRING LEVERKUSEN E.V.
ساحة تدريب حركة املرور Robert-Koch-Straße
) VW Centerبجوار (Ecke Robert-Blum-Straße,
51379 Leverkusen

الفئة
املستهدفة السيدات واألطفال من العائالت الالجئة والاليئ يرغنب بتعلم ركوب الدراجة.
متى
يجري التدريب ثالث سبت من كل شهر من الساعة  10:00إىل الساعة 13:00

اتصلوا من فضلكم بالسيدة اشرتاوس للحصول عىل املعلومات حول البيانات املتعلقة بعام 2018

جهة االتصال

59

Elisabeth Strauss

هاتف:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:

0214 /65948
strauss.elisabeth@t-online.de
www.frauenring-leverkusen.de

فهرس املحتويات 

 .9أوقات الفراغ والثقافة

األنشطة الترفيهية

ماذا
من
أين

مقهى املرأة الدويل

.تجتمع النساء القادمات من مختلف الدول بانتظام من أجل التبادل فيام بينهن
يوجد برنامج سنوي مع أنشطة مختلفة .ميكن للمهتمني االستفسار عىل أرقام االتصال
الواردة أدناه.
FRAUENCAFÉ INTERNATIONAL
Haus der Integration
Manforter Straße 184
51373 Leverkusen
املدخل 3

الفئة
املستهدفة الفئة املستهدفة :النساء من أي أصيل

متى
جهة االتصال

تقريباً كل آخر أحد من كل شهر من الساعة

 15:30إىل الساعة 17:30

Christa Zimmermann ,Naima Azemmat ,Graziella Sorce

هاتف:

) 0214 /406-3366مكتب مجلس االندماج(

جد يف ليفركوزن املراكز واملؤسسات التالية والتي تقدم أنشطة ترفيهية
متعددة الثقافات لجميع أفراد األرسة
ALKENRATHER FAMILIENTREFF
Sarah Billen, Britta Weise

هاتف:
Alkenrather Straße 41
		 51377 Leverkusenفاكس:
		الربيد االلكرتوين:
املوقع االلكرتوين:

0214 /73486430
0214 /382-733
alfa@diakonie-leverkusen.de
www.diakonie-leverkusen.dee

)PFARRSAAL ST. MICHAEL (Café International
		 Fritzi Frank
0214 / 85542562
هاتف:
Sandstraße 33
		 51373 Leverkusenالربيد االلكرتوينfritzi.frank@caritas-leverkusen.de :
		من الساعة  10:00إىل 12:00
األربعاء:
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 أوقات الفراغ والثقافة.9

األنشطة الترفيهية
BEGEGNUNGSSTÄTTE „EINFACH DA“
Dr. Birgit Lennarz

01578 /4086551
0214 /382-733
lennarz@stephanus-wbk.de

:هاتف
Breidenbachstraße 13 – 17
: 		فاكس51373 Leverkusen
:			الربيد االلكرتوين

KINDER- UND JUGENDHAUS (Café International )لألهل واألطفال
		
Brigitte Stauf
0214 / 85542562
:هاتف
Windhorststraße 66 b
stauf@stephanus-wbk.de : 		الربيد االلكرتوين51373 Leverkusen
12:00  إىل10:00 		من الساعة
:األربعاء
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE LEVERKUSEN WIESDORF
(Café Welt )ودورات اللغة ورعاية األطفال
		
Martina Weber
0214 /402321
:هاتف
Karl-Bosch-Straße 2
webermama@web.de :		الربيد االلكرتوين
51373 Leverkuse
AWO FAMILIENSEMINAR LEVERKUSEN
		Carola Pfeuffer
01525 /6207815
:هاتف
Berliner Platz 3
pfeuffer@awo-lev.de :الربيد االلكرتوين
51379 Leverkusen-Opladen
www.familienseminar.info :الموقع االلكتروني

 للمزيد من. يوجد أيضاً بيوت الشباب وملتقيات الشباب،من بني فرص الرتفيه املختلفة التي تقدمها ليفركوزن
:املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين التابع ملجلس املدينة
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/familie-kinder/jugend/Jugendhaeuser.php

:والصفحة الرئيسية لشبكة ليفريكوسن الخاصة مبرافق األطفال والشباب
www.jugendszene-lev.de/adressen.html

 فهرس املحتويات
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 .9أوقات الفراغ والثقافة

مكتبة المدينة
يوجد املوقع الرئييس ملكتبة مدينة ليفريكوسن يف ويسدورف ،وفروعها يف أوبالدن و سكليبوشش و ستينبوشل.
ميكن هنا استعارة وسائط مختلفة مثل الكتب وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص املدمجة أو ميكن استخدام أماكن
العمل بهدوء للتعلم أو القراءة .ميكن إىل حد ما استخدام بعض أجهزة الكمبيوتر مع خدمة اإلنرتنت وخدمة
الواي فاي املجانية .يشرتط أن يحصل املرء عىل بطاقة املكتبة بشكل مسبق ليكون قادرا ً عىل االستفادة من خدمة
االستعارة وأجهزة الكمبيوتر.

املركز الرئييس
51373 Leverkusen ,Friedrich-Ebert-Platz 3 d – Wiesdorf
 ,Eva-Marie Urbanمدير مكتبة املدينة

هاتف:
فاكس:
الربيد االلكرتوين:
الثالثاء إىل الجمعة:
السبت:

			
0214 /406-4220
0214 /406-4202
eva-marie.urban@stadtbibliothek-leverkusen.de

من الساعة  11:00إىل
من الساعة  11:00إىل

19:00
14:00

الفرع الثاين
(Erdgeschoss) ,Landrat-Lucas-Gymnasium – Opladen
51379 Leverkusen ,Peter-Neuenheuser-Straße 7 – 11

هاتف:
االثنني:
الخميس:
الثالثاء إىل الجمعة:

02171 /711280

من الساعة  13:00إىل 19:00
من الساعة  10:00إىل 13:00
من الساعة  13:00إىل 17:00

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium – Schlebusch
Morsbroicher Straße 77 ,51375 Leverkusen

هاتف:
االثنني:
األربعاء:
الخميس:

			
0214 /8557152

من الساعة  10:00إىل  12:00و  14:00إىل 17:00
			
من الساعة  14:00إىل 19:00
من الساعة  10:00إىل  12:00و  14:00إىل 17:00

Montanus-Realschule – Steinbüchel
Anbau ,Steinbücheler Straße 50 ,51377 Leverkusen

هاتف:
املوقع االلكرتوين:
الثالثاء:
الجمعة:
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0214/ 3107500
www.buecherei-steinbuechel.de

من الساعة  10:00إىل  12:00و  14:00إىل 18:00
من الساعة  14:00إىل 18:00

فهرس املحتويات 

 .10مالحظات تخص الحياة اليومية
أرقام الطوارئ

رقم الشرطة هو:

1 10

مركز الرشطة يف ليفركوزن:
 OPLADENمخافر الرشطة

) WIESDORF (PP KÖLNطمخافر الرشطة

لطرح األسئلة عىل مركز الرشطة يف أوبالدن:
هاتف0221 / 2295730 :

لطرح األسئلة عىل مركز الرشطة يف فيزدورف:
هاتف0221 / 2294730 :

Polizeibehörde
Opladener Platz 6
51379 Leverkusen

ا

Polizeidienststelle
Heymannstraße 22
51373 Leverkusen

رقم اإلطفاء واالسعاف1 1 2 :
خدمة الطوارئ الخاصة باألطباء املقيمني يف نطاق ليفركزون:

إذا احتاج شخص ما إىل طبيب خارج ساعات العمل العادية لألطباء يف العيادات الخاصة ،بإمكانه
االتصال بعيادات الطوارئ التالية:

 – DAS ÄRZTEHAUSعيادات الطوارئ يف مدينة ليفركوزن
Am Gesundheitspark 4
51375 Leverkusen

ساعات العمل:
من الساعة 19:00
االثنين والثالثاء والخميس:
من الساعة 14:00
ااألربعاء والجمعة:
السبت واألحد وأيام العطل واثنين الكرنفال :من الساعة 9:00

إىل 22:00
إىل 22:00
إىل 22:00

		

		
		

 – DAS ÄRZTEHAUSعيادة الطوارئ الطباء االطفال
Am Gesundheitspark 4
51375 Leverkusen

ساعات العمل:
األربعاء والجمعة وليلة المرفع:
السبت واألحد وأيام العطل:
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من الساعة  16:00إىل 									 20:00
من الساعة  9:00إىل  13:00و 		1 6:00إىل 		20:00

فهرس املحتويات 
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مالحظات تخص الحياة اليومية

أرقام الطوارئ
خدمة الطوارئ اطباء االسنان

هاتف0180 /5986700 :

إضافة إلى ذلك ،يمكن للمرء االستعالم مجانا حول خدمات الطوارئ القريبة من خالل زيارة الموقع االلكتروني
 www.kvno.deأو باالتصال على الرقم الوطني لخدمة الطوارئ الطبية  117 116مجاناً.

املراكز الطبية و املستشفيات يف مدينة ليفركوزن
ST. REMIGIUS KRANKENHAUS
An St. Remigius 26
51379 Leverkusen
هاتف:
فاكس:

0214 /372-0
02171 /409-2013

		
		

KLINIKUM LEVERKUSEN
Am Gesundheitspark 11
51375 Leverkusen
0214 /13-0
هاتف:
0214 / 13-2118
فاكس:
الربيد االلكرتونinfo@klinikum-lev.de :
املوقع االلكرتوينwww.klinikum-lev.de :

		
		
		

		

ST. JOSEFS KRANKENHAUS
Adolfsstraße 15
51373 Leverkusen-Wiesdorf
هاتف:
فاكس:
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02171 /409-0
0214 /372-120

		
		

فهرس املحتويات 
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مالحظات تخص الحياة اليومية

أوقات الهدوء
يرسي يف أملانيا أوقات خاصة للهدوء اللييل (من الساعة  22:00حتى الساعة  .)6:00مينع خالل هذا الوقت
،الضجيج واعامل البناء واألعامل املنزلية الصاخبة مثل استخدام املكنسة الكهربائية .تخضع هذه األوقات للقانون
وتضمن عدم انزعاج الجريان من الضوضاء أثناء الليل.

قواعد أيام اآلحاد وأيام العطل الرسمية يف والية شامل الراين-ويستفاليا:

يحظر أيام األحد والعطل الرسمية األعامل املسببة للضوضاء والضوضاء العالية العلنية .يستثنى من ذلك األعامل
املنزلية الرضورية.

أيام العطل القانوية يف والية شامل الراين-ويستفاليا هي:

		
			السنة الجديدة
01.0 1.
		الجمعة العظيمة (التاريخ متغري(		
30.03.
		اثنني الفصح (التاريخ متغري(		
02.04.
		يوم العامل 		
01.05.
		
			10.05.صعود املسيح إىل السامء (التاريخ متغري(
		
يوم العنرصة (التاريخ متغري(
		21.05.
خميس الجسد		
		31.05.
		
			03. 10.يوم الوحدة األملانية
		
عيد جميع القديسني
		01. 1 1.
		
عيد امليالد املجيد
		25. 12.
		
			26. 12.عيد امليالد املجيد
تغلق املحالت التجارية ومحالت البيع بالتجزئة أبوابها أيام العطل الرسمية .وهناك أيضا أوقات عمل مخفضة
بشكل خاص عشية عيد امليالد ( .)24.12يتم عشية امليالد تطبيق نفس قواعد أيام العطل الرسمية اعتبارا من
الساعة  .14:00هذا يعني إغالق املتاجر وتجار التجزئة أبوابها عند الساعة  .14:00وينصح بالتكيف مبا يتالئم مع
هذا الوضع .ميكن أن تختلف ساعات العمل يف املحالت التجارية أيضا ً يف ليلة رأس السنة امليالدية (.(31.12.
باإلضافة إىل أوقات الهدوء القانونية الخاصة بأيام العطلة يوجد قواعد خاصة إضافية أليام العطلة "الهادئة"
وتشمل العطل الهادئة:
		30.03.
		
الجمعة العظيمة
		
			01. 1 1.عيد جميع القديسني
		
أخر يوم أحد قبل عيد البشارة عيد الشهداء
		
أخر يوم أحد قبل عيد البشارة أحد األموات

التقويم بني األديان

توفر والية شامل الراين-ويستفاليا تقويم بني األديان الذي يتضمن معلومات حول ايام العطل املتعلقة بأكرب
املجموعات الدينية يف والية شامل الراين-ويستفاليا .لتنزيل التقويم يرجى زيارة الرابط التايل
 https://www.mkffi.nrw/interreligioeser-kalenderوميكن رشاءه مجاناً عىل الرابط التايل

https://www.mkffi.nrw/broschuerenservice

كام ميكن الحصول عىل تقويم بني األديان من مركز االندماج البلدي.
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التنقل وحركة المرور في الشوارع
تتكون مدينة ليفركوزن من  13قسم

): https://de.wikipedia.org/wiki/Leverkusenاملصدر

(

ميكن استخدام وسائل النقل العام (الحافالت والقطارات) للوصول إىل الوجهة املطلوبة .ينبغي دامئاً رشاء تذكرة
قبل بداية الرحلة .ينبغي االنتباه إىل املالحظات التالية:

تذكرة السفرMobilPass /
من أجل استخدام وسائل الن قل العام يتوجب حمل تذكرة سفر صالحة .ينبغي رشاء التذاكر وختمها قبل بداية
الرحلة ،ميكن أيضاً يف الحافالت رشاء تذكرة من السائق.
ميكن يف حالة الحصول عىل املساعدة مبوجب ) SGB II („Hartz 4“), SGB XIIالرعاية االجتامعية(
أو وفقا لقانون  Asylbewerberleistungsgesetzأو رعاية ضحايا الحرب منح .MobilPass
ميكن لحملة  MobilPassرشاء تذاكر السفربأسعار أنسب.
ميكن التقديم للحصول عىل  MobilPassلدى:
STADT LEVERKUSEN
FACHBEREICH SOZIALES
ABTEILUNG ZENTRALE AUFGABEN
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen
الغرفة 138

66

ساعات العمل:
من الساعة  8:30إىل 12:30
االثنين إلى الجمعة:
		الخميس (فقط للعاملين( :من الساعة  16:00إىل 18:00
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التنقل وحركة المرور في الشوارع
ينبغي إحضار قرار املوافقة أو قرار املساعدات املالية الحايل من أجل إصدار .MobilPass

ال رضورة لتقديم طلب خطي رسمي.

ميكن للمرء الحصول عىل املزيد من املعلومات حول اسعار البطاقات ،البطاقات الشهرية  ،جدول السفريات
و حركة املواصالت من مركز الزبائن لدى فوبيس.
KUNDENCENTER CITYPOINT
LEVERKUSEN-WIESDORF
Friedrich-Ebert-Platz
51373 Leverkusen

KUNDENCENTER AM BUSBAHNHOF
LEVERKUSEN-OPLADEN
Freiherr-vom-Stein-Straße 1
51379 Leverkusen

KUNDENCENTER IN
LEVERKUSEN-FIXHEIDE
wupsi-Betriebshof
Borsigstraße 18
51381 Leverkusen

ساعات العمل:
االثنين إلى الجمعة:
السبت:

من الساعة
من الساعة

ساعات العمل:
االثنين إلى الجمعة:
السبت:

من الساعة
من الساعة

ساعات العمل:
االثنين إلى الخميس:
الجمعة:

من الساعة
من الساعة

				
8:00
9:00

إىل
إىل

19:00
14:00

			
7:30
9:00

إىل
إىل

18:00
14:00

			
8:00
8:00

إىل
إىل

17:00
13:00

يمكن تنزيل لمحة عامة عن شبكة خطوط المواصالت في ليفركوزن باإلضافة إلى أسعار التذاكر
على الرابط التالي:
www.wupsi.de/fahrplan/liniennetz.html
www.wupsi.de/tickets/preisliste.html

يمكن أيضاً العثور على معلومات هامة حول آداب السلوك في وسائل الموصالت في البروشور
“?„Unterwegs in Deutschland – worauf muss ich achten

وهو متوفر باللغة األلمانية واإلنجليزية والعربية ويمكن طلبه مجانا على الرابط التالي:
https://www.germanroadsafety.de/#downloads
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التأمينات والسكن واالنتقال وفتح حساب بنكي
التأمينات
متنحكم الروابط التالية ملحة عىل النظام التأميني االملاين و اهم التأمينات:
https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/international#auslaender
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/BankenVersicherungen
/bankenversicherungen-node.html

االنتقال والتخلص من النفايات

ميكن االطالع عىل معلومات بشأن القواعد واألحكام املتعلقة بالتخلص من النفايات وفصل النفايات يف
الربوشور“هل أنت مستعد لالنتقال إىل شقتك الخاصة؟” الذي قامت إدارة املواطنني
االجتامعية لدى إدارة مدينة ليفريكوسن بنرشه .ميكن للمرء أيضا العثور فيه عىل مزيد من املعلومات حول
مواضيع ذات صلة باإلسكان والجوار .الكتيب متوفر باللغات األملانية واإلنكليزية والفرنسية والعربية
والفارسية والتغرينية:
https://integration-in-leverkusen.de/index.php/de/fluechtlinge

فتح حساب

يحتاج املرء عادة إىل حساب بنيك من أجل إنجاز التعامالت املالية ،لدفع اإليجار أواستالم املساعدات
االجتامعية أو تسديد الفواتري عىل سبيل املثال.
للحصول عىل إرشادات هامة فيام يتعلق بفتح حسابات مرصفية لطالبي اللجوء والالجئني يرجى الضغط عىل
الرابط التايل:
www.konto.org/ratgeber/allgemein/basiskonto/

للمزيد من املعلومات حول مواضيع هامة مثل العمل والحقوق والسكن يرجى زيارة املوقع االلكرتوين:
https://handbookgermany.de/de.html
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مدعوم من:

تصميم:
Barbara Fuchshofen-Platz, Leverkusen

إشعار باملسؤولية:
تم إصدار هذا الكتيب من قبل مركز االندماج البلدي لدى مدينة ليفريكوسن .عىل الرغم من تدقيق املحتوى بتمعن
نحن ال نتحمل أي مسؤولية عن املعلومات واملحتوى .جميع املحتويات وتفاصيل االتصال إلخ غري مضمونة وينطبق اليشء نفسه عىل
محتوى الروابط الخارجية .تقع املسؤولية بشكل حرصي عىل عاتق ماليك أونارشي محتوى الصفحات املرتبطة .تحتفظ مدينة
.ليفركوزن – مركز التكامل البلدي بحق تغيري أو حذف أجزاء الكتيب ومحتواه دون سابق إنذار

