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II. مقدمة 

 ٌكون أن ٌمكن االمور من العدٌد نظام .برٌتس منطقة فً والبلجبٌن اللجوء طالبً إلقامة كدلٌل أولٌة أساسٌة معلومات الكتٌب هذا ٌقدم

 فً التكٌؾ إمكانٌة بمثابة الوثٌقة هذه تكون أن ٌنبؽً لذا .اللجوء لطالبً األصلً الموطن فً علٌه كانت مما ألمانٌا فً مختلؾ بشكل

 .الجدٌدة البٌبة

 المدرسة، إلى الذهاب ،عمل على الحصول إمكانٌة ،المثال سبٌل على ،الٌومٌة الحٌاة مسابل فً أولى عامة معلومات الكتٌب ٌوفر

 .محٌطكم فً الممكنة االتصاالت كلو النقل ، المعالجة أو الطبٌب إلى الزٌارات

 أساسً شرط االجتماعً التواصل فً التوافق أن االعتبار بعٌن أخذهم مع ،والواجبات الحقوق حول معلومات على ٌحتوي أنه كما

 .المجتمع هذا فً معا للعٌش

 .قدٌمة قضاٌا إلٌه آلت ما على للحصول عامة نظرة ألخد الكتٌب هذا استخدام للمتطوعٌن ٌمكن

  اللجوء طالبي بمصلحة اإلتصال بيانات

 : هً (Am Berg 2, 24111, Schellhorn) .برٌتس فً  الخدمٌة الجهة على اللجوء طالبً مصلحة فً  المختصٌن  الموظفٌن

 

Nele Möller اإلسم 

األجانب شبون  الوظٌفة 

 03 رقم ؼرفة  المكتب 

 الهاتؾ 03 - 8866 / 04342

المحادثة مواعيد  

16:00 الساعة حتى 13:00 الساعة من ، 12:00 الساعة حتى 08:00 الساعة من   اإلثنٌن 

12:00 الساعة حتى 08:00 الساعة من  الثبلثاء 

 األربعاء مؽلق

17:30 الساعة حتى 14:00 الساعة من ، 12:00 الساعة حتى 08:00 الساعة من  الخمٌس 

12:00 الساعة حتى 08:00 الساعة من  الجمعة 

 

Fllanza Bajramiاإلسم /  السٌدة 

 الوظٌفة اللجوء طالبً رعاٌة

 12:00 الساعة حتى 08:00 الساعة من: اإلثنٌن

 17:30 الساعة حتى 14:00 الساعة من ، 12:00 الساعة حتى 08:00 الساعة من: الخمٌس

 المحادثة مواعٌد

Do 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:30 Uhr  

 المكتب 05 رقم ؼرفة

   05 – 8866 / 04342 :المكتب

 4666905 - 0170 : المحمول

 الهاتؾ

 

 

 



 

 

III.  والواجبات الحقوق 

 

  عامة .1

 

 المقٌمٌن واألجانب اللجوء طالبً على تنطبق التً للقٌود الخضوع  .وواجبات حقوق المانٌا فً ٌعٌشون الذٌن الناس جمٌع مثل ،لدٌك

 إعتقادك حالة فً حتى ، المناسبة الطرٌقةب القابمة الحقوق على الحصول علٌك ٌجب ذلك ومع ، شمولٌة أكثر ما حد إلى إستثنابٌة، بصفة

 .محددة أنها

 أو طلبك مع التعامل إذا موثوق، بشكل تعمل والسلطات المحاكم تعسؾ، أي ٌوجد ال حٌث دستورٌة، دولة هً االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة

 .بعناٌة ادراسته سٌتم بك ةالخاص الحالة أو بك الخاص الطلب ألن وذلك الستكماله، الوقت بعض ٌستؽرق سوؾ بك ةالخاص الحالة

 

 والرجل المرأة بين المساواة .2

 

 الحكومٌة الجهات فً تعلٌمات المرأة تعطً أن البدٌهً من وبالتالً، .اإلجتماعٌة المجاالت جمٌع فً والرجل المرأة بٌن المساواة

 .الرجال من كأنهاو تتبعها أن ٌجب والقرارات التعلٌمات هذه. قرارات تتخذو المؤسسات من وؼٌرها

 

 الدينية اإلعتقاد حرية .3

 

 هذا وٌنطبق . عقٌدة أو دٌن ألي.االنتماء عدم حرٌة فً الحق وكذلك الدٌنٌة، اإلعتقاد حرٌة فً الحق الدستوري النظام ظل فً البشر لكل

 .االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة فً ٌقٌمون الذٌن واألجانب المواطنٌن جمٌع على وكذلك علٌكم

 

 األطفال حماية .4

 

 .السجن أو بالؽرامة علٌها ٌعاقبو جرٌمة عتبرٌ لطفلا على جسدي إعتداء أي . خاصة بحماٌة األطفال ٌتمتع

 

 المحظورة األفعال .5

 

 فعل عن المنع أو سماحال ،األفعال تحدد التً ، قوانٌنال من متنوعة مجموعة االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة فًف الدول، كل فً الحال هو كما

 : ٌقوم من كبل جنحة أو جرٌمة ٌرتكب الخصوص وجه علىو ألمانٌا فً . ةجنح أنه على معه التعامل ٌتم األقل على أو علٌه ٌعاقب

 آخرٌن أشخاص على الجنسً لتحرشا أو جسدٌا واالعتداء الجسدي العنؾ. 

 بذلك تصرٌح دون فٌها المقٌم المنطقة ترك/  مؽادرة . 

 فٌها المقٌم المؤسسات أو الؽٌر ممتلكاتب ضراراإل. 

 المدرسة إلى األطفال إرسال عدم. 

 األسود العمل " تصرٌح بدون عملال". 

 المخدرات فً اإلتجار أو حٌازة. 

 الوثابق تزوٌر. 



 

 

 العامة الطرق على رخصة بدون سٌارة سٌاقة. 

 صالحة تذكرة بدون العام النقل وسابل بواسطة السفر. 

 

 ! شاملة حالة بأي لٌستو ،السلوك قواعد أهم على فقط تحتوي القابمة هذه أن مبلحظة ٌرجى

 

IV. اللجوء طالبي لقانون طبقا المهام – اإلجتماعية الخدمات  

 

 األساسية الخدمات .1

 

 بالخدمات ٌسمى ما ، وهًبرٌتس فً مصلحة طالبً اللجوء  من علٌها ونحصلتت، والتً بكم الخاصة المعٌشة سبل لتأمٌن

                                  اللجوء:من قانون طالبً  3المادة  وفق األساسٌة

 

 :  قبللكم من أٌضا ٌتم اإللتزام بها أن ٌجبو التالٌة االحتٌاجات تؽطٌة إلى الخدمات هذه وتهدؾ

 الكحولٌة ؼٌر والمشروبات األؼذٌة. 

 واألحذٌة المبلبس. 

 المسكن صٌانةو والطاقة السكن. 

 الصحٌة الرعاٌة. 

 المرور. 

 الرسابل. 

 والثقافة الترفٌهو الراحة. 

 التعلٌم. 

 والمطاعم الفنادق. 

 األخرى والخدمات السلع. 

 التدفبةو السكن تكالٌؾ. 

 

الدخل  خبلل من  .بالدخل األساسً ٌسمى ماوهو  ،ٌتم التحصل على المستحقات بشكل شمولً ،والتدفبة السكن تكلفة عن النظر بصرؾ

لن ٌتم دفع أي  .بل وٌجب أن تقوموا بأموركم اإلقتصادٌة فً حدودها ،تمكنكملكم ، والتً  شهرٌة مٌزانٌة رصدٌتم  سوؾ األساسً

التأسٌس األولً  لتؽطٌة عٌنٌة مساهمة على فإنكم تتحصلون ذلك ومع.  مبالػ إضافٌة على هذة المستحقات الخاصة بتؽطٌة إحتٌاجاتكم

 .المؤجر إلى مباشرة والتدفبة المسكن تكالٌؾ دفع سٌتم  .لشقتكم/ مسكنكم

 

وعلى أقرب  ،شهر كل من صرؾ المستحقات فً األول ٌتمللحصول على المستحقات الشهرٌة، الرجاء تقدٌم التصرٌح الخاص بذلك. 

 تقدٌر فً آخر ٌوم من الشهر السابق )فً حالة أن تكون بداٌة الشهر واقعة فً نهاٌة اإلسبوع أو فً ٌوم عطلة(.

 

 

 



 

 

 

 المكان عن الغياب .2

 

 .برٌتس فً اللجوء طالبً مصلحة على  المؤقت الؽٌاب هذا عرض علٌك ٌجب ، بلون دابرة خارج أٌام 3 من أكثر فً حالة تواجدك

 

 والوالدة الحمل المرض، عند الخدمات .3

 

 من ؼٌرهم أو األسنان وأطباء األطباء من الضرورٌة الخدمات تتلقى سوؾ ،فً حالة والدة أو حامبل أو مرٌضا كنت إذا فً حالة ما

ٌمكن أٌضا التعامل معها بشكل  اإلجهاض أو الحمل منع فً الحاالت المتعلقة بخدمات  .الصحٌة الرعاٌة نظام فً الخدمات مقدمً

 ،المرض حالة فً مبلحظة ٌرجى  .لعبلقة تأمٌنٌة صحٌة بصنادٌق التأمٌن الصحٌة العامة وجود ال  .فردي من خبلل تقدٌم طلب بذلك

 ."الصحة" بند  فً الواردة التعلٌمات،  والوالدة والحمل

 

 والالجئين اللجوء بمستحقي لإلعتراف الخدمات .4

 

فً حالة  ٌنتهً الحق فً الحصول على المستحقات طبقا لقانون طالبً اللجوء.  ،البلجا وضع أو اللجوءعندما ٌتم الحصول على حق 

ٌتم منحكم وبناءا على طلب  ،ممتلكات أو المساعدة من الؽٌر(توفٌر نفقة المعٌشة بالذات أو بوسٌلة ما )كالعمل ، الدخل ، عدم إمكانٌة 

 العبلوة أو البطالة إعانات شكل فً ، االجتماعً قانونال من الثانً الكتاب وفقا عمل عن للباحثٌن مقدم المستحقات األساسٌة للمعٌشة 

 .االجتماعٌة

 

تقدٌم طلب لمكتب العمل المختص بكم. هناك سٌتم مساعدتكم ، ٌجب عمل عن للباحثٌن للحصول على المستحقات األساسٌة للمعٌشة 

 أٌضا على إمكانٌة تشؽٌلكم.

 برٌتس - بلون العمل مركز /مكتب

Bahnhofstr. 9 + 9a 

24211 Preetz 

    :101-7884 04342 المواعٌد لتحدٌد هاتؾ

045227646100 

V. الصحة 

 

 األسنان وطب الطبي العالج .1

 

شهادة  )شهادة المعالجة الطبٌة( من مصلحة طالبً اللجوء.  ٌجب إحضار األسنان طبٌب أو المعالج للطبٌب زٌارة كل قبل

 .رجعً بأثر المعالجة الطبٌة شهادات إصدار ٌجوز الهذة صالحة فً ربع العام الممنوحة خبلله.  المعالجة الطبٌة

 

 

 

 



 

 

 األسنان وأطباء األطباء .1

 

 الحاجة عند أو الطوارئ حالة فً فقط. بلون دابرة نطاق داخل فقط األسنان وأطباء األطباء ٌمكن زٌارة بشهادة المعالجة الطبٌة

 .مختلؾ موقع فً الطبٌب ٌمكن زٌارة ،المتخصصة الرعاٌة إلى

 

 الصيدليات .2

 

 .الملحق إلى الرجوع ٌرجى ماكن الصٌدلٌات، بالنسبة أل  .الصٌدلٌات فً األدوٌة الحصول على ٌمكن

 

VI. أخرى مساعدات 

 

 الخيرية الجمعيات .1

 

 الساعة حتي 9:30 الساعة ، منالسبت إلى االثنٌن من (Kirchenstr. 38, 24211 Preetz) برٌتس فً الخٌرٌة الجمعٌات فً

 مقابل مستعملة مبلبس شراء ٌتمحٌث ،  18:00 وحتى الساعة 14:30 الساعةمن  الجمعة ،الخمٌس الثبلثاء، االثنٌن،و،  12:30

 .73 83 04342/79 الهاتؾ رقم على المعلومات الخاصة بهذا العرض تحتٌمكنكم الحصول  .رمزٌة رسوم

 

 (تافيل) لدى األغذية منح .2

 

 بطاقة تقدٌم ٌتطلب وهذا  .رمزٌة رسوم مقابلٌعطً المواد الؽذابٌة فً  (Gasstraße 25, 24211 Preetz) برٌتس فً (تافيل)

مفتوح أيام  (تافيل)والتً ٌمكنكم الحصول علٌها من خبلل تقدٌم طلب.  ، اللجوء طالبً  الهوٌة، التحصل علٌها من مصلحة

 .15:30وحتى الساعة  13:45الثالثاء والجمعة من الساعة 

 

 المانيا لراديو األلمانية والثانية األولى القناتين رسوم .3

 

 هذه وتحصٌل تعٌٌن ٌتم .والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة البرامج الستقبال ٌجب على كل أسرة دفع رسوم االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة فً

 فإنكم ، اللجوء طالبً استحقاقات قانون وفق المساعدات تتلقى طالما. المانٌا لرادٌو األلمانٌة والثانٌة األولى القناتٌنمن قبل  الرسوم

لمصلحة طالبً اللجوء،  المانيا لراديو األلمانية والثانية األولى القناتينٌتم تقدٌم الخطاب الوارد من  .الرسوم دفع من معفوون

 القناتين من الوارد خطابال تتجاهل ال .الظروؾ على ٌصادق تشً وسهبل أهبلوالذٌن سٌقومون بإصدار شهادة خاصة بالشروط. 

 ، حتى ال تكون فً موضع شبهات.اللجوء طالبً لمصلحة ، وتقدٌمه المانيا لراديو األلمانية والثانية األولى

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. التسكين 

 

 سكنية غرف في التسكين .1

 

 رؼباتال تؤخذ ال التعٌٌن عند لؤلسؾ .تقومون باإلنتقال للسكنى فٌها والتً ،بكم خاصة شقة لك عٌنت برٌتس مصلحة النظام فً

المعٌشة  أماكن فًٌتم  دابما تعٌٌنال وعلٌه فإن  .االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة فً قلٌلة اإلسكان حٌث أن أماكن ، االعتبار بعٌن الفردٌة

  .المتاحة فً الوقت الراهن

 

 منطقة فً لآلخرٌن تخصٌصه ٌمكن ،للعٌش مكان ٌوجد ال فهناك  – اآلخرٌن  اللجوء طالبًب ٌتعلق فٌما  - الرجاء تفهم ذلك 

 .برٌتس

 

 

 القمامة فصل .2

 

 : وٌتم فصلها كما ٌلً  .القمامة فصل وجوب االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة فً أنه مبلحظة ٌرجى

 الورقٌة النفاٌات -

 البٌولوجٌة النفاٌات -

 العصٌر كرتون مثل عناصر عدة من المركبة والمواد ، الببلستٌكٌة والتؽلٌؾ التعببة موادخصوصا و) للتدوٌر القابلة المواد -

 (.الحلٌبو

 المتبقٌة النفاٌات -

نفاٌات من نوعٌة أخرى لن ٌتم أخذها. فصل حاوٌات القمامة التً تحتوي على   .المناسبة الحاوٌات فً منها التخلصو لفرزها

 القمامة سٌؤدي لتجنب النزاع مع الجٌران، والذٌن ٌقومون بالتخلص من قمامتهم فً نفس الحاوٌات، التً تستعملونها.

 

  التدفئةسلوك و التهوية .3

 

 3 األقل على) منتظم المنازل بشكلالسابد فً المبانً، والذي ٌتطلب القٌام بتهوٌة  تصمٌمالو المختلفة المناخٌة الظروؾ بسبب

 لمدة بالكامل نافذةال ٌتم فتح  .للقٌام بالتهوٌة نقوم باستخدام ما ٌسمى بــ )التهوٌة الدافعة(. الكافٌة التدفبةب والقٌام (الٌوم فً مرات

بهذا ٌمكن  .منزلك فً الكرٌهة الروابحو العفن تكون تجنب ٌمكنك الطرٌقة بهذه فقط  .أخرى مرة تؽلق جٌدا ثم دقٌقة  20 إلى 10

  .عالٌة مستوٌات على مستمر بشكل ال تقوم بالتدفبة  .مؽلقة نوافذ مع فقط التدفبةللمرء اإلدخار فً إستهبلك الطاقة، وذلك بالقٌام ب

 إلى ٌؤدي قد هذا ألن ،األخرى الكهربابٌة المعدات أو بمسطحات البوتاجاز لٌسو بسخانات التدفبة الخاصة بذلك فقط تتم التدفبة

 .الحرابق نشوب

 

 

 

 



 

 

 

 

 نظام المنزل .4

 

نظام المنزل هذا ٌقوم بتنظٌم  .ألمانٌا جمهورٌة فً وضع نظام للمنزل ٌتم أن الشابع من فإنه ،الجٌرة داخل النزاعات لتجنب

أنتم . السكنٌة المبانً من مجموعة داخل المشتركة لمرافقل لتنظٌؾا اجباتوو الراحة فترات فً خاصةجٌرانكم  معالعبلقات 

اإللتزام  علٌك كذلك، االحتفاالتو الصاخبة الموسٌقى الراحة فترات أثناء بالتالً تجنب. المنزل لنظام االمتثالوجٌرانكم علٌكم 

حاى لو لم ٌكن هناك نظام وقواعد للمنزل، ٌنبؽً علٌك عم   والحمام. المطبخ وخاصة ،ومسكنكم الدرج،تنظٌؾ  بدوركم فً

 ضجٌج.القٌام بإحداث 

 

 األسر منازل في للسكن نصيحة .5

 

 ، إنه من ألمانٌا فً مستأجر.  منزل فً المثال سبٌل علىتجمع سكنً كبٌر،  أن تكونوا قد وجدتم سكنكم داخل جدا المحتمل من

 معارؾ البداٌةٌنشأ عن هذا التعارق القصٌر فً  ما ؼالبا انه   .بتعرٌؾ نفسهم للمقٌمٌن اآلخرٌن الجدد المقٌمٌن أن ٌقوم الجٌد

 .سهولة أكثر الٌومٌة الحٌاة للجانبٌن تجعلوالتً  صداقة،وال للجوار جدٌدة

 

 (الكهرباء) الطاقة .6

 

 !وعلٌه فإنه علٌكم تحمل هذة التكالٌؾ بأنفسكم  .متضمنة فً المستحقات اإلجتماعٌة المتحصل علٌها الشهرٌة الكهرباءإن تكالٌؾ 

 سٌتم اإلمكان قدرب  الرجاء تقدٌمها على الفور لمصلحة طالبً اللجوء. ،الطاقة الخاصة بكممن شركة خدمات  فاتورة تتلقى عندما

 .شهرٌا بك الخاصة األساسٌة المستحقات من اقتطاعات دفعل البلزمة الترتٌبات اتخاذ

 

VIII. إرشادات في الشئون الحكومية األخرى 

 

  عامة .1

 ،الفسادبتهمة  ألمانٌا فً علٌه ٌعاقب السلوك هذا مثل  .منك هداٌا أي  ٌقبلون ال قد األلمانٌة السلطات فً العاملٌن أن مبلحظة ٌرجى

 ٌمكن ال السلطة فً الموظؾ أن فهم ٌرجى لذلك  .الهداٌاب تتأثر ال عامةال لسلطةا قرارات تكون أن ضمان إلى ٌتم السعً وبالتالً

 تعبٌركم أثناء المحادثة سٌتم تقدٌره.  .هدٌتك ٌقبل أن

 

 األجانبمصلحة  .2

 

 :التالً العنوان على  .االتحادٌة ألمانٌا جمهورٌة فً اإلقامةب المتعلقة المسابل لجمٌع بك ةالخاص هً الجهة مصلحة األجانب

Kreis Plön 

Die Landrätin 

Amt für Sicherheit und Ordnung, Veterinärwesen und Kommunalaufsicht 

Hamburger Straße 17/18 



 

 

24306  Plön  

 

 :مع  مصلحة األجانب  مع بك الخاصة االتصاالت

 اإلسم رقم العاتف

04522 / 743-253 Petra Neufeind 

04522 / 743-447 Susanne Petersen 

04522 / 743-276 Stefanie Hansen 

 

 !ةمسبق محادثة طرٌق عن فقط ممكنة، األجانب المواعٌد فً مصلحة أن مبلحظة ٌرجى

 

 والتصريحات اإلستثنائيةتصريحات اإلقامة  .3

 

 لمصلحة األجانب المحددة العمل ساعات خبلل اللجوء طالبً ٌأتً أن ٌجب التصرٌح اإلستثنابً أو اإلقامة تصرٌح انتهاء قبل

 .بلون دابرةل ة،التابع والبلجبٌن اإلتحادٌة  الهجرة مصلحة إلى هناك من الطلب توجٌه ٌتم ثم .التمدٌد طلبو

 

 اللجوء إجراءات .4

 

 .والبلجبٌن للهجرة االتحادي هولشتاٌن شلٌسفٌػ مقاطعة فً أسماؤهم أدرجت الذٌن للمتقدمٌن اللجوء طلبات بشأن القرار اتخاذ سٌتم

  الهجرة والبلجبٌن اإلتحادٌة  مصلحة

Außenstelle M 15 Neumünster  

Haart 148  

24539 Neumünster 

Telefon 04321 / 5561-0  

Fax 04321 / 5561-199  

 

IX.  الهجرة نصائح 

 

 بلون في استشارات .1

 

 .بلون دابرة فً للمهاجرٌن اإلرشاد مركزٌجٌبكم  الهجرة المشورة خدماتو الهجرة ومخاوؾ أسبلة

AWO-Landesverband SH e. V. – Integrations-Center Preetz 

Hinter dem Kirchhof 10 

24211 Preetz 

04342 / 3081-13 und 04342 / 3081-20   

 



 

 

 

 

 

 أماكن المشورة الجهوية .2

 

 : لخدمتكم فرةامتو التالٌة ، فإن المؤسسات االجتماعٌة الهجرة مشورةلو لهجرةل بالنسبة الجهوٌة المشورة تقدٌمل كمراكز

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 

Sophienblatt 82 – 86 

24114 Kiel 

Telefon 0431 / 735000 

Fax 0431 / 736077 

office@frsh.de  

 

Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migranten in Schleswig-Holstein e. V. 

Sophienblatt 64 a 

24114 Kiel 

Telefon 0431 / 7802811-1 und  0431 / 7802811-2 

iq@zbbs-sh.de  

 

X. خطوط المواصالت 

 

 اإلستفادة من المواصبلت العامة .1

 

 شراء إلى فإنكم فً إحتٌاج ، (الحدٌدٌة السكك أو اإلتوبٌس ،المثال سبٌل) على العامة لمواصبلتل من المستعملٌن كنت إذا

 . صالحة تذكرة

 ًسابقال من اإلتوبٌسفً  الؽالب ف. 

 ًالقطار محطات أو اإلتوبٌس محطات فً الموجودة البٌع آالت ف. 

 النقل خدمات بٌع نقطة عند 

 

 تذاكر أٌضا وهناك ،الحاالت من كثٌر فً النقل وسابل استخدام ٌمكنك بحٌث . هاشراء بعد ٌجب القٌام بختمها إضافٌا التذاكر بعض

 أحد مساعدة طلبٌمكن   .معٌنة زمنٌة فترة أو معٌنة منطقة فً فقط استخدامها من تتمكن حتى ،زمانٌة أو مكانٌة قٌود ذات

 .متأكدا تكن لم إذا ،شك فً كنت إذا األشخاص

 

عند تعدد هذا .  EUR 60.00 تقدر بــ عادة ؼرامة دفع علٌك ٌجب ،وٌتم تفتٌش ، صالحة سفر تذكرة أو  تذكرة لدٌك لم ٌكن إذا

 .اإلقامة فً حقك على سلبً تأثٌر له الشًء هذا  .اإلدانة إلى ٌؤدي أنالخرق فقد ٌعتبر هذا  فعل عقابً، ٌمكن 
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 أي على تحصل لن فإنك ،لهذا  شهرٌة،ال مستحقاتك اإلجتماعٌة من بواسطة القٌام بدفع هذة التكلفة ٌكون العام النقل وسابلاستخدام 

 .خاصة إضافات

 

XI. والترجمة للغةا 

 

 اللغة كورس )دورة( .1

 ٌسمى ما برٌتس دابرة فً هناك ذلك، معولن ٌتم تحملها من قبل مصلحة طالبً اللجوء.  ة، الناتج السفر تكالٌؾو لؽةال دورة تكلفة

الراعً والمتحمل   .المهاجرٌنو اللجوء وطالبً لبلجبٌن المجانٌة األلمانٌة الدروس تقدم التً ،بالمصالح الشرفٌة للرعاٌة اللؽوٌة

 الشعبٌة المدارس مع والذي ٌعمل بالتعاون ،بلون دابرة فً العلٌا إتحاد المدارس الشعبٌة هو  "الرعاٌة اللؽوٌة" مشروع لتكالٌؾ

 تأخٌر هناك ٌكون قد الطلب الرتفاع ونظرا  .العلٌا الشعبٌة المدارس فً اللؽة دورات ،تجري عامة، وكقاعدة الجهوٌة.  العلٌا

 :تحصل علٌها هنا المعلومات من مزٌدل. مجموعات ، وٌتواجد هذا فً شكل محدودةال التطوعٌة اللؽة تدرٌس قدرة بسبب

Volkshochschule Preetz e.V. 

Kirchenstraße 31  

24211 Preetz  

 

XII. األطفال 

 الذهاب للمدرسة .1

 

 ! المدرسة اإللزامٌة سنوات  6 من لؤلطفال

 الهاتف العنوان المكان اإلسم

Förderzentrum  Preetz Hufenweg 5, 24211 Preetz 04342 303270 

  

  .مساعدتك يمكننا ،المدارس في األطفال تسجيل عند

 . بريتس مصلحة منطقة من Fllanza Bajrami السيدةب االتصال

 

 الحضانات ودور رعاٌة األطفال .2

 

 :التالً الشخصب االتصال ٌرجى ،برٌتس الجماعات فً مصلحة منطفة فً األطفال رعاٌة إمكانٌات عن معلومات

 Mareike Finck اإلسم

31ؼرفة  المكتب   

 31 – 8866 / 04342 الهاتف
 

 

وبالنسبة لرعاٌة  ، األطفال ورعاٌةة دور الحضان الستخدام األبوٌة المساهمة من اإلعفاء تقدٌم طلب للحصول على أٌضا وٌمكن

 .هناك على المتطلبات لذلك الحصول ٌمكن األطفال النهارٌة، 

 

 (الالجئين األطفال) القاصرين دون صحبة .3



 

 

إلى المانٌا إلى مقاطعة شلٌزفٌػ هولشتاٌن، العدٌد من المسافرٌن القصر بدون صحبة أبابهم أو ولٌهم من وقت لآلخر ٌصل 

 القانونً.

 

 

 إلى ٌحتاج فذلك ،بمفردهم الهروب حالة فً أو المنشأ منطقة فً طبٌعة الحٌاة معالجةو فهم على قادرٌن لٌسوا واألحداث األطفال

مصلحة  أمام  م والتحدث فً مصلحتهملتمثٌله ،قانونً ممثل إلى فإنهم فً إحتٌاج ،ذلك إلى وباإلضافة خاصة.  حماٌةل و الدعم

األحداث  رعاٌة مصلحة ستقوم  البلجبٌن األطفال مصالح فٌما ٌخص  .الهجرة األجانب أو المصلحة اإلتحادٌة للهجرة والبلجبٌن

 .الوصاٌة جمعٌات طرٌق عن ؼالباو ،بتولً الوصاٌة على القصر

 لؤلطفال البلجبٌن القانونً التمثٌل ٌضمنو بلون دابرة فً األحداث رعاٌة مصلحة قعت

Kreis Plön       

Die Landrätin      

Amt für Jugend und Sport      

Hamburger Straße 17/18     

24306 Plön      

Telefon 04522 / 743-223      

Fax 04522 / 743-95-223   

 

 .(الحٌاة شرٌان) الوصاٌة جمعٌة أٌضا من تقدم البلجبٌن األطفال مساعدة

lifeline e. V. 

Sophienblatt 64 a 

24114 Kiel 

Telefon 0431 / 240 58 28 

Fax 0431 / 240 58 29 

 

XIII. وأوقات الفراغ )الترفيه( التواصل 

 

 مدخل الهاتؾ واإلنترنت .1

من المستحقات  مستقل بشكل ٌمكنك بالطبع. واإلنترنت الهاتؾ أجهزة استخدامو لشراء خاصة خدمات أي على تحصل لن

 اإلنترنت مقاهً زٌارة حتى أوو البلسلكٌة اإلنترنت خدمة ومقدمً ،الهاتؾ مع الخدمات عقود إبرام لك الممنوحةاإلجتماعٌة 

 .واستخدامها

 

 البرٌد .2

 ٌمكنك  !بك الخاص البرٌد . قم بقراءةشقتكل البرٌد صندوق البرٌد الخاص بك ستجدونه فً  .بانتظام  بك الخاص البرٌد أخذ

 بالنسبة سلبٌة عواقب لهذا ٌكون أن ٌمكن فً حالة عدم التزامك بالمواعٌد المجددة،  .اإلستعانة بشخص موثوق فٌه لترجمته لك

 على مقروء واضح اسمك أن من تأكد دابما  .صحٌح بشكل عدم فهمك له أو بك الخاص وٌنتج ذلك عن عدم قراءتك للبرٌد ، لك

 .البرٌد صندوق



 

 

 

 مؤسسات أوقات الفراغ )الترفٌه(  .3

 األلمانٌة الثقافة من هاما جزءا تشكل وهً االتحادٌة، ألمانٌا جمهورٌة فً ال ٌوجد فً أي بلد فً العالم كم اإلتحادات الموجود

، ؤلطفالبالنسبة ل ، وخاصةالترفٌهٌة لؤلنشطة الفرص من العدٌد أٌضاكما أنها تتٌح  . األلمان مع اتصاالت جراءال وتتٌح الفرصة

 آلة أو ، الشطرنج للعب أو الرٌاضة للعب الفرصة ٌمنحوا أن المثال سبٌل على ،هذة اإلتحادات فً خاص اهتمام موضع هم الذٌن

 .موسٌقٌة

 

XIV. مراعاة األخطار 

 

 تأمٌن المسؤولٌة  .1

 

 هذا .عموما للحٌاة العامة المخاطر ضد الحماٌة الؽطابٌة ٌوفر لهموالذي ال  ،أساسً معاش لدٌهم لٌس والبلجبٌن اللجوء طالبً

 الدولة قبل من بأنهم لٌسوا محمٌٌن والبلجبٌن اللجوء طالبًل السابد االعتقاد عكس على .المسؤولٌة مخاطر على أٌضا ٌنطبق

الفردٌة كل على حدة، وٌتم دفعها من هذا النوع من تأمٌنات المسؤولٌة ٌمكن إبرامه على المسؤولٌة  .المسؤولٌة من التأمٌنب

 المستحقات األساسٌة اإلجتماعٌة المتحصل علٌها.

 

 القانونً الصحً التأمٌن .2

 

، كما أنه أٌضا لٌس من الضروري، إجراء تأمٌن صحً لدى صنادٌق التأمٌن الصحً العامةال توجد إمكانٌة  فً الوقت الحالً

 .الوالدةو والحمل المرض حالة فً طالبً اللجوءإن الؽطاء الصحً متوافر من قبل مصلحة  حٌث 

 

 القانونً الحوادث ضد التأمٌن .3

 

 سٌاق فً الحوادث ضد أٌضا مؤمن علٌهم اآلخرٌن األطفال كل مثل ،المدرسة إلى ٌذهبون الذٌن والبلجبٌن اللجوء طالبً أطفال

 . القانونً الحوادث ضد التأمٌن قواعد

 

 تأمٌن األعضاء فً الروابط .4

 

 .والبلجبٌن اللجوء طالبً على أٌضا فإن الحماٌة التأمٌنٌة تتم ،الروابط / اإلتحادات فً العضوٌةفً حالة 

 

XV.  أسليب الدفع 

 

 الجارٌة والحسابات البنوك .1

 

 .مجانٌة لٌست عادة هً حساب على الحفاظ أن ذلك مع نبلحظ،  .(البنك) االبتمان مؤسسة مع حساب فتح ٌمنع شًء ال ،األساس فً

  اللجوء طالبً لقانون وفقا، علٌها المتحصل اإلجتماعٌة األساسٌة المستحقات من من دفعها ٌتم البنكً حسابال تكلفة



 

 

 

 تحوٌبلت المستحقات .2

 

. والذي ٌتطلب وجوب تسجٌل ذلك بنفسكم بشكل منتظم اإلجتماعٌة األساسٌة المستحقاتٌمكن تحوٌل  اللجوء طالبً لقانون وفقا

اللجوء، حتى ال تفقدون حقكم فً الحصول على المدفوعات المستحقة. سٌتم إببلؼكم بمواعٌد التسجٌل لدى مصلحة طالبً 

 الشخصٌة، وٌنبؽً اإللتزام بها وعدم إهمالها.

 

XVI. والمهنة العمل 

 

 العمل .1

 

  أساس على عمل تصرٌح على للحصول إمكانٌة هناك ذلك، ومع . عمل تولًب لك مسموح ؼٌر البداٌة فً أنت األساس، فً

 من قانون البلجبٌن. 2فقرة  62المادة 

 

 العمل تصرٌحالحصول على  .2

 

طبقا  الحصول على تصرٌح مزاولة عمل االتحادٌة، األراضً فً أشهر لثبلثة البقاءب له سمح الذي لطالب اللجوء،  ٌجوز

 الذي ٌتٌح ،النظام القانونً قبل من تحدٌدها ٌتم أو االتحادٌة العمل وكالة وافقت إذا اإلقامة، قانون من 3 الفقرة 4للمادة 

 .المنجز العمل على والحصول للعمل االتحادٌة الوكالة موافقة دون العمل ممارسة

 رقم انظر) بلون دابرة فً مصلحة األجانب من عمل تصرٌح منح إجراءات بشأن المعلومات من مزٌد على الحصول وٌمكن

 .للعمل االتحادٌة الوكالة أو( 2

 

 اتالتدرٌب .3

 

وعلى المرء أن ٌقوم بالتفرٌق بٌن   .مصلحة األجانب على ذلك قبل من الموافقة تتم عندما اإللتحاق بتدرٌب، لبلجبٌن ٌسمح

 التدرٌبات بؽرض مواصلة التعلم، والتدرٌبات مدفوعة األجر، ذات األجر المتدنً. وٌتبع هذا ما ٌلً:

 

 لقواعدأو  ٌل المهنًأو لقواعد التأه ، ةٌالمدرس التدرٌب للوابح قانونً نص وجودل اإللتزام نتٌجة ،اإللزامً التدرٌب ( أ

 المدارس العلٌا أو فً إطار التدرٌب المهنً لؤلكادٌمٌات المهنٌة المنظمة لذلك.

 

 .لدراسةل أو المهنً التدرٌب على للحصول توجٌهٌة مبادئ بمثابة ٌكون والدي ،أشهر ثبلثة مدةل ، الذي ٌصل التدرٌب ( ب

 

 .أشهر ثبلثة إلى تصل مدةل والممتد الصلة المصاحب للدراسة التدرٌبو التدرٌب( ج

 

  



 

 

 الطب العام
 
 Peter Lumbeck .دكتور طبٌب
Albert-Schweitzer-Straße 15 
24223 Schwentinental 
Telefon: 04307 839824 
 

طبٌب دكتور . Volker Schuldt 
Eichendorffstraße 49 
24223 Schwentinental 
Telefon: 04307 366 
 
Dagmar Esch-Kabitzke 
Klaus-Groth-Straße 1 
24223 Schwentinental 
Telefon: 04307 1003 
 

طبٌب دكتور . Rolf Rauch 
طبٌب دكتور . Carsta Schumacher-Lüthge 

Garnkorb 2 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 2452 
 
 Elvira Strangalies .دكتور
An der Mühlenau 3  
24211 Preetz 
Telefon: 04342 8001740 
 

طبٌب دكتور . Jörg Freiherr von Forstner 
Lise-Meitner-Straße 1 - 7 
24223 Schwentinental 
Telefon: 0179/2919476 
 
Wolfram Reichelt 
Friedhofsdamm 2  
24211 Preetz 
Telefon: 04342 309458 
 
 Stefan Tomutia .دبلوم طب

طبٌب دكتور  Horia-Joan Tomutia 
Markt 8, 24211 Preetz 
Telefon: 04342 2496 
 
Holger Helbing 
Dorfstr. 17 a 
24245 Kirchbarkau 
Telefon: 04302 1515 
 

طبٌب دكتور . Markus Sauerwald  
Jörg Schirmacher 
Dorfstraße 108 
24147 Klausdorf-Schwentine 
Telefon: 0431 – 79822 
 
 
 
 

Hans Varlemann 
Kirchenstraße 7 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 1010  
 
Ursula Lampel  

طبٌب دكتور . Ursula Murke  
Markt 11  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 9555 
 
Eggert Schmidt 
Mühlenstraße 21  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 2897 
 

طبٌب دكتور . Karin Waack  
Dorfplatz 10 
24222 Schwentinental  
Telefon: 0431 791276  
 

طبٌب دكتور . Daniel Lohmann 
طبٌب دكتور . Burkhard Fischer  
طبٌب دكتور . Simon-Vitus Schuknecht  

Markt 10 
24211 Preetz  
Telefon: 04342 714900 
 
Holger Helbing - دكتور. Petra Serocki 
Dorfstr. 17 a 
24245 Kirchbarkau 
 
 التخدير
 

طبٌب دكتور . Jörg Freiherr von Forstner 
Lise-Meitner-Straße 1 - 7 
24223 Schwentinental 
Telefon: 0179/2919476 
 

طبٌب دكتور . Ekkehard Hampel  
Am Rosensee 10  
24223 Schwentintel-Raisdorf  
Telefon: 04307 839796 
 
 أطباء العيون
 
  Marianne Ulmer .دكتور
 Helga Hollander .دكتور
Am Krankenhaus 5  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 801 1046  
 

طبٌب دكتور . Peter Erdmann Fritsch 
Zum See 2 
24223 Raisdorf 
Telefon: 04307 825080 
 

http://www.jameda.de/kirchbarkau/gemeinschaftspraxen/holger-helbing-und-dr-petra-serocki/uebersicht/71351538000_2/


 

 

Michael Mitz 
Bahnhofstraße 19 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 2174 

طبٌب دكتور . Harald Otto  
Markt 20  
24211 Preetz 
Telefon: 04342 4336 
 
 أمراض النساء والوالدة
 
Frauenärtzte am Löwen (Preetz) 
Im Gesundheitszentrum am Löwen 
Markt 11  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 797007 
 
 Ruth Pfau .دكتور
Am Krankenhaus 5 
24211 Preetz  
Telefon: 04342 2930 
 

طبٌب دكتور . Dieter Vogler  
Bismarckplatz 2  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 82345  
 
  Ulrich Papperitz .دكتور
Matthias-Claudius-Straße 24 
24211 Preetz  
Telefon: 04342 804444 
 
  أنف ، وأذن ، وحنجرة
 
Ulrich Wenzel, Lutz Stiebel  
Kirchenstraße 12-14  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 5919 
 
 أمراض جلدية وتناسلية
 
أستاذ دكتور ,Trettel .دكتور . Tausch  
 (جامعة بترسبورغ) .دكتور ,Grieffenhagen .دكتور
Petukhova 
Markt 11  
24211 Preetz 
Telefon: 04342 858020  
 
 الطب الداخلي
 
 Jörg J. Christ .دكتور
 Thomas Lenk .دكتور
Markt 8  
24211 Preetz  
Telefon: 04342 9044 
 
 

طبٌب دكتور . I. Maethner 
طبٌب دكتور . A. Mohr 

Markt 11 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 76710  
 

طبٌب دكتور . Klaus Rathke 
Dorfplatz 10  
24222 Schwentinental 
Telefon: 0431 791276 
 

طبٌب دكتور . Jürgen Held 
Kirchenstraße 54 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 1090 
 

طبٌب دكتور . Hajo Schulte 
Markt 19 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 1020 
 
 Geert Knop .دكتور
Kirchenstraße 52 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 4355 
 

طبٌب دكتور . Karsten Pszolla 
Dirk Brauer 

طبٌب دكتور . Iria Pszolla  
Bahnhofstraße 9 
24223 Schwentinental- Raisdorf 
Telefon: 04307 5069 
 
 طب األطفال واألحداث
 

طبٌب دكتور . Alexander Baumgarten-Walczak 
طبٌب دكتور . Kerstin Chavez-Kattau 

Lange Brückstraße 9 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 5986 
 

طبٌب دكتور . Uwe Blauert 
Zum See 2  
24223 Schwentinental - Raisdorf 
Telefon: 04307 1771  
 

طبٌب دكتور . Claudius Junge  
طبٌب دكتور . Carsten Beck 

Kirchenstraße 60 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 889088 
 
 
 
 
 
 



 

 

ألطفال واألحداثالطب النفسي ل  
 
Andreas Müller 
Mühlenstr. 11 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 7614346 
 
Anja Walczak 
Kieler Straße 10 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 800544 
 

النفسي والطب األعصاب  
 

طبٌب دكتور . Hermann Knothe 
Markt 7-8  
24211 Preetz 
Telefon: 04342 5154 
 

العظام جراحة  
 
Gerhard Müller-Dietz 
Kai Bünning 
Markt 12  
24211 Preetz 
Telefon: 04342 2515 
 

النفسي العالج  
 
Susanne Bichel 
Buschstraße 11 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 800569 
 
 Jürgen Held .دكتور
Kirchenstraße 54 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 1090 
 

طبٌب دكتور . Volker Schuldt 
Eichendorffstraße 49 
24223 Schwentinental-Raisdorf 
Telefon: 04307 366 
 
 Dörte Gaida .دبلوم نفسً
Krähenberg 7 
24245 Klein Barkau 
Telefon 04302 900959  
 
Karin Lausmann 
Lange Brückstraße 22 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 8001310 
 
 
 
 

Anja Walczak 
Kieler Straße 10 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 800544 
 

البولية المسالك أمراض  
 

طبٌب دكتور . Peter Engel 
طبٌب دكتور . Gero Wenzel 

Am Krankenhaus 5 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 2828 
 
 
 أطباء األسنان
 
Thilo Bracke 
Markt 12a 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 3808 
 
Gerd Dreger 
Dr. Inga Barteczko 
Plöner Landstraße 29 
24211 Schellhorn 
Telefon: 04342 87986 
 
Heiko Meinert 
Kührener Straße 46 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 8000991 
 
 Simone Brunzel .دكتور
Dr. Ulrich Karwacik 
Wakendorf Straße 11 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 83793 
 

طبٌب دكتور . dent. Karsten Kowallik 
Zum See 8 
24223 Schwentinental  
Telefon: 04307 443 
 

طبٌب دكتور . dent. Dieter Nickelsen 
Am Rosensee 13 
24223 Schwentinental 
Telefon: 04307 1330 
 
Ingela Chmill 
Martina Emsmann 
Südring 81 
24222 Schwentinental-Klausdorf 
Telefon: 0431 79458 
 
 
 
 



 

 

Ernst-Bernhard Kuckuck 
Kirchenstraße 44 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 4774 
 
 
 Helge Niss .دكتور
Dorfstraße 110  
24222 Schwentinental- Klausdorf 
Telefon: 0431 79892 
 
 Lasaros Papadopoulos .دكتور
Pohnsdorfer Straße 27 
24211 Preetz 
 
 Petra Splieth .دكتور
 Jürgen Splieth .دكتور
Kirchenstraße 7 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 4255 
 
 Kai Voss .دكتور
Am Alten Bahnhof 1 
24245 Kirchbarkau  
Telefon: 04302 1666 
 

طبٌب دكتور . dent. Rudolf Plathner 
Evelyn Wissling 
Kirchenstraße 6 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 2937 
 

طبٌب دكتور . dent. Heiner Stelter 
Dorfstr. 156  
24222 Schwentinental-Klausdorf 
Telefon: 0431 790408 
 
Vincent Weigand 
Klingenbergstraße 115 
24222 Schwentinental 
Telefon: 0431 7990662 
 
Gunter Roller 
Mergenthaler Straße 12 
24223 Schwentinental-Raisdorf 
Telefon: 04307 839739 
 
 Stöckel & Stöckel .دكتور
Bahnhofstraße 30 
24223 Schwentinental 
Telefon: 04307 839577 
 
Michael Zahl 
Wakenitzstraße 2 
24223 Schwentinental 
Telefon: 04307 6707 
 

 Seher .دكتور
 Frank & Partner .دكتور
Markt 14 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 71510 
 
Regina Thiede 
Peter Thiede 
Bahnhofstraße 5 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 3323 
 
 
 الصيدليات
 
Apotheke an der Stadtkirche 
Kirchenstraße 52 
24211 Preetz 
Telefon: 04342 5350 
 
Gesundheitszentrum am Löwen 
Markt 10, 24211 Preetz 
Telefon: 04342 71550 
 
Königlich Privilegierte Apotheke 
Kirchenstraße 5, 24211 Preetz 
04342 2236 
 
Schwentine-Apotheke 
Markt 4, 24211 Preetz 
Telefon: 04342 2814 
 
Apotheke am Rathaus 
Zum See 2, 24223 Schwentinental  

Telefon: 04307 7001 

 
Apotheke am Dorfplatz 
Dorfstr. 156, 24222 Schwentinental 
Telefon: 0431 799 750 
 
 
 
 
 
 
 
 


