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171،372 (اعتباًرا من 03/2020)    السكان / عدد السكان: 

براندنبورغ الدولة فيدرالية: 

من الحدود الجنوبية الرشقية للعاصمة برلني إىل شربيه فالد واالطراف فالمينغ السفىل  املوقع: 

لوبن (شربييه فالد) بلدة املقاطعة: 

2261 كيلومرت مربع (= ٪7.7 من مساحة والية براندنبورغ)     املساحة: 

كونيغز فوسرتهاوزن ، لوبن ، لوكاو ، فيلداو املدن الكربى: 

560 كم لركوب الدراجات مسارات الدراجات: 

91 كم² = 160 بحرية (اعتباًرا من 17/1) املساحة املائية: 

15.7 كيلومرت مربع (اعتباًرا من 17/01) منطقة ترفيهية: 

1،030 كيلومرت مربع (اعتباًرا من 01/17) غابات: 

1180 كيلومرت مربع اعتباًرا من 12/17 منتزهان طبيعيان: 

1450 كيلومرت مربع اعتباًرا من 12/17 14 من مناطق حامية املناظر الطبيعية: 

240 كم مربع اعتباًرا من 12/17 75محمية طبيعية: 

480 كم² (اعتباًرا من 12/17) محمية شربييفالد للمحيط الحيوي: 

 A10, A12, A13, A113, A117  :وصالت النقل

اس بان, النقل اإلقليمي(املحيل), ميناء يف كونيغز فوسرتهاوزن  

مطار برلني براندنبورغ يف شونيفيلد  
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 JMD خدمة هجرة الشباب

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e.V. 

Geschwister-Scholl-Straße 12

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف:  03546-187639 

فاكس:  03546-181014 

 Migration@diakonie-luebben.de :بريد

مرشوع „داهمي شربييفالد لإلندماج، التدريب والعمل“

الوساطة والدعم يف البحث عن عمل وتدريب مهني

kontakt-LDSintegriert@awo-bb-sued.de :بريد

صندوق اإلشارة 8

مكان اإلرشاد االجتامعي واالستشارات

Bahnhofsvorplatz 8

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-2868870  

فاكس: 03375-2868869 

 s8@dsdlds.de :بريد

 روابط ذات ِصلة:

 http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html

 https://www.make-it-in-germany.com

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

https://anabin.kmk.org/anabin.html
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دورات اللغة واالندماج

VHS Dahme-Spreewald

Schulweg 1b، 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-262527 

 vhs@dahme-spreewald.de :بريد

03375-5298548 BBW أكادميية 

03361-760170 ف أ و 

03375-525230 ورشة املستقبل 

03361-693917 هيلر للتعليم 

03375-52435801 SBH جنوب رشق 

03375-508684 الجامعة التقنية يف فيلداو 

0177-9148705 مدرسة التعليم الثانوي 

 

استشارات الهجرة

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e.V.

 Geschwister-Scholl-Straße 12

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-187639  

 Migration@diakonie-luebben.de :بريد

 

العمل االجتامعي للهجرة كخدمة استشارية متخصصة

رابطة كاريتاس ألبرشية برلني منطقة براندنبورغ الرشقية

Maxim-Gorki-Straße 6/7

15711 Königs Wusterhausen

هاتف:  03375-2108125 

فاكس:  03375-2108124 

Fluechtlingsberatung-koenigs-wusterhausen@caritas-brandenburg.de :بريد
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أرقام الطوارئ األخرى

030-19240 رقم طوارئ التسمم (24  ساعة) 

030-19237 رقم طوارئ األدوية 

0800-1110111 استشارة هاتفية إنجيلية 

 0800-1110222 استشارة هاتفية كاثوليكية 

0800-1110333 هاتف األطفال والشباب يف جمعية حامية الطفل 

 (االثنني - الجمعة  15:00مساًء حتى 19:00  مساًء)

0800-1921000 الخط الساخن لحامية الطفل الطبية 

www.kinderschutzhotline.de 
 033763-214410    Königs Wusterhausen شقق حامية النساء يف

 frauenschutzwohnung@dahme-spreewald.de :بريد

Postamt 1, Postfach 1236, 15702 Königs Wusterhausen

 Weiser Ring جمعية

 116006 خط الضحية عىل صعيد املانيا, مجاين 

0151-55164700 خط الضحية يف كونيجز فوسرتهاوزن 

 WeisserRing-KW@t-online.de :بريد

 

عروض املشورة يف منطقة داهمي شلرييفالد

مفوض شؤون اإلندماج:

السيدة أنيتا يان

مقاطعة دهمي شربييفالد

Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-201997

 antje.jahn@dahme-spreewald.de :بريد

منسق التعليم للمهاجرين الجدد:

السيدة فريونيكا جيبل

مقاطعة دهمي سربيوالد

Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-201972 

veronika.gebel@dahme-spreewald.de :بريد
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خامساً. العناوين وجهات االتصال

أرقام الطوارئ وخدمات الطوارئ

112 خدمات اإلطفاء واإلنقاذ 

110 رشطة 

03375-2700   Köpenicker Straße 26 ,KW مركز الرشطة الرئييس

 030-634800  Bohnsdorfer Chaussee 30 مركز رشطة شونيفيلد

 03546-770  Bahnhofstraße  31 مركز رشطة لوبن

 Luckau مركز رشطة - مبنى البلدية

0355-6320  Lausitz عرب مركز التحكم

مكاملات الطوارئ يف حالة وجود خطر عىل الصحة

03546-201618 مكتب حامية املستهلك والزراعة يف داهمي شربييفالد 

أو 03546-201619   

03375-262145 دائرة الصحة يف داهمي شربييفالد 

مكاملات الطوارئ الطبية

   03546-750 مستشفى لوبن 

 03546-75229 إسعاف طوارئ 

  033752880 مستشفى كونيجزفوسرتهاوزن 

 03375288300 إسعاف الطوارئ 

0354458200   Luckauمستشفى

 0354458182 إسعاف الطوارئ 

خدمات الطوارئ  112 

طبيب األرسة عند االتصال عىل  116117

قابلية الوصول:

اإلثنني واألربعاء والجمعة: من الساعة 13 صباًحا حتى الساعة 7:00 صباًحا يف اليوم التايل

الثالثاء والخميس: من الساعة 19 صباًحا حتى الساعة 12 صباًحا يف اليوم التايل

السبت واألحد والعطالت الرسمية 24 ساعة يف اليوم.
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مامرسة عمل )مهنة(

مينح ترصيح اإلقامة حامله الحق يف العمل فقط إذا نص عليه قانون اإلقامة أو إذا كان ترصيح اإلقامة يسمح بذلك رصاحة. يحق لحاميل ترصيح اإلقامة الدامئة عموًما مامرسة نشاط مهني غري 

مرشوط.

الجهة املختصة

يتم إصدار التأشرية من قبل البعثات الدبلوماسية لوزارة الخارجية األملانية. ميكنك العثور عىل نظرة عامة حول جميع الوكاالت عىل:

 https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/31aa23df515fd8c1af9862b10f5d8436/dtauslandsvertre- tungenliste-data.pdf

يتم إصدار جميع تصاريح اإلقامة األخرى من قبل سلطة الهجرة املسؤولة محليًا. سلطات الهجرة هي نقطة االتصال األوىل لجميع األسئلة املتعلقة لحالة فردية معينة.

 

مقاطعة دهمي سربيوالد

Ordnungsamt مكتب النظام العام

Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 26260-03375, فاكس: 03375-262108 

 abh@dahme-spreewald.de :بريد

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول حق اإلقامة عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية االتحادية:

http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_ jetzt/FAQ/faq_node.html 
باإلضافة إىل:

بوابة معلومات الحكومة االتحادية للعامل املهرة من الخارج

https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/make-it-in-germany/ 

2.12 التجنيس

إذا كنت ترغب يف العيش بشكل دائم يف أملانيا ، ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية يف ظل ظروف معينة. يجب تقديم طلب لهذا الغرض. ميكن لألجانب من سن  16تقديم هذا 

الطلب بأنفسهم ؛ بالنسبة لألطفال والشباب الذين تقل أعامرهم عن 16عاًما ، يجب عىل الوالدين حينها تقديم الطلب. ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات حول التجنيس واملتطلبات 

الالزمة لذلك من مكتب الهجرة لدينا.

مقاطعة دهمي سربيوالد

 Ordnungsamt املكتب التنظيمي

Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 26260-03375, فاكس: 03375-262108 

abh@dahme-spreewald.de :بريد

ساعات العمل:

الثالثاء 8 صباًحا إىل 12 مساًء ومن 13 مساًء إىل 18 مساًء

الخميس 8 صباًحا إىل 12 مساًء ومن 13 مساًء إىل 16 مساًء 
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مدة األقامة

ينظم قانون االتحاد األورويب متطلبات اإلقامة ملدة تصل إىل 90  يوًما يف غضون 180  يوًما يف دول شنغن (مبا يف ذلك أملانيا). اإلقامات القصرية ممكنة ، عىل سبيل املثال ، لألغراض السياحية ، 

وزيارة األصدقاء أو العائلة وألغراض العمل. ترصيح اإلقامة الدامئة وترصيح اإلقامة طويلة األمد يف اإلتحاد األورويب ساريان لفرتة غري محدودة.

يتم إصدار تصاريح اإلقامة األخرى لفرتة محدودة. يكون التمديد ممكًنا إذا كانت املتطلبات األساسية التي كان يجب الوفاء بها عند منح الطلب ألول مرة ال تزال مستوفاة. كقاعدة عامة ، 

يجب أيًضا أن يؤخذ يف االعتبار عند متديد اإلقامة ما إذا كان األجنبي قد أوىف بالتزامه أو التزامها باملشاركة بشكل صحيح يف دورة االندماج.

أغراض اإلقامة

من حيث املبدأ ، ال ميكن إصدار ترصيح اإلقامة إال لغرض محدد. ينص قانون اإلقامة عىل األغراض التالية من اإلقامة:

  (AufenthG 16-17 §§) التعليم  •

(AufenthG 18 §§)  العاملة وما يليها  •

القانون الدويل ، ألسباب إنسانية أو سياسية (األقسام A ، 104 B 104 ، 22-26 من قانون اإلقامة)    •

  (AufenthG 27-36 §§) مل شمل األرسة  •

  (37-38a AufenthG §§) حقوق اإلقامة الخاصة  •

منح اإلقامة مرتبط برشوط خاصة.

البطاقة الزرقاء لالتحاد األورويب هي ترصيح اإلقامة املركزي للمهنيني األكادمييني. ترتبط هذه اإلقامة ببعض اإلمتيازات املحددة. عىل سبيل املثال ، ميكن إصدار ترصيح اإلقامة الدامئة بعد 

فرتة زمنية قصرية ويكون مل شمل األرسة أسهل. باستخدام بطاقة االتحاد األورويب الزرقاء ميكنك أيًضا البقاء يف الخارج ملدة تصل إىل اثني عرش شهرًا  دون انتهاء صالحيتها (كقاعدة عامة، مع 

تصاريح اإلقامة األخرى، ميكن فقط البقاء يف الخارج ملدة تصل إىل ستة أشهر).

 Mobile-ICT-Karte (النقل الداخيل للرشكات) وبطاقة إقامة ICT بطاقة اقامة

ترصيح اإلقامة الدامئة وترصيح اإلقامة طويلة األمد يف اإلتحاد األورويب ممكنان ألغراض مختلفة.  توفران مساواة واسعة بني األجانب واملواطنني األملان ، عىل سبيل املثال من حيث الوصول 

إىل سوق العمل واملزايا االجتامعية. هناك متطلبات خاصة إلصدارها ، والتي يتم تنظيمها بشكل أسايس يف القسم 9  واألقسام A9 و C9 من قانون اإلقامة. هناك استثناءات لهذه املتطلبات 

ملجموعات معينة من الناس (عىل سبيل املثال لألشخاص املؤهلني تأهيال عاليا أو الالجئني املعرتف بهم). يتمثل االختالف الرئييس بني ترصيح اإلقامة الدامئة وترصيح اإلقامة طويل األجل يف 

االتحاد األورويب يف أن ترصيح اإلقامة طويل األجل يف االتحاد األورويب يخول حامله أيًضا الهجرة إىل دولة أخرى عضو يف االتحاد األورويب.
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تتوفر مجموعة كبرية من الرياضات املعروضة. بدءاً من االيروبيك حتى امليش ملسافات طويلة ، تقدم النوادي 52 رياضة مختلفة. يضمن أكرث من 550 مدربًا مرخًصا دعاًم وتدريبًا عايل الجودة 

للرياضيني.

اإلتحاد الريايض للشباب هي منظمة الشباب يف اتحاد املنطقة الرياضية يف داهمي شربييفالد

ميكنك العثور عىل ملحة عامة عن جميع األندية الرياضية يف املنطقة عىل:

 https://ksb-lds.de/sport-in-lds/sportvereine-in-lds/sportvereine-in-lds.html

Kreissportbund Dahme-Spreewald e. V.

Weg am Krankenhaus 2, 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-5670697

info@ksb-lds.de :الربيد

رابعا - اإلندماج طويل املدى

12. معلومات قانونية حول إقامتك يف املنطقة

مكتب الهجرة يف املقاطعة مسؤول عن جميع اللوائح املتعلقة بإقامة الرعايا األجانب. إذا دخلت أملانيا بجنسية أجنبية ، فهذا يعتمد عىل:

ما هي الجنسية أو التأشرية التي لديك  •

إىل متى تريد البقاء يف أملانيا  •

1.12 حق اإلقامة

ينظم قانون اإلقامة دخول األجانب من دول ثالثة وإقامتهم ومامرستهم لنشاط مهني وإنهاء إقامتهم. يحق ملواطني االتحاد األورويب التنقل بحرية يف االتحاد األورويب والدخول واإلقامة يف 

أي دولة عضو يف اإلتحاد. لكن حرية الحركة ليست غري مقيدة أيًضا. بالنسبة ملواطني االتحاد األورويب وأفراد أرسهم ، يتم تنظيم حق الدخول واإلقامة يف قانون حرية التنقل / االتحاد األورويب.

كقاعدة عامة ، يحتاج األجانب إىل ترصيح إقامة للدخول إىل أملانيا واإلقامة فيها. ينص قانون اإلقامة عىل تصاريح اإلقامة التالية.

تأشرية   •

ترصيح اإلقامة   •

البطاقة الزرقاء لالتحاد األورويب   •

  ICT (النقل الداخيل للرشكات) بطاقة إقامة  •

  Mobile-ICT-Karte بطاقة اقامة  •

ترصيح إقامة دامئة   •

ترصيح اإلقامة الدامئة - االتحاد األورويب  •
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إذا كان لديك رخصة قيادة من دولة أخرى (دول العامل الثالث) ، فيجب عليك إجراء االختبار النظري والعميل يف مركز اختبار تقني لحركة مرور السيارات. ال ميكن القيام بذلك إال مبشاركة 

مدرسة لتعليم قيادة السيارات. ومع ذلك ، فإن تدريب مدرسة القيادة املخصص للمتقدمني ألول مرة (الدروس النظرية والعملية) ليس رضوريًا.

ميكنك التقدم بطلب لتحويل رخصة قيادتك األجنبية لدى:

ميكنك أيًضا التقدم بطلب للحصول عىل رخصة قيادة أملانية يف مكتب تسجيل السكان املحليني. ميكنك العثور عىل العناوين يف الفصل 3.

يتم التعامل مع األمور املتعلقة بالسيارات مثل تسجيل وإلغاء تسجيل سيارة أو دراجة نارية يف مكتب املرور عىل الطرق باملنطقة. ميكنك العثور عىل العناوين تحت 3.9

10. الثقافة والرتفيه

يقدم لك حي داهمي شربييفالد مجموعة متنوعة من األنشطة الثقافية والرتفيهية. سواء أكان ركوب الدراجات أو امليش ملسافات طويلة أو الرياضات املائية - هناك يشء للجميع. ميكنك 

العثور عىل ملحة عامة عن جميع األنشطة الرتفيهية عىل:

 https://www.dahme-spreewald.info/de/Tourismus/Dahme-Spreewald_entdecken/Freizeitangebote_von_A_-_Z/305.html

إذا كنت تريد أن تتجول يف املتاحف التي ال تعد وال تحىص يف املنطقة ، فستجد هنا ملحة عامة عن املتاحف:

 https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/317

سيتم إخطارك باألحداث الجارية يف املنطقة عرب الرابط التايل:

 https://www.dahme-spreewald.info/de/Aktuelles/Veranstaltungskalender/191.html

11. الرياضة

الرياضة كوسيلة لإلندماج لها وظيفة مهمة. إنها جزء من الحياة اليومية حيث ميارس الرياضة أشخاص من جنسيات مختلفة مًعا.

اتحاد املنطقة الرياضية يف داهمي شربييفالد هي منظمة شاملة لـ 179  ناديًا رياضيًا يقع مقرها يف املنطقة وتضم 20404 من األعضاء . هذا العدد الكبري من الجمعيات واألعضاء يجعل من 

اتحاد املنطقة الرياضية يف داهمي شربييفالد أكرب منظمة مواطنة يف املنطقة.

مكتب مرور طريق دهمي سربيوالد

Fontaneplatz 10

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-262678 

الهيئة العامة لحركة الطرق

Weinbergstraße 1

15907 Lübben (Spreewald) 

هاتف: 03546-201920 

strassenverkehrsamt@dahme-spreewald.de :بريد



9. التنقل يف املنطقة

1.9 النقل العام املحيل

استخدم وسائل النقل العام املحلية! ألنه ميكن الوصول بسهولة إىل معظم الوجهات داخل املنطقة بواسطة وسائل النقل العام دون عناء.

بينام يف شامل املنطقة ، ميتد اتصال اس بان من برلني إىل كونيكز فوسرتهاوسني، فإن حركة السكك الحديدية (قطار إقليمي 

وقطار رسيع إقليمي) هي التي تربط الناس إىل ما هو أبعد من املنطقة. تضمن رشكة النقل اإلقليمية يف داهمي شربييفالد 

االتصال بني املدن والبلديات من خالل 50 مساًرا للحافالت وأكرث من 930 محطة.

 يف الوقت نفسه ، اندمجت رشكة النقل اإلقليمية يف داهمي شربييفالد مع 37 رشكة نقل أخرى يف برلني وبراندنبورغ لتشكيل 

اتحاد النقل برلني-براندنبورغ. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول الجداول الزمنية وعروض تذاكر اتحاد النقل برلني-

براندنبورغ (عىل سبيل املثال ، تذكرة براندنبورغ للتنقل أو تذكرة داهمي شربييفالد االجتامعية) عىل:

 www.vbb.de أو www.rvs-lds.de

نود أن نلفت انتباهك إىل تطبيق اتحاد النقل برلني-براندنبورغ املجاين للهاتف املحمول مع تذكرة الهاتف املحمول وتخطيط 

املسار. نتطلع إىل الرتحيب بك كمستخدم قريبًا.

2.9 التنقل بواسة الدراجة

الدراجة مناسبة متاًما للمسافات القصرية عرب املدينة - ولكن هناك أيًضا العديد من جوالت الدراجات يف املناطق الريفية باملنطقة. معظم الطرق ميكن التحكم فيها وميكنك رؤية الكثري من 

املنطقة.

توجد شبكة واسعة من مسارات الدراجات يف العديد من األماكن يف املدينة ويف املنطقة املحيطة.

تتوفر خطط مسار الدراجة من مكاتب املعلومات السياحية أو املباين اإلدارية للمنطقة.

تطبيق Brandenburg-APP مفيد أيًضا أثناء التنقل. إنه متاح للتنزيل املجاين ألجهزة اي فون و أجهزة اندرويد الذكية.

يجب أيًضا مراعاة جميع لوائح املرور عند ركوب الدراجات. متاًما مثل السيارة ، يجب أن تكون خالية من العيوب من الناحية الفنية (األضواء ، الفرامل ، إلخ). ميكن لألطفال تعلم قواعد 

ركوب الدراجات يف املدرسة أو من الرشطة.

3.9 التنقل بواسطة السيارة

باستخدام رخصة القيادة األجنبية الخاصة بك ، ميكنك قيادة مركبة ملدة ستة أشهر بعد االنتقال إىل هناك. بعد ذلك تحتاج إىل رخصة قيادة أملانية! لذلك ، يجب عليك االتصال مبكتب رخصة 

القيادة يف غضون األشهر الستة األوىل. سيخربونك ما إذا كان ميكن تحويل رخصة القيادة الخاصة بك أو ما إذا كان عليك إجراء اختبار - وكذلك ما إذا كان عليك تقديم ترجمة لرخصة القيادة 

األجنبية الخاصة بك. يجب أن تظل رخصة قيادتك األجنبية سارية املفعول يف الوقت الذي تتقدم فيه بطلب للحصول عىل رخصة القيادة األملانية.

كقاعدة عامة ، ستحصل عىل رخصة القيادة األملانية الخاصة بك دون الحاجة إىل اختبارها مرة أخرى إذا كنت قد تلقيت رخصة القيادة الخاصة بك يف إحدى دول املنطقة االقتصادية األوروبية 

(جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وأيسلندا والرنويج وليختنشتاين).

يف حالة عدم رغبتك يف قيادة السيارة يف البداية: يجب عليك التقدم بطلب لتغيري رخصة القيادة الخاصة بك يف غضون ثالث سنوات.

30

ثالثا. النقل والثقافة واألنشطة الرتفيهية يف منطقة داهمي شربييفالد:

© Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH
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7. املشاركة املدنية

يرتاوح العمل التطوعي من مساعدة الجريان والدعم من خالل املهام االجتامعية والصحية إىل األنشطة يف املؤسسات الثقافية ، يف التنمية الحرضية وحامية البيئة ، يف الرياضة ، يف قطاع 

الشباب ، ويف مجال الحامية املدنية ومكافحة الكوارث.

املشاركة املدنية تعني املساهمة بنشاط يف تشكيل وتحمل املسؤولية تجاه مجتمعنا. يحمل العديد من املواطنني يف منطقتنا أفكارهم حول التعايش املشرتك الجيد يف املنطقة ويتحملون تلك 

املسؤولية.

8. مراكز االستشارات املتعلقة بالديون

إذا كنت مديًنا وال ميكنك التعامل مع هذا الدين مبفردك ، ميكن ملراكز استشارات الديون أيًضا أن يُقدم لك املساعدة ستبذل مراكز االستشارة هذه قصارى جهدها من أجلك. عىل وجه 

الخصوص ، سنعمل معك إليجاد طريقة لتقليل جبل الديون بناًء عىل وضعك. ميكنك االتصال بالعناوين التالية:

Mensch Luckau e. V.

 info@mensch-luckau.de :بريد

http://www.mensch-luckau.de/ 

Initiative WIND

مرحًبا بكم يف شامل دهمالند ، زيوثن

Willkommen im nördlichen Dahmeland, Zeuthen

 kontakt@wind-hilft.de :بريد

 www.wind-hilft.de

Forum Lübben/Netzwerk Miteinander für Lübben

منتدى لوبني/ شبكة من أجل لوبني

forumluebben@gmx.de :بريد

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e. V.

مركز املشورة للمثقلني بالديون

Geschwister-Scholl-Straße 12

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف/فاكس: 03546-180958

 Initiative “Willkommen in KW“, 

Königs Wusterhausen

مبادرة مرحباً يف كونيكز فوسرتهاوسني

 willkommen-in-kw@web.de :بريد

 Initiative “Neue Nachbarn Wildau“

مبادرة جريان جدد ويلداو

 kontakt@neue-nachbarn-wildau.de :بريد

kune e. V.

 arbeitskreisbestensee@gmail.com :بريد

 DRK Kreisverband Dahme-Spreewald

مركز املشورة للمثقلني بالديون

Erich-Weinert-Straße 46

15711 Königs Wusterhausen

هاتف/فاكس: 03375-218971  
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https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf :أو رابطة براندنبورغ ألطباء التأمني الصحي القانوين

 

هل تبحث عن طبيب يتحدث لغتك األم؟ ميكن الحصول عىل عناوين األطباء الناطقني بلغات أجنبية من الجمعية الطبية لوالية براندنبورغ.

https://www.laekb.de/PublicNavigation/arzt/arztsuche/ 
 

مستشفيات وعيادات الحي

تعد منطقة برلني-براندنبورغ واحدة من مراكز التكنولوجيا الطبية يف أملانيا. باإلضافة إىل العيادات الكبرية يف برلني وبوتسدام ، توجد أيًضا العديد من املستشفيات والعيادات يف منطقتنا:

عيادة داهمي شربييفالد

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

Achenbach Krankenhaus

Köpenicker Straße 29, 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-2880

info@klinikum-ds.de :بريد

Spreewaldklinik Lübben

Schillerstraße 29, 15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-290

فاكس: 03546-29242 

info@klinikum-ds.de :بريد

https://www.klinikum-ds.de/unsere-fachabteilungen/

Asklepios Fachklinikum Lübben

Luckauer Straße 17, 15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-290  

فاكس: 03546-29242  

 luebben@asklepios.com :بريد

https://www.asklepios.com/luebben/

Asklepios Fachklinikum Teupitz

Buchholzer Straße 21, 15755 Teupitz

هاتف:  660-033766, فاكس: 033766-62241  

  teupitz@asklepios.com بريد

https://www.asklepios.com/teupitz/

Evangelisches Krankenhaus Luckau gGmbH

املستشفى اإلنجييل

Berliner Straße 24, 15926 Luckau

هاتف: 03544-580  

https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/evangelisches-krankenhaus-luckau/ 

Reha-Zentrum Lübben

العيادة التخصصية لجراحة العظام

 واالورام االستاذ د. شيديل

Postbautenstraße 50, 15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-2380  

فاكس: 03546-238700 

https://www.rehazentrum.com/ 

Fontane-Klinik

عيادة فونتان

العيادة النفسية الجسدية برلني ، براندنبورغ

Fontanestraße 5

15749 Mittenwalde OT Motzen

هاتف:  033769-860 

فاكس 033769-86104 

 info@fontane-klinik.de :بريد

https://www.fontane-klinik.de/startseite.html
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شبكة - IQ معلومات عن اإلعرتاف باملؤهالت 

ليك تكون قادًرا عىل العمل يف أملانيا ، فأنت بحاجة إىل اعرتاف رسمي ببعض املهن (وليس كلها!) إذا تم الحصول عىل املؤهل من الخارج.

من أجل إجراء اإلعرتاف، يوجد وكاالت مختلفة مسؤولة عن إجراءات االعرتاف اعتامًدا عىل املهنة، وميكن تقديم طلب اإلجراء لديها.

تحدد الوكاالت أيًضا رسوم اإلجراء. إذا كنت ترغب يف معرفة الهيئة املسؤولة عن إجراءات االعرتاف ملهنتك وما إذا كنت بحاجة إىل االعرتاف عىل اإلطالق ، فريجى االتصال مبراكز االستشارة 

الخاصة بنا:

جلسات األستشارة لالعرتاف والتأهيل يف كونيغز فوسرتهاوزن

Handwerkskammer Cottbus, Außenstelle Königs Wusterhausen

Cottbuser Straße 53a, 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 7835177-0355,  الجوال: 0160-97278256

kocur@hwk-cottbus.de :بريد

6.5 مركز تعليم الكبار

تقدم مراكز تعليم الكبار (فولكس هوخ شوىل) دورات ملجموعة متنوعة من االهتاممات. يتعلم العديد من مواطني منطقتنا لغة هنا. هناك أيًضا عروض ال حرص لها يف الفن والثقافة 

والتصميم اإلبداعي والصحة والتعليم اإلضايف (تكنولوجيا املعلومات وإدارة األعامل وما إىل ذلك) والتعليم االجتامعي والسيايس.

ميكن ألي شخص مهتم املشاركة يف الدورات التدريبية هناك ؛ ال توجد رشوط دخول أو قيود بشكل عام.

تعد مراكز تعليم الكبار نقطة اتصال مهمة إلدماج املهاجرين. يوجد لهم هناك مجموعة شاملة من الدورات لتعليم اللغة األملانية كلغة ثانية. يتم تقديم جميع املستويات ، وإذا لزم األمر ، 

مرحلة سابقة ملحو األمية. جميع مراكز تعليم الكبار هي جهات معرتف بها لدورات االندماج مبوجب قانون الهجرة.

يتم تقديم أحداث مراكز تعليم الكبار يف الغالب يف األوقات التي ينتهي فيها العديد من املوظفني من العمل: يف فرتة ما بعد الظهر ويف املساء ويف عطلة نهاية األسبوع. هناك عروض نهارية 

لغري العاملني. نظرًا ألن مراكز تعليم الكبار يتم متويلها من قبل الدولة ، فإن رسوم املشاركة منخفضة نسبيًا ، وميكن للعديد من املشاركني أيًضا الحصول عىل تخفيض ألسباب اجتامعية.

https://www.vhs-dahme-spreewald.de ملزيد من املعلومات، راجع

6. الصحة - الرعاية الطبية يف منطقة داهمي شربييفالد

يوجد يف املنطقة العديد من املستشفيات والعيادات واملامرسات الطبية وخدمات الطوارئ وعدد من املرافق الخاصة. ستجد هنا مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الطبية املمتازة. أحدث 

العالجات املبنية عىل أحدث العلوم تحفظ وتجعل الحياة أسهل كل يوم. ميكن للمؤمن عليهم يف التأمني الصحي القانوين يف أملانيا اختيار األطباء املعالجني لهم بحرية.

مرافق الرعاية الطبية

عند البحث عن مرفق رعاية طبية مناسب ، عىل سبيل املثال أخصايئ خاص ، سيساعدك املوقع اإللكرتوين لجمعية والية براندنبورغ الطبية عىل:

https://www.laekb.de/PublicNavigation/arzt/arztsuche
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5.5 االعرتاف باملؤهالت التعليمية

هل تخرجت بالفعل من املدرسة أو أكملت تدريبًا مهنيًا يف بلدك وترغب يف الحصول عىل اعرتاف لهذا املؤهل يف أملانيا؟ اتصل مبكتب االعرتاف بالشهادات لوالية براندنبورغ.

يقوم مكتب االعرتاف بالشهادات يف والية براندنبورغ بتقييم مؤهالتك الدراسية يف الخارج / من الواليات الفيدرالية األخرى باإلضافة إىل املؤهالت املهنية املكتسبة يف قطاع املدارس. هذا 

املكتب مسؤول عن ذلك إذا كنت:

مقيم يف والية براندنبورغ  •

أو اإلعالم كتابياً أنك ذهبت للتدريب املهني أو التعليم اإلضايف أو العمل  •

أو تقدمت بطلب للحصول عىل درجة علمية أو ترغب يف التقدم للحصول عليها يف والية براندنبورغ  •

هيئة املدارس الحكومية يف كوتبوس

Blechenstraße 1 ,03046 Cottbus, هاتف: 0355-4866418 

Katrin.Rimpel@schulaemter.brandenburg.de :بريد

توجيه الدراسة ونصائح الدراسة

Studienorientierung und -beratung TH Wildau

Hochschulring 1, 15745 Wildau

هاتف: 03375-508688

studienorientierung@th-wildau.de :بريد

Haus 13, Raum 224

Welcome Center

مديرة مرشوع مركز ترحيب االجئني

 kgebhardt@th-wildau.de :بريد

تنسيق مرشوع مركز استقبال الالجئني

 benita.grafe-bourdais@th-wildau.de :بريد

مساعد تنسيق املرشوع واإلدارة

ahmadi@th-wildau.de :بريد

مكتب مركز الرتحيب بالالجئني

Haus 13, Raum 205

Technische Hochschule Wildau

Hochschulring 1, 15745 Wildau

هاتف: 03375-508683 

welcome@th-wildau.de :بريد
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4.5 الدراسة يف منطقة داهمي شربييفالد

الجامعة التقنية يف فيلداو

الجامعة التقنية يف فيلداو هي حرم جامعي مبتكر وموجه نحو املستقبل يقع يف الحزام األخرض لربلني مع اتصال مبارش بالعاصمة عن طريق قطار االس بان. باعتبارها جامعة قامئة عىل 

األبحاث ويف نفس الوقت جامعة عملية ، تحافظ هذه الجامعة عىل اتصاالت وثيقة مع الرشكات واملؤسسات البحثية اإلقليمية والدولية.

يجد الطالب الظروف املثىل للدراسة يف الحرم الجامعي الحديث. ميكن للمتقدمني االختيار من بني موضوعات علوم الكمبيوتر والهندسة والعلوم الطبيعية والقانون واإلدارة والتكنولوجيا 

واالقتصاد واإلدارة ، وإكامل دراسة بدوام كامل / جزيئ أو مزدوج أو دراسات مهنية. تستفيد أثناء دراستك من املعدات املكانية والتقنية املمتازة للجامعة. بسبب االتصاالت املبارشة بالبحوث 

والعلوم واألعامل ، هناك ظروف جيدة لبدء حياة مهنية بعد التخرج.

فروع دراسة الهندسة   •

فروع دراسة علوم الكمبيوتر التطبيقية    •

االقتصاد واإلدارة والقانون  •

مركز الرتحيب يف جامعة فيلداو:

يقدم مركز الرتحيب يف جامعة فيلداو لالجئني املهتمني بالدراسة الفرصة الكتساب األساسيات التقنية و / أو اللغوية للدراسة يف أملانيا ، اعتامًدا عىل احتياجاتهم.

باإلضافة إىل اإلعداد اللغوي والتقني ، يدعمك موظفو الجامعة يف الحياة الجامعية اليومية ويقفون بجانبك كمستشارين لالندماج يف املجتمع الجامعي ويف حل مجموعة متنوعة من األسئلة 

اليومية (الجامعية). إذا قررت الدراسة يف جامعة فيلداو ، فإن مركز الرتحيب هو جهة اتصالك أثناء دراستك ويقدم دروًسا خصوصية يف مواضيع مختلفة أثناء دراستك. 

الدورات:

دورات لغة مجانية لالجئني (مستمرة ، عدة مرات يف السنة)   •

دورة إعداد اختبار اللغة األملانية للقبول الدرايس يف مركز اللغة (دي اس هDSH ) ، يف النهاية: امتحان شهادة اللغة األملانية للقبول الدرايس.  •

دورة تحضريية لـ اختبار اللغة األملانية للقبول الدرايس مستوى C1 يف مركز اللغة ، يف النهاية: امتحان شهادة اللغة األملانية للقبول الدرايس.  •

لغة مختلطة ودورة فنية يف برنامج التحضري للدراسة ، الدرجة: امتحان شهادة اللغة األملانية للقبول الدرايس وامتحان القبول الفني.  •

International Office

Akademisches Auslandsamt TH Wildau

Hochschulring 1, 15745 Wildau

هاتف: 03375-508197

angelika.schubert@th-wildau.de :بريد

Haus 13, Raum 034

Studentische Angelegenheiten شؤون الطالب

Studentische Angelegenheiten TH Wildau

Hochschulring 1, 15745 Wildau

هاتف:  03375-508180

silja.kuenzel@th-wildau.de :بريد

Haus 13, Raum 022
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ميكن العثور عىل الربامج التعليمية املختلفة يف مراكز املستوى األعىل بالوالية يف منطقة داهمي شربريفالد عىل اإلنرتنت عىل:

https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/41640.html

تنفذ املدرسة املهنية الجزء النظري من التدريب املهني وفًقا لـقانون الحرف للمتدربني يف مجموعة متنوعة من املهن. يتم تسجيل املتدربني من قبل رشكة التدريب الخاصة بهم يف مركز 

املستوى األعىل. يف معظم الحاالت ، يتم إجراء دروس منتظمة ، أي بعد أسبوعني من التدريب العميل يف رشكة التدريب ، هناك أسبوع واحد من التدريب النظري يف مركز املستوى األعىل. 

https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/41643 .ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات التفصيلية عىل صفحات مناطق التعلم الفردية ويف الجدول

تهدف دورة املدرسة املهنية للحصول عىل التدريب املهني األسايس واملؤهالت املعادلة من املستوى الثانوي األدىن إىل خريجي املدارس الذين مل يتلقوا بعد مكانًا لتدريب الرشكة بحلول بداية 

https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/51047 .العام الدرايس الجديد

https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/41644 تضفي الكلية التقنية املعرفة واملهارات املتخصصة ، وتوسع التعليم العام وتختتم بامتحان القبول يف الكلية التقنية

مدرسة القواعد املهنية هي شكل حديث من املدرسة الثانوية وتؤدي بالطبع إىل مؤهل االلتحاق بالتعليم العايل العام. ميكن ألطفال املدارس إكامل شهادة الثانوية العامة يف 3 سنوات بعد 

https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/Berufliches_Gymnasium/51045.html .الصف العارش

تُدِربك املدرسة الفنية للتعليم االجتامعي بدوام جزيئ لتصبح مربيًا معتمًدا من الدولة. من خالل التدريب ، يتم الحصول عىل مؤهل االلتحاق بالكلية التقنية املتقدمة مع استحقاق الدراسة يف 

الكليات التقنية يف جميع الواليات الفيدرالية. يتم التدريب بدوام جزيئ يومني يف األسبوع يف املدرسة الفنية ويستمر ثالث سنوات. الفرتة التجريبية ٦ أشهر.

https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/Fachschule_Sozialpaedagogik/51059.html

مدرسة مسارات التعليم الثانية

املسار التعليمي الثاين هو املصطلح املستخدم لوصف الفرص التعليمية التي متنح األشخاص الذين مل يحصلوا عىل مؤهل املدرسة املطلوب يف املسار العادي للمدرسة العادية، متنح الفرصة 

للحصول عىل مؤهالت املدرسة يف وقت الحق. للقيام بذلك ، يجب أن يكون الشخص قد أكمل بالفعل تدريبًا مهنيًا أو قام بنشاط مهني. إذا تم استيفاء هذه الرشوط املسبقة ، فيمكن للمرء 

االلتحاق باملدرسة الثانوية املسائية أو املدرسة التخصصية املسائية أو الكلية. باإلضافة إىل ذلك ، يف كل والية اتحادية تقريبًا ، هناك إمكانية للحصول عىل شهادة امتام املدرسة التخصصية ، 

ولكن أيًضا عىل شهادة الثانوية (ابيتور) من خالل ما يسمى فحص غري التلميذ.

مدرسة التعليم الثانية يف دهمي شربييفالد

Funkerberg 26

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-211907

فاكس: 03375-211963

buero@zbw-lds.de :بريد

https://www.zbw-lds.de
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املؤهل الدرايس يف املدارس الثانوية املهنية

ميكن ألطفال املدارس الذين أكملوا شهادة التخرج من املدرسة املتوسطة ومؤهلني لإللتحاق يف مؤهل درايس ،ميكن قبولهم يف مدرسة ثانوية مهنية. يجمع هذا النوع من املدارس بني التعليم 

املهني والتعليم العام. يف املرحلة التمهيدية ملدة عام واحد، تلعب املوضوعات املهنية دوًرا مهاًم يف الجدول الزمني. يف مرحلة الدورة الالحقة التي تبلغ مدتها سنتان، يكون أحد موضوعي 

األداء موضوًعا متعلًقا باملهنية. يتم االنتهاء من املدرسة الثانوية املهنية مع مؤهل االلتحاق بالتعليم العايل العام (ابيتور). يتطلب االلتحاق مبدرسة قواعد مهنية يف مركز املستوى املتقدم اتخاذ 

يحدد االلتحاق مبدرسة ثانوية مهنية يف Oberstufenzentrum القرار ألحد املجاالت املهنية التالية مقدما:

االقتصاد واإلدارة - تكنولوجيا املعادن  •

الهندسة الكهربائية - تكنولوجيا األخشاب - تكنولوجيا املنسوجات واملالبس  •

الكيمياء والفيزياء واألحياء - التغذية وتكنولوجيا الغذاء  •

الرتبية االجتامعية / الشؤون االجتامعية - الصحة - االتصاالت واملعلومات وتكنولوجيا اإلعالم  •

متابعة التعليم يف املدارس الفنية

إذا كان لديك بالفعل خربة مهنية ، ميكنك حضور دورات تدريبية متقدمة يف املدارس الفنية. عادة ما تستمر هذه الدورات ملدة عامني وتنتهي بامتحان. يهدف اختبار املدرسة الفنية إىل تأهيل 

الطالب لتويل مهام إدارية وتعزيز االستعداد للعمل لحسابهم الخاص. جنبًا إىل جنب مع امتحان املدرسة الفنية ، ميكن الحصول عىل تصاريح مدرسية أخرى ، مثل مؤهل االلتحاق بالكلية 

التقنية.

Oberstufenzentren

تضم مراكز املستوى األعىل بالوالية املدارس املهنية املوضحة يف هذا الفصل (املدرسة املهنية ، املدرسة املهنية الفنية، الكلية التقنية ، املدرسة املهنية العليا، املدرسة الثانوية املهنية ، املدرسة 

الفنية) املُرتبة وفًقا للمجاالت املهنية. يف مراكز املستوى األعىل بالوالية ميكنك معرفة املزيد عن اإلعداد للتدريب والتدريب املهني واملؤهالت األكادميية والتدريب اإلضايف وإمتام مناذج دورات 

التدريب املهني املوضحة أعاله.

Königs Wusterhausen و Lübben و Schönefeld يف Dahme-Spreewald :تقع مراكز املستوى األعىل بالوالية يف

Oberstufenzentrum

Dahme-Spreewald

Abteilung 1

Am Seegraben 84

12529 Schönefeld

هاتف: 030-6729331

فاكس: 030-67897432

osz-lds-sc@t-online.de :بريد

Oberstufenzentrum

Dahme-Spreewald

Abteilung 2

Beethovenweg 15

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-201890

فاكس: 03546-201891

osz-lds-ln@t-online.de :بريد

Oberstufenzentrum

Dahme-Spreewald

Abteilung 3

Brückenstraße 40

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-262860

فاكس: 03375-262865

osz-lds-kwh1@t-online.de :بريد
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3.5 التدريب املهني:

إن اختيار املهن ومجاالت الدراسة هائل هذه األيام. باإلضافة إىل ذلك ، تتغري ملفات تعريف الوظائف باستمرار ويتم إضافة مواضيع جديدة. ليس من السهل أحيانًا االحتفاظ بنظرة عامة 

والعثور عىل اليشء املناسب لك.

أنشأت وكاالت التوظيف مراكز معلومات مهنية ميكنها مساعدتك يف اختيار دورات التدريب املهني املناسبة.

ماذا يعني التدريب املهني املزدوج؟

يف النظام املزدوج للتدريب املهني ، يتلقى املتدربون تدريبهم العميل يف رشكة. أنت تعمل بالفعل يف تلك الرشكة. يذهبون إىل املدرسة املهنية يوًما أو يومني يف األسبوع. هنا تتم معالجة املواد 

التدريبية أيًضا من الناحية النظرية. غالبًا ما تكون املدارس املهنية متخصصة يف مجموعات مهنية معينة ، مثل املهن التجارية ، واملهن املعدنية ، واملهن الكهربائية ، ومهن البناء أو املهن 

الزراعية.

فيام يتعلق بالتدريب املهني ، تتيح املدارس املهنية أيًضا ، يف ظل ظروف معينة ، الفرصة لتعويض مؤهالت ترك املدرسة، عىل سبيل املثال شهادة إمتام املرحلة اإلعدادية أو شهادة إمتام املدرسة 

التوسطة. الشباب الذين يرتكون املدرسة بعد إكامل التعليم اإللزامي ملدة عرش سنوات وليس لديهم مكان تدريب وال وظيفة ، وعىل األكرث املؤهل املهني األسايس، يحق لهم حضور دورة 

تدريب مهني. حيث يستعدون للامرسة مهنة ويحصلون عىل مؤهل تدريب مهني بسيط أو متقدم.

اإلعداد املهني والتدريب املهني يف املدارس املهنية:

الشباب الذين يرغبون يف الحصول عىل تدريب مهني ولكنهم مل يجدوا وظيفة تدريب داخل الرشكة ميكنهم الحصول عىل تدريب يف املدارس املهنية. املدارس املهنية هي مدارس بدوام كامل 

تتوىل اإلعداد املهني والتدريب املهني كليًا أو جزئيًا. ينقلون املهارات العملية الالزمة واملعرفة النظرية يف العديد من املجاالت املهنية. كام أنها تعمل عىل توسيع نطاق التعليم العام للطالب. 

تعتمد رشوط القبول عىل الدورة املختارة. تنتهي املدرسة املهنية ذات الثالث سنوات بامتحان مهني نهايئ (امتحان نهايئ للتدريب املهني) يف مهنة تدريبية معرتف بها.

يف املدارس املهنية ذات العامني يتم تجهيز املتدربني لوظيفة يف مهنة مساعدة (مثل مساعد لغة أجنبية معتمد من الدولة).  املدرسة املهنية ذات العام الواحد تقدم ايضاً تدريب مهني. ميكن 

أيًضا الحصول عىل مؤهالت ترك املدرسة يف املدارس املهنية ، عىل سبيل املثال شهادة إمتام املدرسة املتوسطة.

التأهيل الدرايس يف الكليات التقنية والكليات املهنية

إذا كنت قد أكملت بالفعل تدريبًا مهنيًا و / أو لديك خربة مهنية ذات صلة ، فيمكنك الحصول عىل الحق يف الدراسة يف كلية تقنية (مؤهل االلتحاق بالكليات التقنية املتقدمة) يف الكليات 

التقنية.

إذا كان لديك شهادة تخرج من املدرسة الثانوية ، فيمكنك (إذا كنت مؤهالً) الحصول عىل الحق يف الدراسة يف الجامعات (مؤهل االلتحاق بالتعليم العايل) يف الكليات املهنية.
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وفًقا للامدة A 17 من قانون مركز الرعاية النهارية يف براندنبورغ ، ال تُفرض مساهمة الوالدين إذا كان الطفل يف آخر سنة رعاية نهارية قبل بدء الدراسة.

هاتف: 03375-26260 مكتب رعاية الشباب يف منطقة دهمي سربيوالد  

هاتف: 03546-200   jugendamt@dahme-spreewald.de :بريد

2.5 املدرسة: من املدرسة االبتدائية إىل التخرج من املدرسة الثانوية:

يوجد يف براندنبورغ تعليم إلزامي عام ملدة عرش سنوات باإلضافة إىل التزام بااللتحاق باملدرسة املهنية طوال مدة التدريب املهني. يقدم نظام املدارس األملانية تعلياًم أساسيًا راسًخا ولديه 

مجموعة واسعة من فرص االنتقال والتدريب اإلضايف. وباملثل ، ميكن تشجيع التالميذ يف تطورهم اللغوي أو العلمي أو املوسيقي يف مرحلة مبكرة جًدا وفًقا ملواهبهم. يوجد يف منطقتنا مدارس 

عامة وخاصة بها مجموعة واسعة من امللفات التعليمية.

ينقسم النظام املدريس يف براندنبورغ بعد 6 سنوات يف املدرسة اإلبتدائية إىل مدرسة شاملة ومدرسة عليا واملدرسة الثانوية. يجب عىل جميع األطفال الذين بلغوا سن السادسة أو الذين 

سيبلغون هذا العمر بحلول 31  ديسمرب، الذهاب إىل املدرسة. يتم تسجيل األطفال يف الصفوف 6-1 يف املدرسة االبتدائية املسؤولة عن مكان إقامتهم. ميكن اختيار املدرسة بدءاً من الصف 

السابع بحرية. اعتامًدا عىل اختيار املدرسة التي يتم االلتحاق بها بعد املدرسة االبتدائية ، ميكن الحصول عىل درجات مختلفة.

يف املدرسة العليا ، يتم تدريس التعليم العام األسايس واملتقدم يف الصفوف من السابع إىل العارش. يحصل الطالب الذين تم نقلهم بنجاح إىل الصف العارش عىل املؤهل املهني . بعد اجتياز 

الصف العارش ، ميكن من ناحية الحصول عىل مؤهل االلتحاق بالكلية التقنية / شهادة املدرسة الثانوية التخصصية ومن ناحية أخرى ميكن الحصول عىل مؤهل االلتحاق بالتدريب املهني 

املتقدم.

بعد ست سنوات إضافية بعد املدرسة االبتدائية تقود املدرسة الثانوية العامة يف براندنبورغ التالميذ إىل مؤهل االلتحاق بالتعليم العايل العام - ويسمى أيًضا األبيتور.

تقدم املدارس الشاملة الفرصة الكتساب جميع درجات املرحلة اإلعدادية باإلضافة إىل مؤهل االلتحاق بالتعليم العايل العام. يف نهاية الصف التاسع ، ميكن الحصول عىل املؤهل املهني، و من 

أجل الحصول عىل املؤهل املهني املتقدم ، يجب إجراء االختبار بعد إكامل الصف العارش. ميكن أيًضا الحصول عىل مؤهل االلتحاق بالكلية التقنية / شهادة املدرسة الثانوية التخصصية  بعد 

الصف العارش. بعد الصف الثاين عرش وعند اجتياز االمتحان بنجاح ، يتم منح مؤهل االلتحاق بالتعليم العايل العام - مبا يف ذلك شهادة الثانوية العامة (أبيتور).

ميكنك العثور عىل نظرة عامة حول جميع املدارس يف منطقة داهمي شربييفالد عىل:

https://www.dahme-spreewald.info/de/Bildung/Schulen_im_LDS/2872.html
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منذ عيد ميالده األول فصاعًدا ، يتمتع كل طفل بالحق القانوين يف الحصول عىل دعم الطفولة املبكرة يف دار رعاية نهارية، بغض النظر عام إذا كان ميكن للوالدين رعاية الطفل يف املنزل أم ال.

يحق لألطفال الذين تقل أعامرهم عن سنة واحدة أيًضا الحصول عىل مقدار الوقت الذي يطلبه والديهم إذا كانت هناك حاجة لذلك, عىل سبيل املثال عند العمل أو البحث عن وظيفة. 

ومع ذلك ، يتم أيًضا منح األطفال دون سن الثالثة مكانًا إذا تم تحديد الحاجة إىل هذا الدعم ألسباب تعليمية أو اجتامعية أو عائلية. يتم فحص هذه الظروف الخاصة من قبل مكتب رعاية 

الشباب املسؤول.

األطفال من طالبي اللجوء وأرس الالجئني لهم نفس الحق القانوين يف الرعاية النهارية مثل جميع األطفال. يدعم املكتب االتحادي للهجرة والالجئني املشاركة يف دورة االندماج من خالل تعزيز 

التدابري لتمكني وضامن رعاية األطفال املصاحبة لدورة االندماج ، برشط عدم وجود عرض رعاية محيل آخر ألطفال أحد املشاركني الذين يحتاجون إىل رعاية وال يخضعون للتعليم اإللزامي.

كيف تحصل عىل مكان لطفلك؟

يف مقاطعة داهمي شربييفالد ، أخذت البلديات عىل عاتقها مهمة توفري أماكن يف رياض األطفال عىل أساس االحتياجات. لذلك ، يجب أوالً تقديم طلب مطابق للروضة إىل اإلدارة املعنية يف 

البلدية التي تعيش فيها (إدارة املدينة ، اإلدارة املحلية، اإلدارة البلدية). سيتم التحقق من استحقاقك القانوين هناك وسيتم إبالغك بخيارات رعاية األطفال املتاحة. لديك الفرصة للنظر يف 

العروض املعنية واالختيار. ثم يربم مقدم الرعاية النهارية املختار عقد رعاية معك بصفتك الويص القانوين. عند استخدام الرعاية النهارية لألطفال ، يتم إبرام عقد رعاية بني الشخص املسؤول 

عن رعاية األطفال ، وأنت بصفتك الويص والبلدية.

كم يُكلّف مقعد لطفلك يف الروضة؟

ينتج مبلغ مساهمة الوالدين الواجب دفعها عىل التوايل من قوانني املساهمة األبوية السارية الداعمة ومن الرعاية يف الكيتا أو إحدى دور الرعاية النهارية . وفًقا للامدة 90  ، الفقرة 3  من 

الكتاب الثامن من القانون االجتامعي ، ميكن دفع مساهمة الوالدين بالكامل أو جزئيًا من قبل وكالة رعاية الشباب العامة املحلية عند الطلب إذا كان العبء ال ميكن تحمله من الوالدين 

والطفل. لهذا ، مطلوب تقديم طلب مامثل يف مكتب الشباب واألرسة والرياضة. ميكنك الحصول عىل الطلب من إدارة بلديتك أو عىل املوقع اإللكرتوين ملقاطعة داهمي شربييفالد.

حسب الئحة اإلعفاء من رسوم الحضانة ،ال يتم فرض أي مساهمة من الوالدين إذا كان هذا غري معقول.

هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت ، بصفتك وصيًا عىل الطفل، تتلقى إعانة بطالة وفًقا للكتاب الثاين من القانون االجتامعي، واملزايا وفًقا للفصلني الثالث والرابع من الكتاب الثاين عرش من 

القانون االجتامعي ، واملزايا وفًقا لـ § املادتان 2  و 3  من قانون إعانات طالبي اللجوء ، عالوة الطفل وفًقا للامدة A 6 من قانون إعانة الطفل الفيدرايل أو تلقي إعانة اإلسكان وفًقا لقانون 

إعانة اإلسكان. تعترب مساهمة الوالدين أيًضا غري معقولة إذا كنت ، بصفتك وصيًا قانونيًا ، لديك دخل أرسي صاٍف يقل عن 20000  يورو لكل سنة تقوميية.
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تقدم هذه الشبكة الخدمات التالية:

نقطة االتصال األولية املركزية بشأن عملية االعرتاف لتلك املؤهالت     •

األُُسس القانونية ، فحص استحقاق إجراء تقييم التعادل     •

الفحص األويل لتحديد الوظيفة املرجعية املحتملة   •

إحالة املشورة للجهات املختصة   •

  www.brandenburg.netzwerk-iq.de :ميكن العثور عىل معلومات حول الشبكة عىل املوقع

ستجد هنا معلومات حول كيفية ومكان تقديم طلب االعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية:

https://anabin.kmk.org/anabin.html 
www.anerkennung-in-deutschland.de 

https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/anerkennung/berufsqualifikationen/

5. مرافق لألطفال والشباب: حضانة ، مدرسة ، تدريب ودراسة:

1.5 مراكز الرعاية النهارية )حضانات(:

كآباء ، سوف تجد مجموعة واسعة من مراكز الحضانات يف منطقتنا. تتمثل مهمة الحضانات (رياض األطفال) يف دعم منو طفلك عىل أفضل وجه ممكن ومتكينك من الجمع بني األرسة والعمل. 

تعمل مراكز الرعاية النهارية عىل تعزيز ورعاية األطفال من سن الرضاعة حتى دخول املدرسة. يجب عىل األطفال الذين عاشوا سابًقا يف بلد آخر والذين سينشأون يف أملانيا ويلتحقون باملدرسة 

يف املستقبل أن يحرضوا حضانة يف أقرب وقت ممكن. يتمتع أطفالك بفرصة تعلم اللغة األملانية، تلقي نشاطات متنوعة واللعب مع األطفال اآلخرين وتكوين صداقات جديدة. قبل كل يشء، 

يعد اكتساب اللغة األملانية رشطًا أساسيًا مهاًم للقدرة عىل التعلم بنجاح الحًقا يف املدرسة.

ما هي مراكز رياض األطفال املوجودة؟

يقدم العديد من مقدمي الرعاية ، وخاصة جمعيات الرعاية االجتامعية التطوعية ، أماكن للرعاية النهارية. تقوم دور الحضانة بتصميم أعاملها وفًقا ملفاهيم مختلفة متعلقة باملحتوى. يف 

بعض األحيان يركزون عىل نقاط محورية خاصة مثل الحركة أو التعليم املوسيقي يف عملهم. تتوفرنظرة عامة عىل جميع مراكز الرعاية النهارية يف املنطقة تحت الرابط أدناه:

https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/4722

يجب رعاية كل طفل ودعمه يف مرحلة ما قبل املدرسة وفًقا لحالته الشخصية. يجب أن تكون مدة الدعم للطفل بحيث ميكن لوالديه العمل أو التدريب أو البحث عن وظيفة.



18

يستند الحق يف التغطية التأمينية يف حالة املرض أو الحوادث والبطالة والشيخوخة والحاجة إىل الرعاية والعجز عىل دفع رسوم تأمني املوظف وصاحب العمل. االشرتاكات الشهرية التي تدفعها 

مقابل التأمني الصحي والتأمني ضد البطالة وتأمني التقاعد وتأمني الرعاية طويلة األجل تسمى مساهامت الضامن االجتامعي. يعتمد مقدار مساهامت الضامن االجتامعي الخاصة بك عىل 

دخلك ؛ يتم دفع نصفها من قبل صاحب العمل والنصف اآلخر من قبلك. يتم خصم حصتك تلقائيًا من راتبك، يجب عىل صاحب العمل تحويل االشرتاكات إىل رشكة التأمني.

الراتب اإلجاميل هو الذي يخضع للرضيبة. يعتمد معدل الرضيبة عىل مبلغ الراتب. باإلضافة إىل ذلك ، يعتمد أيضاً عىل الحالة االجتامعية، يوجد تصنيف يف أحد الرشائح الستة املعروفة باسم 

الرشائح الرضيبية (رشائح الرضائب من واحد حتى سته). تعتمد رشيحة الرضائب ، من بني أمور أخرى، عىل ما إذا كنت أعزبًا أو متزوًجا، أو لديك أطفال أو „عائاًل ثانيًا“. عىل وجه الخصوص 

، إذا كان لكال الزوجني دخل خاضع للرضيبة يف األرسة، ميكن أن تكون مجموعات معينة من األقواس الرضيبية مفيدة. يتم إدخال املعلومات املتعلقة بفئة الرضائب واألطفال يف بطاقة رضيبة 

الدخل التي تحصل عليها من مكتب تسجيل السكان.

يتم إيداع بطاقة رضيبة الدخل لدى صاحب العمل الذي يقوم بإدخال راتبك ومعلومات أخرى هناك. يتم خصم الرضائب تلقائيًا من إجاميل الراتب كل شهر.

ميكن طلب اسرتداد الرضيبة يف وقت الحق. يجب أن تعرف املزيد عن هذا األمر من جمعية رضائب الدخل أو مكتب االستشارات الرضيبية. مكاتب الرضائب ملزمة أيًضا بتقديم املعلومات. 

www.finanzamt.de :ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات مبارشة من مكتب الرضائب الخاص بك أو من مستشار رضائب - وبالطبع عىل اإلنرتنت عىل

كتيب „الرضائب من األلف إىل الياء“.. www.bundesfinanzministerium.de وزارة املالية اإلتحادية.

6.4 العمل الحر:

إذا كنت كمهاجرترغب يف مامرسة عمل حر، فهذا ممكن إذا كان ترصيح إقامتك يحتوي عىل بند إضايف „مسموح بالعمل“ أو „العمل الحر مسموح به“ أو أذا كان هناك ترصيح ملموس 

ملامرسة األعامل الحرة يف ترصيح إقامتك ينص عىل ذلك.

وجود حكم جانبي يستبعد مامرسة األعامل الحرة، ميكن تغيريه فقط عن طريق تقديم طلب إىل ُسلطة إدارة شؤون األجانب، إذا كانت هناك مصلحة عامة معينة.

ميكن منح ترصيح إقامة لغرض مامرسة األعامل الحرة إذا كان لهذا النشاط آثار إيجابية عىل االقتصاد.

7.4 االعرتاف باملؤهالت املهنية املكتسبة يف الخارج:

ميكن لألشخاص الحاصلني عىل مؤهالت مهنية أجنبية التقدم بطلب للحصول عىل اعرتاف رسمي مبؤهالتهم املهنية بغض النظرعن بلدهم األصيل ووضع إقامتهم.

(IQ Netzwerks Brandenburg) لالعرتاف باملؤهالت األجنبية، ميكنك االستعالم من خالل مكاتب تقديم املشورة عىل إمكانيات االعرتاف مبؤهالتك يف

تتلقى الدعم هناك بدءاً من الجلسة االستشارية االوىل وحتى تقديم طلب االعرتاف بتلك املؤهالت وحتى بعد ذلك.

سيساعدك مستشارو هذه الشبكة أيًضا يف البحث عن املؤهل املناسب وتوضيح متويل املؤهالت واملساعدة اإلضافية / الدعم اللغوي.
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3.4 اندماج داهمي شربييفالد - التدريب والعمل

باإلضافة إىل العمل االستشاري والوساطة لوكالة التوظيف ومركز العمل ، تدعم املنطقة مرشوع „اندماج داهمي شربييفالد - التدريب والعمل“. هنا يتم إبالغ األشخاص الذين يبحثون 

عن تدريب أو عمل ، ورعايتهم ومرافقتهم. الرتكيز الرئييس هنا هو الدعم التكمييل: استخدام هياكل التمويل الحالية بشكل صحيح وعىل النحو األمثل ، وتوثيق وتتبع العملية اإلدارية مع 

األشخاص املعنيني ومن أجلهم ، املرافقة يف مقابالت العمل ، وتواجد موظف مختص للتنسيق بني أصحاب العمل والباحثني عن عمل حتى بعد التوسيط. الهدف هو وساطة مستدامة بني 

العمالء وأصحاب العمل املحتملني أو املؤسسات التعليمية. الدعم طويل املدى لألسئلة حول التأهيل والتدريب اإلضايف مهم بشكل خاص. يتم تقديم املشورة مجانًا.

4.4 من يحق له العمل؟

ليك يُسمح لك مبامرسة مهنة ، فإنك تحتاج عادًة إىل ترصيح إقامة ينص عىل ذلك. وهذا ينطبق عىل كل من العاملة التابعة والعمل الحر.

يف كثري من الحاالت يتم إصدار هذا الترصيح مع ترصيح اإلقامة الخاص بك. ومع ذلك ، يف حالة تصاريح إقامة معينة، ال ميكن السامح بالعمل إال إذا أعطت وكالة التوظيف الفيدرالية 

موافقتها. ال يحتاج مواطنو االتحاد األورويب أو مواطنو أيسلندا وليختنشتاين والرنويج وسويرسا إىل ترصيح أو شهادة ملامرسة وظيفة.

ميكن العثورعىل املعلومات الحالية للموظفني األجانب وأصحاب األعامل الحرة عىل:

www.make-it-in-germany.com
www.anerkennung-in-deutschland.de

www.bamf.de
www.arbeitsagentur.de

www.zav.de 

5.4 الضامن االجتامعي والرضائب:

يحتاج كل موظف إىل بطاقة رضيبية وبطاقة ضامن اجتامعي. سيتم إصدار بطاقة رضيبة الدخل لك من قبل مكتب التسجيل حيث قمت بتسجيل إقامتك الرئيسية.

ميكنك الحصول عىل بطاقة الضامن االجتامعي من مقدمي تأمني التقاعد. عند تويل العمل ألول مرة ، يسجل صاحب العمل عادة املوظف ، الذي يتلقى بعد ذلك رقم الضامن االجتامعي 

وبطاقة الضامن االجتامعي.

عادة ما يتم االتفاق عىل الدخل اإلجاميل يف عقد العمل. الرضائب ومساهامت الضامن االجتامعي ، التي يدفعها صاحب العمل مبارشة ، تُخصم من الدخل اإلجاميل. وبالتايل يتم دفع صايف 

الدخل. يتم رسد إجاميل وصايف األرباح يف بيان الراتب.

LDS integriert

Kirchplatz 15

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 31117269-0176 و 0176-63644919

ساعات العمل: الثالثاء واألربعاء من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 6:00 مساًء.

kontakt-LDSintegriert@awo-bb-sued.de :بريد

https://www.facebook.com/arbeitausbildung.ldsintegriert.1



Max-Werner-Straße 5, 15711 Königs Wusterhausen

ساعات العمل:

اإلثنني 8:00 صباًحا - 13:00 مساًء

الثالثاء 8:00 صباًحا - 13:00 مساًء

الخميس 8:00 صباًحا - 13:00 مساًء ، 14:00 مساًء - 18:00 مساًء

الجمعة 8:00 صباحاً - 12:30 مساًء

خدمة الخط الساخن التابع لوكالة التوظيف الفيدرالية 0800-4555500
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عالوة عىل ذلك، فإن وكاالت التوظيف مسؤولة عن التوظيف والتطوير املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة وتقديم الخدمات التي تخلق فرص عمل وتحافظ عليها. باإلضافة إىل ذلك، ميكنك التقدم 

بطلب للحصول عىل إعانة الطفل يف مكاتب استحقاقات األرسة يف وكاالت التوظيف. لقد قمنا بتجميع عناوين ومواعيد عمل وكالة التوظيف اإلقليمية من أجلك:

2.4 البحث عن وظيفة: مركز العمل:

أقامت وكالة التوظيف مراكز عمل يف املنطقة. يتم تقديم الخدمات وفًقا للقانون االجتامعي األملاين (قانون الضامن اإلجتامعي) تحت رعاية مشرتكة. تتمثل مهمة مركز العمل يف تقديم الدعم 

يف البحث عن وظيفة والدعم يف التدريب والتعليم اإلضايف باإلضافة إىل تقديم مزايا لتأمني لقمة العيش (إعانة البطالة 2 ). من خالل عروض الدعم املكثف واالستشارات والوساطة الواردة يف 

قانون الضامن االجتامعي الثاين ، سيتم ترقية جميع األشخاص املؤهلني للعمل بطريقة متكنهم يف املستقبل من كسب عيشهم ومعيشة أقاربهم بشكل مستقل عن الضامن األسايس قدر اإلمكان 

من مواردهم الخاصة وقوتهم. سريافقك موظفو مركز العمل ويدعمونك يف هذه الرحلة.

 II إعانة البطالة

ميكن الحصول عىل إعانة البطالة من قبل جميع املستفيدين املؤهلني للتوظيف الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 عاًما والحد القانوين للسن بني 65 و 67 عاًما. املؤهل للتوظيف هو شخص قادر 

عىل العمل ثالث ساعات عىل األقل يف اليوم.

 الشخص الذي يحق له الحصول عىل اإلعانة هو أي شخص ال يستطيع تأمني سبل عيشه أو ال يستطيع تأمني معيشة األشخاص الذين يعيشون معه  بشكل كاف من قُدرته وموارده يف مجتمع 

من االحتياجات، ال سيام من خالل القيام بعمل معقول ، مع األخذ بعني اإلعتبار الدخل واملمتلكات. مواقع مراكز العمل وإمكانية الوصول إليها:

وكالة توظيف

Königs Wusterhausen

Max-Werner-Straße 5

Brückenstraße 41

Chausseestraße 1, 15745 Wildau

هاتف: 03375-279700

فاكس: 03375-527666

Lübben )Spreewald(

Weinbergstraße 1

هاتف: 03546-228290

فاكس: 03546-228188

Luckau

Bersteallee 21

هاتف: 03544-503590

فاكس: 03544-503555
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4. العمل يف منطقة دهمي شربيوفالد
هل تبحث عن وظيفة أو بحاجة إىل إعادة توجيه مهني؟ كالهام ميكن أن يستغرق الكثري من الوقت. لكن ال تثبط عزميتك إذا مل تستطع امليض قدًما عىل الفور. ابحث عن الدعم هنا أيًضا ، 

عىل سبيل املثال من مراكز التوظيف ووكاالت التوظيف. سيسعدهم مساعدتك!

1.4 وكاالت التوظيف: وكاالت العمل
تزودك وكاالت التوظيف بالوظائف وأماكن التدريب املهني وتقدم املشورة ألصحاب العمل والباحثني عن عمل. ستعمل أيًضا عىل تعزيز فرص العمل الخاصة بك من خالل تقديم التدريب 

املهني وإعادة التدريب. كام توفر وكاالت التوظيف التعليم التكمييل والتعليم اإلضايف.عروض الوظائف وعمليات البحث عن الوظائف مرتبطة عىل الصعيد الوطني. يتلقى الباحثون عن عمل 
الذين قد ينتقلون من مكان إىل أخر أيًضا للحصول عىل وظيفة، يتلقون نظرة عامة عىل سوق العمل عىل الصعيد الوطني.

مل تقرر بعد املهنة التي تريد أن تتعلمها أو الدرجة العلمية التي تريد إكاملها؟ هنا ، أيًضا ، املساعدة متوفرة ، وتحديداً يف مراكز املعلومات املهنية.
ميكن ألي شخص استخدام املشورة املهنية والتوظيف، بغض النظر عام إذا كانت املساهامت قد دفعت مسبًقا. ميكن للوكاالت أيًضا تزويدك بالدعم املايل.

ستجد معلومات شاملة عن أسئلتك يف وكاالت التوظيف.

بوابات اإلنرتنت الخاصة بوكالة التوظيف الفيدرالية:
ميكنك البحث عىل وجه التحديد عن وظائف وتدريب مهني يف أملانيا، وتسجيل ملفك الشخيص ملقدم الطلب والحفاظ عليه، باإلضافة إىل إنشاء ملف التقديم للوظائف والتقدم لهذه 

الوظائف عرب اإلنرتنت.

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

هي شبكة للمهن, توفر هذه الخدمة عرب اإلنرتنت من وكالة التوظيف الفيدرالية معلومات حول حوايل 3200 وظيفة حالية وحوايل 4800 توصيف وظيفي مؤرشف آخر. يتم تنظيم املهن وفًقا 

لنظام موحد يتكون من 60 حقالً معلوماتيًا لكل مهنة.

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

هي بوابة التعليم والتدريب املهني لوكالة التوظيف الفيدرالية. مع حوايل 1.2 مليون حدث تعليمي ، هذه الشبكة هي أكرب قاعدة بيانات للتدريب والتعليم اإلضايف يف أملانيا.

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

باإلضافة إىل ذلك، فإن وكاالت التوظيف موجودة من أجل الضامن االجتامعي، عىل سبيل املثال، إذا فقدت وظيفتك، أو قدم صاحب العمل طلبًا باإلفالس أو مل يعد باإلمكان توظيفك بدوام 

كامل. يف مثل هذه الحالة ، سوف تتلقى إعانة بطالة أو إعانة إفالس أو إعانة عمل قصرية املدة من الوكالة. تنطبق لوائح خاصة عىل ِقطاع البناء والتشييد (إعانات البناء الشتوية).
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عند البحث عن سكن ، ميكنك أيًضا االستفسار مبارشة من جمعيات اإلسكان املختلفة يف املنطقة.

2.3 حساب اإلجار: 
اإليجار هو املبلغ الذي تدفعه كمستأجر للاملك كل شهر. باإلضافة إىل ذلك ، هناك تكاليف إضافية ، عىل سبيل املثال لجمع القاممة وتنظيف الشوارع واملنزل والتدفئة وإمدادات املياه.

تعتمد بعض التكاليف اإلضافية ، مثل تكاليف التدفئة ، عىل االستهالك الشخيص ، والبعض اآلخر يتم حسابه عىل املستأجرين للمنزل حسب حجم كل شقة.
ال يتم الحصول عىل الكهرباء والهاتف والغاز عادة من املالك ، ولكن مبارشة من املزود. لهذا يربم املرء العقود مع مقدمي الخدمات املناسبني. يتم احتساب تكاليف اإليجار اإلضافية وتكاليف 

الكهرباء والغاز كل شهر مببلغ إجاميل مرة واحدة يف السنة ، يتلقى املستأجر بيانا سنويا مفصالً.

توفري الطاقة:
مع التكاليف اإلضافية املعتمدة عىل االستهالك مثل تكاليف التدفئة والكهرباء والغاز، ميكنك توفري الكثري من املال من خالل االستهالك االقتصادي. ميكنك الحصول عىل معلومات عن االستهالك 

االقتصادي للكهرباء والغاز من الرشكات املزودة.
https://www.eon.de/de/eonerleben/energie-sparen-und-umwelt-schuetzen.html

مكتب اإلسكان

Wohnungsbaugesellschaft (WoBauGe)

Königs Wusterhausen mbH

Fontaneplatz 1

15711 Königs Wusterhausen

 info@wobauge-kw.de :بريد

www.wobauge-kw.de

مكتب اإلسكان

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft (WiWo)

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau

هاتف: 03375-51960

www.wiwo-wildau.de

مكتب اإلسكان

Lübbener Wohnungsbau GmbH (LWG)

Bahnhofstraße 37

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-27400

 info@luebbener-wbg.de :بريد

www.luebbener-wbg.de

مكتب اإلسكان

Wohnungsbaugesellschaft Bestensee (TAG)

Friedenstraße 22

15741 Bestensee

هاتف: 033763-21810

www.tag-wohnen.de/standorte/bestensee.de

مكتب اإلسكان

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Luckau

Hauptstraße 24

15926 Luckau

هاتف: 03544-50100

فاكس: 03544-501013

info@wobau-luckau.de :بريد

www.wobau-luckau.de
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املشاركة يف دورات اللغة األملانية التي متولها املنطقة ممكنة للجميع ، بغض النظر عن حالة اإلقامة. تستهدف العروض أيًضا األشخاص الذين يحتاجون بشكل خاص إىل الحامية واملقيدين يف 

حركتهم ألسباب مختلفة ، مثل رعاية األطفال الصغار أو اإلعاقة أو املشاكل االجتامعية. االشرتاك مجاين.

ميكنك العثور عىل العروض الحالية لدورات اللغة التي تقدمها مدارس تعليم الكبار عىل:

https://vhs-dahme-spreewald.de/index.php?id=2

ميكنك أيًضا تعلم اللغة األملانية بنفسك باستخدام بوابة التعلم عرب اإلنرتنت ملراكز تعليم الكبار. ميكنك العثور عليها يف:

https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?sid=85757904287762723558079927993170Sc6cf8c79

ثانياً: الحياة يف منطقة دهمي شربييفالد

3. السكن يف منطقة داهمي شربييفالد

إذا كنت جديًدا هنا معنا يف املنطقة ، فسيكون قرارك األول هو ما إذا كنت ترغب يف استئجار أو رشاء شقة أو منزل. عن دون الدول األوروبية األخرى فمن املعتاد يف أملانيا أن يتم تأجري شقة 

أو منزل ألول مرة . هناك جمعيات سكنية وأصحاب عقارات من القطاع الخاص. سوف تجد شقًقا مستأجرة من جمعيات اإلسكان يف املنطقة بشكل رئييس يف املدن. باإلضافة إىل ذلك، هناك 

املالك الخاصون ملساحة املعيشة يف املنطقة بأكملها.

1.3 العثور عىل شقة:

يعد البحث يف اإلعالنات العقارية يف الصحف اليومية الرئيسية يف

Lausitzer Rundschau أو Märkische Allgemeine Zeitung MAZ

طريقة مالمئة للعثور عىل عقار مناسب. معظم العروض تكون يف إصدارات نهاية األسبوع من هذه الصحف.

مينحك اإلنرتنت أيًضا نظرة عامة جيدة عىل سوق اإلسكان. تقدم معظم الصحف اليومية خيار البحث عن شقق أو وضع إعالن عىل مواقعها عىل اإلنرتنت.

باإلضافة إىل ذلك ، يتم تقديم شقق مجانية من قبل وكالء العقارات. وكالء العقارات هم رشكات خاصة تتوىل الوساطة يف رشاء الشقق. أشهر مواقع التبادل العقاري عىل اإلنرتنت هي:

https://www.immowelt.de • https://www.immobilienscout24.de • https://www.immonet.de

VHS Dahme-Spreewald مدارس تعليم الكبار يف

 Lübben مكتب

Logenstraße 17

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-201060

فاكس: 03546-201059

vhs@dahme-spreewald.de :بريد

 Haus der VHS مكتب

Schulweg 1b

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-262500

فاكس: 03375-262519
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عندما تعرث عىل جهة مزودة لدورة اإلندماج بالقرب منك ، قم بالذهاب إليهم أو االتصال بهم. سيختار مزود الدورة بعد ذلك دورة اندماج مناسبة معك ويبلغك ببدء الدورة.

سوف تتعرف برسعة عىل اللغة األملانية من خالل دروس منتظمة مع مدرسني مدربني جيًدا. واالمتحان النهايئ يوفر لك املزيد من املزايا: يف النهاية ستحصل عىل „شهادة دورة االندماج“. 

ويف حال حصولك عىل هذه الشهادة ، ميكنك الحصول عىل حق التجنس يف أملانيا بعد سبع سنوات بدالً من مثاين سنوات. ميكنك العثور عىل نظرة عامة حول جميع دورات االندماج الحالية 

ومقدمي الدورات التدريبية عىل موقعنا عىل اإلنرتنت عىل:

 http://webgis.bamf.de/BAMF/control;jsessionid=62D8F271B370895CF816522D3089CDF3?C-md=ShowExtendedSearchOne&stepId=1576482752224
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/migrationshintergrund.do

4.2 دورة اللغة:

باإلضافة إىل دورات االندماج التي ميولها املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني ، ميكنك أيًضا حضور عدد كبري من دورات اللغة األخرى التي يقدمها مركز تعليم الكبار (مدارس فولكس هوخ 

شوىل) يف منطقتنا. يشمل العرض ، من بني أمور أخرى ، دورات اللغة األملانية عىل مستويات مختلفة من مستوى( A1 ) إىل مستوى ( B2 )، ودورات اللغة لألمهات مع األطفال أو دورات 

اللغة املهنية.

دورات اللغة األملانية بدون رشوط قبول رسمية

يف إطار مدارس تعليم الكبار واملركز العلوي ، توجد دورات لغة أملانية منتظمة عىل مستويات مختلفة من (A1 ) إىل (B2) (وفًقا لإلطار األورويب املرجعي املشرتك). تستهدف الدورات بدوام 

جزيئ والدورات املسائية بشكل خاص األشخاص الذين يرغبون يف تحسني مهاراتهم اللغوية بشكل مستقل باإلضافة إىل العمل أو املشاركة يف تدابري أخرى. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات 

حول مواقع وأوقات الدورات ومواعيد التسجيل النهائية ورسوم الدورة يف كتيب الربنامج وعىل الصفحة الرئيسية لـ مركز تعليم الكبار (مدارس فولكس هوخ شوىل). التسجيل ممكن مبارشة يف 

هذه املدارس وعرب اإلنرتنت.

عروض اللغة ذات العتبة املنخفضة والقريبة من مكان السكن

يتم عقد دورات اللغة األملانية بشكل مستمر يف العديد من أماكن اإلقامة املشرتكة يف داهمي شربييفالد ويف املناطق املجاورة لها اعتامًدا عىل االحتياجات الخاصة، عىل سبيل املثال يف املنازل 

واملدارس متعددة األجيال. الهدف األسايس من الدورات هو تعزيز املعرفة بالدولة ومبادئها األساسية ، جنبًا إىل جنب مع اكتساب املعرفة األساسية باللغة األملانية. املواضيع ذات أهمية خاصة 

للمجموعة املستهدفة يف هذه الدورات، مثل الحياة اليومية يف أملانيا ، والصحة ، والرعاية الطبية ، والتوجيه يف األماكن ، والعادات والتقاليد ، والخصائص املحلية ، والقيم والتعايش ، ورياض 

األطفال / املدارس. يف املجال اللغوي ، ينصب الرتكيز عىل القدرة عىل التحدث وفهم االستامع (أقل من تعزيز املهارات اللغوية الشاملة، عىل سبيل املثال فيام يتعلق باإلمالء والقواعد) يتم 

الرتكيز عىل مستوى مهارات اللغة األملانية البسيطة.
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3.2 دورة اإلندماج:

دورات االندماج هي دورات لغة وتوجيه. يتعلق األمر باألشياء اليومية مثل العمل والوظيفة ، والتسوق ، والتلفزيون والراديو أو تربية األطفال. تعد زيارة السلطات وكتابة رسائل الربيد 

اإللكرتوين أو الرسائل ومقابالت العمل من املوضوعات أيًضا. لكنك ستتعرف أيًضا عىل البلد نفسه من جميع الجوانب: الثقافة والسياسة ، العيش مًعا يف أملانيا وقيم املجتمع األملاين. تتكون 

دورة اللغة عادة من 600 ساعة من التدريس ، ودورة التوجيه 100 ساعة. أنواع الدورات الخاصة هي من بني أمور أخرى للنساء أو اآلباء أو الشباب حتى سن 27 عاًما. يف نهاية الدورة يوجد 

اختبار نهايئ مجاين لجميع املشاركني يف الدورة.

من ميكنه املشاركة يف دورة االندماج؟

دورات االندماج مخصصة لكل شخص جديد يف أملانيا ومل يتمكن بعد من التعامل مع اللغة األملانية اليومية بسهولة. يعتمد ما إذا كان مسموًحا لك بحضور دورة اإلندماج أو رمبا ُملّزم بحضور 

دورة اإلندماج، يعتمد عىل بلدك األصيل وأيضاً معرفتك باللغة األملانية. هنا قمنا بتجميع أهم قواعد املشاركة:

بصفتك مواطًنا يف االتحاد األورويب ، فأنت مدعو للمشاركة يف دورة اندماج إذا كنت ترغب يف تعلم أو تحسني لغتك األملانية يف إطار أماكن الدورة املجانية. ومع ذلك ، فأنت لست مضطرًا 

للقيام بذلك. ميكن ملواطني االتحاد األورويب التقدم للقبول يف دورة االندماج يف املكتب االتحادي للهجرة والالجئني.

ميكنك أيًضا املشاركة كمواطن من خارج االتحاد األورويب. إذا مل تكن معرفتك باللغة األملانية كافية بعد، فقد يتوجب عليك القيام بذلك. هل تعمل وليس لديك الوقت لحضور دورة بدوام 

كامل أو بدوام جزيئ؟ ميكن إعفاؤك يف هذه الحالة من املشاركة يف الدورة. عند إصدار ترصيح اإلقامة الخاص بك، ستخربك سلطات الهجرة ما إذا كان مسموًحا لك أوُملزماً بحضور دورة 

اإلندماج. تطبق رشوط خاصة عىل املواطنني األملان والعائدين األملان.

هكذا تجد دورة االندماج:

ابحث يف منطقتك عن جهة مقدمة لدورة اإلندماج. ميكن لسلطات الهجرة أو مركز العمل أو مركز استشارات الهجرة مساعدتك هنا. البحث أيًضا بسيط جًدا باستخدام نظام املعلومات عرب 

اإلنرتنت الخاص بـاملكتب اإلتحادي للهجرة واللجوء.

https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Integrationskurse/integrationskurse_node.html

Lübben مركز األشتشارة يف

هاتف: 03546-1879777

k.sommerfeld@caritas-goerlitz.de :بريد الكرتوين

Königs Wusterhausen مركز األشتشارة يف

هاتف: 03375-2108125

c.felix@caritas-brandenburg.de :بريد الكرتوين

هاتف: 03375-2108125

m.schuster@caritas-brandenburg.de :بريد الكرتوين
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الخدمات اإلستشارية مخصصة للشباب الذين يقيمون بشكل دائم يف أملانيا وينبغي القيام بها بعد مدة قصرية بعد وصولهم املانيا. يتم أيضاً الدعم اإلستشاري لألطفال واليافعني والشباب 

الذين لديهم خلفية هجرة من 12 وحتى 27 عاماً، يف حال كان لديهم حاجات خاصة لإلندماج.

ستجد يف (خدمات الهجرة للمهاجرين)  كمهاجر شاب/ مهاجر يافع ما ييل:

املشورة الفردية ومرافقتك يف جميع محطات مراحل اندماجك. يتم إنشاء خطة إندماجك الشخصية بالتعاون معك.   •

االخدمات املتعلقة بالحاجة إىل الخدمات والتوجيهات األخرى مثل:  •

تقديم الرعاية االجتامعية لألطفال والشباب واملساعدة املهنية للشباب، وعروض مشورة للشباب حول املخدرات،  ومراكز نصيحة الصحة والحمل.  •

عروض مناسبة لعملية اإلندماج الخاصة بك مثل دورات اللغة والتدابري املهنية والتدريب والتدابري الرتفيهية والوقاية والتدريب الداخيل واملشورة والدعم خالل دورة اللغة.  •

تقديم عروض عىل شكل مجموعات للتوجيه يف أنظمة التعليم والتدريب املهني، والتوجيه الحريف، وإدخال تكنولوجيا املعلومات، ولكن أيضا عروض الرتفيه يف أوقات الفراغ.  •

مساعدة يف حاالت األزمات الخاصة.  •

 

ميكنك العثور عىل ملحة عامة عن مواقع الخدمات االستشارية للهجرة وخدمات الهجرة للشباب هنا:

هناك أيًضا مشورة مستقلة بشأن إجراءات اللجوء. سيقوم املوظفون هناك بإرشادك بشأن جميع األسئلة املتعلقة بإجراءات اللجوء. ليك نتمكن من اإلجابة عىل أسئلتك بشكل شامل، من 

الرضوري عادة أن تحرض معك وثائق الهوية الخاصة بك ، والتي تظهر حالة إقامتك الحالية. من املفيد أيًضا تقديم املستندات املوجودة حول مشكلتك. ميكن أن تكون هذه مستندات من 

سلطات أو وكاالت أخرى، ولكن أيًضا، عىل سبيل املثال، شهادات طبية. يوجد مرتجمون متاحون إذا لزم األمر للحصول عىل املشورة.

Königs Wusterhausen خدمات الهجرة للشباب اليافعني يف

خدمة هجرة الشباب للمهاجرين الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 حتى 27 سنة

هاتف: 03375-2108121

d.zuber@migration-luebben.de :بريد الكرتوين

Lübben خدمات الهجرة للشباب اليافعني يف

خدمة هجرة الشباب للمهاجرين الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 حتى 27 سنة

هاتف: 03546-187639

migration@diakonie-luebben.de :بريد الكرتوين

Königs Wusterhausen خدمات الهجرة للشباب البالغني يف

هاتف: 03375-2108123

b.blume@migration-luebben.de :بريد الكرتوين

Lübben خدمات الهجرة للشباب البالغني يف

هاتف: 03546-181009

k.hessler@migration-luebben.de :بريد الكرتوين
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يف املدرسة التكميلية، حيث التعليم العام األسايس واملوسع يف الصفوف 7  إىل 10 .التالميذ الذين يتم نقلهم بنجاح إىل الصف العارش يحصلون عىل مؤهل مهني. بعد النجاح يف الصف العارش 

يستطيع التالميذ الحصول عىل شهادة املدرسة الثانوية التخصصية أو دبلوم املدرسة الثانوية الرئيسية  ومن ناحية أخرى، ميكن الحصول عىل املؤهل املهني املتقدم.

توجه املدرسة الثانوية يف براندنبورغ الطالب بعد ستة أعوام إضافية بعد املدرسة اإلبتدائية إىل مؤهل االلتحاق بالجامعة  تسمى أيضا شهادة املدرسة الثانوية (ابيتور).

تقدم املدارس الشاملة إمكانية اكتساب شهادات امتام التعليم يف املرحلة املتوسطة وأيضا امتام الشهادة الثانوية العامة. يف نهاية الصف التاسع، ميكن الحصول عىل املؤهل املهني. من أجل 

الحصول املؤهل املهني املوسع، يجب النجاح يف االختبار بعد االنتهاء من الصف العارش. أيضا بعد الصف العارش ميكن التأهيل إىل شهادة املدرسة الثانوية التخصصية، دبلوم املدرسة الثانوية 

الرئيسية. عند االنتهاء بنجاح من اختبار الصف الثاين عرش، يتم منح مؤهالت دخول الجامعة وأيضا شهادة إتام املدرسة الثانوية (ابيتور).

ميكن العثور عىل نظرة عامة عىل جميع املدارس يف حي داهمي شربييفالد يف:

https://www.dahme-spreewald.info/de/Bildung/Schulen_im_LDS/2872.html

تسجيل طفلك يف روضة األطفال )كيتا(

روضة األطفال - تدعى ايضاً (كيتا) - حيث تتم الرعاية والعناية باألطفال من الطفولة حتى دخول املدرسة. مهمة رياض األطفال هي تقديم أفضل رعاية لطفلك يف أثناء منوه ومتكنك من 

تحيق التوافق بني األرسة والعمل. إذا كنت ترغب يف تقديم الرعاية لطفلك يف الكيتا، فقم بتسجيله يف الوقت املناسب يف روضة من رياض األطفال التي تختارها. ميكن العثور عىل نظرة عامة 

عىل جميع رياض األطفال يف املنطقة يف:

https://www.dahme-spreewald.info/de/Familie_&_Soziales/Kinder_Jugend_und_Familie/Kitafinder/5448.html

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول مراكز الرعاية النهارية لدينا تحت 5.1 يف الصفحات 19

2.2 خدمات استشارية للمهاجرين

توجد خدمات مشورة خاصة للمهاجرين يف منطقتنا: نصائح الهجرة للبالغني وخدمات هجرة اليافعني للمهاجرين الشباب حتى سن 27. يتم إجراء املشاورات معنا من قبل جمعيات الرعاية يف 

دياكوين وكاريتاس.

يف خدمة (استشارات الهجرة للمهاجرين البالغني)، ستتلقى مشورة ودعاًم شخصيًا للغاية بشأن جميع األسئلة املتعلقة باالندماج. سيعمل املستشارون معك لوضع خطة دعم وتقديم معلومات 

حول خيارات الدعم من املؤسسات األخرى. إنها متاحة أيًضا للحصول عىل املشورة والدعم خالل دورات االندماج. ستساعدك أيًضا (استشارات الهجرة للمهاجرين البالغني) يف العثور عىل رعاية 

لألطفال أثناء دورات االندماج.

تستهدف استشارات الهجرة املهاجرين واملهاجرات البالغني الذين واللوايت تزيد أعامرهم عن 27 عاًما ولديهم ترصيح إقامة. وتقدم هجرة الشباب (JMD) خدماتها بدوام كامل للمراهقني 

املهاجرين والشباب الذين مل يعودوا مطالبني بااللتحاق بالتعليم اإللزامي  حتى سن 27 عاًما.
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تسجيل أطفالك يف املدرسة:

يف دولة أملانيا اإلتحادية، هناك التعليم إلزامي ملدة عرش سنوات. جميع األطفال الذين أكملوا السنة السادسة من حياتهم أو سيكملوا السادسة يف نهاية كانون األول، يتوجب عليهم الذهاب 

إىل املدرسة. يتم تسجيل أطفال يف الصف من الصف األول وحتى السادس يف املدرسة االبتدائية املسؤولة عن مكان اإلقامة. ميكن اختيار مدرسة تكميلية يف الصف السابع بحرية. ينقسم نظام 

املدارس يف براندنبورغ إىل املدرسة الشاملة اإلبتدائية، واملدرسة الثانوية. ميكن تحقيق مؤهالت دراسية مختلفة اعتامدا عىل اختيار املدرسة، التي تتم زيارتها بعد املدرسة االبتدائية.

Amt Schenkenländchen

Bürgerbüro مكتب املواطنني

Markt 9, Gebäude B

15755 Teupitz

هاتف: 033766-6890

فاكس: 033766-68958

buergerbuero@amt-schenkenlaendchen.de :بريد

Amt Unterspreewald

Einwohnermeldeamt مكتب التسجيل

Markt 1, 15938 Golßen                                       

هاتف: 384-0 035452

und

Hauptstraße 49, 15910 Schönwald                           

هاتف: 035474-2060

Gemeinde Märkische Heide

Schlossstraße 13 a

15913 Märkische Heide OT Groß Leuthen

هاتف: 035471-85143

فاكس: 035471-85155

ewo-gewerbe@maerkische-heide.de :بريد

Amt Lieberose / Oberspreewald

Verwaltungstelle Straupitz مكتب إداري يف

Kirchstraße 11 

15913 Straupitz (Spreewald)

هاتف: 035475-8630

فاكس: 035475-86365

amt@lieberose-oberspreewald.de :بريد

Stadt Lübben )Spreewald(

Poststraße 5

15907 Lübben (Spreewald)

هاتف: 03546-792508

meldeamt@luebben.de :بريد

Stadt Luckau

Rathaus قاعة املدينة

Am Markt 34

15926 Luckau

 هاتف: 594144-/ 03544-594142

einwohnermeldeamt@luckau.de :بريد

Gemeinde Heideblick

Langengrassau Luckauer Straße 61

15926 Heideblick

هاتف: 035454-8810

فاكس: 035454-88188

gemeinde@heideblick.de :بريد
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يرجى إحضار جواز سفرك (أو أي إثبات آخر للهوية) معك يف كل موعد يف مكتب الهجرة. قد يكون تقديم املزيد من الوثائق رضوريًا يف حاالت فردية. الخدمات املقدمة أو اإلجراءات التي 

تنفذها سلطات الهجرة تخضع عموًما لرسوم. يف حاالت استثنائية ، ميكن تخفيض الرسوم اإلدارية أو اإلعفاء منها.

التسجيل يف مكتب تسجيل السكان

يف مقاطعة داهمىل شربييفالد، كام هو الحال يف أي مكان يف أملانيا ، هناك التزام قانوين بالتسجيل. هذا يعني أنه يجب عىل كل شخص ينتقل إىل شقة هنا التسجيل لدى سلطة التسجيل 

املختصة. وفًقا للامدة 12 من قانون التسجيل يف والية براندنبورغ، يجب أن يتم ذلك يف غضون أسبوعني. يتم التسجيل يف مكاتب التسجيل يف املدن أو املكاتب أو البلديات.

Gemeinde Schönefeld

Hans-Grade-Allee 11

12529 Schönefeld

هاتف: 030-536720105

فاكس: 030-536720198

Gemeinde Eichwalde / Gemeinde Schulzendorf / 

Gemeinde Zeuthen

Grünauer Straße 49

15732 Eichwalde

هاتف: 030-67502301/302

Einwohnermeldeamt@eichwalde.de :بريد

www.eichwalde.de

Stadt Wildau

Stadtverwaltung إدارة املدينة 

Karl-Marx-Straße 36

15745 Wildau

هاتف: 03375-505460

Gemeinde Bestensee

Eichhornstraße 4-5

15741 Bestensee

هاتف: 033763-99812

فاكس: 033763-63489

Stadt Königs Wusterhausen

Rathaus قاعة املدينة

Schlossstraße 3

15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 03375-273373

فاكس: 03375-273386

buergerservice@stadt-kw.de :بريد

Stadt Mittenwalde

Rathaus قاعة املدينة

Rathausstraße 8

15749 Mittenwalde

هاتف: 033764-8980

فاكس: 033764-89850

post@mittenwalde.de :بريد

Gemeinde Heidesee

Gemeindevertretung متثيل املجتمع               

Lindenstraße 14 b

15754 Heidesee OT Friedersdorf

هاتف: 033767-7950

فاكس: 033767-79510

post@gemeinde-heidesee.de :بريد
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إن البدء من جديد يف بيئة غريبة ، وإن استكشاف مدينة غريبة ، ليس باألمر السهل دامئًا. انت بحاجة إىل توجيه أوبحاجة إىل شقة أو رمبا تبحث عن عمل.

هناك بعض األشياء التي تحتاج إىل االهتامم بها يف األسابيع القليلة األوىل والقيام بها يف أرسع وقت ممكن.

1.2 الخطوات األوىل

سلطات الهجرة

سلطة الهجرة هي سلطة تقدم الخدمة يف املنطقة للمهاجرين. تقرر ِبشأن اإلقامة، ولكن أيًضا تقرر بشأن إنهائِها. يقوم مكتب الهجرة بتقديم املشورة والدعم لعمالئه بهدف توضيح وضعهم 

القانوين يف أرسع وقت ممكن واتخاذ اإلجراءات االزمة ،وفًقا لألسس القانونية ذات الصلة. تكون سلطة الهجرة مسؤولة عن تنفيذ إجراءات قانون الهجرة أو اإلقامة ملجموعة األشخاص املعينني 

يف املنطقة يف سياق إجراءات اللجوء. وهي أيًضا السلطة املختصة محليًا لجميع األجانب الذين لديهم أو يرغبون يف اإلقامة املعتادة يف املنطقة. عادة ما يتم االعتناء بالعمالء وفًقا للغرض من 

إقامتهم وبغض النظر عن جنسيتهم.

مهام سلطة الهجرة

إصدار ومتديد تصاريح اإلقامة (ترصيح اإلقامة وترصيح اإلقامة الدامئة ، ويف حاالت استثنائية متديد التأشريات)   •

إصدار شهادات حرية التنقل وتصاريح اإلقامة الدامئة يف االتحاد األورويب    •

املشاركة يف إجراءات التأشرية بالتعاون مع املمثليات األملانية يف الخارج    •

(عىل سبيل املثال ، مل شمل األرسة ، الزواج ، العمل الزوجي ، وإقامة العمل)   •

إصدار وثائق سفر بديلة لألجانب  •

إصدار ومتديد تصاريح اإلقامة يف إجراءات اللجوء  •

منح وإطالة مدة ايقاف الرتحيل املؤقت  •

اتخاذ قرارات قبول العاملة األجانب  •

فحص االلتزام أو االستحقاق باملشاركة بدورات االندماج حسب قانون دورة االندماج  •

مقاطعة داهمي-شربييفالد

Ordnungsamt مصلحة النظام العام

Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen

هاتف: 0337526260

فاكس: 03375262108

abh@dahme-spreewald.de :بريد الكرتوين

مواعيد املراجعة

ً الثالثاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عرش ظهرا

ومن الساعة الواحدة ظهراً وحتئ السادسة مساء

الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عرش ظهراً

ومن الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عرصا

لتجنب فرتات االنتظار الطويلة ، ننصحك بحجز موعد.

هنا ميكنك حجز موعد عرب اإلنرتنت مع 

مكتب الهجرة

2. الجديد يف منطقة داهمي-شربييفالد
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اهال وسهال!

شكلت هجرة الناس من العديد من الدول منطقتنا لسنوات عديدة. نستفيد جميًعا من إمكاناتك والخربة التي تجلبها معك إىل 

منزلك الجديد.

آمل بشدة أن تصبح منطقتنا قريبًا موطًنا جديًدا لك أيًضا ، حيث تستمتع بالعيش وتشعر بالراحة.

من أجل التخفيف من مخاوفك والشكوك األولية عند بدء بدايتك الجديدة يف منطقتنا ، فإن هذا الكتيب بجميع معلوماته 

يهدف إىل مساعدتك وإعطائك التوجيه األويل. بالنسبة للكثريين ، قد تكون املنطقة يف البداية مربكة للغاية من حيث الهياكل 

السياسية واإلدارية. ومع ذلك ، سوف تتعلم وتفهم الكثري مبرور الوقت. رمبا يتعني عليك الذهاب يف اتجاه أو يف االتجاه اآلخر 

مرتني ، حتى تصل إىل املكان الصحيح. لكن هذا أيًضا سيتحسن مبرور الوقت.

ماذا افعل اوال؟ أين ميكنني أن أجد دورة اللغة املناسبة؟ أين سيتم االعتناء بأوالدي؟ ما هي املدرسة املناسبة لهم؟ هل ميكنني 

العثور عىل شقة مناسبة؟ ماذا عن النقل العام؟ من يستطيع أن ينصحني بأي أسئلة؟ لقد أجبنا لك عىل هذه األسئلة والعديد من 

األسئلة األخرى يف الصفحات التالية.

بالتأكيد لن تجد إجابة لكل سؤال عىل الفور. لكن بالطبع ، يسعدين أيًضا أن أقدم لك املشورة املطلوبة.

ميكنك العثور عىل تفاصيل االتصال الخاصة يب وتلك الخاصة مبراكز املشورة املهمة األخرى يف الصفحة 36.

أدعوك بحرارة لتصبح جزًءا من منطقتنا. دعونا نخلق مستقباًل ملونًا ومتنوًعا ومتسامًحا مًعا!

أنيتا يان

موفوضة الهجرة واإلندماج

ترحيب من مفوضة الهجرة واإلندماج
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أيها املواطنون األعزاء،

مرحبًا بكم يف منطقة داهمي-شربييفالد!

لقد قررتُم العيش يف موطنكم الجديد وسط طبيعة فريدة واقتصاد ُمتناٍم وتنوع يف العمل الجامعي.

يعيش معنا أناس من 98 دولة. توفر منطقتنا املتنامية العديد من الفرص لهم جميًعا. تعد منطقة داهمي-شربييفالد واحدة من 

املواقع التجارية الرائدة يف أملانيا الرشقية. التي تقع بني مدينة برلني الصاخبة والطبيعة الرثية الفريدة لـ شربييفالد ، هناك يشء 

للجميع.

ومع ذلك ، فإن البداية الجديدة يف بلد أجنبي يف البداية ليست سهلة. من خالل هذا الكتيب الرتحيبي ، نود أن نجعل وصولك 

إىل منطقتنا أسهل قليالً, ستجد هناك الكثري من املعلومات املفيدة التي يجب أن توفر لك التوجيه والدعم.

نود أيًضا أن ندعمك أنت وعائلتك عمليًا من خالل االندماج. سواء كانت دورات اللغة واالندماج ، والرعاية يف حضانة األطفال ، 

من خالل الدعم الهادف يف املدارس أو من خالل عدد كبري من الخدمات االستشارية واملساعدة.

اقبل هذه العروض - ستساعدك عىل اكتساب اللغة األملانية برسعة ، وستساعدك لإلنضامم إىل مجتمع من الناس الذين يعيشون هنا واملساهمة بنجاح يف مجتمعنا.

آمل أن تشعر قريبًا باإلرتياح يف موطنك الجديد ، وما كان غريباً يف البداية أصبح مألوفاً، ،وأن تشعر بأنك جزء من مجتمعنا ومنطقتنا.

شتيفان لودج

مسؤول املنطقة

ترحيب من مدير املنطقة
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الفهرس

ثالثا. حركة املرور والثقافة واألنشطة الرتفيهية يف املنطقة

30 التنقل يف املنطقة   .9  

30 النقل العام املحيل يف املنطقة    1.9  

30 التنقل بواسطة الدراجة    2.9  

31-30 التنقل بواسطة السيارة    3.9  

31 الثقافة والرتفيه   .10  

32-31 الرياضة   .11  

رابعاً. االندماج طويل املدى

32 معلومات قانونية حول إقامتك يف املنطقة   .12  

34-32 حق اإلقامة    1.12  

34 التجنيس    2.12  

خامساً. العناوين وجهات االتصال

36-35 أرقام الطوارئ وخدمة الطوارئ    

37-36 عروض املشورة (استشارات قانونية)    

38 روابط ذات صلة    
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الفهرس

Dahme-Spreewald أوالً. مرحباً بكم يف منطقة

4 ترحيب من مدير املنطقة    

 5 ترحيب من مفوضة الهجرة واالندماج    

6 الجديد يف منطقة داهمي شربييفالد    .2  

الخطوات األوىل   1.2  

10-6 مكتب الهجرة ، مكتب تسجيل السكان ، التسجيل يف مركز روضة األطفال واملدرسة    

11-10 خدمات استشارية للمهاجرين   2.2  

12-11 دورة االندماج   3.2  

12 دورة اللغة   4.2  

ثانياً. العيش يف منطقة داهمي شربييفالد

13  Dahme-Spreewald السكن يف منطقة  .3  

13 العثور عىل سكن   1.3  

14 حساب اإليجار   2.3  

15 العمل يف منطقة داهمي شربييفالد   .4  

 16-15 وكاالت التوظيف: وكاالت العمل   1.4  

16 البحث عن وظيفة: مركز العمل   2.4  

17 التدريب والعمل   3.4  

 17 من يُسمح له بالعمل؟   4.4  

18-17 الضامن االجتامعي والرضائب   5.4  

18 العمل الحر   6.4  

 19-18 االعرتاف باملؤهالت املهنية املكتسبة يف الخارج   7.4  

 19 مرافق لألطفال والشباب   .5  

 21-19 رياض األطفال ( حضانة األطفال)   1.5  

21 املدرسة: من املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية   2.5  

 24-22 التدريب املهني   3.5  

  26-25  Dahme-Spreewald الدراسة يف حي  4.5  

27-26 االعرتاف باملؤهالت املهنية   5.5  

27 مركز تعليم الكبار   6.5  

28-27 الصحة والرعاية الطبية يف املنطقة   .6  

 29 املساهمة املدنية   7.  

29 مراكز االستشارات املتعلقة بالديون   8.  



 مرحًبا بكم يف منطقة 

Dahme-Spreewald


