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مرحبًا بكم في برلين — تقدتة  

- مرحبًا بكم في برلين 1

كلتة مرحيب ىوعتدة لرئيس لزرىء ىولالية 

أعزائي مواطني برلين الجدد 

أود أواًل أن أرحب بكم في برلين

العمل،  فرص  ذلك  مع  وتتزايد  تنمو،  المدينة  إن  والفرص.  اإلمكانيات  من  العديد  لكم  تتيح  شيقة،  مدينة  في  للعيش  انتقلتم   لقد 
كما أن برلين لديها الكثير من التراث الثقافي. 

ورغم ذلك، فكل بداية قد تبدو صعبة. ولذلك فأنا أتمنى لكم أن تتمكنوا سريعًا من تثبيت أقدامكم في المدينة. ويسرنا أن نقدم لكم 
هذا الملف ترحيبًا بوصولكم في برلين. وسوف تجدون فيه معلومات إرشادية مفيدة تساعدكم في تكوين رؤية أوضح عن برلين. 
أو دور  اللغة  تعليم  أنتم وأسركم دعمًا عمليًا في تحقيق االندماج، سواء من خالل دورات  وسوف نعمل جاهدين على دعمكم 

الحضانة النهارية ألطفالكم، أو عن طريق الدعم الهادف في المدارس ومن خالل باقة كبيرة من عروض الخدمات اإلرشادية. 

التأقلم وتحقيق النجاح في  أرجو منكم أن تستفيدوا من العرض، فكلما أسرعتم في تعلم األلمانية كلما نجحتم أنتم وأطفالكم في 
مجتمعنا. وهذا هو جوهر األمر، فكلنا أهل برلين. 

وفي هذا أتمنى لكم حياة سعيدة في العاصمة األلمانية، وآمل أن تتعرفوا بسرعة على مالمح المدينة، وخاصة ألنكم بصدد تكوين 
أصولكم فيها عن قرب، والتعرف على أصدقاء، والعيش في سعادة، والمشاركة في الحياة االجتماعية لمدينتنا.

مرة أخرى أرحب بكم في برلين.

كالوس فوفاريت 
العمدة ورئيس وزراء والية برلين 

 كاللس فلفاريت

  العمدة ورئيس وزراء
                                                                                       والية برلين
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كلتة مرحيب لزيرة ىوعتل لشؤلن ىالندتاج لىوترأة

أعزائي مواطني برلين الجدد

إن برلين – كبرى مدن ألمانيا – ترحب بكم، وتسعد بحضوركم وأفكاركم ومشاركاتكم وخبراتكم، فإنكم بال شك إضافة لهذه 
المدينة الكبيرة.

تعد برلين مدينة كبرى تتسم بالتسامح واالنفتاح على العالم، يسعد المواطنون بالعيش فيها، رغم اختالف وتنوع أساليب حياتهم، 
ودون النظر إلى العرق أو الدين الذي يعتنقه أي مواطن. 

إن الديمقراطية والمساواة أساس لحياتنا المشتركة، كما أن القيم األساسية واالحترام المتبادل وحماية الحرية الشخصية هي سر 
جاذبية هذه المدينة.

إن الكثير من مواطني برلين لم يولدوا هنا، فالكثير نزحوا إليها لعدة أسباب، منها البحث عن العمل أو الترقي االجتماعي والنجاح، 
أو التوفيق في الحياة الخاصة، أو حتى هربًا من المالحقة أو الحروب أو الحاجة االقتصادية. لقد أصبحت برلين موطنًا لهم جميعًا، 

وخاصة ألن المدينة توفر فرصُا كبيرة لإلبداع الشخصي واإلفصاح عن الذات. 

بالهدوء  تتسم  التي  المشتركة  الحياة  قيم  تعزيز  في  معنا  تتعاونوا  وأن  إعجابكم  العالمية  المدينة  هذه  في  الحياة  تنال  أن  أتمنى 
واالحترام. 

وبصفتكم المواطنين الجدد في العاصمة برلين فال شك أنكم تحتاجون إلى بعض اإلرشادات والمساعدات، وقد قامت إدارتي بإعداد 
ملف الترحيب هذا لكم بهدف مساعدتكم في خطواتكم األولى في المدينة الكبرى. أرجو ان يساعدكم هذا الملف في التعرف سريعًا 

عن هذا المحيط الجديد وعلى أن تعتادوا الحياة فيها وتشعروا عما قريب أنكم في وطنكم. 

إن برلين تود أن تشكل مستقبلها بمواطنيها الذين يعيشون فيها ويرجعون ألصول أخرى، وهي تدعوهم بكل حرارة للمشاركة 
في صنع هذا المستقبل.

أتمنى لكم التوفيق

ديليك كوالت
وزيرة العمل وشؤون االندماج والمرأة

ديليك كلل

وزيرة العمل وشؤون االندماج والمرأة
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1-1 تقدتة: بقلم تفلضة شؤلن ىالندتاج

أعزائي مستخدمي ملف إرشادات الوافدين

أهاًل ومرحبًا بكم في برلين. إن برلين تحتاج إلى الهجرة، وتسعد بجميع األفكار والخبرات والطاقات التي يجلبها المهاجرون الجدد 
معهم إلى وطنهم الجديد. أتنمى أن تصبح المدينة وطنكم الجديد، وأن تسعدوا بالعيش فيها وأن تعتادوا الحياة بكل راحة وهدوء. 
أيديكم بما يحويه  الذي بين  الملف  التوتر والمشاكل، ويهدف  القليل من   إن كل بداية جديدة في مكان جديد ال بد وأن يصحبها 
البداية وإسداء بعض التوجيهات واإلرشادات لكم. إن برلين مدينة كبيرة يصعب على المقيمين  من معلومات إلى تسهيل فترة 
الجدد فيها اإلحاطة بجوانبها، حيث أن هيكلها اإلداري متشعب للغاية، ويلزم لحصول على مساعدة اللجوء إلى الكثير من الجهات 
المختلفة، وليست هناك جهة مركزية واحدة مسؤولة عن جميع األمور. ولهذا السبب فليس هناك مفر من ضرورة تكوين نظرة 
عامة على طبيعة الحياة في برلين، وهذا بالتحديد هو ما دفعنا إلى عمل ملف اإلرشادات لك، حتى يمكننا تقديم يد المساعدة لك 
أثناء تكوين هذه الصورة عن المدينة. أين وكيف يجب التسجيل؟ وأين المدارس التي يمكن أن يلتحق بها األطفال؟ وهل هناك 

دورات تعليم اللغة يمكن للمهاجر االلتحاق بها؟

يضم ىوفصل 1 من الكتيب إرشادات عن الجهات المختصة والموظفين المسؤولين بمصلحة شؤون الهجرة ببرلين، باإلضافة إلى 
معلومات عن األماكن التي يمكن فيها االلتحاق بدورات االندماج. تتميز برلين بجهاز إداري ال مركزي بفضل تقسيمها إلى 12 
دائرة، وتوجد الجهات المختصة الهامة على األقل في كل دائرة. بعد أن تكونوا قد اتخذتم الخطوات األولى بالفعل في المدينة، 
فيفدم لكم ىوفصل ىوثاني معلومات وإرشادات تتعلق بأمور الحياة اليومية، مثل السكن والعمل والتعليم، حيث يجيب هذا الفصل 
على أسئلة مثل ماهية اإلمكانيات التي تقدمها برلين للشباب واألطفال، وعن المساعدات التي تقدم لألسر، وعن الجهات التي يجب 

اللجوء إليها عند التعرض للتمييز، واألماكن التي تقدم المساعدة لذوي اإلعاقة. 

بالطبع أن  الكتيب ال يستطيع  الفراغ، ولكن هذا  المواصالت والثقاففة وإمكانيات قضاء أوقات  فيقدم إطالة على  ىوفصل 3  أما 
يكون بدياًل للدليل السياحي أو أجندة الفعاليات التي تقدم معلومات عن المنشآن السياحية والثقافية. ويدور ىوفصل 4 عن االندماج 
الطويل المدى، حيث تجدون في هذا الفصل معلومات عن قانون اإلقامة والتجنس، وعن المدة التي يمكن بعدها طلب جواز السفر 
األلماني والجهات المختصة بقبول تلك الطلبات. ويختتم الدليل اإلرشادي بإعطاء نظرة عامة على ىوخدتات في ىألزتات لإتكانيات 

ىوتساعدة في حاالت ىوطلىرئ. 

وال يسعني إال أن يكون مكتبي مفتوحًا للجميع لتقديم النصائح واإلرشادات إن واجهتكم مرة أية مشاكل، ويمكنكم رؤية العنوان 
في الصفحة القادمة. 

كما أتمنى أيضًا أن تلقى حياة هذا المجتمع المنفتح منكم كل التقدير، وأن تكونوا عونًا في تعزيز قيم الحياة المشتركة التي تتسم 
بالهدوء واالحترام.

د. مونيكا لوكه 
مفوضة شؤون االندماج والهجرة

د. تلنيكا ولكه

مفوضة شؤون االندماج والهجر

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 
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جديد في بروين   -2

 إن أي بداية جديدة في مدينة جديدة ليست دائمًا باألمر الهين، حيث أن عليك أواًل أن تثبت أقدامك في المدينة، إذ تحتاج أواًل 
إلى سكن وربما ستبحث عن عمل. وتكتظ األسابيع األولى دائمًا بالكثير من األمور التي يجب عليك في العادة إنجازها بسرعة 

قدر المستطاع. 

2-1 الخطوات األولى 

ىومسجيل في بروين كتحل وإلقاتة
يسود في برلين – مثلها مثل جميع مدن ألمانيا – قانون التسجيل اإللزامي، هذا يعني أن على كل من ينتقل إلى سكن في برلين أن 
يقوم بالتسجيل في مصلحة التسجيل المختصة. وتقضي الفقرة 11 من قانون أحوال التسجيل في برلين )قانون التسجيل( بضرورة 
تسجيل الفرد خالل أسبوعين من انتقاله إلى المدينة. ويكون التسجيل في مكاتب خدمة المواطنين في الدوائر المختلفة، ويمكن 

االطالع عن عناوين مكاتب خدمة المواطنين في الفصل الثالث "والية برلين ودوائرها". 

مسجيل ىألطفال في ىوتدىرس
التعليم  الدراسية كل عام في 1 أغسطس/آب، ويشمل  التعليم اإللزامي لمدة عشرة سنوات، وتبدأ السنة  ألمانيا قانون  يسود في 
اإللزامي جميع األطفال الذين أتموا السادسة من العمر، أو الذين سيتمونها حتى 31 من شهر ديسمبر/كانون األول. كما يمكن 
لألطفال الذين سيتمون السادسة في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 مارس/أذارمن العام التالي االلتحاق بالمدرسة بناء 

على طلب القائم على تربية الطفل.

ىوحصلل على ىوتساعدة
يعتبر مكتب مفوضي شؤون االندماج والهجرة أيضًا مركزًا مختصًا اختصاصًا مباشرًا بتقديم اإلرشادات في القضايا االجتماعية 

واألمور المتعلقة بسياسة االندماج واألجانب.

تفلضة حكلتة بروين وشئلن ىالندتاج لىوهجرة 
د. مونيكا لوكه

Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
)030( 90 17-23 51 هاتف: 

)030( 9017 2320 فاكس: 
Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de :البريد االلكتروني

www.integrationsbeauftragte.berlin.de

ىومقدم بطلب إعانة رعاية طفل
يحصل الوالدان عادة على إعانة رعاية طفل، وُتحدد قيمتها على حسب عدد األطفال. واليشترط عمل الوالدين للحصول على 

إعانة رعاية طفل. ُيقدم طلب الحصول على إعانة رعاية طفل في الصندوق العائلي لدى وكاالت العمل أو لدى صاحب العمل.

يوجد في الفصل 7.1 عناوين وكاالت العمل.

ىومعرف لىومعلد على ىوتدينة 
المرادة.  المناطق واألماكن  إلى  إيجاز وكذلك لسهولة الوصول  المدينة في  للتعرف على  لبرلين  يمكنك الحصول على خريطة 
وينصح كذلك باستخدام المواصالت العامة، حيث أن برلين تتمتع بشبكة مواصالت عامة واسعة تضم خطوط قطارات الضواحي 
ومترو األنفاق وخطوط الحافالت والترام. وبذلك يمكن استخدام المواصالت العامة للوصول إلى معظم األماكن داخل المدينة دون 

عناء. يتضمن الفصل 17 المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

تفلضة حكلتة بروين وشئلن 
ىالندتاج لىوهجرة 

mailto:Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
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2-2 خدمات استشارية للمهاجرات والمهاجرين الجدد

بعد إنجاز أهم الخطوات يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والمساعدة، فعلى سبيل المثال لدى دوائر المواطنين داخل 
مبنى البلدية التابع للحي الذي تقيم فيه. فهذه الخدمات تقدم لك كما تقدم لجميع سكان برلين اآلخرين. كما تقدم دوائر المواطنين 
الخدمات المختلفة مثل التصديق على صور الوثائق وإعداة كتابة رخص القيادة األجنبية. كما يساعد موظفو دوائر المواطنين في 

ملىء االستمارات والطلبات. يتضمن الفصل 3 المزيد من المعلومات حول دوائر المواطنين.

أما بالنسبة لالستفسارات الخاصة بقضايا اللجوء والخدمات التي تقدم ضمن قضية اللجوء والعودة المحتملة إلى الوطن، فالمسئول 
 .)ZAA( ومركز قبول طالبي اللجوء السياسي )ZLA( عنها قسم الخدمات االجتماعية لدى مركز خدمة طالبي اللجوء السياسي
كما أنه هناك خدمات استشارية مخصصة للمهاجرات والمهاجرين الجدد: استشارات أولية للمهاجرين فوق 27 سنة وكذلك خدمات 

المهاجرين الشباب حتى سن 27 سنة. وتتولى الجمعيات الخيرية ورابطات الالجئين والمهاجرين تنظيم هذه االستشارات.

ىالسمشارىت ىأللوية ولتهاجرين
 .)MEB( االندماج  بقضايا  مايتعلق  كل  حول  شخصية  استشارة  على  الحصول  للمهاجرين  األولية  االستشارات   يمكن ضمن 
كما يعمل المستشارين هناك على مساعدتك في وضع خطة دعم، ويقدموا إرشادات حول إمكانية وسبل الدعم من قبل مؤسسات 
أخرى. ويقدم من خالل االستشارات األولية للمهاجرين االستشارة والرعاية أثناء دورات االندماج، وأيضًا المساعدة إليجاد طرق 

لرعاية األطفال أثناء دورات االندماج.

تستهدف االستشارات األولية للمهاجرين: المهاجرات والمهاجرين الجدد فوق 27 سنة، مثل: 
المهاجرين ذوي األصول األلمانية مع أزواجهم وأبنائهم، والذين مرت مدة أقصاها 3 سنوات على وصولهم ألمانيا  –

األجانب المقيمين بصفة دائمة في مناطق االتحاد والذين مرت مدة أقصاها 3 سنوات على وصولهم ألمانيا، أو الحاصلين   –
على تصاريح اإلقامة الدائمة

األجانب والمهاجرين ذوي األصول األلمانية المقيمين منذ فترة طويلة في مناطق االتحاد، والذين يعانون من أزمات معينة   –
طبقًا للقدرة االستشارية المتاحة

خدتات ىوتهاجرين ىوشباب
تهدف خدمات المهاجرين الشباب )JMD( تقديم االستشارات للمهاجرين الجدد من الناشئين والشباب الذين قد تجاوزوا سن التعليم 
اإلجباري بالكامل والذين لم يبلغوا السابعة والعشرين بعد. )يمكن قراءة المزيد عن موضوع التعليم اإلجباري في الفصل 10-2( إن 
هذه االستشارات مخصصة للشباب الذين يرغبون في اإلقامة الدائمة في ألمانيا، على أن يتم ذلك بعد فترة وجيزة من وصولهم ألمانيا. 
كما يحصل األطفال والناشئون والشباب من ذوي األصول المهاجرة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و27 سنة، والمقيمن منذ فترة 

طويلة في ألمانيا على مثل هذه المساعدات، في حال حاجتهم لمساعدات خاصة من أجل تحقيق االندماج. 

وتقدم للمهاجرين الشباب من خالل خدمات المهاجرين الشباب الخدمات اآلتية:
االستشارة والمتابعة في جميع المراحل المختلفة أثناء عملية االندماج. كما سيتلقوا المساعدة من أجل إعداد خطة االندماج   –

المخصصة لهم.
التوسط حسب الحاجة لدى مراكز الخدمات والمرافق األخرى مثل مراكز رعاية األطفال والشباب وكذلك مراكز تأهيل   –
وتهيئة الشباب من أجل إيجاد الوظائف المناسبة، وأيضًا مراكز التوعية من خطر المخدرات، إلى جانب مراكز التوعية 

الصحية واستشارات طبية عن الحمل والوالدة.
عروض مناسبة داعمة لعملية االندماج الخاصة بهم مثل دورات تعلم اللغة األلمانية، والتدابير من أجل التأهيل للعمل   –

المهني، والتأهيل المهني، وترتيبات خاصة بكيفية قضاء وقت الفراغ، وطرق الوقاية المختلفة، وأيضًا تدريبات واستشارات 
ومساعدات أثناء دورات تعلم اللغة األلمانية 

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 
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تقديم عروض جماعية مثل خدمات توجيهية خاصة بنظام التعليم والتأهيل المهني، وكذلك دورات من أجل التخطيط للحياة   –
المهنية، والتعريف بتكنولوجيا المعلومات المختلفة، وأيضًا عروض وتدريبات حول قيم استثمار وقت الفراغ

المساعدة في وقت األزمات الخاصة  –

هذه  تن  باالسمفادة  ُينصح  كتا  ىالندتاج.  بعتلية  ىوتمعلقة  لىورغبات  ىألسئلة  وطرح  هذه،  ىوخدتات  ترىكز  إوى  ىولجلء  يتكن 
ىوخدتات حمى مشعر سريعاً أن بروين بلدك! 

يمكن من خالل الحصول على الكتيب الخاص بالجمعيات الخيرية في برلين، على سبيل المثال في مكتب التنظيم والتسوية لدى 
مصلحة األجانب، يمكن االطالع على أماكن االستشارات األولية للمهاجرين ومراكز خدمة المهاجرين الشباب.

تكمب ىومنظيم لىومسلية ىوخاصة بامحادىت ىوجتعيات ىوخيرية ىوحرة في بروين لتقرها تصلحة ىألجانب ببروين:
 Haus A, Raum 176

Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
مواعيد العمل:

7:00 صباحًا – 2:00 ظهرًا اإلثنين والثالثاء 
10:00 صباحًا – 6 مساء الخميس    

 كميب "دعنا نساعدك! – عرلض ومقديم ىالسمشارة ولتهاجرىت لىوتهاجرين" باألوتانية
(Lassen Sie sich "beraten! – Beratungsangebote für Zuwanderinnen und Zuwanderer"(

ترحباً! 
هل أنت بحاجة لمساعدة في البحث عن دورة مناسبة لتعلم األلمانية؟

هل لديك استفسارت خاصة بالتعامل مع المصالح الحكومية المختلفة، أو في حاجة إلى المساعدة في الشئون المدرسية أوالمهنية؟ 
هل تريد الحصول على مساعدة للتغلب على مصاعب الحياة اليومية؟

تهدف الخدمات االستشارية للمهاجرين فوق 27 سنة و خدمات المهاجرين الشباب )حتى 27 سنة(، إلى توفير المعلومات 
وتقديم النصائح و كذلك المتابعة، وجميعها خدمات مجانية وتقوم على مبدأ السرية.

 Lassen Sie sich beraten! – Beratungsangebote für Zuwanderinnen" يمكن الحصول على كتيب
und Zuwanderer"، مرفقًا بباقي برنامج الترحيب لدى مصلحة األجانب، أو عن طريق تحميله على الصفحة الخاصة 

www.integrationsbeauftragte.berlin.de :بالمفوضة لشئون االندماج والهجرة من خالل الرابط التالي

كيفية ىالمصال باوخدتات ىالجمتاعية في تركز خدتة طاوبي ىولجلء ىوسياسي )ZLA( لتركز قبلل طاوبي ىولجلء ىوسياسي )ZAA(؟

تعمل الخدمات االجتماعية في مركز خدمة طالبي اللجوء السياسي ومركز قبول طالبي اللجوء السياسي على توفير اإلجابات على 
جميع االستفسارات الخاصة بقضايا اللجوء والخدمات المتاحة أثناء إجراءات اللجوء وأيضًا االستشارة بخصوص العودة المحتملة 

إلى الوطن، وذلك في أي وقت في الفترة المسموح بها داخل هذا المبنى. 

في حالة وجود مشاكل راهنة يمكن في أي وقت اللجوء إلى الخدمات االجتماعية في ىوطابق ىورىبع. وقد تكون هناك فترة انتظار، 
إن لم يسبق تحديد موعد مسبق للمقابلة. 

ويمكن أيضًا، عن طريق الموظفين المختصين في الطابق الثاث )مركز خدمة طالبي اللجوء السياسي(، تحديد موعد خارج أوقات 
المقابلة المحددة، أواالتصال المباشر بالخدمات االجتماعية إما هاتفيًا أوعن طريق الحضور شخصيًا لغرض تحديد موعد إلجراء 
مقابلة شخصية. وعادة يكون من الضروري إحضار أوراق إثبات الهوية التي تكشف عن الوضع القانوني الحالي لحاملها من 

حيث اإلقامة في ألمانيا. 

تكمب ىومنظيم لىومسلية ىوخاصة 
بامحادىت ىوجتعيات ىوخيرية 
ىوحرة في بروين لتقرها 
تصلحة ىألجانب ببروين
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كما ينصح أيضًا بتقديم جميع المستندات المتوفرة الخاصة بالمشكلة التي تواجهك. وهذه المستندات بالتفصيل قد تكون محررات 
من مصالح حكومية أو جهات أخرى وأيضًا إحضار شهادات طبية.

وبالطبع سوف تتواجد مجموعة من المترجمات والمترجمين أثناء االستشارت

ىوتلظفلن ىوتخمصلن: 

)030( 90229 – 3183- ،)030( 90229 – 3182 ،)030( 90229 – 3181 ،)030( 90229 – 3180 أرقام الهاتف: 
 )030( 90229 – 3094 فاكس: 

 poststelle@lageso.berlin.de :البريد اإللكتروني
 Turmstraße 21, Haus A )GSZM Moabit(, 10559 Berlin العنوان: 

2-3 دورة االندماج

تحدثك للغة األلمانية سيسهل عليك الحياة للغاية كساكن جديد في برلين ويمنحك فرص كثيرة للتحدث إلى جيرانك وزمالئك، 
وسوف تتمكن أيضًا من التعرف على أشخاص جدد بسهولة. باإلضافة إلى متابعة األخبار في اإلذاعة والتلفزيون، وقراءة الكتب 

والجرائد، وفهم أفالم السينما والعروض المسرحية. 

 ُتوجه دورات االندماج إلى جميع المهاجرات والمهاجرين المقيمين في ألمانيا بصفة دائمة، والذين لغتهم األلمانية ضعيفة جدًا 
أو الذين اليجيدون تحدث األلمانية إطالقًا، ولم يعد يذهبوا إلى المدرسة. وتهدف هذه الدورات إلى توصيل المعرفة اللغوية، ألن 
أمرًا أساسيًا من أجل  الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية  باللغة األلمانية هو مفتاح االندماج. كما أن معرفة  الجيد  اإللمام 

الوصول إلى النجاح في البيئة المحيطة الجديدة. 

حصة.   60 مدتها  توجيهية  ودورة  دراسية،  ساعة   600 تشمل  والتي  األلمانية  اللغة  تعلم  دورة  من  االندماج  دورة   تتكون 
إلى جانب دورة االندماج العادية، توجد دورات اندماج مخصوصة للمرأة والوالدين والشباب وأيضًا المهاجرات والمهاجرين الذين 

الزالوا اليجيدون القراءة والكتابة بقدر كاف

أيضًا  ويتعرفوا  المهنية.  والحياة  الحياتية  المجاالت  بأهم  الخاصة  المفردات  األلمانية  اللغة  تعلم  دورات  في  المشاركون   يتعلم 
على كيفية كتابة الرسائل باللغة األلمانية، وملىء االستمارات، وإجراء المكالمات التليفونية والتقدم لوظيفة ما. 

السائدة  والقيم  والمعايير  ألمانيا  في  الحياة  طبيعة  على  الدورات  في  المشاركون  فيتعرف  التوجيهية  الدورات  خالل  من   أما 
في المجتمع األلماني. ويتعرفون على ألمانيا وعلى أهم القوانين القائمة وسياسة وثقافة والتاريخ المعاصر لموطنهم الجديد. 

كما يحصل المشاركون في الدورات على معلومات تخص حقوقهم وواجباتهم، وأيضًا معلومات عن الحياة اليومية في ألمانيا، 
والعادات والتقاليد واللوائح والحريات.

لك  كان  فإذا  بالمشاركة.  ملزم  أنت  أم  االندماج  دورة  في  بالمشاركة  لك  مسموحًا  كان  إن  األجانب  مصلحة  تبلغك  سوف 
الدورة.  في  المشاركة  تصريح  األجانب  مصلحة  لك  تصدر  ما،  اندماج  دورة  في  مشاركتك  إلزامية  ثبتت  أو  المشاركة   حق 
أما بالنسبة لمواطني االتحاد األوروبي، فيمكنهم أيضًا – حسب توفر األماكن في الدورات – المشاركة في دورات االندماج. وهذا 
يتطلب تقديم طلب تحريري لدى المكتب اإلقليمي لالندماج في الدائرة االتحادية للهجرة واللجوء، لغرض الحصول على موافقة 

للمشاركة في دورة اندماج.

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 
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لقد حصلت على قائمة بأسماء المراكز الحالية المسئولة عن دورات االندماج مرفوقة ببرنامج الترحيب. فيمكنك اختيار مركزًا من 
القائمة تتقدم فيه للمشاركة في الدورة. لقراءة المزيد من المعلومات يمكن االطالع على منشور الدائرة االتحادية للهجرة واللجوء، 

المرفق هو اآلخر ببرنامج الترحيب.

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى التوجه إلى

(Regionalstelle Integration Berlin( دىئرة شؤلن ىوهجرة لىوالجئين ببروين – ىوتكمب ىإلقليتي والندتاج في بروين
Askanierring 106, 13587 Berlin :العنوان

هاتف: 35582-0 )030( 
www.bamf.de :الموقع على اإلنترنت

 ىوشرلط ىوقانلنية
تن يحق وه ىالومحاق بدلرىت ىالندتاج؟

يحق للمجموعات التالية المشاركة في دورة اندماج مرة واحدة فقط:

ىألجانب، المقيمين بصفة دائمة في ألمانيا بعد الحصول على تصريح اإلقامة:

لغرض العمل   –
لغرض لم شمل العائلة إما اعترافًا بهم كالجئين أو لقبولهم ألسباب إنساسية   –

كحاصلين على رخصة اإلقامة الدائمة   –

 تسري اإلقامة الدائمة عادة عندما يحصل األجنبي/األجنبية على رخصة إقامة تزيد عن سنة واحدة.

والينطبق حق المشاركة في دورات االندماج على،

األطفال والنشىء والشباب الذين يتلقون التعليم األساسي، أو الذين مازالوا في مرحلة التعليم بالمدراس في ألمانيا  –
األشخاص الذين ُثبتت قلة حاجتهم إلى االندماج )الرياضيون المحترفون، العلماء، موظفون تنفيذيون(  –

األشخاص الذين ًثبت إلمامهم الكافي باللغة األلمانية  –

يلزم دفع مصاريف بقيمة مناسبة مع مراعاة الكفاءة، من أجل المشاركة في دروات االندماج.

لولتهاجرين تن ذلي ىألصلل ىألوتانية وأزواجهم وأبنائهم حق المشاركة المجانية في دورات االندماج

يستثنى من المذكورين أعاله األطفال والنشئ والشباب الذين يتلقون التعليم األساسي، أو الذين مازالوا يستكملون دراستهم الراهنة 
بالمدراس في ألمانيا. وإذا لزم األمر، يجب أن ُيلحق بدورات االندماج استشارات اجتماعية وأيضًا إمكانية لرعاية األطفال.

قد ُيلزم ىألجانب بالمشاركة في دورات االندماج

إذا حق لهم المشاركة في دورات االندماج وال يستطيعوا التفاهم البسيط شفهيًا باأللمانية أو  –
لهم حق المشاركة في دورات االندماج وقد حصلوا على تصريح إقامة لغرض لم شمل العائلة أوُمنحوا سند إقامة ألسباب إنسانية،   –

واليستطيعوا التفاهم البسيط شفهيًا باأللمانية أو
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المتلقون لخدمات اجتماعية وسبق أن المصلحة التي قبلت منح هذه الخدمات ضمن عقد االدماج، أو  –
هم في حاجة إلى االندماج بشكل خاص.  –

يستثنى من الملزمين بالمشاركة في دورات االندماج األجانب،

الذين في مرحلة التأهيل المهني أو مراحل التأهيل األخرى  –
الذين يمكنهم إثبات مشاركتهم في مجاالت التعليم المماثلة في مناطق االتحاد أو  –

الذين تكاد مشاركتهم أن تكون مستحيلة أو من الصعب إرهاقهم بها.  –

يتكن وألجانب ىوذين ويس وهم ىوحق أل وم يعد وهم ىوحق في ىوتشاركة في دلرىت ىالندتاج التقدم بطلب إلى الدائرة االتحادية 
على  أيضًا  النظام  هذا  ويطبق  الدورات.  في  األماكن  توفر  حسب   – االندماج  دورات  في  مشاركاتهم  لقبول  واللجوء  للهجرة 

المهاجرين الجدد من مواطني االتحاد األوروبي وعائالتهم.

يتيح النجاح في إتمام دورات االندماج ميزات من أجل الحصول على اإلقامة، بحيث يتعلم المشاركون في الدورات مهارات اللغة 
األلمانية ويكتسبوا المعلومات األساسية عن النظام القانوني واالجتماعي، فضاًل عن الظروف الحياتية في ألمانيا، مستوفين بذلك 
شرطان من شروط الحصول على اإلقامة الدائمة في ألمانيا. كما يساعد إتمام دورات االندماج على تقليل المدة المحددة حتى سنة 

واحدة على األقل، للمطالبة بالحصول على الجنسية األلمانية

إن لم تتم المشاركة في دورات االندماج بشكل صحيح على الرغم من إلزامية المشاركة، فقد ُيرفض طلب مد اإلقامة، باإلضافة 
إلى فرض غرامة إدارية وتقليص الخدمات االجتماعية. وإن تمت المشاركة في دورات االندماج ولكن دون إتمامها بنجاح، فقد 

تقتصر مدة مد رخصة اإلقامة على سنة واحدة فقط.

3- لالية بروين لىألحياء ىومابعة وها )ىىومنظيم ىإلدىري(

برلين هي عاصمة جمهورية ألمانيا االتحادية، كما أنها أكبر مدن ألمانيا، حيث يصل عدد سكانها إلى 3.5 مليون نسمة تقريبًا، 
كما أن برلين إحدى واليات ألمانيا الستة عشر. 

تحكم حكومة برلين لالية بروين – مع عمدة برلين وستة وزراء كحد أقصى. وُتنتخب الحكومة من قبل مجلس النواب، أي برلمان 
الوالية، الذي يتكون من 130 عضو على األقل من أحزاب مختلفة. ينتخب سكان برلين أعضاء مجلس النواب لدورة تشريعية 

واحدة مدتها 5 سنوات. 

ُقسمت برلين منذ عام 1948 وحتى 1990 إلى قطاعين، برلين )الغرب(، 488 كم مربع، وبرلين )الشرق(، 403 كم مربع.

ممكلن بروين تن 12 حي. ويوجد لكل حي مجلس حي وعمدة وأيضًا أعضاء مجلس المدينة المسئولين عن أقسام خاصة. وُتضفى 
صبغة ديمقراطية على مجالس األحياء. ويحق لك كمهاجر المشاركة في انتخاب لجنة الحي )BVV( الذي أنت تابع له، إذا كنت 

حامل لجنسية دولة في االتحاد األوروبي. 

تعتبر دائرة المواطنين التابعة للحي الذي تقيم فيه هي العنوان األهم بالنسبة لك، حيث تجد ردودًا على معظم المطالب واالستفسارات 
التي عليك توضيحها مع اإلدارة. وسوف تحصل هناك على معلومات ونصائح تتعلق باألمور واإلجراءات اإلدارية. كما يمكنك 
إثبات الشخصية، والحصول  أو بطاقة  الخاص بك  السفر  الخاصة بجواز  تدبير األمور  أوإلغائها، وأيضًا  بياناتك  هناك تسجيل 
على التصديقات الرسمية، وتقديم طلب استخراج شهادة حسن سير وسلوك أو االستفادة من احدى االستشارات الخاصة المتاحة.

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 
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ألقات عتل دلىئر ىوتلىطنين بتجاوس ىألحياء مكلن كاآلمي:
8 صباحًا – 3 ظهرًا اإلثنين 

11 صباحًا – 6 مساءًا الثالثاء 
8 صباحًا – 1 ظهرًا األربعاء 

11 صباحًا – 6 مساًء الخميس 
8 صباحًا – 13 ظهرًا الجمعة 

und nach Vereinbarung

قائتة تجاوس ىألحياء في بروين 
تكمب دىئرة شارولمنبلرغ فيلترسدلرف بروين 

Bezirksamt Charlottenburg-(
(Wilmersdorf von Berlin

Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin :العنوان 
)030( 9029-10 هاتف: 
Buergeramt@  :البريد االلكتروني 

Charlottenburg-Wilmersdorf.de
www.charlottenburg-   :الموقع االلكتروني

wilmersdorf.de

تكمب دىئرة فريدريسشهاين كرليمسبرغ بروين 
 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg(

(von Berlin
Frankfurter Allee 35/37, 10247Berlin :العنوان

Yorkstraße 4-11, 10965 Berlin :أو

)030( 90298-0 هاتف: 
buergeramt@  :البريد االلكتروني 

ba-fk.verwalt-berlin.de
www.friedrichshain-  :الموقع االلكتروني 

|kreuzberg.de

 Bezirksamt( تكمب دىئرة ويشمنبيرغ بروين
(Lichtenberg von Berlin

Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin :العنوان
 )030( 90296-0  هاتف: 

)030( 90296-3509 فاكس: 
Poststelle@lichtenberg.  :البريد االلكتروني 

berlin.de
www.berlin.de/ba-lichtenberg  :الموقع االلكتروني

 Bezirksamt( تكمب دىئرة تارمسان هيلرسدلرف بروين
(Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin :العنوان
)030( 90293-0 هاتف: 

poststelle@  :البريد االكتروني 
ba-mh.verwalt-berlin.de

www.berlin.de/  :الموقع االلكتروني 
marzahn-hellersdorf

 Bezirksamt Mitte von( تكمب دىئرة لسط بروين
(Berlin

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin :العنوان
)030( 9018-20  الهاتف: 

)030( 9018 488 3 1111 فاكس: 
burgeramt@  :البريد االلكتروني 

ba-mitte.verwalt-berlin.de
www.berlin.de/mitte الموقع االلكتروني: 

 Bezirksamt Neukölln( تكمب دىئرة نليكلون بروين
(von Berlin

Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin :العنوان
)030( 90239-0 الهاتف: 

bamtrathaus@  :البريد االلكتروني 
bezirksamt-neukoelln.de
www.berlin.de/neukoelln الموقع االلكتروني: 

 Bezirksamt Pankow( تكمب دىئرة بانكلف بروين
(von Berlin

Breite Str. 24A-26, 13187 Berlin :العنوان
 )030( 90295-0  الهاتف: 

)030( 90295-2244 فاكس: 
poststelle@  :البريد االلكتروني 

ba-pankow.verwalt-berlin.de
www.berlin.de/pankow الموقع االلكتروني: 

 Bezirksamt( تكمب دىئرة رىينيكنسدلرف بروين
(Reinickendorf von Berlin

Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin :العنوان
 )030( 90294-0  الهاتف: 

)030( 90294-2215 فاكس: 
buergeraemter@  :البريد االلكتروني 

reinickendorf.berlin.de
www.berlin.de/reinickendorf الموقع االلكتروني: 

واألماكن  الخدمات  على  االطالع   ،service.berlin.de برلين:  في  االلكترونية  اإلدارية  الخدمات  موقع  من خالل  يمكنك   
والمصالح الحكومية وأوقات العمل وأمور كثيرة أخرى!

كما يوجد داخل مقر العمدة قسمًا للمواطنين. إال أنه يمكن تدبير معظم األمور في مجلس الحي التابع للحي الذي تسكن فيه. 

هل تريد معرفة المزيد عن برلين؟ يمكنك إذًا زيارة الموقع االلكتروني التالي:

 www.berlin.de :باللغة األلمانية

www.berlin.de/english/index.html :باللغة اإلنجليزية

mailto:Buergeramt@Charlottenburg-Wilmersdorf.de
mailto:Buergeramt@Charlottenburg-Wilmersdorf.de
mailto:Buergeramt@Charlottenburg-Wilmersdorf.de
http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de
http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de
mailto:buergeramt@ba-fk.verwalt-berlin.de
mailto:buergeramt@ba-fk.verwalt-berlin.de
mailto:buergeramt@ba-fk.verwalt-berlin.de
http://www.friedrichshain-kreuzberg.de
http://www.friedrichshain-kreuzberg.de
mailto:Poststelle@lichtenberg.berlin.de
mailto:Poststelle@lichtenberg.berlin.de
mailto:Poststelle@lichtenberg.berlin.de
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg
mailto:poststelle@ba-mh.verwalt-berlin.de
mailto:poststelle@ba-mh.verwalt-berlin.de
mailto:poststelle@ba-mh.verwalt-berlin.de
http://www.berlin.de/marzahn-hellersdorf
http://www.berlin.de/marzahn-hellersdorf
http://www.berlin.de/marzahn-hellersdorf
mailto:burgeramt@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:burgeramt@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:burgeramt@ba-mitte.verwalt-berlin.de
http://www.berlin.de/mitte
mailto:bamtrathaus@bezirksamt-neukoelln.de
mailto:bamtrathaus@bezirksamt-neukoelln.de
mailto:bamtrathaus@bezirksamt-neukoelln.de
http://www.berlin.de/neukoelln
mailto:poststelle@ba-pankow.verwalt-berlin.de
mailto:poststelle@ba-pankow.verwalt-berlin.de
mailto:poststelle@ba-pankow.verwalt-berlin.de
http://www.berlin.de/pankow
mailto:Bezirksbuergermeisterin@reinickendorf
mailto:Bezirksbuergermeisterin@reinickendorf
mailto:Bezirksbuergermeisterin@reinickendorf
http://www.berlin.de/reinickendorf
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 Bezirksamt Spandau( تكمب دىئرة شباندىل بروين
(von Berlin

Carl-Schurz-Str. 2-6, 13597 Berlin :العنوان
)030( 90279-0  هاتف: 

)030( 90279-2828 فاكس: 
buergeramt-rathaus@  :البريد االلكتروني 
ba-spandau.berlin.de

www.berlin.de/ba-spandau/  :الموقع االلكتروني

تكمب دىئرة شميغليمس مسيلندلرف بروين 
 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von(

(Berlin
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin :العنوان

 )030( 90299-0 هاتف: 
buergeramt@  :البريد االلكتروني 

stegl-zehl.verwalt-berlin.de
www.berlin.de/  :الموقع االلكتروني 

ba-steglitz-zehlendorf/

 Bezirksamt( تكمب دىئرة متبلهلف شلنبيرغ بروين
(Tempelhof-Schöneberg von Berlin

John-F.-Kennedy-Platz 1, 10825 Berlin :العنوان
)030( 90277-0 هاتف: 

kontakt@ba-ts.berlin.de البريد االلكتروني: 
www.berlin.de/  :الموقع االلكتروني 

tempelhof-schoeneberg/

 Bezirksamt( تكمب دىئرة مريبنلف كلبنيك بروين
 (Treptow-Köpenick von Berlin

Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin :العنوان
 )030( 90297-0  هاتف: 

90297-2845 فاكس: 
buergeramt1@ba-tk.berlin.de  :البريد اإللكتروني

www.berlin.de/  :الموقع االلكتروني 
ba-treptow-koepenick/

تكمب شؤلن ىوتلىطنين بتكمب عتدة بروين تبنى ىوبلدة
 Rathausstraße 15, 10178 Berlin :العنوان

عنوان المراسلة: 
Berliner Rathaus, Jüdenstraße 1, 10178 Berlin

 )030( 9026-2020 هاتف: 
 )030( 9026-2370 فاكس: 

تجلس ىونلىب في بروين
منذ  له  مقرًا   )Preußischer Landtag( سابقًا  البروسي  الوالية  برلمان  مبنى  برلين،  برلمان  أي  النواب،  مجلس   اتخذ 
عام 1993. وُتجرى انتخابات، يختار األلمان المقيمون في برلين الذين لهم حق االنتخاب، من خاللها ممثلي الشعب، أي مجلس 
النواب. وال تحصل األحزاب السياسية المرشحة في االنتخابات، على مقاعد انتخابية إال بشرط الحصول على 5 بالمئة من أصوات 
الناخبين بمجموعهم. وتبلغ مدة الدورة التشريعية 5 سنوات، ولكن يمكن بموافقة النواب بأغلبية الثلثين أو من خالل استفتاء عام 

إنهاء المدة قبل الميعاد المحدد. 

تتمثل السلطة التشريعية في مجلس النواب. وتطبيقًا لمبدأ فصل السلطات تقع مسئولية السلطة التنفيذية على عاتق الحكومة واإلدارة 
التابعة لها. أما السطلة القضائية، فهي مسئولية المحاكم المستقلة.

يتكون مجلس النواب – حسب النص الدستوري - من 130 عضو على األقل، يتم انتخاب 60 بالمئة منهم في الدوائر االنتخابية 
مباشرة و40 بالمئة بشكل غير مباشر من خالل القوائم المحلية. يتحد النواب التابعين إلى نفس األحزاب لُيكونوا كتلة برلمانية. 

يتكن ىالمصال باوكمل ىوبروتانية عن طريق ىوعنالين ىإلوكمرلنية ىوماوية:

pressestelle@spd.parlament-berlin.de :)SPD( ىوحزب ىالجمتاعي ىوديتقرىطي

mail@cdu-fraktion.berlin.de :)CDU( ىالمحاد ىوتسيحي ىوديتقرىطي 

kontakt@linksfraktion-berlin.de :)Die Linke( حزب ىويسار

post@piratenfraktion-berlin.de :)Die Piraten( حزب ىوقرىصنة ىألوتان

gruene@gruene-fraktion-berlin.de :)Die Grünen( حزب ىوخضر

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 
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للحكومة: الرسمي  الموقع  برلين.  في  الوالية  حكومة  رئيس  يسمى  )هكذا  النواب  مجلس  قبل  من  برلين  عمدة   ُينتخب 
www.berlin.de(. هناك مهمة أساسية أخرى يتوالها البرلمان إلى جانب السلطة التشريعية، وهي مراقبة حكومة الوالية 

واإلدارة التابعة لها. كما أن للبرلمان الحق األكبر في اعتماد ومراقبة ميزانية الوالية.

ُتعقد جلسات برلمان برلين يوم الخميس، فهي عادة ترجع إلى عام 1809، بدأها مجلس المدينة حينذاك. ومنذ ذلك الحين ُيعقد 
االجتماع الموسع، أي الجمعية العمومية لجميع أعضاء البرلمان شهريًا، كل أسبوعين يوم الخميس، باستثناء اإلجازات العامة 

 .)Besucherdienst( للبرلمان. وتتسم جلسات البرلمان بالعلنية، ويمكن حجز التذاكر عن طريق خدمات الزائرين

النظر عن  الفرصة لسكان برلين، بغض  يتيح  المشاكل" )Kummer-Kasten( لكي  "صندوق  ولقد خصص برلمان برلين 
جنسياتهم، - إذا تواجدت شكاوي تتعلق بإجراءات اتخذتها والية برلين أو في حال شعورهم بالتعدي اإلداري على حقوقهم بشكل 
أو آخر - عرض مشاكلهم كتابيًا على البرلمان، شريطة أن يكشف طلب االلتماس عن الُمتقدم به. يتولى أعضاء لجنة االلتماس 

في مجلس النواب مهمة الفصل في طلب ىالومتاس المقدم. وتخضع القضايا التي يتم مناقشتها داخل اللجنة لواجب كتمان السر.

يقع مقر برلمان برلين بالقرب من ميدان بوتسدامر بالتس. ويمكن الحصول على معلومات مجانية في بهو المدخل، وأيضًا على 
كتيب يضم السيرة الذاتية للنواب.

 تجلس ىونلىب ببروين
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin :العنوان

الهاتف: 2325-1064 )030(
Potsdamer Platz, Kochstraße :)U-Bahnhof( محطة مترو األنفاق

Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz :)S-Bahnhof( محطة القطار
M 41, M 29, 123, 148, 200 :خطوط الحافلة

4- تفلضة شئلن ىالندتاج لىوهجرة

4-1 مفوضة حكومة برلين لشئون االندماج والهجرة 

تتولى مفوضة الحكومة في برلين لشئون االندماج عملية اندماج المهاجارت والمهاجرين، ولكن المهام التي تقوم بها التقتصر 
األلمانية.  الواليات  في  نوعه  من  األول  وكان  برلين  في   1981 عام  المنصب  هذا  تأسس  وقد  فقط.  اختصاصها  حيز   على 

ويحتل هذا المنصب قسمًا خاصًا داخل وزارة العمل واالندماج والمرأة. 

تولت السيدة د/ مونيكا لوكه في 1 نوفمبر/ تشرين ثان منصب مفوضة شئون االندماج والهجرة.

تهام أخرا ولتفلضة )غير ىوتقمصرة على عتلية ىالندتاج(
تتلخص المهمة األساسية لمفوضة حكومة برلين لشئون االندماج والهجرة في تنظيم القضايا األساسية لسياسة األجانب واالندماج 
التابعة لحكومة والية برلين، ومناقشتها مع اإلدارات األخرى في والية برلين. وتأتي مهمة أساسية أخرى وهي فحص وكشف 
عوائق االندماج في المجال القانوني واإلداري واالجتماعي، والتي تمثل خطرًا على التعايش السلمي بين األشخاص ذوي األصول 
على  والقضاء  اإلدراي  والتوجيه  المختلفة  الثقافات  على  االنفتاح  األساسية،  القضايا  بين  ومن  المختلفة.  واألديان  والجنسيات 
التمييز. كما تعمل المفوضة لشئون االندماج والهجرة سويًا مع المكاتب اإلقليمية من أجل المساواة في المعاملة – ضد التمييز 

)Antidiskriminierungsstelle(. يحتوي الفصل 8-2 على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

http://www.berlin.de/
http://www.parlament-berlin.de/parlamentb.nsf/SystemHTML/FramesetLR?OpenDocument&_0H50_1H50U0_2../Dokumente/Besucher?OpenDocument_3_FL1U0_FL250_FL3_FL4_FL5_FL6
http://www.parlament-berlin.de/parlamentb.nsf/SystemHTML/FramesetLR?OpenDocument&_0H50_1H50U0_2../Dokumente/Besucher?OpenDocument_3_FL1U0_FL250_FL3_FL4_FL5_FL6
http://www.parlament-berlin.de/parlamentb.nsf/SystemHTML/FramesetLR?OpenDocument&_0H45_1H45U30_2../Dokumente/PetitionsAussch?OpenDocument_3_FL1U1_FL245_FL3_FL430_FL5_FL6
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ُأسس  والذي  برلين  لوالية  والهجرة  االندماج  لشئون  االستشاري  المجلس  والهجرة هو مكتب  االندماج  لشئون  المفوضة   مكتب 
عام 2003، ويعمل به ممثلون عن منظمات المهاجرين وكذلك ممثلون عن الوزرات والمؤسسات االقتصادية والخيرية الذين يقومون 

.)Integrationspreis( "بمتابعة سياسية الهجرة التي تمارسها الوزراة. يمنح المجلس االستشاري سنويًا "جائزة االندماج

وتدخل ضمن المهام األساسية – التي التقتصر على عملية االندماج – التقارير المعدة من قبل المفوضة لشئون االندماج والهجرة 
والمزمع عليها من قبل الوزراة حول وضع السكان ذوي األصول المهاجرة.

كما تتعاون المفوضة لشئون االندماج والهجرة في جميع المجاالت التي تتوالها مع كل من المكلفين بشئون المهاجرين المحليين 
وممثلي المهاجرين واالتحادات والمنظمات والمبادرات والبعثات الدبلوماسية.

ىوبنية ىومحمية ىالجمتاعية ولتهاجرىت لىوتهاجرين

تعمل حكومة برلين على تشجيع عملية المساواة القانونية واالجتماعية للمجموعات المهاجرة عن طريق وسائل متعددة تساعد على 
االندماج تدعمها وتباشرها الوزارات المختلفة. وتتلقى منظمات المهاجرين التي تمتد أنشطتها لتشمل برلين بأكملها دعمًا خاصًا 
من قبل المفوضة لشئون االندماج والهجرة. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز إدماج المهاجرات والمهاجرين. ويندرج ضمن ذلك 
تشجيع التعاون على مستوى ألمانيا في المجاالت الخاصة بشئون المهاجرين وكذلك الجمعيات، بما في ذلك منح المساعدات المالية.

ىالسمشارة
يعد مكتب المفوضة لشئون االندماج والهجرة، المحطة األساسية والمباشرة للباحثين عن مساعدات ونصائح خاصة بسياسة االندماج 
وشئون األجانب، وكذلك المسائل القانونية واالجتماعية. يقوم العمل االستشاري بتوضيح المسائل المبهمة أو تقديم المساعدات لحل 

المشاكل واألزمات. أما بالنسبة للحاالت الفردية الصعبة، فيمكن إبالغها للجنة الحاالت المستعصية التي تنتمي إليها المفوضة.

ىوتهاجرلن ذلي ىألصلل ىألوتانية

الخاصة  األساسية  القضايا  في  االختصاص  ليشمل  المكتب  مهام  نطاق  في  توسعًا  يوليو/تموز من عام 2002 حدث  في شهر 
باالندماج االجتماعي والمجتمعي للمهاجرين ذوي األصول األلمانية، حيث تواجههم مشاكل ضمن عملية االندماج مشابهة لمشاكل 

مجموعات المهاجرين اآلخرين. 

ىوعتل ىإلعالتي
تدعو المفوضة لشئون االندماج والهجرة الرأي العام إلى االندماج واالنفتاح واالستعداد للتفاهم، وتزود سكان برلين من األلمان 
وغير األلمان بالمعلومات المهمة.كما يهدف العمل اإلعالمي إلى التعريف بمبادىء سياسة الهجرة والقرارات المتخذة في هذا 
الشأن، وأيضًا توفير المعلومات حول األسس القانونية. والهدف من التنظيمات والحمالت اإلعالمية تطبيع وترسيخ فكرة التضامن 
المجتمعي بين األلمان وغير األلمان من سكان برلين، بل وأيضًا التطرق إلى القضايا الراهنة وحاالت النزاع وتوفير فرصة إلقامة 

منتدى للحوار يناقش فيه مسائل خاصة بعملية االندماج. 

وهناك إمكانية للزائرين لطرح أسئلتهم الخاصة بسياسة االندماج ووضع ملتقى للمهاجرين في برلين لدى مراكز الخدمات.

 يمكن االطالع على آخر النشاطات المقدمة عن طريق زيارة موقع المفوضة لشئون االندماج والهجرة:
www.integrationsbeauftragte.berlin.de

اإللكتروني.  البريد  الحصول عليها مجانًا عبر  في  للراغبين  الشهرية   "Berlin international" اإلخبارية  الصحيفة  ُترسل 
newsletter@intmig.berlin.de :للتسجيل يرجى المراسلة عبر العنوان التالي

 

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 

http://www.berlin.de/lb/intmig/
http://www.berlin.de/lb/intmig/
mailto:newsletter%40intmig.berlin.de?subject=
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 تفلضة حكلتة بروين وشؤلن ىوهجرة لىالندتاج 
 Die Beauftragte des Senats für(

(Integration und Migration
)Dr. Monika Lüke( د. مونيكا لوكه

Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin :العنوان
)030( 9017-23 51 الهاتف: 
)030( 9017 2320 فاكس: 

Integrationsbeauftragte@   :البريد اإللكتروني
intmig.berlin.de

www.integrationsbeauftragte.  :الموقع على االنترنت
berlin.de

والسمفسارىت تن:  
09.00 – 13.00 ظهرًا اإلثنين، الثالثاء، الخميس 
15.00 – 18.00 مساءًا الخميس  
للرد على االستفسارات تليفون: 72 9017-23 )030(

ىوعالقات ىوعاتة: 
 )030( 9017-23 57 الهاتف: 
)030( 9017-2322 أو 

للمخابرة : 
 )030( 9017-2374 الهاتف: 

newsletter@intmig.berlin.de :البريد اإللكتروني

يتكلم الموظفون و الموظفات العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، 
اليونانية واإليطالية والكرواتية والبولندية والرومانية والروسية 

والصربية واإلسبانية والتركية والفيتنامية.

4-2 مفوضو شؤون االندماج بالدوائر المختلفة

يعمل بكل مكتب من مكاتب الدوائر ببرلين )BA( موظف أو موظفة مختص بشؤون االندماج، يسرهم تقديم كافة أشكال المساعدة 
في كل وقت عند الحاجة.

تكمب دىئرة شارولمنبلرغ فيلترسدلرف بروين 
Bezirksamt Charlottenburg-(

(Wilmersdorf von Berlin
الموظف المختص: مصطفى كاكماغولو

 Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin :العنوان
235 b غرفة رقم
10585 Berlin

)030( 902913329 هاتف: 
)030( 902912647 فاكس: 

integrationsbeauftragte@  :البريد االلكتروني 
charlottenburg-wilmersdorf.de

 تكمب دىئرة فريدريسشهاين كرليمسبرغ بروين 
(BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin(

الموظفة المختصة: ريجينا راينكه
 Yorkstraße 4-11, 10965 Berlin :العنوان

)030( 902983133 هاتف: 
)030( 902982515 فاكس: 

Regina.Reinke@ba-fk.  :البريد االلكتروني
verwalt-berlin.de

 تكمب دىئرة ويشمنبيرغ هلهينشلنهالزين بروين 
 BA Lichtenberg Hohenschönhausen(

)von Berlin
.N.N :الموظف المختص

Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin :العنوان
)030( 90296-3907 هاتف: 
)030( 90296-3309 فاكس: 

 تكمب دىئرة تارمسان هيلرسدلرف بروين 
(BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin(

الموظفة المختصة: إلينا ماربورغ
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin :العنوان

)030( 902932060/61 هاتف: 
)030( 902932055 فاكس: 

Elena.Marburg@  :البريد االكتروني 
ba-mh.verwalt-berlin.de

(BA Mitte von Berlin( تكمب دىئرة لسط بروين
.N.N

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin :العنوان
)030( 9018-33035 الهاتف: 
)030( 9018-32101 فاكس: 

integrationsbuero@  :البريد االلكتروني 
ba-mitte.verwalt-berlin.de

 تكمب دىئرة نليكلون بروين 
(BA Neukölln von Berlin(
الموظف المختص: أرنولد مينغلكوخ

Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin :العنوان
)030( 90239-2951 الهاتف: 
)030( 90239-3742 فاكس: 

Arnold.Mengelkoch@  :البريد االلكتروني 
bezirksamt-neukoelln.berlin.de

mailto:Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
mailto:Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
mailto:Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
http://www.integrationsbeauftragte.berlin.de
http://www.integrationsbeauftragte.berlin.de
mailto:newsletter@intmig.verwalt-berlin.de
mailto:integrationsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de
mailto:integrationsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de
mailto:integrationsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de
mailto:Regina.Reinke@ba-fk.verwalt-berlin.de
mailto:Regina.Reinke@ba-fk.verwalt-berlin.de
mailto:Elena.Marburg@ba-mh.verwalt-berlin.de
mailto:Elena.Marburg@ba-mh.verwalt-berlin.de
mailto:Elena.Marburg@ba-mh.verwalt-berlin.de
mailto:maryam.stibenz@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:maryam.stibenz@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:maryam.stibenz@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:Arnold.Mengelkoch@bezirksamt-neukoelln.berlin.de
mailto:Arnold.Mengelkoch@bezirksamt-neukoelln.berlin.de
mailto:Arnold.Mengelkoch@bezirksamt-neukoelln.berlin.de
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(BA Pankow von Berlin( تكمب دىئرة بانكلف بروين
الموظفة المختصة: كارين فوستن

Breite Str. 24A-26, 13187 Berlin :العنوان
)030( 90295-2524 الهاتف: 
)030( 90295-2230 فاكس: 
karin.wuesten@  :البريد االلكتروني 

ba-pankow.verwalt-berlin.de

 تكمب دىئرة رىينيكنسدلرف بروين 
(BA Reinickendorf von Berlin(

الموظف المختص: أوليفر رابيتش
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin :العنوان

)030( 90294-4125 الهاتف: 
)030( 90294-6326 فاكس: 
oliver.rabitsch@   :البريد االلكتروني

reinickendorf.berlin.de
www.berlin.de/reinickendorf :الموقع االلكتروني

(BA Spandau von Berlin( تكمب دىئرة شباندىل بروين
الموظفة المختصة: دوريس دوكه

Carl-Schurz-Str. 8, :العنوان 
 غرفة رقم 1201
13597 Berlin

)030( 90279-3940 هاتف: 
)030( 90279-7614 فاكس: 

integration@  :البريد االلكتروني 
ba-spandau.berlin.de

 تكمب دىئرة شميغليمس مسيلندلرف بروين 
(BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin(

الموظفة المختصة: مارينا رونكوروني
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin :العنوان

)030( 90299-3476 هاتف: 
)030( 90299-3382 فاكس: 

marina.roncoroni@  :البريد االلكتروني 
ba-sz.berlin.de

 تكمب دىئرة متبلهلف شلنبيرغ بروين 
(BA Tempelhof-Schöneberg von Berlin(

الموظفة المختصة: غابريله جون تانك 
 John-F.-Kennedy-Platz 1, 10825 :العنوان

Berlin
)030( 90277-6263 هاتف: 
)030( 90277-6344 فاكس: 

tank@ba-ts.verwalt-berlin.de  :البريد االلكتروني

 تكمب دىئرة مريبنلف كلبنيك بروين 
(BA Treptow-Köpenick von Berlin(

الموظف المختص: سفين شمول
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin :العنوان

)030( 90297-2307 هاتف: 
)030( 90297-2360 فاكس: 
sven.schmohl@  :البريد اإللكتروني 

ba-tk.verwalt-berlin.de

5- تصلحة ىألجانب

بالبت في تصاريح اإلقامة  المنوطة  المهاجرين في برلين، وهي الجهة  مصلحة األجانب هي الجهة الخدمية المختصة بشؤون 
النصائح واإلرشادات بكل نشاط بهدف  الخدمات وتقدم لهم  إنهائها. وتقوم مصلحة األجانب باإلشراف على طالبي  وكذلك في 

إيضاح الحالة القانونية الخاصة بهم بأسرع ما يمكن واتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة لذلك.

وتقدم الخدمات عادة في األقسام المختص لدولة المنشأ، وتقدم الخدمات في األقسام المركزية المختصة فيما لبعض األغراض 
المحددة لإلقامة )مثل الدراسة( واألشخاص المسموح لهم باإلقامة المؤقتة وطالبي اللجوء السياسي والذين دخلوا األراضي األلمانية 

بدون تصريح، بغض النظر عن الجنسية.

تكمب شؤلن ىوتلىطنين لحفظ ىونظام

تكمب شؤلن ىألجانب )قسم 5(
Friedrich-Krause-Ufer 24, :العنوان 

13353 Berlin
www.berlin.de/labo/abh الموقع اإللكتروني

مواعيد العمل: 
االثنين، الثالثاء: من 07:00 صباحَا حتى 02:00 مساًء 

الخميس: من 10:00 صباحًا حتى 06:00 مساًء
األربعاء، الجمعة: مغلق

وينصح بتحديد موعد مسبق قبل الزيارة.

وتحتوي مواقع مصلحة األجانب على اإلنترنت على أحدث المعلومات الخاصة بحق الحصول على اإلقامة، كما يمكن تحميل 
االستمارات وكتيبات اإلرشادات من على هذه الصفحات، هذا باإلضافة إلى قائمة بأرقام الهواتف وإمكانية تحديد مواعيد المقابلة.

 تكمب شؤلن ىوتلىطنين لحفظ
  ىونظام، تكمب شؤلن ىألجانب

مرحبًا بكم في برلين — تقدتة 
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ويمكن في كثير من األحوال حجز المواعيد لغرض منح اإلقامة أو تمديدها مباشرة من خالل اإلنترنت، صحيح أن هذه الخدمة 
ليس متاحة حتى اآلن لجميع الجنسيات ولكافة أغراض اإلقامة، إال أن العمل جاٍر على توسيع نطاق هذه الخدمة. ويمكن تحديد 
مواعيد المقابلة على اإلنترنت باللغتين اإلنجليزية واأللمانية من خالل صفحات مصلحة شؤون األجانب أو مباشرة عن طريق 

الرمز المربع التالي:

كما يمكن تخليص بعض الخدمات العامة الخاصة باإلقامة لدى أي من مكاتب خدمات المواطنين ببرلين: 

نقل اإلقامة إلى جواز سفر جديد  –
منح تصريح إقامة للطفل المولود في برلين  –

إصدار مصدقة خاصة بالحق في اإلقامة الدائمة  –

5-1 الدعم الخاص باإلقامة في الظروف المعيشية الخاصة 

إذا كان لديك تصريح إقامة مؤقت لضم الزوج أو الزوجة ثم حدث لك ظرف طارئ فسنقدم لك دعمًا إضافيا، مثل التعرض للعنف 
األسري. ويفهم تحت العنف األسري كل عنف بدني أو نفسي يمارس في إطار العالقة الزوجية أو الحياة المشتركة، فإذا قام الزوج 
بضربك أو تهديدك أو استغاللك عاطفيًا أو جنسيًا أو ماليًا، فيكون لك الحق في اإلعانة الخاصة. ويجب عليك حالة التعرض لهذه 
األمور التوجه إلى القسم المختص بالمهام النظامية )IV Z BO(، حيث يقوم موظفو القسم على فحص ضرورة منح تصريح 

إقامة جديد بسبب التعرض للعنف.

ال ينبغي أبدًا السكوت على التعرض للعنف األسري، فأنت لست المذنب، بل هو الفاعل. اتصل بالنجدة في حاالت الطوارئ على 
رقم 110. كما يمكنك أيضًا االستفادة من نصائح الخبراء المحترفين، مثلل موظفات الخط الساخن عند تعرض النساء واألطفال 

للعنف األسري )BIG-Hotline(، هاتف رقم: 00 03 611 )030(. للمزيد من المعلومات انظر فصل رقم 20.

كما تعتبر كل من اإلتجار بالبشر لغرض االستغالل الجنسي أو العمل، أو التوظيف الالشرعي للعمل تحت ظروف غير أخالقية، 
جرائم مستوجبة للعقوبة. ويجب عند التعرض ألي من تلك األحوال التوجه إلى القسم )IV Z 2( بمصلحة شؤون األجانب. ويمكن 

منح تصريح إقامة بشكل مؤقت في حالة ضرورة الحضور في اإلجراءات الجنائية أو االستعداد لإلدالء بالشهادة.
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22

 2-  الحياة في برلين: السكن، العمل، التربية، التعليم، 
اإلمكانيات التعليمية 

6- ىوسكن في بروين

إن أول قرار يتخذه حديثو اإلقامة ببرلين هو الخيار بين شراء سكن أو تأجيره. وعلى عكس الحال في المدن األوروبية األخرى، 
فجرت العادة على تأجير السكن. وهناك شركات إنشاء للمباني باإلضافة إلى التأجير الخاص.

ىسمئجار ىوسكن في بروين
تقدم برلين عرضًا كبيرًا من المنازل في جميع أحياء المدينة وبأسعار تناسب مع جميع الشرائح، وبالمقارنة مع الكثير من المدن 

ألمانية واألوروبية الكبرى فيالحظ انخفاض أسعار اإليجارات في برلين. 

6-1 البحث عن سكن

العروض  أغلب  وتنشر  المناسب،  السكن  على  للعثور  هينة  وسيلة  برلين  كبرى صحف  في  العقارات  في صفحات  البحث   إن 
في صحف نهاية األسبوع، كما أن هناك إصدارات مخصصة إلعالنات العقارات والباحثين عن السكن فقط. 

ويتيح اإلنترنت تكوين نظرة عن سوق العقارات، كما تقدم أغلب الصحف اليومية على صفحاتها على اإلنترنت إمكانية البحث 
اإللكتروني عن سكن أو نشر إعالن للبحث عن سكن. 

العقارات عبارة عن شركات خاصة  السماسرة، وسماسرة  الشاغرة من خالل  المنازل  إلى  الوصول  إلى ذلك فيمكن  باإلضافة 
تعمل على التوسط لتأجير المنازل. ويمكن الوصول لعناوين تلك الشركات عن طريق دليل األنشطة "Gelbe Seiten"، وهي 
مدرجة في الدليل تحت كلمات )Makler( أو )Immobilienmakler(، وعادة ما تطلب هذه الشركات عمولة نظير خدمة 

توفير العقار. 

كما يمكن االستعالم في مكاتب السكن بالدوائر اإلدارية أثناء البحث عن السكن، حيث تقدم تلك المكاتب معلومات عن الجمعيات 
السكنية في المدينة، كما أنها تقدم منازل لإليجار. وتوجد مكاتب السكن في مصالح الدوائر اإلدارية التابعة لها. ويمكن مطالعة 

العناوين في الفصل 3.

6-2 حساب قيمة اإليجار

اإليجار هو المبلغ الذي يدفعه المستأجر كل شهر للمؤجر، ويضاف إلى هذا المبلغ نفقات إضافية، مثل إزالة القمامة، وتنظيف 
الشارع والمبنى، والتدفئة والماء.

يتوقف حجم بعض التكاليف اإلضافية على حسب االستخدام الشخصي، مثل تكاليف التدفئة، بينما يتم احتساب بعض الخدمات 
األخرى على حسب مساحة المنزل بالنسبة للمستأجر، وعادة ما يتم الحصول على الغاز والكهرباء وخطوط الهاتف من الشركات 
مقدمة الخدمة مباشرة وليس عن طريق المؤجر. وللحصول على تلك الخدمات يجب إبرام عقد مع كل من هذه الشركات، ويتم 
احتساب مبلغ إجمالي لكل من التكاليف اإلضافية للسكن وكذلك تكاليف الكهرباء والغاز يدفع كل شهر، ويحصل المستأجر مرة 

في العام على فاتورة سنوية مفصلة وأكثر دقة. 
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مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

كيف يتكن ملفير ىوطاقة؟
االستهالك،  حجم  على  احتسابها  في  تعتمد  التي  الخدمات  استهالك  تقنين  خالل  من  المال  من  كثير  توفير  للمستأجر  يمكن 
استهالك  توفير  كيفية  عن  إرشادية  معلومات  للخدمات  المقدمة  الشركات  وتقدم  الطبيعي،  والغاز  والكهرباء  التدفئة  مثل 
غازاغ  وشركة   ،)www.vattenfall.de( اإلنترنت  على  وعنوانها   ،)Vattenfall( فيتلفال  شركة  مثل  والغاز،  الكهرباء 
التدفئة  عن  معلومات  على  مجانًا  الحصول  يمكن  كما   ،)www.gasag.de( اإللكتروني  وعنوانها   ،)GASAG(
تقنين  شركة  في  المختصين  المهندسين  خالل  من  الطاقة  وتوفير  الشمسية  الطاقة  وتكنولوجيا  الحرارة  وعزل  الساخن  والماء 
اإلنترنت:  على  الموقع   ،)Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.V.( الطاقة   استخدام 

.)www.gre-online.de(

ىوجدلل ىوتعياري ولسكن في بروين
يقدم الجدول المعياري للسكن نظرة إرشادية على أسعار اإليجار المتعارف عليها في كل حي، حيث يأخذ الجدول في مقارنة أسعار 
المنازل المتشابهة نوع البناية ومساحتها وتجهيزها وخصائصها. ويختص الجدول المعيارى بشكل مباشر فقط بالمساكن الغير 

مقيدة بسعر في منازل المتعددة األسر التي أصبحت جاهزة للسكن ابتداء من 30 سبتمبر/أيلول 1999. 

ويعبر الجدول المعياري أسعار اإليجار المتعارف عليها للمساكن المتشابهة في كل حي باليورو لكل متر مربع على أساس صافي 
اإليجار )اإليجار بدون التكاليف اإلضافية(. وال تدخل الخدمات التالية في صافي اإليجار:

تكاليف التدفئة المركزية والماء الساخن   –
"صافي" التكاليف التشغيلية   –

عدم وجود زيادات ناتجة عن التأثيث أو اإليجار من الباطن   –
عدم وجود زيادات الستخدام مساحة السكن ألغراض أخرى غير السكن  –

ويمكن الحصول على الجدول المعياري للسكن لدى

(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt( لزىرة مطلير ىوتدينة لىوتدينة
الموظفة المختصة: كريستينا راينيكر

Württembergische Straße 6, 10707 Berlin :العنوان
)030( 90139-4777  الهاتف: 
)030( 90139-4732 فاكس: 

 christina.rienaecker@senstadtum.berlin.de  :البريد اإللكتروني

تود  الذي  الحي  عن  استفسار  وإرسال  اإلنترنت  شبكة  في  الموجود  المعياري  بالجدول  االنتفاع  أيضًا  يمكن   كما 
المدينة:  لتطوير  الوزراء  مجلس  إدارة  صفحات  على  من  المعياري  الجدول  على  الحصول  ويمكن  فيه.   السكن 

)stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/(

6-3 المنظمات السكنية

في حالة وجود أسئلة عن موضوعات السكن واإليجار يمكن االستعانة أيضًا المنظمات السكنية في الحصول على النصائح 
واإلرشادات وكذلك المعلومات عن حقوق المستأجر، مثل عيوب السكن أو مغادرة السكن.

 جتعية ىوتسمأجرين ببروين 
)Berliner Mieter Gemeinschaft e.V.(
Möckernstraße 92,10963 Berlin :العنوان

)030( 216 80 01 الهاتف: 
)030( 216 85 15 فاكس: 

bmg@ipn.de البريد اإللكتروني: 
www.bmgev.de :الموقع على اإلنترنت

ىمحاد ىوتسماجرين ببروين
Berliner Mieterverein e.V.

 Landesverband Berlin im Deutschen
Mieterbund e.V.

 Hauptgeschäftsstelle: Behrenstraße :العنوان
1c, 10117 Berlin )بالقرب من بوابة براندنبورغ(

)030( 22 62 6-0 الهاتف: 
)030( 22 62 61 61 فاكس: 

bmv@berliner-mieterverein.de  :البريد اإللكتروني
www.berliner-mieterverein.de :الموقع على اإلنترنت

http://www.vattenfall.de/de/privatkunden.htm
http://www.gasag.de/Privatkunden/Seiten/default.aspx
http://www.energietelefon.de/
http://www.gre-online.de/
mailto:christina.rienaecker@senstadtum.berlin.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
mailto:bmg@ipn.de
http://www.bmgev.de/
mailto:bmv@berliner-mieterverein.de
http://www.berliner-mieterverein.de/
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 ىمحاد حتاية ىوتسمأجر 
(Mieterschutzbund Berlin e.V.(

Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin :العنوان
)030( 882 30 85 الهاتف: 
)030( 882 77 00 فاكس: 

zentrale@  :البريد اإللكتروني 
mieterschutzbund-berlin.de

فرع تلورشمرىسه
Müllerstraße 53, 13349 Berlin :العنوان

)030( 452 909 31 الهاتف: 
)030( 452 909 35 فاكس: 
filiale-wedding@  :البريد اإللكتروني 

mieterschutzbund-berlin.de

فرع ملرشمرىسه
 Torstraße 25, 10119 Berlin :العنوان

)030( 2 01 15 27 الهاتف: 
)030( 2 01 15 96 فاكس: 
Filiale-torstrasse@  :البريد اإللكتروني 

mieterschutzbund-berlin.de

فرع زلنيناويه
Sonnenallee 95, 12045 Berlin :العنوان

)030( 6 87 01 21 الهاتف: 
)030( 6 82 11 47 فاكس: 

filiale-neukoelln@  :البريد اإللكتروني 
mieterschutzbund-berlin.de

www.mieterschutzbund-  :الموقع على اإلنترنت
berlin.de

6-4 التسجيل اإللزامي

يسود في برلين – على غرار جميع األراضي األلمانية – قانون التسجيل اإللزامي لإلقامة، ويقصد بذلك أن على كل من ينتقل 
 )Meldegesetz( إلى سكن في برلين أن يسجل نفسه في مصلحة التسجيل. وتنص المادة 11 من قانون التسجيل في برلين 
على ضرورة التسجيل خالل أسبوعين من تاريخ االنتقال إلى السكن. ويتم التسجيل لدى مكاتب خدمات المواطنين في الدوائر 

المختلفة. ويمكن مطالعة عناوين المكاتب بالدوائر المختلفة في الفصل رقم 3.

7- ىوعتل في بروين

هل تبحث عن عمل أو تريد الحصول على إرشادات لعمل جديد؟ إن كال األمرين يستغرق الكثير من الوقت، ولكن ال يجب تفقد 
األمل إن لم يجٍر هذا األمر بسرعة. ويسر بعض الجهات تقديم يد المساعدة في هذه األمور، مثل وكاالت العمل!

7-1 التوسط للعمل: وكاالت العمل

تعمل وكاالت العمل على توفير أماكن العمل والتدريب المهني وتقدم النصائح واإلرشادات لكل من أصحاب األعمال والباحثين 
عن العمل، كما تزيد من إمكانيات التشغيل من خالل دعم التدريب المهني وإعادة التأهيل المهني. وتقوم وكاالت العمل أيضًا 
بالتوسط من أجل التعليم المهني والتكميلي. وتتشابك إعالنات الوظائف والبحث عن الوظائف في كافة أنحاء ألمانيا، بحيث تتاح 

نظرة على سوق العمل في كافة أنحاء ألمانيا للباحثين عن العمل من المستعدين لالنتقال إلى مدن أخرى من أجل التوظف.

كما تقوم مراكز االستعالمات المهنية بمساعدتك في اختيار المهنة التي تود أن تتعلمها أو الدراسة التي تريد إتمامها. ويمكن ألي 
فرد الحصول على االستشارة المهنية أو االستعانة بوساطة التوظيف بغض النظر عن دفع أية أتعاب مسبقًا. وقد تقدم الوكاالت 

أيضًا إعانة للتأهيل المهني.

يمكن الحصول على عرض شامل للمعلومات المتعلقة بأية اتفسارات لدى وكاالت العمل.

تلىقع تكمب ىوعتل ىالمحادي )Bundesagentur für Arbeit( على شبكة ىإلنمرنت
يتيح موقع الوظائف البحث الهادف عن فرص العمل في ألمانيا وإمكانيات التدريب المهني، حيث يتم عن طريق هذا الموقع 

تخزين بيانات المستخدم وترتيبها وتحرير طلب عمل كامل وكذلك التقدم مباشرة عبر اإلنترنت للحصول على عمل. 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

mailto:zentrale@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:zentrale@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:zentrale@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:filiale-wedding@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:filiale-wedding@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:filiale-wedding@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:Filiale-torstrasse@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:Filiale-torstrasse@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:Filiale-torstrasse@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:filiale-neukoelln@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:filiale-neukoelln@mieterschutzbund-berlin.de
mailto:filiale-neukoelln@mieterschutzbund-berlin.de
http://www.mieterschutzbund-berlin.de
http://www.mieterschutzbund-berlin.de
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/24
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بيروفنت )BERUFENET( شبكة للوظائف، وهي موقع على اإلنترنت تابع لمكتب العمل االتحادي يقدم معلومات عن طبيعة 
ما يقرب من 3200 وظيفة حالية و4800 وظيفة مخزنة، وتتشكل الوظائف حسب جدول موحد يتكون مما يصل إلى 60 خانة 

معلومات لكل وظيفة. 

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

كورسنت )KURSNET( موقع تابع أيضًا لمكتب العمل االتحادي )BA( يختص بالتعليم المهني والتكميلي، وهو يعتبر أكبر 
قواعد البيانات في ألمانيا الخاصة بالتعليم المهني والتكميلي، حيث يقدم قرابة 1.2 مليون فعالية تعليمية. 

/http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs وباإلضافة إلى ذلك فهناك أيضًا وكاالت العمل من أجل التأمين 
كامل،  بدوام  العمل  القدرة على  أو عدم  العمل  إفالس صاحب  أو  الوظائف  فقدان  في حاالت  المساعدة  تقدم  التي   االجتماعي، 
حيث تقدم الوكالة في تلك الحاالت إعانة البطالة أو إعانة العمل القصير أو إعانة اإلفالس. وهناك قواعد خاصة تسري للعاملين 

.)Winterbauförderung( في قطاع البناء، ما يسمى دعم الشتوية لقطاع البناء

 و تختص وكاالت العمل بتقديم الدعم الوظيفي ألصحاب اإلعاقات وتوفير الخدمات التي تمكنهم من الحصول على الوظائف، 
كما يمكن أيضًا التقدم بطلب لدى وكاالت العمل وصناديق األسرة للحصول منحة الطفل.

فيما يلي عناوين ومواعيد عمل مكاتب العمل اإلقليمية ببرلين:

 تكمب ىوعتل ىالمحادي
(Agentur für Arbeit Berlin Mitte(

 فرع فريدريشسهاين كرليمسبيرغ 
(Geschäftsstelle Friedrichshain-Kreuzberg(
Charlottenstraße 87-90, 10969 Berlin :العنوان

555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 
664466-01801 )أصحاب األعمال(   

)030( 5555 994 060 فاكس: 
Berlin-Mitte@arbeitsagentur.de  :البريد اإللكتروني

(Geschäftsstelle Müllerstraße( فرع تلورشمرىسه
Müllerstraße 16, 13353 Berlin :العنوان
555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 

664466-01801 )ألصحاب األعمال(   
)030( 5555 844040 فاكس: 

 Muellerstraße@arbeitsagentur.de :البريد اإللكتروني

(Geschäftsstelle Lichtenberg( فرع ويشمنبرغ
Gotlindestraße 93, Haus 2, 10365 Berlin :العنوان

555111-01801 )للموظفين( الهاتف: 
664466-01801 )أصحاب األعمال(  

)030( 5555 88 4999 فاكس: 
Lichtenberg@arbeitsagentur.de :البريد اإللكتروني

 فرع تارمسان هيلرسدلرف 
(Geschäftsstelle Marzahn-Hellersdorf(

 Janusz-Korcak-Straße 32, 12627 Berlin :العنوان
555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 

664466-01801 )أصحاب األعمال(  
)030( 5555 89 1599 فاكس: 

Marzahn-Hellersdorf@  :البريد اإللكتروني 
arbeitsagentur.de

المواعيد:
08:00 صباحًا – 04:00 مساًء االثنين والثالثاء 
08:00 صباحًا – 06:00 مساًء الخميس  
08:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا األربعاء والجمعة 

مكتب العمل االتحادي بشمال برلين
 Geschäftsstelle( فرع شارولمنبلرغ فيلترسدلرف

(Charlottenburg – Wilmersdorf
 Königin-Elisabeth-Str. 49, 14059 Berlin :العنوان

555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 
664466-01801 )أصحاب األعمال(  

)030( 5555 704 444 فاكس: 
 Berlin-Nord@arbeitsagentur.de البريد اإللكتروني: 

(Geschäftsstelle Pankow( فرع بانكلف
 Storkower Str. 120, 10407 Berlin :العنوان

555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 
664466-01801 )أصحاب األعمال(  

)030( 5555 851 596 فاكس: 
 Pankow@arbeitsagentur.de :البريد اإللكتروني

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/Daneben
mailto:Berlin-Mitte@arbeitsagentur.de
mailto:Muellerstra%20e%40arbeitsagentur.de?subject=
mailto:Lichtenberg@arbeitsagentur.de
mailto:Marzahn-Hellersdorf@arbeitsagentur.de
mailto:Marzahn-Hellersdorf@arbeitsagentur.de
mailto:Marzahn-Hellersdorf@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord@arbeitsagentur.de
mailto:Pankow@arbeitsagentur.de
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 فرع رىينيكنسدلرف 
(Geschäftsstelle Reinickendorf(

Innungsstraße 40, 13509 Berlin :العنوان
555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 

664466-01801 )أصحاب األعمال(  
)030( 5555 86399 فاكس: 
Reinickendorf@  :البريد اإللكتروني

 arbeitsagentur.de

(Geschäftsstelle Spandau( فرع شباندىل
Streitstraße 6-7, 13587 Berlin :العنوان
555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 

664466-01801 )أصحاب األعمال(  
)030( 5555 712 444 فاكس: 

Spandau@arbeitsagentur.de :البريد اإللكتروني

المواعيد:
08:00 صباحًا – 04:00 مساًء االثنين والثالثاء: 

األربعاء والجمعة: 08:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا 
08:00 صباحًا – 06:00 مساًء  الخميس: 

 مكتب العمل بمنطقة جنوب برلين 
)Agentur für Arbeit Berlin Süd(

(Geschäftsstelle Neukölln( فرع نليكلون
Sonnenallee 282, 12057 Berlin :العنوان

555111-01801 )للموظفين( الهاتف: 
664466-01801 )أصحاب األعمال(  

)030( 5555 774 444 فاكس: 
berlin-sued@arbeitsagentur.de  :البريد اإللكتروني

 فرع مريبملف كلبنيك 
(Geschäftsstelle Treptow-Köpenick(

 Pfarrer-Goosmann-Straße 19, :العنوان
12489 Berlin

555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 
664466-01801 )أصحاب األعمال(  

)030( 5555 781 505 فاكس: 
Treptow-Koepenick@  :البريد اإللكتروني 

 arbeitsagentur.de

 فرع متبلهلف شلنيبرغ 
(Geschäftsstelle Tempelhof-Schöneberg(

Alarichstraße 12-17, 12105 Berlin :العنوان
555111-01801 )للموظفين( الهاتف: 

664466-01801 )أصحاب األعمال(  
)030( 5555 833 333 فاكس: 

Tempelhof-Schoeneberg@  :البريد اإللكتروني 
 arbeitsagentur.de

 فرع شميغليمش مسيلندلرف 
(Geschäftsstelle Steglitz-Zehlendorf(

Händelplatz 1, 12203 Berlin :العنوان
555111-01801 )للموظفين(  الهاتف: 

664466-01801 )أصحاب األعمال(  
)030( 5555 814 999 فاكس: 

Steglitz-Zehlendorf@  :البريد اإللكتروني 
 arbeitsagentur.de

المواعيد:
08:00 صباحًا – 04:00 مساًء االثنين والثالثاء: 

08:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا  األربعاء والجمعة: 
08:00 صباحًا – 06:00 مساًء الخميس: 

ترىكز ىولظائف
مراكز الوظائف جمعية مشتركة بين المكاتب في الدوائر المختلفة ومكتب العمل، ويتم تقديم الخدمات عن طريق العمل المشترك 

 .)SGB II( طبقًا لقانون الشؤون االجتماعية

تأخذ مراكز الوظائف على عاتقها دعم التعليم التكميلي والمهني أثناء البحث عن عمل وتوفير خدمات تأمين المعيشة، إعانة البطالة 
.)Arbeitslosengeld II(

وتهدف خدمات اإلعانة واإلرشاد والوساطة لقانون الشؤون االجتماعية )Sozialgesetzbuch II( إلى دعم جميع القادرين 
اإلمكان.  قدر  األساسية  التأمينات  عن  وباستقالل  الخاصة،  وأموالهم  بعملهم  ذويهم  ومعيشة  معيشتهم  لتمويل  الكسب   على 
الحاالت  إلدارة  متخصصون  مسؤولون  هناك  أن  كما  الهدف،  هذا  تحقيق  بغية  العون  يد  الوظائف  مراكز  في  العاملون  ويقدم 

للمساعدة في المشاكل الفردية.

(Arbeitslosengeld II( إعانة ىوبطاوة تن ىودرجة ىوثانية

يحق الحصول على منحة إعانة البطالة )Arbeitslosengeld II( جميع األفراد القادرين على الكسب من سن 15 عامًا وحتى 
الحد القانوني للعمر المحدد من سن 65 وحتى 67 عامًا. والشخص القادر على الكسب هو كل من لديه القدرة الصحية على العمل 

ثالث ساعات يوميًا على األقل.

ويحق الحصول على تلك المنحة كل من ليس لديه القدرة نهائيًا أو بشكل غير كاف على تمويل معيشته أو معيشة األفراد المقيمين 
معه بقوته وماله، وبخاصة من دخله أو ماله الذي يحصل عليه لوجوده في عمل مقبول.
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 فرع شارولمنبلرغ فيلترسدلرف 
(Jobcenter Charlottenburg – Wilmersdorf(

Bundesallee 206, 10717 Berlin :العنوان
)030( 5555 32 2222 الهاتف: 
)030( 5555 32 6993 فاكس: 

jobcenter-charlottenburg-  :البريد اإللكتروني 
wilmersdorf@jobcenter-ge.de

 فرع فريدريشسهاين كرليمسبيرغ 
(Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg(

Rudi-Dutschke-Straße 3, 10969 Berlin :العنوان
)030( 5555 44 2222 الهاتف: 
)030( 5555 44 1003 فاكس: 

jobcenter-friedrichshain-  :البريد اإللكتروني
kreuzberg@jobcenter-ge.de

(Jobcenter Lichtenberg( فرع ويشمنبرغ
Gotlindestraße 93, 10365 Berlin :العنوان

)030( 5555 88 2222 الهاتف: 
)030( 5555 88 3999 فاكس: 

jobcenter-berlin-lichtenberg@  :البريد اإللكتروني
jobcenter-ge.de

 فرع تارمسان هيلرسدلرف 
(Jobcenter Marzahn-Hellersdorf(

Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin :العنوان
)030( 5555 48 2222 الهاتف: 
)030( 5555 48 6666 فاكس: 

jobcenter-marzahn-  :البريد اإللكتروني
hellersdorf@jobcenter-ge.de

(Jobcenter Berlin Mitte( فرع لسط بروين
Sickingenstraße 70, 10553 Berlin :العنوان

)030( 5555 45 2222  الهاتف: 
)030( 5555 45 6602 فاكس: 

jobcenter-berlin-mitte@  :البريد اإللكتروني 
jobcenter-ge.de

(Jobcenter Neukölln( فرع نليكلون
Mainzer Str. 27, 12053 Berlin :العنوان

)030( 5555 79 2222 الهاتف: 
)030( 5555 74 7777 فاكس: 

jobcenter-neukoelln@  :البريد اإللكتروني
jobcenter-ge.de

(Jobcenter Pankow( فرع بانكلف
Storkower Straße 133, 10407 Berlin :العنوان

)030( 5555 34 2222 الهاتف: 
)030( 5555 34 6899 فاكس: 

jobcenter-berlin-pankow@  :البريد اإللكتروني 
jobcenter-ge.de

(Jobcenter Reinickendorf( فرع رىينيكنسدلرف
Miraustraße 54, 13509 Berlin :العنوان

)030( 5555 36 2222  الهاتف: 
)030( 5555 36 6978 فاكس: 

jobcenter-berlin-reinickendorf@  :البريد اإللكتروني
 jobcenter-ge.de

(Jobcenter Spandau( فرع شباندىل
Altonaer Straße 70/72, 13581 Berlin :العنوان

)030( 5555 71 2222  الهاتف: 
)030( 5555 71 6009 فاكس: 

jobcenter-spandau@  :البريد اإللكتروني
jobcenter-ge.de

 فرع شميغليمش مسيلندلرف 
(Jobcenter Steglitz-Zehlendorf(

Birkbuschstraße 10, 12167 Berlin :العنوان
)030( 5555 76 2222 الهاتف: 
)030( 5555 76 7777 فاكس: 

jobcenter-steglitz-zehlendorf@  :البريد اإللكتروني
 jobcenter-ge.de

 فرع متبلهلف شلنيبرغ 
(Jobcenter Tempelhof-Schöneberg(

Wolframstraße 89-92, 12105 Berlin :العنوان
)030( 5555 80 2222 الهاتف: 
)030( 5555 80 7777 فاكس: 

jobcenter-tempelhof-schoeneberg@  :البريد اإللكتروني
jobcenter-ge.de

(Jobcenter Treptow-Köpenick( فرع مريبملف كلبنيك
 Groß-Berliner-Damm 73a-e, :العنوان 

12487 Berlin
)030( 5555 75 2222 الهاتف: 
)030( 5555 75 6669 فاكس: 

jobcenter-treptow-koepenick@  :البريد اإللكتروني
jobcenter-ge.de

7-2 من له الحق في العمل؟

يشترط للبدء في عمل عادة الحصول على تصريح باإلقامة ينص نصًا صريحًا على أحقية العمل، ويسري هذا على التوظيف 
واألعمال الحرة على حد سواء.

ويمنح هذا التصريح في كثير من األحوال مباشرة مع تصريح اإلقامة المرتبط به، ويمكن في بعض تصاريح اإلقامة عدم التصريح 
بمزاولة عمل إال بعد صدور موافقة مكتب العمل أو إبداء موقف إيجابي من قبل الوزارة المختصة بالشؤون االقتصادية. 

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 
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للبدء  إذن  أو  تصريح  وسويسرا  والنرويج  وليشتنشتاين  أيسالندا  دول  جنسيات  حاملي  أو  األوروبي  االتحاد  مواطنو  يحتاج   ال 
في عمل، وتسري القواعد االنتقالية على مواطني بلغاريا ورومانيا حتى 2013-12-31.

يمكن لمعرفة مزيد من المعلومات بخصوص قواعد التوظيف أو العمل الحر لألجانب االطالع على موقع مصلحة شؤون األجانب 
للعمالة  التوسط  مركز  االتحادي،  العمل  مكتب  موقع  على  أو   ،www.berlin.de/labo/abh التالي:  العنوان  على  ببرلين 

.www.zav.de األجنبية والمتخصصة

7-3 التأمين االجتماعي والضرائب

 ،)Sozialversicherungsausweis( وبطاقة إلثبات التأمين االجتماعي )Steuerkarte( يحتاج كل موظف بطاقة ضريبية
ويعتبر مكتب خدمات المواطنين بالدائرة المسجل بها محل اإلقامة المسؤول عن إصدار البطاقة الضريبية، بينما يمكن الحصول 
على بطاقات التأمين االجتماعي لدى مؤسسات تأمين المعاش التقاعدي. وعند بدء العمل ألول مرة تقوم الجهة صاحبة العمل عادة 

بتسجيل الموظف ليحصل بعد ذلك على رقم تأميني وبطاقة التأمين االجتماعي.

وتقوم  االجتماعية،  التأمينات  ورسوم  الضرائب  منه  يخصم  الذي  الدخل،  إجمالي  مبلغ  على  عادة  العمل  عقد  في  االتفاق   يتم 
الجهة صاحبة العمل مباشرة بذلك األمر. ويطلق على ما يتم دفعه بعد ذلك صافي الدخل، ويوضح بيان الراتب تفاصيل إجمالي 

وصافي الدخل.

وتؤدي أقساط التأمينات االجتماعية التي يدفعها الموظف وصاحب العمل إلى أحقية الفرد في االنتفاع بالتأمينات في حاالت المرض 
أو الحوادث أو الشيخوخة والحاجة إلى الرعاية والعْجز 

وتعرف األقساط التي يتم دفعها شهريًا للتأمين الصحي وتأمين إعانة البطالة وتأمين المعاش التقاعدي والرعاية برسوم التأمينات 
االجتماعية )Sozialabgaben(، ويرتبط حجم تلك الرسوم بدخل الفرد، ويتحمل صاحب العمل نصف دفع تلك الرسوم، ويتم 

خصم الجزء الذي يدفعه الموظف من الراتب مباشرة، ويتوجب على صاحب العمل تحويل المبالغ إلى شركات التأمين.

 )Steuerklasse( يتم خصم الضرائب على الراتب اإلجمالي، وتتحدد نسبة الضرائب حسب قدر الراتب، كما أن هناك ستة فئات
مدرج بها نسبة الضرائب المدفوعة تتحدد على أساس الحالة العائلية، حيث تتحدد كل فئة يدرج فيها الموظف على أساس كونه 
أعزب أو متزوج، وإن كان لديه أطفال، وإن كان "متقاٍض ثان" في العالقة الزوجية )Zweit-Verdiener(. وإن كان كل من 
الزوج والزوجة يعمالن بأجرين مختلفين خاضعين للضرائب اإللزامية فيمكن أن يفيد تنسيق بعض الفئات الضريبية في زيادة 
دخليهما. ويتم تقييد البيانات الخاصة بنوع الفئة الضريبية واألطفال في البطاقة الضريبية التي تصدر من مكاتب شؤون المواطنين.

تبقى البطاقة الضريبية لدى صاحب العمل الذي يقوم بدوره بتسجيل الراتب وبيانات أخرى في البطاقة. ويتم خصم الضرائب من 
الراتب مباشرة كل شهر. 

االستشارات  مكاتب  أو  الضريبية  االتحادات  أحد  في  االستعالم  ويجب  الضرائب.  السترجاع  بطلب  التقدم  الحقًا  ويمكن 
على  الحصول  ويمكن  الشأن.  هذا  في  معلومات  بتقديم  الضرائب  مصالح  تلتزم  كما  األمر،  هذا  إتمام  كبفية  عن  الضريبية 
أيضًا  وبالطبع  الضريبية،  االستشارات  مكاتب  أو  مباشرة   )Finanzamt( الضرائب  مصلحة  لدى  المعلومات  من  المزيد 
معلومات  كتيب  االتحادية  المالية  وزارة  وتتيح   .)www.finanzamt.de( الضرائب  موقع مصلحة  في  اإلنترنت  شبكة  من 
اإلنترنت  على  موقعها  في  الياء(  إلى  األلف  من  الضرائب  )بالعربية:   ،)Steuern von A bis Z( بعنوان  الضرائب   عن 

.)www.bundesfinanzministerium.de(

http://www.berlin.de/labo/auslaender/dienstleistungen/
http://www.zav.de/
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/FinanzverwaltungDerLaender/finanzverwaltungderlaender_node.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
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7-4 تمثيل المصالح

يمكن في جميع الشركات الخاصة )مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة GmbH، أو الشركات المساهمة AG( التي يبلغ عدد 
العاملين فيها خمسة أفراد على األقل تشكيل تجلس منتخب للعمال، يأخذ على عاتقه تمثيل مصالح العمال أمام صاحب العمل. 

وعادة ما يعمل مجلس العمال وصاحب العمل سويًا مع النقابات الممثلة داخل المؤسسة واتحادات أصحاب العمل.

 يتم انتخاب مجلس العمال من العاملين في الشركة بغض النظر عن جنسياتهم، ويراقب مجلس العمال االلتزام بالقوانين السارية 
جميع  معاملة  في  المساواة  على  وكذلك  الشركة  في  تتم  التي  واالتفاقات  التعرفة  المحددة  والعقود  الحوادث  من  الوقاية  ولوائح 
الموظفين بالشركة، حيث يحظر التمييز في المعاملة بسبب األصل أو الدين أو الجنسية أو العرق أو الموقف السياسي أو العمل 

النقابي، أو التفريق في المعاملة على أساس الجنس أو التوجه الجنسي.

ويعتبر دعم إدماج العاملين األجانب وبث روح التفاهم بينهم وبين الموظفين األلمان أحد المهام األساسية لمجلس العمال، كما يمكن 
له اتخاذ إجراءات تمنع العنصرية وكراهية األجانب داخل الشركة، حيث يحق له المطالبة بإبعاد أحد العاملين بالشركة بسبب 

ارتكابه ألفعال عنصرية أو لكراهية األجانب وكذلك رفض تعيين الشركة لموظف بسبب مثل تلك األفعال.

إضافة إلى ذلك، يحق لمجلس العمال المشاركة في األمور االجتماعية واالقتصادية وشؤون األفراد، حيث يجب عليه على سبيل 
المثال المشاركة في تنظيم الساعات اإلضافية أو تقليص وقت الدوام، كما أنه يملك حق المشاركة في الرأي عند تعيين أو فصل 
العمال وكذلك أثناء وضع الخطط االجتماعية في حاالت حدوث تغيير في الشركة أو إيقاف نشاطها على سبيل المثال. وقد قامت 
مجالس العمال في كثير من الشركات بإبرام اتفاقيات مع أصحاب األعمال تدعم المساواة وتحمي العاملين من التعرض للتمييز 

واالضطهاد.

7-5 العمل الحر

بالعمل"  "يسمح  الفرعي  الشرط  على  صراحة  اإلقامة  تصريح  ينص  أن  بشرط  الحر  العمل  ألمانيا  في  للمهاجر   يحق 
)Erwerbstätigkeit gestattet( أو عبارة "يسمح بالعمل الحر" )Selbständige Tätigkeit gestattet( وأن يذكر 

صراحة في تصريح اإلقامة توصيف واضح للعمل الحر. 

ويمكن لمصلحة شؤون األجانب بعدئذ تغيير عبارة استثناء مزاولة العمل الحر بناء على طلب يقدم لهذا الغرض في حالة وجود 
مصلحة عامة.

ويمنح تصريح اإلقامة لغرض مزاولة العمر الحر في حالة وجود أثر إيجابي لهذا العمل على الوضع االقتصادي في برلين، 
ويجري تقييم وجود هذا األثر اإليجابي باالشتراك مع وزارة الشؤون االقتصادية بناء على عدة معايير مختلفة، مثل فكرة العمل 

وحجم رأس المال، والخبرات اإلدارية أو حجم المساهمة في البحث العلمي واالبتكار. 

وال يحتاج مواطني االتحاد األوروبي أو دول أيسالندا والنرويج وسويسرا إلى تصريح أو إذن بغرض العمل الحر.

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 
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(Bundesweite Agentur für Gründerinnen( يمكن االستعالم أيضًا لدى: ىولكاوة ىالمحادية وتؤسسي ىألعتال
مساًء،   08:00  – صباحًا   08:00 الخميس:  إلى  )االثتين   ،030-340 60 65 60 ىوساخن:  ىوخط  عبر  المختصون  يقدم 
الجمعة: 08:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا( عن العروض االستشارية المتاحة في المنطقة. كما يمكن مراسلة الوكالة أيضًا بالبريد 

bga@gruenderinnenagentur.de :ىإلوكمرلني على عنلىن

www.existenzgruenderinnen.de :الموقع على اإلنترنت

7-6 ىالعمرىف باوتؤهالت ىألجنبية 

ويمكن   .2012 أبريل   1 من  ابتداء  التطبيق  حيز  الخارج  في  األجنبية  المؤهالت  االعتراف  لتحسين  االتحادي  القانون  دخل 
للحاصلين على المؤهالت من الخارج التقدم بطلب لالعتراف الرسمي بالشهادة، بغض النظر عن بلد المنشأ أو شكل اإلقامة. 

يسري القانون على جميع األعمال التي تدخل في دائرة اختصاص الحكومة )مثل جميع التخصصات العملية التعليمية الثالثمائة 
والخمسين، األطباء، متخصصي العالج الطبيعي، ممرضي المسنين(. 

وال يسري هذا القانون االتحادي على بعض المهن، مثل المربين والمدرسين والمهندسين، حيث أن هذه المهن خاضعة لقواعد 
قانون الوالية الذي ينتظر صدوره قريبًا. 

وليست هناك جهة مركزية مختصة باالعتراف بشهادات التعليم األجنبية، ويمكن االستفسار لدى شبكة "االندماج عبر التأهيل" 
)IQ Netzwerk( عن إمكانية االعتراف بشهادة التخرج. كما تقوم الشبكة بتقديم كافة أشكال المساعدة بداية من االستشارة 

األولى وحتى تقديم الطلب وما يتلو ذلك. 

كما يقوم العاملون بالشبكة بتقديم المساعدة في البحث عن التأهيل المناسب وإيضاح تمويل هذا التأهيل، باإلضافة إلى المساعدات 
واإلعانات المصاحبة للوظائف. 

تقدم شبكة االندماج عبر التأهيل )IQ Netzwerk( ببرلين الخدمات التالية: 

ىوجهة ىوتركزية ىأللوى والعمرىف باوتؤهالت

االستشارة األولى بشأن طرق االعتراف بالمؤهل، واألسس القانونية، وفحص الحق في القيام بإجراء التأكد من كفاءة المؤهل،   –
واالختبار األولي لتحديد طبيعة المهنة المشار إليها، واستشارات التوجيه إلى الجهات المختصة،

 تؤسسة )GFBM( ش. م. م. لتؤسسة ألمل بينكيك 
)Trägergemeinschaft GFBM gGmbH und Otto-Benecke-Stiftung e.V.(

)االستشارة ممكنة باللغات األلمانية واإلنجليزية واألسبانية والفرنسية والروسية(
مركز االتصال الرئيسي:

)030( 617764-770 الهاتف: 
zea-berlin@gfbm.de :البريد اإللكتروني

تكامب مقديم ىالسمشارىت ولتسمثترين ىألجانب:

شركة ىودعم ىالقمصادي بروين إنمرناشيلنال 
 Wirtschaftsförderung Berlin(

(International GmbH
 Fasanenstr. 85, 10623 Berlin :العنوان

)030( 39 98 00 الهاتف: 

 تركز مننسيق ىوخدتات ولشركات 
 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle(

(für Unternehmen ZAK
Martin-Luther-Str. 105, 10825 Berlin :العنوان

 )030( 9013-0 الهاتف: 

تكامب مقديم ىالسمشارىت ولغرف:

 غرفة ىوصناعة لىومجارة 
(Industrie- und Handelskammer IHK(
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin :العنوان

)030( 315 10-0 الهاتف: 
)030( 315 10-278 فاكس: 

 ىوغرفة ىومجارية ببروين 
(Handwerkskammer zu Berlin HWK(
Blücherstraße 68, 10961 Berlin :العنوان

)030( 259 03-01 الهاتف: 
)030( 259 03-235 فاكس: 

mailto:bga%40gr%20nderinnenagentur.de?subject=
www.existenzgruenderinnen.de
mailto:zea-berlin@gfbm.de
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ىومدريب/ىوترىفقة في ىإلجرىءىت
إمكانية المساعدة اللغوية أثناء تقديم الطلب،  –

تنسيق المستندات المطلوبة وتقديم النصائح بخصوص الوظيفة المذكورة،  –
خدمة المرافقة أثناء الذهاب للجهة المختصة باالعتراف،  –

بعد إعداد القرار، المساعدة في شرح القرارات واإلجابة على األسئلة المتعلقة بالخطوات التالية،  –

(Türkischer Bund Berlin-Brandenburg e.V.( ىالمحاد ىومركي بروين برىندنبلرغ
)االستشارة متاحة باللغات األلمانية والتركية والكردية والعربية واإلنجليزية( 

السيدة: الله يلديروم  االتصال: 
)030( 61403320 الهاتف: 

diploma@tbb-berlin.de :البريد األلكتروني

 (Club Dialog e.V.( كللب دياولج
)االستشارة متاحة باللغات األلمانية والروسية والبولندية(

Frau Julia Merian لالتصال: 
)030( 2044859 الهاتف: 

j.merian.faba@club-dialog.de :البريد األلكتروني

 (LIFE e.V.( اليف
)االستشارة متاحة باللغات األلمانية واإلسبانية واإليطالية واإلنجليزية(

عرض للنساء حامالت المؤهالت العليا
Frau Dagmar Laube لالتصال: 

)030( 30879819 الهاتف: 
anerkennung@life-online.de :البريد األلكتروني

 www.berlin.netzwerk-iq.de :)IQ Netzwerk( لمزيد من المعلومات عن شبكة
 يقدم الرابط التالي معلومات عن مكان وكيفية تقديم طلب االعتراف بشهادات التخرج األجنبية:

www.anerkennung-in-deutschland.de

8- ىوتسالىة في ىوحقلق لتكافحة ىومتييز 

8-1 المساواة بين الرجل والمرأة

تكفل المادة 3 من دستور جمهورية ألمانيا االتحادية المساواة في الحقوق: "الرجل والمرأة متساويان في الحقوق، وال يجوز تفضيل 
أو اضطهاد أي إنسان بسبب جنسه )...(". إن المساواة في الحقوق مطبقة إلى حد بعيد بنص قانون المساواة في الحقوق الذي بدأ 
العمل به في 1-7-1958. وتم تطوير وتعديل الكثير من تفاصيل هذه الحق األساسي فيما بعد، حيث كان عام 1957 على سبيل 
المثال قانونًا للزواج وثروة الزوجين وحق حضانة الصغير، وشمل عام 1980 المساواة في المعاملة في العمل، وعام 1994 

حماية الموظفين ودعم المرأة.

على الرغم من كل هذه اإلجراءات فال زال أجر المرأة في كثير من المهن أقل من أجر الرجل الذي يقوم بنفس العمل، ويقدر 
المرأة.  كاهل  ملقاة على  األسرية  االلتزامات  تكون  ما  فغالبًا  ذلك،  إلى  إضافة  بالمائة.  األجرين 25  بين  الفارق  نسبة   متوسط 
العمل  أماكن  توزيع  المرأة" في  أو "كوتة  للمرأة"  نسبة  "قاعدة  التمييز" وعمل  لمكافحة  "قانون  بإصدار  المطالبة  النداءات  إن 

أظهرت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات أن األشكال المعتادة لدور كل جنس تتغير ببطء شديد.

وقد حدثت نقلة في هذا األمر، إذ يتزايد عدد النساء الالتي تحققن نجاحًا سواًء في الوظيفة أو العمل التطوعي، وبغية تشجيع هذه 
العملية تم عمل الكثير من المبادرات التي تساعد المرأة في تحقيق أهدافهن. 

IQ Netzwerk Berlin

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

mailto:diploma@tbb-berlin.de
mailto:j.merian.faba@club-dialog.de
mailto:anerkennung@life-online.de
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/


32

وتقدم الوزراة االتحادية لشؤون األسرة والمسنين والنساء والشباب على صفحتها )www.bmfsfj.de( نظرة عامة على سلسلة 
من مبادرات ومشروعات تشجيع المرأة. 

وقد قامت الحكومة االتحادية على سبيل المثال بتأسيس وكالة لسيدات األعمال تعمل في جميع أنحاء ألمانيا، وهي مبادرة لدعم 
والشباب  والمرأة  والمسنين  األسرة  لشؤون  االتحادية  الوزارة  فيه  تشترك  الذي  الكبير  المشروع  ويهدف  للنساء.  الحر  العمل 
)BMFSFJ( ووزارة التعليم والبحث العلمي )BMBF(، ووزارة االقتصاد والعمل االتحادية )BMWA( إلى زيادة نسبة النساء 

صاحبات األعمال الحرة وتحسين مناخ العمل الحر للنساء بشكل عام )انظر أيضًا: الفصل 5-7(. 

ويهدف مشروع "نساء فوق القمة" إلى زيادة نسبة شغل المرأة للمراكز القيادية في االتحادات الرياضية والجمعيات الرياضية 
بالوالية عن طريق استغالل قدرات المرأة وخبراتها. ويمكن مشاهدة المزيد من المعلومات عن المشروع على الموقع التالي: 

 .www.femtotop.de

القدرة  منذ عام 2005 معلومات شاملة عن  الموجود   )www.frauenmachenkarriere.de( اإللكتروني  الموقع  ويتيح 
التنافسية للمرأة بشكل مفصل وسريع، حيث يقدم معلومات أساسية عن موضوعات عدة، مثل بدأ الحياة المهنية والسجل الوظيفي 
وتأسيس العمل الخاص ومعاودة الدخول في الحياة الوظيفية مرة أخرى، هذا باإلضافة إلى حزمة من المعلومات الحديثة عن 

مجاالت العمل على مستوى الوالية والجمهورية.

تنظر والية برلين إلى الرجل والمرأة بعين المساواة الحقوقية، وتدعم النساء في االعتماد على النفس في الحياة وفي الحصول 
على نفس فرص التعليم والعمل التي يحصل عليها الرجال. وتولي برلين اهتمامًا كبيرًا لدعم المرأة وتقدم من أجله عرضًا متنوعًا 

لالستشارات والتدريب والدعم في األزمات. 

ويمكن الحصول على النصائح اإلرشادية والمزيد من المعلومات عن العروض التي تقدمها برلين لدعم المرأة لدى مفوضات 
شؤون المرأة في مكاتب الدوائر اإلدارية في برلين، كما يمكن مطالعة العناوين في الصفحات التالية.

تفلضل شؤلن ىوترأة لىوتسالىة ىوحقلقية باودلىئر ىوتخملفة

 تكمب دىئرة شارولمنبلرغ فيلترسدلرف 
(Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf(

مفوضة شؤون المساواة الحقوقية كريستينا رابه
Otto-Suhr-Allee 100, 10617 Berlin :العنوان 

غرفة رقم 239
gleichstellungsbeauftragte@   :البريد االلكتروني

 charlottenburg-wilmersdorf.de
www.gleichstellungsbeauftragte.  :إنترنت

charlottenburg-wilmersdorf.de
)030( 9029-12690/12937 هاتف: 

)030( 9029-12055 فاكس: 
االستشارة متاحة أيضًا باإلنجليزية.

 تكمب دىئرة فريدريسشهاين كرليمسبرغ 
(Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg(

مفوضة شؤون المساواة الحقوقية 
 Yorkstraße 4-11, 10965 Berlin :العنوان

petra.koch-knoebel@   :البريد االلكتروني
 ba-fk.verwalt-berlin.de

www.berlin.de/ba-friedrichshain-  :إنترنت
kreuzberg/verwaltung/org/

gleichstellungsbeauftragte/
index.html

هاتف:  90298-4109 )030(، 4111
)030( 90298-4177 فاكس: 

االستشارة متاحة أيضًا باإلنجليزية.

http://www.bmfsfj.de/
www.femtotop.de
www.frauenmachenkarriere.de
mailto:gleichstellungsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de
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http://www.gleichstellungsbeauftragte.charlottenburg-wilmersdorf.de/
http://www.gleichstellungsbeauftragte.charlottenburg-wilmersdorf.de/
mailto:petra.koch-knoebel@ba-fk.verwalt-berlin.de
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(Bezirksamt Lichtenberg( تكمب دىئرة ويشمنبيرغ
مفوضة شؤون المساواة الحقوقية 

Möllendorffstr. 6, 10360 Berlin :العنوان
غرفة 219

regina.schmidt@lichtenberg.  :البريد االلكتروني
berlin.de

www.berlin.de/ba-lichtenberg/  :إنترنت
politik/gleichstellung.html

)030( 90296-3320 هاتف: 
)030( 90296-3309 فاكس: 

 تكمب دىئرة تارمسان هيلرسدلرف 
(Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf(

مفوضة شؤون المساواة الحقوقية 
Alice-Salomon-Platz 3, 12527 Berlin :العنوان 

غرفة 4.55
snezana.sever@   :البريد االلكتروني

 ba-mh.verwalt-berlin.de
www.berlin.de/ba-marzahn-  :إنترنت

hellersdorf/verwaltung/
haushalt/gleichstellung.html

2061- ،)030( 90293-2050 هاتف: 
)030( 90293-2055 فاكس: 

(Bezirksamt Mitte( تكمب دىئرة لسط بروين
مكتب شؤون المساواة الحقوقية 

 Mathilde-Jacob-Platz 1, :العنوان 
10551 Berlin

kerstin.drobick@  :البريد االلكتروني 
 ba-mitte.verwalt-berlin.de

www.berlin.de/ba-mitte/org/  :إنترنت
gleichstellungsbeauftragte/

index.html
)030( 9018-32048 هاتف: 

9018-48832048 فاكس: 
االستشارة متاحة أيضًا باإلنجليزية.

(Bezirksamt Neukölln( تكمب دىئرة نليكلون
مفوضة شؤون المساواة الحقوقية 

Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin :العنوان
 sylvia.edler@.de :البريد االلكتروني

www.berlin.de/ba-neukoelln/  :إنترنت
gleichstellungsbeauftragte

2595- ،)030( 90239-3555 هاتف: 
)030( 90239-2445 فاكس: 

(Bezirksamt Pankow( تكمب دىئرة بانكلف
مفوضة شؤون المساواة الحقوقية 

Breite Str. 24 A-26, 13187 Berlin :العنوان 
غرفة 137/139

heike.gerstenberger@   :البريد االلكتروني
 ba-pankow.verwalt-berlin.de

www.berlin.de/ba-pankow/  :إنترنت
verwaltung/gleichstellung/

index.html
)030( 90295-2305 هاتف: 
)030( 90295-2318 فاكس: 

 تكمب دىئرة رىينيكنسدلرف 
(Bezirksamt Reinickendorf(

مفوضة شؤون المرأة 
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin :العنوان 

399a/b غرفة
Brigitte.Kowas@   :البريد االلكتروني

reinickendorf.berlin.de
www.berlin.de/ba-  :إنترنت

reinickendorf/abteilung/jugfam/
frauenbeauftragte.html

2011- ،)030( 90294-2309 هاتف: 
 )030( 90294-6325 فاكس: 

(BA Spandau von Berlin( تكمب دىئرة شباندىل
مفوضو شؤون المرأة 

 Carl-Schurz-Str. 2-6, 13597 Berlin, :العنوان
www.berlin.de/ba-spandau/  :إنترنت

verwaltung/abt/sg/fraub.html
 )030( 90279-3110 هاتف: 
)030( 90279-2839 فاكس: 

 تكمب دىئرة شميغليمس مسيلندلرف 
(BA Steglitz-Zehlendorf(

مفوضة شؤون المرأة 
Kirchstraße 1-3, 14165 Berlin :العنوان 

A 38 غرفة
hildegard.josten@ba-sz.  :البريد االلكتروني 

berlin.de
www.steglitz-zehlendorf.de/  :إنترنت

frauenbeauftragte
 )030( 90299-5354/5206 هاتف: 

 )030( 90299-6670 فاكس: 
االستشارة متاحة أيضًا باإلنجليزية.
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 تكمب دىئرة متبلهلف شلنبيرغ 
(Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg(

مفوضة شؤون المرأة 
John-F.-Kennedy-Platz 1, 10820 Berlin :العنوان 

غرفة 2008/2009
Ursula.Hasecke@ba-ts.  :البريد االلكتروني

berlin.de
www.berlin.de/ba-tempelhof-  :إنترنت

schoeneberg/beauftragte/
frauen/index.html

8941- ،3642- ،)030( 7560-6031 هاتف: 
فاكس:  2391-7560 )030( )مكتب مفوضة 

شئون المرأة(
 Wir beraten in verschiedenen Sprachen.

 Bitte lassen Sie uns wissen, in welcher
.Sprache Sie eine Beratung wünschen

 تكمب دىئرة مريبنلف كلبنيك 
(Bezirksamt Treptow-Köpenick(

مفوضة شؤون المساواة الحقوقية 
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin :العنوان

غرفة 167
anke.armbrust@ba-tk.berlin.de  :البريد االلكتروني

http://www.berlin.de/ba-  :إنترنت
treptow-koepenick/verwaltung/
gleichstellungsbeauftragte.html

)030( 90297-2306 هاتف: 
)030( 90297-2401 فاكس: 

 8-2 مصلحة شؤون المساواة في المعاملة بالوالية – مكافحة التمييز 
)Landesantidiskriminierungsstelle(

للتشجيع على التعددية ومكافحة التمييز

تعتبر برلين مدينة دائمة التغير وتتميز باالنفتاح على العالم، ويعيش فيها أناس من مختلف الثقافات. ويعتبر الحفاظ على التنوع 
في برلين وبث روح التسامح ودعم تقدير الناس للحياة المشتركة أحد أسس سياسة الحكومة بالوالية عن طريق اتخاذ إجراءات 
لمكافحة التمييز بشكل دائم وفعال. وبغية تحقيق هذا الهدف وبناًء على نصوص القانون العام للمساواة في المعاملة )AGG( فقد 

تم تأسيس "مكتب مكافحة التمييز" في برلين. 

ومن مهام مكتب مكافحة التمييز بالوالية زيادة توعية العامة بحقوقهم حالة التعرض للتمييز هدفًا لحث الناس على الدفاع عن 
أنفسهم أمام تلك الممارسات. ومن مهامه أيضا: 

العمل اإلعالمي وإشعار المجتمع والجهاز اإلداري والسياسي بالحق في عدم التمييز   –
تطوير وإدارة بنية تحتية متشابكة مطابقة للغرض   –

 )AGG( دعم الجهاز اإلداري بالوالية في تحقيق التنوع والتعامل مع القانون العام للمساواة في المعاملة  –
القضاء على ممارسات التمييز المنظمة من خالل تطبيق خطط العمل والمشاركة في المبادرات القانونية  –
)AGG( عمل دورات تدريبية وتأهيلية لدعم التنوع ومكافحة التمييز والتعريف بالقانون العام للمساواة  –

لزىرة ىوعتل لشؤلن ىالندتاج لىوترأة
(Senatsverwaltung für Arbeit,  Integration und Frauen(

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung :العنوان
Oranienstr. 106, 10969 Berlin
)030( 9028-1866 هاتف: 

 antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de  :البريد االلكتروني
www.berlin.de/lads إنترنت: 

 تصلحة شؤلن ىوتسالىة في
 ىوتعاتلة باولالية - تكافحة
ىومتييز

mailto:Ursula.Hasecke@ba-ts.berlin.de
mailto:Ursula.Hasecke@ba-ts.berlin.de
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html
mailto:anke.armbrust@ba-tk.berlin.de
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/verwaltung/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/verwaltung/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/verwaltung/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/verwaltung/
mailto:antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de
http://www.berlin.de/lads
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9- ىونصائح لىوتساعدىت وألسر

يواجه العديد من األسر تحديات في بداية حياتهم في برلين. فالبد من إنجاز الكثير من األعمال والتفكير في أمور عدة وتدبيرها. 
يكونوا  لكي  الوقت  بعض  أطفالهم  يحتاج  وقد  الجديدة.  الوظيفة  ومتطلبات  برلين  في  الجديدة  الحياة  مع  التأقلم  عليهم  أن  كما 
الطفل  االستشارات وإعانة رعاية  والمالية، عن طريق  االجتماعية  المساعدة  نقدم ألسرتك  المدرسة. نحن  في  صداقات جديدة 
)Kindergeld( والحصول على بطاقة برلين العائلية )Berliner FamilienPass(، وهو عبارة عن كتيب ُيمنح لألسر في 

برلين، به تخفيضات وكوبونات ترفيهية وسحوبات إلخ.

9-1 خدمة االستشارات التربوية واألسرية

عند وجود استفسارات تربوية أو تتعلق بعالقتك مع شريك حياتك   –
عند وجود مشاكل عائلية   –

عند الرغبة في االنفصال سواء من جانبك أو من جانب شريك حياتك   –
عند الشعور بالقلق على النفس واألبناء   –

عند مواجهة األبناء للمشاكل في المدرسة   –

يمكنك الحصول على المعلومات وتلقي المساعدة لدى خدمة االستشارات التربوية واألسرية. 

الكتمان )السرية(. ويمكن  المساعدة بصورة غير بيروقراطية، كما تخضع لواجب  التربوية واألسرية  تقدم خدمة االستشارات 
الحصول على استشارة مجانية دون الكشف عن اسم الفرد، إذا كان هناك رغبة في ذلك. والتعتمد االستشارات على الجنسية وال 
التوجه الديني للفرد. كما يمكن تلقي االستشارة بلغات أجنبية مثل التركية واإلنجليزية واألسبانية والفرنسية والروسية وبعض 

اللغات األخرى. يرجى االستفسار عن هذه اإلمكانية لدى خدمة االستشارات التربيوية واألسرية. 

.www.efb-berlin.de :لالطالع على العناوين يرجى زيارة الموقع التالي

 باإلضافة إلى ذلك، توفر دوائر المواطنين التابعة لألحياء المزيد من المعلومات وعناوين مراكز االستشارات:
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/

)Kindergeld( 9-2 إعانة رعاية طفل

حق ىوتهاجرين في ىوحصلل على إعانة رعاية طفل
يحصل أحد األبوين )المقيم لديه الطفل( على إعانة رعاية طفل. ويعتمد حق الحصول على إعانة رعاية طفل على وضع اإلقامة 
بالنسبة ألحد األبوين الذي يقيم معه الطفل وحقه فيه الحصول على اإلعانة. وُتحدد قيمة إعانة رعاية طفل على حسب عدد األطفال. 
واليشترط عمل إحدى الوالدين للحصول على إعانة رعاية طفل. ُيقدم طلب الحصول على إعانة رعاية طفل في الصندوق العائلي 

لدى وكاالت العمل أو لدى صاحب العمل. 

.www.arbeitsagentur.de :يوجد في الفصل 7-1 عناوين وكاالت العمل وأيضًا على الموقع اإللكتروني التالي

)Berliner FamilienPass( 9-3 بطاقة برلين العائلية

تمنح بطاقة برلين العائلية أسرتك فرصة الحصول على تذاكر مخفضة وأيضًا تخفيضات مغرية في برلين والمناطق المحيطة 
والمتاحف.  والحفالت  البحرية  والرحالت  والمسارح  التزلج  وحلبات  السباحة  حمامات  في  المثال  سبيل  على  العام،   بها طوال 
كما تنظم الخدمة الثقافية للشباب )JugendKulturService( جوالت وورش عمل وزيارات مجانية لحاملي بطاقات برلين 
العائلية. وُتجرى عملية سحب يحدد من خاللها األشخاص المشاركة في هذه العروض المجانية. وتتلقى األسر محدودي الدخل 
والمواصالت  للنقل  برلين  لدى شركة  المواصالت  أسعار وسائل  في  تخفيض  البطاقة على  هذه  دعمًا خاصًا. اليحصل حاملو 

وقطارات الضواحي فحسب، بل يمكنهم أيضًا االستفادة من العروض األخرى المتاحة.

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

http://www.efb-berlin.de/
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/ 
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/ 
www.arbeitsagentur.de
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ُتصدر الخدمة الثقافية للشباب - بدعم مالي من وزارة التعليم والشباب والعلم – بطاقة برلين العائلية. لقراءة المزيد حول هذا الموضوع 
 www.jugendkulturservice.de أو www.berlin.de/sen/bwf/Familie/Politik/ يمكن زيارة الموقع التالي

9-4 األسر في برلين

يمثل دليل األسرة التابع لوزارة التعليم والشباب والعلم مصدر معلومات ذات أهمية لألسر التي تسعى للحصول على العروض 
وكذلك  األطفال  لرعاية  المتاحة  الفرص  حول  بمعلومات  األسر  إمداد  مهمة  األسرية  االستشارة  خدمة  فتتولى  والمعلومات. 
اإلعفاء  المالية لألسر ومعلومات حول سبل  الخدمات  إلى  باإلضافة  الفراغ.  أوقات  الترفيه وقضاء  االستشارة وسبل  عروض 
 .www.berlin.de/sen/familie/familienpolitik/index.html الضريبي. يمكن تحميل دليل األسرة عبر الرابط التالي 

ويوجد على نفس الموقع معلومات أخرى مفيدة لألسر. 

10- ىوترىفق ىوخاصة باألطفال لىوشباب. ىوتدرسة، لىومدريب ىوتهنى، لىودرىسة ىوجاتعية 

10-1 دور الحضانة النهارية )رياض األطفال(

كل  في  والمنتشرة  األطفال(  )رياض  النهارية  الحضانة  دور  من  كبيرة  مجموعة  ألطفالهم  يجدوا  أن  الوالدين   بإستطاعة 
توفير  إلى  باإلضافة  وجه،  أكمل  على  طفلكم  نمو  عملية  تشجيع  في  تلك  األطفال  رياض  مهمة  وتتلخص  برلين،   أحياء 

التوفيق لكم في عملية رعاية شئون األسرة من جهة، وبين وظيفتكم من جهة أخرى.

وتعمل دور الحضانة النهارية في ألمانيا على تقديم الرعاية والعناية باألطفال، بداية من مرحلة الرضاعة، وحتى سن اإللتحاق 
بالمدرسة.

وينبغي على األطفال الذين قضوا بدايات عمرهم األولى في بلد آخر وينتون اإلستقرار النهائي في ألمانيا واإللتحاق بالمدارس هنا، 
ان يسارعوا بالذهاب ألحد رياض األطفال في أسرع وقت ممكن، وهو األمر الذي من شأنه أن يساهم في تعلمهم اللغة األلمانية، 
وفتح مجاالت جديدة لهم، كما يمكنهم من تكوين صداقات جديدة، وكما هو معلوم فإن تعلم اللغة األلمانية هو أحد الشروط الهامة 

للتفوق الالحق في المدرسة.

تاهي أنلىع رياض ىألطفال ىوتماحة؟
تقوم العديد من المؤسسات الثقافية، وخاصة جمعيات الرعاية اإلجتماعية الحرة، مؤسسات الحي نفسه، بتوفير األماكن في دور 
الحضانات المختلفة. ويتباين عمل دور الرعاية النهارية لألطفال، طبقًا لتباين المفاهيم الداخلية المختلفة لها، فمنها من يركز في 
عمله على تعليم المهارات الحركية أو تعليم الفنون، ومنها من يقوم بتنشئة األطفال مستخدمًا لغتان مختلفتان في ذلك، حيث يتم 

تعليم األطفال اللغة األلمانية، باإلضافة إلى لغة األطفال األصلية.

برلين،  في  األطفال  رياض  كل  عن  كاملة  بيانات  قاعدة   ،)SenBJW( برلين  في  والعلوم  والشباب  التعليم  وزارة   وتحوي 
 .www.berlin.de/sen/bjw :وللحصول على مزيد من المعلومات في هذا المجال، يمكنكم مطالعة الرابط التالي الخاص بالوزارة 

وبإمكان األطفال، وخاصة من تقل أعمارهم عن 3 أعوام، الحصول على أماكن في رياض األطفال. 

ويقوم الشخص المدرب هناك بالعناية بعدد من األطفال، قد يبلغ عددهم حتى خمسة أطفال، هذا يعني أن الفردان يقومان بالعناية 
بعدد من األطفال ال يتجاوز العشرة. أما مواعيد العمل بدور رعاية األطفال الصباحية فهي تتسم بكثير من المرونة. 

تن هم ىألطفال ىوذين وهم ىوحق في ىوحصلل على تكان في رياض ىألطفال، أل في دلر ىورعاية ىوصباحية؟
من حق كل طفل يقطن في برلين، الحصول على مكان في أحد رياض األطفال، طبقًا لظروفه الشخصية، وذلك في مرحلة ماقبل 
التي يقضيها الطفل هناك، طبقًا لظروف والديه، بما يمكنهما من العمل  الفترة الزمنية   الدراسة المدرسية، على ان يتم حساب 
أو مواصلة الدراسة، أوالبحث عن وظيفة. وطبقًا للقانون فإن كل طفل يبلغ من العمر األعوام الثالث، له الحق في أن يقضي نصف 

يوم بأحد رياض األطفال، بصرف النظر عما إذا كان بإمكان الوالدين العناية به في المنزل أم ال.

www.jugendkulturservice.de
www.berlin.de/sen/bwf/Familie/Politik/
www.berlin.de/sen/familie/familienpolitik/index.html
www.berlin.de/sen/bjw
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وبداية من عام 2010، قامت برلين بزيادة هذا الحق للطفل ليصل إلى 7 ساعات يوميًا وذلك قبل عام من بلوغ الطفل السن الذي 
يلتحق فيه بالمدرسة، وبداية من أول يناير/كانون الثاني من عام 2011، قامت برلين بتوسيع هذا الحق ليصل إلى عامين كاملين 
قبل اإللتحاق بالمدرسة، أما في عام 2013 فقد تم زيادة تلك الفترة لتصل إلى ثالثة أعوام، قبل اإللتحاق بالمدرسة، وذلك بدوام 
جزئي، كما أنه من حق الطفل الحصول على فترة رعاية زمنية أكبر في رياض األطفال، إذا تطلب األمر ذلك بسبب ظروف عمل 

الوالدين، أو دراستهما، أو بسبب البحث عن وظيفة.

أما األطفال دون األعوام الثالثة، فلهم الحق أيضًا في الحصول على مكان في رياض األطفال، في نطاق الوقت المطلوب من 
الوالدين، في حالة وجود إحتياج إلى، ذلك نتيجة إنشغالهما بالعمل أو بالبحث عن عمل. كما أنه بمقدور األطفال الذين لم يبلغوا 
األعوام الثالثة اإللتحاق برياض األطفال، في حالة وجود ضرورة تربوية أو اجتماعية أو عائلية، وهذه الظروف الخاصة يتم 

التأكد منها من قبل موظف رعاية الشباب.

ألمانيا(  إلى  المهاجرات  أو  المهاجرين  أبناء  )أو  األلمانية  غير  األصول  ذوي  من  األطفال،  حق  من  فإنه  ذلك،  على   عالوة 
والذين يلتحق والديهما بالدورات الخاصة باإلندماج، طبقًا لقانون الهجرة، أو المشتركين في دورات لتعلم اللغة، الحصول على 
مكان في رياض األطفال، حيث أن هذا السبب بمفرده كاٍف، على األقل في الفترة الزمنية التي يحتاجها الوالدين لإلنتهاء من 
دورات تعلم اللغة. أما األطفال الذين يبلغون من العمر عامين فقط، وال يتم التحدث في منزلهم باللغة األلمانية )من ذوي األصول 
غير األلمانية(، فلهم بالمثل الحق في الحصول على مكان في دور رعاية األطفال النهارية، على األقل بدوام جزئي، إذا كان 
األلمانية  األصول غير  ذوي  األطفال، من  فإنه من حق  ذلك،  اللغوي، عالوة على  باإلندماج  القيام  في  لهم  ملحة   هناك حاجة 
الهجرة،  لقانون  طبقًا  باإلندماج،  الخاصة  بالدورات  والديهما  يلتحق  والذين  ألمانيا(  إلى  المهاجرات  أو  المهاجرين  أبناء   )أو 
أو المشتركين في دورات لتعلم اللغة، الحصول على مكان في رياض األطفال، حيث أن هذا السبب بمفرده كاٍف، على األقل 
في الفترة الزمنية التي يحتاجها الوالدين لإلنتهاء من دورات تعلم اللغة. أما األطفال الذين يبلغون من العمر عامين فقط، وال يتم 
التحدث في منزلهم باللغة األلمانية )من ذوي األصول غير األلمانية(، فلهم بالمثل الحق في الحصول على مكان في دور رعاية 
األطفال النهارية، على األقل بدوام جزئي، إذا كان هناك حاجة ملحة لهم في القيام باإلندماج اللغوي، وفي هذا الحالة فإنه ليس لزامًا 
على األبوين إثبات حاجة الطفل الملحة للحصول على الرعاية بسبب مثاًل إنشغالهما بوظائفهما، بل أنه حتى في حالة ما إذا كان 
األبوان ال يعمالن، وبإمكان الطفل الحصول على الرعاية في المنزل، فإنه يجب في تلك الحالة العمل في أسرع وقت على تعليم 
الطفل اللغة األلمانية. وهذا كله يضمن أن يجد األطفال، الذين يتلقى والديهم دورات تعليم اللغة األلمانية، أو المنضمين لدورات 
اإلندماج اللغوي، مكانًا في أحد ديار الرعاية النهارية، وهذا بمجرد أن يطلب الوالدين هذا، أو يقوموا بتسجيل أسماء أبنائهم هناك.

عالوة على ذلك، فإنه من حق األطفال، من ذوي األصول غير األلمانية )أو أبناء المهاجرين أو المهاجرات إلى ألمانيا( والذين 
يلتحق والديهما بالدورات الخاصة باإلندماج، طبقًا لقانون الهجرة، أو المشتركين في دورات لتعلم اللغة، الحصول على مكان 
في رياض األطفال، حيث أن هذا السبب بمفرده كاٍف، على األقل في الفترة الزمنية التي يحتاجها الوالدين لإلنتهاء من دورات 
تعلم اللغة. أما األطفال الذين يبلغون من العمر عامين فقط، وال يتم التحدث في منزلهم باللغة األلمانية )من ذوي األصول غير 
األلمانية(، فلهم بالمثل الحق في الحصول على مكان في دور رعاية األطفال النهارية، على األقل بدوام جزئي، إذا كان هناك حاجة 
ملحة لهم في القيام باإلندماج اللغوي، وفي هذا الحالة فإنه ليس لزامًا على األبوين إثبات حاجة الطفل الملحة للحصول على الرعاية 
بسبب مثاًل إنشغالهما بوظائفهما، بل أنه حتى في حالة ما إذا كان األبوان ال يعمالن، وبإمكان الطفل الحصول على الرعاية في 
المنزل، فإنه يجب في تلك الحالة العمل في أسرع وقت على تعليم الطفل اللغة األلمانية. وهذا كله يضمن أن يجد األطفال، الذين 
يتلقى والديهم دورات تعليم اللغة األلمانية، أو المنضمين لدورات اإلندماج اللغوي، مكانًا في أحد ديار الرعاية النهارية، وهذا 

بمجرد أن يطلب الوالدين هذا، أو يقوموا بتسجيل أسماء أبنائهم هناك.

تا هي ىوفمرة ىوزتنية ىومي يتكن أن يمرك ىوطفل فيها في دىر ىورعاية ىونهارية؟
تعمل دار رياض األطفال في برلين في الفترة الممتدة من السادسة صباحًا وحتى التاسعة مساء، حيث تختلف مواعيد العمل من 
دار إلى أخرى. وترتبط فترة إستقبال األطفال في الدار إرتباطًا وثيقًا بفترة عمل أو دراسة الوالدين، ويطلق نصف يوم على الفترة 
التي تتراوح مابين 4 إلى 5 ساعات يوميًا، ودوام جزئي على الفترة ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، أما الدوام الكامل للطفل فيكون 

مابين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، قد تمتد حتى 12 ساعة يوميًا.

كيف يتكنك ىوحصلل على تكان ولطفل في دىر ىورعاية؟
للحصول على مكان في أحد ديار الرعاية النهارية أو رياض األطفال، يجب االتصال بمكتب الشباب في الحي محل اإلقامة، 
ويمكن الحصول على العناوين المختلفة لمكاتب رعاية الشباب، عن طريق استعراض أي مركز اتصال الرعاية النهارية لألطفال 
بمقتضاه  طفلك  يحصل  لكي  طلبًا  تقدم  أن  عليك  سيكون  وهناك   ."Kontaktstellen für Kindertagesbetreuung"
على مكان في أحد رياض األطفال، أو دور الرعاية النهارية، ثم ستحصل من مكتب رعاية الشباب على قسيمة الرعاية النهارية 

المناسبة، والتي ستتوجه بها إلى أحد ديار الرعاية المناسبة.

التي تقوم بإختيارها بنفسك، والتي ال يشترط أن تكون في نفس الحي الذي تسكن فيه، حيث أنها صالحة لتقديمها في أي دور 
لرعاية األطفال داخل برلين. وبناء على رغبتكم الشخصية فإن مكتب رعاية الشباب يمكن ان يوجهكم إلى دار الرعاية التي تحوي 

أماكن شاغرة لطفلكم.

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 
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كم مبلغ مكلفة ىوطفل في دىر رياض ىألطفال؟

ال تختلف النسبة التي يشارك بها الوالدان في تكلفة رعاية الطفل من دار إلى أخرى، إذا انها ثابتة داخل برلين. وإجمالي التكلفة 
يرتكز على عنصرين أساسيين هما: تكلفة المشاركة في الرعاية نفسها باإلضافة إلى تكلفة المشاركة في وجبات الطعام، حيث تبلغ 
األخيرة مبلغ 23 يورو شهريًا، أما تكلفة المشاركة بالنسبة للرعاية نفسها، فإنها تتوقف على إجمالي دخلكم الشهري وعلى طول 
الفترة التي يقضيها الطفل في دار الرعاية، عالوة على بعض الخصومات األخرى التي ينظمها القانون، ومنها على سبيل المثال، 

عدد األطفال دون الثامنة عشرة في عائلتك.
هام: ال يتم تحصيل أي رسوم من األباء نظير العناية بأطفالهم، وذلك في األعوام الثالث السابقة على إلتحاق الطفل بالمدرسة، 

ولكن يتم تحصيل مبلغ ثابت نظير تقديم الوجبات الغذائية للطفل.

للحصول على المعلومات الخاصة بنسبة المشاركة في تحمل التكاليف، برجاء زيارة موقعنا االلكتروني.

تكامب ىوشباب باودلىئر ىوتخملفة – نفاط ىالمصال وملفير ىورعاية ىونهارية ولطفل.

www.berlin.de/sen/familie/kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung/index.html

Mitte حي لسط بروين
 Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin :العنوان

الهاتف: 9018-23233 )030(
 فريدريشسهاين كرليمسبيرغ 

(Friedrichshain-Kreuzberg(
 Frankfurter Allee 35 - 37, 10247 Berlin, :العنوان

 Aufgang A oder C
الدور الرابع

2484- ،)030( 90298-2092 الهاتف: 
)030( 90298-4545 فاكس: 

Kita-Anmeldung@ba-fk.  :البريد اإللكتروني
 verwalt-berlin.de

(Pankow( بانكلف
Fröbelstraße 17, Haus 4, 10405 Berlin :العنوان

5863- ،)030( 90295-5777 الهاتف: 
)030( 90295-5671  فاكس: 

 Postanschrift: Postfach 730113; :المراسلة
13062 Berlin

www.berlin.de/ba-pankow/ :إنترنت
verwaltung/jugend/fachdienst5.html

 شارولمنبلرغ فيلترسدلرف 
Charlottenburg-Wilmersdorf

Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin :العنوان 
)030( 9029-15240 الهاتف: 

Spandau شباندىل
Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin :العنوان

)030( 90279 - 2432 الهاتف: 

Steglitz-Zehlendorf شميغليمس مسيلدلرف
Kirchstraße 1 - 3, 14163 Berlin :العنوان

)030( 90299 4568 الهاتف: 
عنوان المراسلة: 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Abteilung Jugend, Schule und Umwelt

Fachreferat Tagesbetreuung von Kindern
Postfach, 14160 Berlin

(Tempelhof-Schöneberg( متبلسدلرف شلنيبرغ
Strelitzstr. 15, 12105 Berlin )Mariendorf( :العنوان

الهاتف: 90277-2308 )030(
عنوان المراسلة: 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Abt. Jugend, Ordnung u. Bürgerdienste

Tagesbetreuung für Kinder
John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin

www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/
organisationseinheit/jugend-familie/ 

kindertagesbetreuung.html

(Neukölln( نليكلون
Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin :العنوان

الهاتف: 90239-4187 )030( /2332 

Treptow-Köpenick مريبملف كلبينيك
 Zum großen Windkanal 4, Haus 9, :العنوان

12489 Berlin
الهاتف:  5281-90297 )030(، -5314 و -5337 

)رعاية نهارية(
PF 910240, 12414 Berlin :المراسلة

Marzahn-Hellerdorf تارمسان هيلنسدلرف
Riesaer Straße 94 )A-Teil(, 12627 Berlin :العنوان 

حضانة 90293-4552 )030( هاتف: 
)030( 90293-4915 فاكس: 

 12591 Berlin :المراسلة

Lichtenberg ويشمنبرغ
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin :العنوان 

)030( 90296-5317 الهاتف: 

Reinickendorf رىينيكيندلرف
Nimrodstraße 4 - 14, 13469 Berlin :العنوان

)030( 90294-6676 الهاتف: 

http://www.berlin.de/sen/familie/kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung/index.html
mailto:Kita-Anmeldung@ba-fk.verwalt-berlin.de
mailto:Kita-Anmeldung@ba-fk.verwalt-berlin.de
http://www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/jugend/fachdienst5.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/jugend/fachdienst5.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertagesbetreuung.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertagesbetreuung.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertagesbetreuung.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertagesbetreuung.html
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10-2 المدرسة: من المرحلة االبتدائية وحتى الثانوية العامة 

المهني.  التدريب  فترة  طوال  فنية  بمدرسة  باإللتحاق  اإللتزام  على  عالوة  سنوات،  عشر  لمدة  هو  ألمانيا  في  اإللزامي   التعليم 
التالية لها، يتم التشديد على تعلم اللغة بالنسبة للطالبات والطلبة من ذوي األصول  وفي مدارس المرحلة اإلبتدائية، والمراحل 

المهاجرة. وتوضع عملية التعلم اللغوي في إطار خططي عن طريق توفير أماكن تدريب إضافية.

ويقدم نظام التعليم في ألمانيا دراسة ابتدائية سليمة، يليهامجموعة متنوعة من اإلنتقال إلى نوعية أخرى من التعليم، أو التعليم 
التكميلي العام، وهو األمر الذي يؤدي بالطالبات والطلبة إلى تنمية مواهبهم اللغوية أو العلمية أو الفنية، في وقت مبكر للغاية.

وتحوي برلين حوالي 651 مدرسة حكومية، وقرابة 108 مدرسة خاصة، تحوي مختلف األطياف التربوية، ومن المدارس التي 
تلقى إقبااًل كبيرًا في برلين، المدارس األوروبية الحكومية والتي تقوم بالتعليم بلغتين مختلفتين، عالوة على المدارس اإلبتدائية التي 

تدرس باللغة األلمانية بجانب التركية في المراحل السنية المبكرة.

ومادة الدين في مدارس والية برلين هي مادة إختيارية وليست إلزامية، حيث يستلزم األمر موافقة كتابية من ولي أمر التلميذ، حيث 
يتم اإلختيار بين مادة الدين أو مادة العقيدة، أو موافقة الطالب أو الطالبة الشخصية عند بلوغهما السن المقررة لذلك. 

التعليم  يليها مواصلة مراحل  اإلبتدائية،  بالمدرسة  أواًل  برلين  في  التلميذ  يلتحق  إذ  التعليم من مستويات مختلفة،  نظام  ويتكون 
المختلفة.

توفر الكتيبات التالية معلومات إضافية:

 Wohin nach der Grundschule –" المتقدمة  التعليمية  المراحل  دليل  اإلبتدائية –  الدراسة  مرحلة  بعد  الطريق   –
 "Wegweiser durch die weiterführenden Schulen

"Fremdsprachen in der Berliner Schule" اللغات األجنبية في مدارس برلين  –
"Berufliche Bildung für Berlin" التعليم المهني في برلين  –

 Leitfaden zur schulischen" حديثًا  الوافدين  والشباب  لألطفال  بالنسبة  المدرسي  لإلندماج  االرشادية  الخطوط   –
"Integration von neu zugezogenen Kindern und Jugendlichen

كل تلك الكتيبات متوافرة في مكتب االستعالمات بالوزارة.

تكمب ىالسمعالتات بلزىرة ىومعليم لىوشباب لىوعللم
مكتب االستعالمات يقدم لكم المساعدة الممكنة في حالة إحتياجكم ألي معلومات، أو لو كان لديكم استفسارات خاصة بموضوعات 
التعليم، المدارس، الشباب، األسرة، الجامعات والبحث العلمي، ويمكنكم هناك الحصول على كل المطبوعات الخاصة بوزارة 
التعليم والشباب والبحث العلمي، كما أنه باستطاعتكم شخصيًا الحصول على النصيحة عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق 

الهاتف، وإذا لزم األمر فإنه سيتم تحويلكم مباشرة إلى الموظفة أو الموظف المختص. 

لالتصال:

(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft( لزىرة ىومعليم لىوشباب لىوعللم
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin
)030( 90227 5000  تليفون: 
)030( 90227 5530 فاكس: 

 infopunkt@senbjw.berlin.de البريد اإللكتروني: 
www.berlin.de/sen/bwf/  :الموقع على اإلنترنت

service/infopunkt/

مواعيد العمل: 
10-12 صباحًا، 1-4 عصرًا االثنين  
10-12 صباحًا، 1-4 عصرًا الثالثاء  

األربعاء   
10-12 صباحًا، 1-7 مساء الخميس  

10-12 صباحًا  الجمعة  

لزىرة ىومعليم لىوشباب لىوعللم 

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 
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ىوتدىرس ىالبمدىئية
مع بداية العام الدراسي في 1 أغسطس/آب من كل عام، يلتحق كل األطفال بالتعليم اإللزامي، وهم األطفال الذين أتموا عامهم 
السادس من العمر، أو سوف يتموه حتى يوم 31 ديسمبر/كانون األول التالي، أما األطفال الذين سوف يتموا عامهم السادس في 
الفترة الممتدة من أول يناير/كانون الثاني وحتى 31 مارس/آذار من العام التالي، فيتم قبولهم في المدارس أيضًا مع بداية العام 

الدراسي، وذلك بناء على طلب من ولي أمر الطفل. 

وإجادة اللغة األلمانية هي عامل حاسم في إحراز التلميذ لعالمات طيبة في المدرسة. 

التأكد  التحاقه بالمدرسة، وذلك كجزء من إجراءات تسجيله، وعند  اللغة األلمانية للطفل عن بداية  لذلك يتم إجراء إختبارًا في 
من إحتياجه إلى تقويه قدراته اللغوية، يتم إلحاقه بفصول خاصة لتحسين قدراته اللغوية، وذلك قبل التسجيل في المدرسة، وهذه 
الفصول اللغوية تبدأ في شهر أغسطس/آب وتمتد لفترة عام كامل، حتى يتسنى لجميع األطفال الحصول على حظوظ متساوية 
إلحراز نتائج دراسية جيدة. وفي تلك الحالة يتم تسجيل الطفل لإللتحاق بالصف األول اإلبتدائي في خريف العام السابق على 

الدراسة. 

ومن الممكن أيضًا قبول أطفال في المدرسة أثناء العام الدراسي، إذا كانوا من المهاجرين الجدد ووصلوا حديثًا إلى ألمانيا.

ولمزيد من المعلومات برجاء االطالع على:

:)Leitfaden schulische Integration( ىوخطلط ىالرشادية وإلندتاج في ىوتدرسة

وتتألف المدارس اإلبتدائية في العادة من ستة صفوف دراسية، وكل المدارس اإلبتدائية في برلين يوجد بها نظام اليوم الكامل، 
وهو األمر الذي يسمح لها أن تجمع بين التدريس وتنمية المواهب والترفيه، وفي الوقت ذاته فإن نظام اليوم الكامل يسمح لألهل 
بالتوفيق بين عملهم ورعاية األسرة. وبالنسبة لكل مدارس اليوم الكامل في برلين، فإن قضاء الطفل لنصف يوم فقط في المدرس، 
والممتد في الفترة من 7:30 صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، ال يكلف األهل أي نفقات على اإلطالق، إال أن تلك الفترة 
الدراسية يمكن أن تمتد لساعات أطول، عن طريق إضافة أنشطة أخرى وعن طريق توفير فترات عناية أطول بالطفل، وهو األمر 
الذي يتعاون على توفيره المعلمين والمربيين في المدرسة بشكل وثيق للغاية. ويوجد في برلين نوعان من التعليم اإلبتدائي داخل 

مدارس الدوام الكامل؛ األول هو المفتوح والثاني هو المقيد. 

الفترة  إلى  باإلضافة  وهذا  رعايته،  بجانب  المواهب،  لتنمية  مختلفة  أنشطة  يمارس  التلميذ  فإن  المفتوح،  بالنظام  يختص  فيما 
التعليمية، حيث تمتد هذه الفترة من السادسة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء، حيث تبدًا برعاية مبكرة للطفل بداية من الساعة 
السادسة صباحًا، ثم رعاية أخرى في فترة العصر، يليها رعاية في الفترة المتأخرة التي تمتد حتى السادسة مساء، وخالل فترة 
الدوام الكامل تلك في المدرسة، يتلقى التالميذ وجبة غذاء ساخنة، كما يمكن لألطفال االستفادة من هذا العرض لقضاء بعض أوقات 

العطالت في المدراسة، وتكلفة هذا النوع من الخدمة تتوقف على مقدار الدخل الشهري للوالدين.

وتقوم 67 مدرسة إبتدائية في برلين بتطبيق نظام الدوام الكامل المقيد، وأبرز سماته هو وجود مرونة في التناوب بين الفترات 
الدراسية والفترات الترفيهية، ويتم إضافة حصص إضافية لكل فصل دراسي، كما يتعين على كل التالميذ والتلميذات البقاء في 
المدرسة حتي الساعة الرابعة عصرًا، لفترة 4 أيام على األقل في اإلسبوع، وهذا النوع من التعليم المقيد، مجاني، ويكون لزامًا 
على الوالدين فقط دفع نفقات الوجبة الغذائية، وكذلك نفقات رعاية الطفل، فقط قبل الساعة السابعة والنصف صباحًا، وبعد الساعة 

الرابعة عصرًا. 

والعديد من المدارس لها الطابع الخاص بها، والمشهورة به، مثال الرياضة، أوالموسيقى، أو المسرح، أو الفن، أو مونتيسوري، 
أو اللغات األجنبية، أو وسائل اإلعالم الجديدة.

ىومربية ىوخاصة – مقديم ىودعم ىوتناسب وكل طفل 
جميع األطفال بحاجة إلى الدعم الفردي، ويقدم نظام التعليم المتنوع في برلين لكل األطفال والشباب المدرسة المناسبة لهم بصرف 
المحددة لألطفال  تلبية اإلحتياجات  تتم  الخاصة، حيث  التعليمية  أو اإلحتياجات  الخاصة  المصالح  أو  األداء  النظر عن مستوى 
والشباب من ذوي اإلعاقة بدرجة عالية ولكل فرد على حدة، حيث يتم تخصيص مدارس خاصة للتالميذ وللتلميذات من ذوي 

االحتياجات الخاصة، أو خلطهم مع أقرانهم األصحاء في المدارس اإلبتدائية، والمراحل التعليمية الالحقة.

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/foerderung/sprachfoerderung/leitfaden_schulische_integration.pdf%3Fstart%26ts%3D1355840349%26file%3Dleitfaden_schulische_integration.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/foerderung/sprachfoerderung/leitfaden_schulische_integration.pdf%3Fstart%26ts%3D1355840349%26file%3Dleitfaden_schulische_integration.pdf
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ذوي  األطفال  دمج  يتم  بالمرونة،  تتسم  والتي  األولى  العمر  مراحل  في  الدراسية  الفترات  وفي  اإلبتدائية  المدارس  في  أنه  إال 
االحتياجات الخاصة بقدر اإلمكان مع أقرانهم األصحاء.

 وللحصول على معلومات حديثة وشيقة فيما يخص هذا الموضوع، رجاء زيارة موقعنا التالي 
 www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/

أو التوجه إلى مكتب االستعالمات بوزارة التعليم والشباب والعلوم.

أنلىع تن تدىرس ىومعليم ىوتمقدم
بعد مرور نصف العام الدراسي األول من الصف السادس اإلبتدائي، يكون لزامًا على غالبية األطفال ومعهم والديهم، اتخاذ قرار 
هام فيما يتعلق بإختيار نوع المدرسة التي سيواصل األطفال فيها مراحلهم التعليمية التالية، فيما بينا ىوتدرسة ىوثانلية ىوتمكاتلة أو 
المدرسة الثانوية العادية. باإلضافة لهذا النوعان من المدارس، توجد أيضًا في برلين – كمشروع رائد هناك – ما يسمى باوتدرسة 
ىومجتيعية، حيث يلتحق التالميذ والتلميذات بتلك المدرسة منذ بداية الصف األول التعليمي وحتى اإلنتهاء من التعليم المدرسي، في 
مجموعات ىودرىسة ىوتشمركة، وال يتم الفصل بينهم طبقًا لألداء الشخصي. وعدد تلك المدارس في برلين محدود للغاية، والتي 
تبدأ فيها الدراسة من الصف األول وينتهي بالصف الثالث عشر، حيث أن معظم المدارس تكون لفترة محددة تستغرق عدة سنوات، 

ينتقل بعدها التلميذ إلى مدرسة أخرى، أو يتم التعاون بين المدارس وبعضها البعض.

هناك أوجه تشابه عديدة بين المدارس الثانوية العادية والمدارس الثانوية المتكاملة، وفي الوقت نفسه هناك إختالف بينهما يتمثل في 
إجمالي فترة الدراسة لبلوغ الثانوية العامة، ففى المدارس الثانوية العادية يكون إجمالي سنوات الدراسة 12 عامًا فقط، في الوقت 
الذي تبلغ فيه 13 عامًا في المدارس الثانوية المتكاملة، باإلضافة إلى أن الفصول الدراسية في تلك األخيرة تكون أصغر حجمًا، 
وعدد ساعات الدراسة االسبوعية أقل، مقارنة بنظيرتها من المدارس الثانوية العادية، عالوة على تطبيق نظام الدوام الكامل بها، 
كما تتميز بتركيزها على التعليم المهني أكثر. أما المدارس الثانوية العادية، فيلتحق بها عادة األطفال الذين أظهروا تفوقًا واضحًا 

في التعاطي مع المواد الدراسية في مرحلة الدراسة االبتدائية.

وفي برلين يكون في استطاعة التالميذ والتلميذات المتفوقين دراسيًا اإلنتقال إلى المدارس الثانوية العادية، مباشرة بعد االنتهاء من 
الصف الرابع االبتدائي، دون استكمال باقي الصفوف الدراسية بالمدرسة. وتحوي مدارس برلين الثانوية العادية قرابة السبعين 
فصاًل دراسيًا، التي تحوي مثل هؤالء التالميذ الموهوبين، والذين انتقلوا إليها في فترة مبكرة، قبل عامين من زمالئهم اآلخرين، 
الرياضية،  الطبيعة  علوم  مثل  فيها،  والتخصص  العلم  نواٍح  بعض  في  التفرد  الموهوبين  التالميذ  هؤالء  استطاعة  في  ويكون 

أوالدارسة ثنائية اللغة، أواللغات القديمة "مثال الالتينية واليونانية القديمة"، أوالتخصص الموسيقي. 

بعد ان يقضى الطالب المرحلة الثانوية األولى – والتي تمدد من الفصل الدارسي السابع وحتى الفصل الدراسي العاشر- ويحصل 
على الشهادة الثانوية المتوسطة، يكون بإمكانه اإلنتقال إلى المرحلة الثانوية العليا، والتي تنتهي بالثانوية العامة، وهذه المرحلة 
الثانوية  المدارس  مع  الحاجة  تتعاون عند  والتي  المتكاملة،  الثانوية  المدارس  في  العادية وكذلك  الثانوية  المدارس  في  موجودة 
المدارس  من  نظيرتها  تعادل  مدرسة،  أي  من  الطالب  عليها  يحصل  التي  الثانوية  الدراسة  إتمام  وشهادة   .)OSZ( الصناعية 
االخرى، فمثاًل شهادة الثانوية العامة التي يحصل عليها الطالب من المدرسة المهنية تساوي تلك التي يحصل عليها زميله من 

المدرسة الثانوية العادية.

ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن في منشوراتنا. 
والمتوافرة على شبكة االنترنت، وهي بعنوان:

ىوطريق بعد ترحلة ىودرىسة ىالبمدىئية – دويل ىوترىحل ىومعليتية ىوتمقدتة

 "Schulwegweiser 2012/2013 – Wohin nach der Grundschule?"
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/ 

schulwegweiser_web.pdf?start&ts=1332251963&file=schulwegweiser_web.pdf

Wohin nach der Grundschule? أين مذهب بعد ىوتدرسة ىالبمدىئية؟
Der Übergang auf die weiterführenden Schulen ىالنمقال ولترىحل ىومعليتية ىألعلى

www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/uebergang.html

Berliner Schulverzeichnis دويل تدىرس بروين
www.berlin.de/schulvz

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

http://www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/schulwegweiser_web.pdf%3Fstart%26ts%3D1332251963%26file%3Dschulwegweiser_web.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/schulwegweiser_web.pdf%3Fstart%26ts%3D1332251963%26file%3Dschulwegweiser_web.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/schulwegweiser_web.pdf%3Fstart%26ts%3D1332251963%26file%3Dschulwegweiser_web.pdf
http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/uebergang.html
http://www.berlin.de/schulvz
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 جميع الكتيبات متوافرة أيضًا مكتب االستعالمات بوزارة التعليم والشباب والعلوم. ويمكنكم الحصول على العنوان في قسم رقم 
www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/ :10-2 السابق، أو في شبكة االنترنت

10-3 األنشطة المختلفة للشباب في برلين 

تعد برلين مدينة مثيرة لإلهتمام ليس فقط لألشخاص البالغين بل أيضًا لألطفال والشباب، بحيث أنه يستحيل أن يتسرب لهم الملل 
في أوقات فراغهم. وعلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم والشباب والعلوم يجد المرء لمحة عامة عن العروض المخلتفة التي 
تقدمها برلين في هذا المجال، مثال ذلك البرامج التي تقدمهما مراكز األطفال، ومراكز الشباب وبيوت الشباب، ومراكز ممارسة 
الرياضة والمراكز الترفيهية، وعناوينهم. وللحصول على مزيد من المعلومات في هذا المجال، برجاء االطالع مع أطفالكم على 

www.berlin.de/sen/bildung :موقع

وقامت وزارة التعليم في برلين بإصدار سلسلة من الكتيبات اإلسترشادية العملية في هذا المجال، أهمها:

"Wo ist was los?" دويل ىألنشطة
أهم منشآت قضا ء أوقات الفراغ في برلين

وفي هذا الكتيب دليل األنشطة "?Wo ist was los" يتم استعراض أسماء ما يزيد على 650 منشأة ومشروع تهتم باألطفال 
المشورة  ومراكز  الشباب،  ومراكز  األطفال،  ومتاحف  الموسيقية،  المدارس  كذلك  فراغهم،  أوقات  قضاءهم  وكيفية  والشباب، 
واألخصائيين  والمدرسين  والمدرسات  للوالدين  أيضًا  بل  والشباب،  لألطفال  فقط  ليس  هامًا  مرجعًا  الكتيب  هذا  ويعد  الشبابية. 
االجتماعي، ولكل شخص له عالقة باألطفال، حيث انه يظهر كل إمكانيات قضاء أوقات الفراغ، بطريقة متنوعة وطاردة للملل، 

في كل أرجاء برلين، وليس فقط في الحي الذي تسكن فيه. 

 www.jugendnetz-berlin.de :ويمكنكم مطالعة الكتيب على موقعنا

"Flimmern und Rauschen" ،خدتة ىولسائط ىوتمعددة وألطفال لىوشباب في بروين بعنلىن لتيض لهدير
وهو عبارة عن مجموعة عروض مختلفة لقضاء أوقات الفراغ، وهذا في مجاالت البصريات والسمعيات واألفالم والتصوير، 
منالتصوير  تمتد  والتي  المختلفة،  الهوايات  لممارسة  متسع  مجال  هناك  أن  حيث  المتعددة،  والوسائط  الحاسوب  إلى  باإلضافة 
الفوتوغرافي وحتى إنتاج رسوم متحركة ثالثية األبعاد، ومن مختبر لطبع الصور الفوتغرافية، وحتى معالجة الصور الرقمية 
باستخدام الحاسوب، ومن عملية فصل الصوت وحتى إنتاج االسطوانات المدمجة، ومن األلعاب التي تعتمد على السمع والمحملة 

على الهواتف النقالة، ومرورًا بأفالم الكارتون وإنتهاء بدورات تعلم القيادة على شبكة االنترنت. 

www.jugendnetz-berlin.de من على الموقع اإللكتروني )Flimmern und Rauschen( يمكنكم طلب نسخة من كتيب

أباللس أباللس "Applaus, Applaus"- تسرح لأوعاب لسيرك 
والمسرح  الرقص  مثل  مختلفة  مجاالت  من  مقتبسة  المنزل  في  بها  القيام  يمكن  أللعاب  اقتراح   500 من  أكثر  الكتيب  يقدم 
واللعب والسيرك، وهذا الكتيب موجه إلى الوالدين والمدرسات والمدرسين واألطفال والشباب. وهذا الكتيب أصدرته الجمعية 
مع  بالتعاون   Die Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung )LKJ( الشباب  لتثقيف  الوطنية 
 .Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft برلين  في  والعلوم  والشباب  التعليم   وزارة 

.www.lkj-berlin.de/publikationen ولمزيد من المعلومات برجاء مطالعة

 Kinder- und Jugendmuseen in" أل   2010 تخملفة  بطريقة  ىومعليم   – بروين  في  لىوشباب  ىألطفال  تماحف 
 "Berlin – Wo Bildung anders tickt

المتاحف،  وهذه  العاديين،  الزوار  على  عالوة  الدراسية،  والفصول  السكنية  األحياء  إلى  خاصة  بصفة  موجه  الكتيب  وهذا 
الشباب  لتثقيف  الوطنية  الجمعية  أصدرته  الكتيب  وهذا  االسبوع،  نهاية  عطلة  في  أيضًا  مفتوحة  خمسة،  وعددها 
 )Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung )LKJ، ويمكن طلب نسخة منه من على الموقع االلكتروني: 

 .www.lkj-berlin.de/publikationen

www.berlin.de/sen/bildung
http://www.jugendnetz-berlin.de/
www.jugendnetz-berlin.de
www.lkj-berlin.de/publikationen
www.lkj-berlin.de/publikationen
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للشباب  يقدم نظرة عامة  ىوشبابية في بروين، وهو  ىوتلسيقية  ىوفرق  لهل دويل تعللتات عن   ،(Dschungel( ىوغابة: أل
المهتم بالموسيقى في برلين أو من يرغب في تنظيم فرقة صغيرة، ويحوي أماكن المنشآت الخاصة بقضاء وقت الفراغ للمهتمين 
بالموسيقى، عالوة على أماكن المدارس الموسيقية، وكذلك الداعمين لهم، وهم مرتبين حسب األحياء السكنية في برلين، وحسب 
التجهيزات الداخلية لها وكذلك شروط اإلستخدام، وكذلك يوضح كتيب "Dschungel" أماكن التدريبات الموسيقية وأماكن إقامة 

الحفالت، عالوة على استوديوهات التسجيل، ونقاط أخرى هامة. 

http://www.lkj-berlin.de/publikationen :ويمكن طلب نسخة من هذا الكتيب من الموقع االلكتروني

 "Tanz – für Kinder und Jugendliche in Berlin" ىورقص وألطفال لىوشباب في بروين: أل

 هذا الكتيب يعطى معلومات عما يزيد على 220 مكان في كل أنحاء برلين خاصة بعروض الرقص المختلفة، سواء اإليقاعي 
أو المعتاد أو الكالسيكي أو الشعبي أو الرقص الحديث أو الجاز أو المسرح الراقص وكافة أنواع الرقص. وأماكن ممارسة الرقص 

تلك تم تصنيفها داخل الكتيب طبقًا للمنطقة التي تقع فيه.

http://www.lkj-berlin.de/publikationen/ :وهذا الكتيب يمكن تحميله إلكترونيًا من الموقع التالي

حفالت تلسيقية ولشباب لىوعائالت 2013/2012 

منذ سنوات بعيدة تقوم هيئة ثقافة الشباب )JugendKulturService( بدعم من وزارة التعليم والشباب والعلوم في برلين، 
باإلضافة إلى الهيئات المنظمة بإصدار بطاقات دخول مايزيد على المائة حفل موسيقي، وهو األمر الذي يمكن الشباب والعائالت 
من حضور تلك الحفالت بأسعار رمزية، وفي الوقت نفسه الحصول على مقاعد جيدة في تلك الحفالت، حيث تتراوح أسعار 

التذاكر بين 4 و12 يورو فقط. 

ويمكن للشباب من عشاق الموسيقى الحصول على اشتراكات "berlinerjugendabo" تتيح لهم الحصول على تخفيضات 
كبيرة لحضور الحفالت الموسيقية.

 www.berlinerjugendabo.de وكذلك   www.jugendkulturservice.de زيارة:  يرجى  المعلومات،  من   لمزيد 
أو تليفونيا على رقم: 0 - 62 55 23 )030(.

 (Super-Ferien-Pass( بطاقة ىوعطالت ىوتتيزة
خالل العطالت المدرسية، يجد األطفال لديهم وقت فراغ كبير يمكنهم استغالله في ممارسة هوايات خاصة أو في محاولة اكتشاف 
كل ما هو جديد، وبطاقة العطالت المميزة تلك يوجد بها ما يزيد عن 200 فرصة رياضية وثقافية مجانية أو بأسعار مخفضة 
للغاية، وهذا البطاقة يمكن أن يستفيد بها األطفال والشباب تحت سن الثامنة عشرة، وتتيح هذه البطاقة االشتراك في 290 سحب، 
لربح تذاكر مجانية لحضور األفالم السينيمائية، والجوالت والفعاليات الرياضية والحفالت الموسيقية والتجمعات وورش العمل، 

باإلضافة إلى رحالت لمدة يوم واحد.

ولعل أبرز ما توفره أيضًا بطاقات العطالت المميزة، هو بطاقة السباحة، والتي تسمح لحاملها أثناء األجازات المدرسية بإستخدام 
كل منشآت هيئة حمامات سباحة برلين. 

وتقوم هيئة ثقافة الشباب بإصدار بطاقات العطالت المميزة تلك، وهذا بدعم مالي من وزارة التعليم والشباب والعلوم في برلين. 
ويمكن شراء تلك البطاقات من المتجر االلكتروني لهيئة ثقافة الشباب، وكذلك من منافذ بيع متعددة.

هيئة ثقافة ىوشباب – تنظتة غير ربحية مابعة ونادي شباب بروين 
gemeinnützige Gesellschaft des Berliner Jugendclub e. V.

Obentrautstraße 55, 10963 Berlin )Kreuzberg( :العنوان

)030( 23 55 62 0 هاتف: 
)030( 23 55 62 20 فاكس: 

 info@jugendkulturservice.de بريد إلكتروني: 
 www.jugendkulturservice.de :الموقع على األنترنت

ويمكن أيضًا الحصول على تلك البطاقة بالنسبة للذين يتلقون مساعدات من الضمان االجتماعي.

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

www.berlinerjugendabo.de
www.jugendkulturservice.de
mailto:info@jugendkulturservice.de
http://www.jugendkulturservice.de/
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بعض ىألتلر ىألخرا ىومي قد مثير ىهمتاتكم
رحالت وألطفال لىوشباب

يمكنكم الحصول على المعلومات الهامة في هذا الشأن من مكاتب رعاية الشباب في مجالس األحياء في برلين، ومن جمعيات 
الشباب، وكذلك من وزارة التعليم والشباب والعلوم.

عتل ىألطفال لىوشباب 

يمكنكم تصفح العديد من مواقع االنترنت الخاصة بالعديد من المنشآت والمشروعات العاملة في هذا المجال ومنها:
  www.jugendnetz-berlin.de :)Jugendserver Jugendnetz( موقع شبكة الشباب
 www.spinnenwerk.de :)Jugendserver Spinnenwerk( موقع شبينينفيرك للشباب

www.ljrberlin.de :)Landesjugendring Berlin e.V.( شبكة الندسيوعندرينغ برلين
:)Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft( العلوم  والبحث  والشباب  التعليم   وزارة 

www.berlin.de/sen/bjw/

خريطة ىفمرىضية وألطفال 
 خريطة افتراضية )ليس فقط لألطفال(، لتحديد االتجاهات والتوجية وهذا من منظور المشاة:

 www.kinderstadtplan.de

مقليم به تعللتات على شبكة ىالنمرنت 
 www.infonetkalender.de :وبه معلومات وعروض عن إمكانيات قضاء أوقات الفراغ في برلين

تكمبات وألطفال لىوشباب 
يوجد في كل حي من أحياء برلين مكتبة لألطفال والشباب، ويمكن الحصول على أسماء كل تلك المكتبات من جمعية المكتبات 

www.voebb.de/ العامة في برلين

 ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خالل دوائر ىوتلىطنين باألحياء:  
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/

نيبنذملا لافطألل نوعلا دي ميدقت 10-4 

"تاذى بعد خرق ىوقانلن؟"
إذا ماوقع أطفالك أو أطفال أحد معارفك تحت طائلة القانون، فإن مكتب شباب برلين للمشورة، يستطيع تقديم المساعدة لكم، حيث 
القانونية  التحقيق والعواقب  الشباب )بمحكمة األحداث( بتوضيح مسار  المتخصصين في شئون  يقوم األخصائيين االجتماعيين 

المحتملة، وتبصيركم بمسار المحاكمة والنتائج المعوقعة. 

دليل "ماذا بعد خرق القانون؟" يشرح لألطفال الذين وقعوا تحت طائلة القانون، ولوالديهم الخدمات والدعم المتنوع الذي يمكن أن 
يقدموه لهم، وكذلك يعمل على مساعدة الشباب في عملية إعادة التوجيه. 

تجدونها  للشباب،  المجانية  القانونية  المشورة  المساعدة وكذا  تقديم  بإمكانات  فيما يختص  المعلومات  وللحصول على مزيد من 
www.berlin.de/sen/jugend/jugendkriminalitaet/ :على الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم والشباب والعلوم تحت

10-5 التدريب المهني

يوجد في الوقت الحاضر مجال كبير للغاية إلختيار المجال الذي قد يرغب الشاب في دراسته، كما أن هذا المجال يتم إدخال 
تعديالت مستمرة عليه، وإضافة فروع جديدة له، مما يضعك أمام مصاعب كبيرة فيما يخص حفظ كل هذه المجاالت، واختيار 

ما قد يناسبك منها.

لوذوك فنحن نقدم وك ىونصيحة لىوتشلرة وكي نساعدك في إخميار تجال ىومدريب ىوتهني أل ىودرىسة ىومي مناسبك
ويمكنك أن تجد معلومات شاملة وإجابات شافية على العديد من األسئلة التي قد تتبادر إلى ذهنك؟ 

http://www.jugendnetz-berlin.de/
www.spinnenwerk.de
www.ljrberlin.de
www.berlin.de/sen/bjw/
www.kinderstadtplan.de
www.infonetkalender.de
www.voebb.de
http://www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/
www.berlin.de/sen/jugend/jugendkriminalitaet
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وذلك في وكاالت العمل في برلين، والتي قامت بإنشاء مراكز معلومات متخصصة، والتي تقوم بتقديم المساعدة لكم فيما يخص 
اختيار نوع الدراسة المهنية المناسبة لكم باإلضافة إلى توجيهكم إلى المراكز التي تحوي هذا النوع من الدراسة.

ويمكنكم الحصول على عناوين وكاالت العمل تلك، بمراجعة فصل 7-1. وللحصول على معلومات بخصوص مدارس ومراكز 
 Senatsverwaltung für Bildung, :التدريب المهني، برجاء مراجعة وزارة التعليم والشباب والعلوم على العنوان التالي

Jugend und Wissenschaft Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin

تا هل ىومدريب ىوتهني ىوتزدلج؟ 
في نظام التدريب المهني المزدوج، يقوم الطالب بتلقى التدريبات العملية في إحدى الشركات أو المصانع، حيث يقوم بممارسة 
العمل الفعلي هناك، ويذهب يوم واحد أو يومان كل إسبوع إلى المدرسة المهنية لتلقى التعليم النظري فقط، وتكون تلك المدارس 

متخصصة في نوع واحد فقط من المهن، مثل التجارة أو المعادن أو الكهرباء أو البناء أو الزراعة. 

وفي سياق التعليم المهني أيضًا، قد تقوم المدرسة المهنية – بشرط توافر بعض الشروط- بتوفير فرصة للطالب بها للحصول، مثاًل 
على شهادة اتمام الدراسة االساسية أو الدراسة المتوسطة. 

بالنسبة للشباب الذين إنتهوا من الدراسة األلزامية في المدارس األلمانية – والتي تبلغ عشرة صفوف دراسية- ولم ينجحوا في 
الحصول على مكانسواء لممارسة التدريب العملي أو للعمل الفعلي، واستطاعوا فقط الحصول على شهادة إتمام الدراسة المهنية، 
فإن من حقهم في تلك الحالة، اإللتحاق بإحدى الدورات التدريبية، التي تمنحهم شهادة تدريب أساسية أو متقدمة، تؤهلهم لشغل 

احدى الوظائف.

ىإلعدىد وشغل لظيفة لولدرىسة في ىوتدىرس ىوتهنية 
 الشباب الذي يرغب في قضاء فترة تدريب عملي، ولكنه لم ينجح في الحصول على مكان بأحد المنشآت لهذا الغرض )مصنع 
أو شركة مثاًل(، فإنه يمكنه قضاء تلك الفترة في أحد المدارس المتخصصة في ذلك، وهي مدارس بنظام الدوام الكامل، والتي 
تتولى مهمة اإلعداد الوظيفي والتدريب المهني الكلى أو الجزئي للطالب، كما أنها توفر العديد من الوظائف والتي تتطلب المهارات 
العملية الالزمة، وكذا المعرفة النظرية، كما أنها تعمل في الوقت نفسه على صقل مهارات الطالب أو الطالبة. وتعتمد شروط قبول 

الطلبة على نوع التدريب المطلوب الحصول عليه.

وبعد قضاء 3 أعوام في المدرسة المهنية، يحصل الطالب على شهادة إتمام دراسة معترف بها، بعد النجاح في اإلمتحان النهائي.

عند قضاء عامين فقط في المدرسة المهنية، يصبح الطالب مؤهاًل للعمل كمساعد فني )مثال: شهادة مساعدة لغة أجنبية(. 

أما بعد قضاء عام واحد فقط في المدرسة، فإن الطالب يكون مؤهاًل لبدء فترة التدريب العملي.

كما يمكن، على سبيل المثال، الحصول على شهادة إتمام المرحلة التعليمية المتوسطة الحقا، وذلك بعد االلتحاق بالمدارس المهنية.

تؤهالت ىالومحاق باوجاتعات لىوتعاهد ىوفنية ىوتمخصصة
إذا كنت قد إنتهيت من فترة التدريب المهني، أوكان لديك الخبرة المهنية ذات الصلة، أو اإلثنان معًا، فإنك يكون لك الحق في 
مواصلة الدراسة في المعاهد العليا المتخصصة، والحصول على شهادة الدبلوم، أما أذا كنت تملك الشهادة المتوسطة، فإنه يمكنك 

)بعد الحصول على الموافقة الالزمة( مواصلة الدراسة في الجامعات للحصول على درجة الليسانس.

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 
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تؤهالت ىودرىسة في ىوتدىرس ىوثانلية ىوفنية 
بالنسبة للطالبات والطلبة الذين تحصلوا على شهادة الدراسة المتوسطة، وتنطبق عليهم شروط حضور الدورة التأهيلية، فإنه يمكن 
قبولهم في مدرسة ثانوية فنية، وهذا النموذج من المدارس يجمع بين التعليم المهني والتعليم العام. وفي العام التمهيدي من الدراسة 
تحتل المواد المهنية نصيب األسد من إجمالي ساعات الدراسة، أما في عامين الدراسة التاليين فإنه يتم التركيز على أحد المواد 

لتكون هي مادة التخصص. وتمنح تلك المدراس في النهاية شهادة إتمام الثانوية العامة المهنية.

ويستطيع الطالب الذي يلتحق بالمدرسة الثانوية المهنية أن يختار أحد مجاالت الدراسة التالية:

االقتصاد واإلدارة – تكنولوجيا المعادن  –
هندسة الكهرباء – تكنولوجيا الخشب – تكنولوجيا الغزل والنسيج واألزياء  –

الكيمياء والفيزياء واألحياء – التغذية وتكنولوجيا المواد الغذائية   –
التربية االجتماعية/الشؤون االجتماعية – الصحة – تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والوسائط  –

تلىصلة ىودرىسة في ىوتدىرس ىوتمخصصة 
إذا كان لديك بالفعل خبرة وظيفية، فإنه بإمكانك مواصلة الدراسة في أحد المدارس المتخصصة في ذلك، وفي الغالب األعم، 
تستغرق تلك الدراسة عامين، وتنتهي بإمتحان نهائي، يمنحك شهادة تمكنك من تولى مناصب قيادية أو للعمل الحر، ومن أهم 
الفندقية، مدرسة االقتصاد األوروبية، وكذلك مدرسة  المدرسة  التقنية،  المدرسة  الشهادات في برلين:  تلك  التي تعطي  األماكن 

الشؤون االجتماعية.

تجتع ىوتدىرس ىوتهنية – ترىكز ىومتيز في ىومعليم لىومدريب لىومأهيل ولدرىسة ىوجاتعية
يطلق لفظ مجمع المدارسة الحكومية المهنية )OSZ( على كل أنواع المدارس المهنية الموجودة في هذا الفصل )مدرسة مهنية، 
منها  كل  لوظيفة  طبقًا  وذلك  متخصصة(،  مدرسة  فنية،  ثانوية  مدرسة  فنية،  مدرسة  تقنية،  مدرسة  متخصصة،  مهنية  مدرسة 

التنظيمية. 

ويمكن الحصول على المعلومات التي تحتاجها عن مجمع المدارس المهنية فيما يختص بالتدريب المهني، أو الدراسة التي تؤهل 
للوظيفة أو للدراسة الجامعية، واختيار أحد المدارس المذكورة عاليه والتي تتناسب مع احتياجاتك. 

يمكن الحصول على عناوين المدارس المهنية المختلفة من على صفحة وزارة التعليم والشباب والعلوم:

www.berlin.de/sen/bildung/schulverzeichnis_und_portraets/

10-6 الدراسة في برلين

تحظى برلين بشعبية كبيرة للغاية، حيث يفد إليها العديد والعديد من الطالبات والطلبة للدراسة بها، وهذا ليس باألمر الذي يبعث 
على اإلندهاش، حيث أنها تحوى ثالث جامعات، باإلضافة إلى جامعة للفنون، وثالث معاهد عليا فنيا أخرى، وسبعة كليات، وما 
يقرب من ثالثين كلية خاصة معترف بها من الدولة، عالوة على مايزيد على سبعين مؤسسة غير جامعية ذات التمويل العام.
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين والعاملين والباحثين في كل تلك المؤسسات والجامعات، مايزيد على 50,000 فرد، وهو ما يعد رقمًا 

قياسيًا؛ حيث أنه ال يوجد أي إقليم آخر في أوروبا يحوي مثل هذا التجمع العلمي والبحثي، كما هو الحال في برلين. 

تستثمر برلين سنويًا قرابة 1.8 مليار يورو في مجاالت العلوم والبحث العلمي. 

http://www.berlin.de/sen/bildung/schulverzeichnis_und_portraets/
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وتعد كلية الطب في برلين "شاريتيه – جامعة طب برلين" بمثابة أكبر كلية في اوروبا لدراسة الطب، ويتم دعمها من قبل كاًل 
من: جامعة برلين الحرة، وجامعة هومبولدت. كما أن هناك تعاون وثيق في مجاالت الصناعة والبحث العلمي بين المعاهد الفنية 
التكنولوجية في كاًل أدلرسهوف وبرلين بوخ. باإلضافة إلى ذلك فإن المؤسسات البحثية الوطنية األلمانية ممثلة في برلين من خالل 

العديد من المعاهد، كما يوجد في برلين 17 معهد أبحاث علمية والتابعين لوزارات اتحادية. 

وتعد برلين واحدة من أكثر الواليات األلمانية جذبًا للدارسين، حيث يبلغ عدد الدارسين المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا 
الخاصة، ما يربو على 140,000 دارس، يبلغ نصيب األجانب منهم 14 في المائة، يأتي األتراك والصينيين على رأس قائمة 
ألمانيا. وتم منح  داخل  القوى  الجامعات متوسطة  الثالث في الئحة  المركز  برلين  بالوالية. وتحتل جامعات  الدارسين األجانب 
جامعتى "جامعة برلين الحرة" و "هومبولدت" جائزة "الجامعة المميزة" والتي تم منحها إلحدى عشرة جامعة فقط على مستوى 

ألمانيا. 

ىوتعاهد ىوعليا ولفنلن 
وفي  الفنون،  جامعة  في  منهم  جديدة  أجيال  تخرجت  وقد  والموسيقيين.  والمغنيين  والممثلين  الفنانين  مدينة  أيضًا  هي  برلين 
معهد  إلى  باإلضافة  للتصوير،  العالي  المعهد  وفي  )فايسنسي(،  للفنون  برلين  أكاديمية  وفي  الموسيقية،  أيسلر"  "هانز   أكاديمية 

"إرنست بوش" للتمثيل.

كل هذه المؤسسات الفنية توفر لطالبها، والبالغ عددهم حوالي 5000 طالب، كل مجاالت الدراسات الفنية تقريبًا. باإلضافة إلى 
ذلك فإن بإمكان الطلبة والطالبا مواصلة دراساتهم العليا لنيل درجة الماجستير في معهد التعليم المستمر )ZIW(، والذي يقع مقره 

داخل جامعة الفنون في برلين. 

ىوتعاهد ىوعليا ىوتمخصصة في بروين 
تحوي برلين طائفة كبيرة من المعاهد العليا المتخصصة، مابين الهندسة واالقتصاد واإلدارة، ووصواًل إلى العلوم االجتماعية 
والعلوم اإلنسانية، وهي تجمع بين المعرفة والبحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا. وتأتي مشاكل الممارسة الراهنة للشركات –

السيما الصغيرة منها والمتوسطة – على رأس أولويات البحث والتنمية في تلك الكليات، وهو النهج الذي تحتذي به كثير من 
البلدان األوروبية. ويوجد حوالي 34,000 دارس من داخل ومن خارج ألمانيا مسجلة أسماءهم في برلين، حيث يستغلون تلك 

االمكانيات الهائلة لمواصلة دراساتهم العليا.

 www.fachhochschulen-in-berlin.de :هل تريد معرفة مزيد من المعلومات؟ إذًا قم بزيارة موقعنا

10-7 اإلعتراف بشهادات التخرج

هل حصلت على شهادة مدرسية أو جامعية من بلدك األم وترغب اآلن في أن يتم اإلعتراف بها في ألمانيا؟ 

إذًا عليك االتصال بمركز االعتراف بالشهادات والخاص بوزارة التعليم والشباب والرياضة.

مهام مكتب االعتراف بالشهادات

تقييم الشهادات األجنبية كإثبات للتخرج من المدرسة االبتدائية أو اإلعدادية ولاللتحاق بالجامعات والمعاهد العليا   –
معادلة الشهادات المدرسية )المدارس التعليم المهني والمدارس المتخصصة(  –

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

http://www.fachhochschulen-in-berlin.de/
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العنوان:
تكمب ىالعمرىف باوشهادىت ىومابع ولزىرة ىومعليم لىوشباب لىوعللم

Bernhard-Weiß-Str. 6, 
 D-10178 Berlin-Mitte

غرفة االنتظار: الدور األول
هاتف: 90227-5232/-5220/-6987
فاكس: 90227-5001/-6444/-6010

المواعيد:
االثنين والثالثاء: من 09.00 صباحا حتى 12.00 ظهرًا

الخميس: من 04:00 مساء حتى 06:00 مساء
 zastbe@senbwf.berlin.de البريد اإللكتروني: 

www.berlin.de/sen/bjw الموقع على اإلنترنت: 

 على األلمان من حاملي الشهادات األجنبية الغير مقيمين في برلين التوجه إلى مكتب التقييم المختص في الوالية محل اإلقامة. 
ويتم تقييم الشهادات التعليمية لأللمان الغير مقيمين في جمهورية ألمانيا االتحادية مركزيًا من قبل اإلدارة المركزية في 

دوسلدورف )هاتف رقم: 475-0 211 49+(.

11- ىومعليم ىومكتيلي

يحتاج المرء في يومنا هذا إلى التدريب والتعليم التكميلي من أجل التظور في مختلف الوظائف، وذلك بسبب التغير الدائم والسريع 
في المهارات والمؤهالت المطلوبة لشغل الوظائف، وهذا مايشير إليه المصطلح الشهير )التعلم مدى الحياة(، إال أنه تجدر اإلشارة 
إلى أن سوق العمل نفسه قد طرأت عليه تغييرات عدة، فقد أصبح من النادر جدًا أن يشغل موظف الوظيفة نفسها طوال عمره، 

أو أن يبقى حتى موظفًا في نفس الشركة.

والعروض المختلفة لمواصلة رحلة التعليم ليست موجهة فقط إلى الموظفين الحاليين وإلى الشركات، التى ترغب في رفع كفاءة 
العاملين لديها، بل أنها موجهة أيضًا، وبطريقة متزايدة، إلى المتعطلين عن العمل، أو من يتهددهم التعطل عن العمل.

11-1 كيف يتثنى لى العثور على العرض المناسب الذي يالئمني؟

تجتع ىوتدىرس ىوتهنية )OSZ( – ترىكز ىومعليم ىوتمتيز لىومعليم ىومكتيلي لىومأهيل ولدىرسة ىوجاتعية
يقدم مجمع المدارس المهنية أو المدارس الفنية المعلومات الالزمة فيما يخص موضوعات التعليم التكميلي، وباإلمكان الحصول 
على معلومات إضافية بالرجوع إلى فصل رقم 10-4 كما يمكنكم الحصول على العناوين البريدية المختلفة عن طريق مراجعة 

 www.berlin.de/sen/bwf/bildung/schulverzeichnis :الصفحة التالية

قاعدة ىوبيانات ىوخاصة بتلضلع ىومعليم ىومكتيلي
 .www.wdb-berlin.de :موقع قاعدة بيانات التعليم التكميلي في برلين، يقدم لكم نظرة شاملة عما قد تحتاجون إليه

ىوبحث ىإلوكمرلني عن ىوتلضلعات ىوخاصة باومعليم ىومكتيلي!
على بوابة البحث www.wdb-suchportal.de يمكنكم بسهولة وبشكل مباشر أن تبحثوا عن برنامج اللتعليم التكميلي، كل 

ما عليكم فعله هو إدخال الرمز البريدي الخاص بكم، ومصطلح البحث، ثم مطالعة النتائج. 

ويتم بشكل يومي تحديث قاعدة البيانات هناك، ويوجد في برلين وبراندنبورغ حوالي 33,000 مكان التعليم التكميلي، تقدمها 
حوالي 1100 مؤسسة مختلفة. 

وتتولى شركة EUROPUBLIC منذ عام 1997 إدارة وتشغيل قاعدة البيانات، بناء على طلب من وزارة العمل واإلندماج 
والمرأة. عملية البحث فيما تقدمه المؤسسات التعليمية، والتسجيل، كلها مجانية!

يمكنكم أيضًا في مكتب االستعالمات البحث بنفسك، وإذا واجهتك أي مشكلة، اطلب المساعدة من أحد الموظفين، والذين يقدمون 
لكم المساعدة عن طيب خاطر.

 تكمب ىالعمرىف باوشهادىت
 ىومابع ولزىرة ىومعليم لىوشباب
لىوعللم

mailto:zastbe@senbwf.berlin.de
mailto:zastbe@senbwf.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/bjw
www.berlin.de/sen/bwf/bildung/schulverzeichnis
http://www.wdb-berlin.de/
http://www.wdb-berlin.de/de.aspx?seite=Allg/Home
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كما يمكنكم إرسال طلب البحث خاصتكم، عن طريق البريد االلكتروني إلى قاعدة بيانات التعليم التكميلي.

ىوعنلىن ىوبريدي لشركة EUROPUBLIC هو: 
 Neue Schönhauser Str. 10, 10178 Berlin

هاتف رقم: 28384230 )030(

بلىبة ىومعليم ىإلوكمرلنية 
بوابة االنترنت www.bildungsberatung-berlin.de هي نقطة اتصال مركزية لألشخاص الذين يلتمسون المشورة بشأن 
التعليم ومواصلة الدراسة في برلين، حيث تجدون هناك نظرة عامة عن العروض المختلفة والتخصصات وكذلك العناوين البريدية 
ألماكن المشورة تلك، وطبقًا لخيارات البحث المختلفة يمكنكم العثور على المشورة المناسبة، وإجراء االتصال المباشر بهم، أو 
إرسال رسالة عبر البريد األلكتروني، أو إجراء حديث عبر االنترنت معهم، والستكمال العرض يرجى قراءة النصائح والروابط 

االلكترونية الخاصة بموضوع "التعلم مدى الحياة".

دويل ىودرىسة ىومكتيلية
يمكن الحصول من الدليل الخاص بوزارة التعليم والشباب والعلوم على معلومات تبدأ بمواصلة الدراسة العامة ومرورًا بالدراسات 
فيما يخص موضوعات مثل  المعلومات  الكثير من  الحصول على  يمكنكم  الخاصة. كما  التدريبية  بالدورات  السياسية، وإنتهاء 
السياحة التعليمية والحصول الالحق على الشهادات التعليمية. وللحصول على نسختك من هذا الدليل، المرجو التوجه إلى وزارة 

التعليم والعلوم والبحث العلمي )العنوان في باب 3-10(.

حلقات درىسية في تخملف أنحاء أوتانيا
موقع seminus.de يحوي معلومات فيما يخص التعليم التكميلي والدراسة في كل أنحاء ألمانيا. استخدم كلمات البحث للحصول 
بسرعة على لمحة عامة عن الحلقات الدراسية والدورات التدريبية، وبجانب ذلك تقوم seminus.de بصفة يومية بتحديث 
والراغبين  ومقدموها  الدراسية  الحلقات  عن  الباحثين  بين  اتصال  قنوات  فتح  إلى  ذلك  وراء  من  تهدف  وهي  بها،  المعلومات 
 في التدريب، وهذا متيسر من خالل موقع www.seminus.de الذي يحوي ما يزيد عن أسماء 4000 اسم يقدمون قرابة 

الـ 12,000 حلقة دراسية. 

11-2 مدارس تعليم الكبار )المدارس المسائية(

تقدم مدارس تعليم الكبار )VHS( دورات تدريبية في مختلف التخصصات، والتي يقبل عليها سكان برلين لتعلم اللغات، باإلضافة 
للفنون والثقافة والتصميم اإلبداعي والصحة والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وادارة األعمال، باإلضافة إلى دراسات اجتماعية 

وسياسية.

 كما يستطيع المرء في تلك المدارس الحصول بطريقة الحقة على الشهادات المدرسية، وكذلك تعلم القراءة والكتابة والحساب 
)محو األمية/تعليم ابتدائي(. 

ويوجد في حي في برلين مثل تلك المدرسة المسائية والتي تعد بمثابة مركز اللتعليم التكميلي تابع للبلدية، وبإمكان كل المهتمين 
حضور الدراسة هناك، حيث انه ال توجد بصفة عامة أي شروط أو قيود للحضور. 

وتلعب هذه المدارس دورًا محوريًا هامًا للغاية في قضية دمج المهاجرين في المجتمع األلماني، حيث تقدم لهم دراسة لتعليم اللغة 
األلمانية، بمستويات مختلفة، بإعتبارها لغة ثانية لهم، كما يمكنها عند الحاجة تقديم خدمة محو أمية لهم. وطبقًا لقانون الهجرة، 

فإن تلك المدارس تقدم دورات تدريبية لإلندماج معترف بها.

ولعل أحد أهم البرامج التي تقدمها تلك المدارس هي الدورات المسماة )دورات األم/الوالدين(، والتي تقدم خدمة مجانية لألمهات 
لتعلم اللغة األلمانية، حيث تجرى تلك الدورات التعليمية في الفترة الصباحية أثناء تواجد األطفال في المدارس أو دور الحضانة، 

وربما تعقد تلك الدورات في نفس المبني من المدرسة أو دور الحضانة. 

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

http://www.bildungsberatung-berlin.de/
www.seminus.de
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Volkshochschule Mitte
City VHS, Antonstraße 37, 13347 Berlin

)030( 20094 7474  :.Tel
)030( 20094 7488 und  :Fax

City VHS, Linienstraße 162, 10115 Berlin
)030( 20092 7474  :.Tel
)030( 20094 7488  :Fax

Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee 37, 10247 Berlin

)030( 90298 4600/01/02/03  :.Tel
)030( 90298 4176 und  :Fax

Wassertorstraße 4, 10969 Berlin
)030( 2219-5516, -5517  :.Tel

)030( 2219 5522  :Fax

Volkshochschule Pankow
Schulstraße 29, 13187 Berlin

)030( 90295 1700  :.Tel
)030( 90295 1701 und  :Fax

Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin
)030( 90295 3924  :.Tel
)030( 90295 3939  :Fax

Volkshochschule City West
Pestalozzistraße 40/41, 10627 Berlin

)030( 90292 8855/69  :.Tel
)030( 90292 8831  :Fax

Volkshochschule Spandau
Moritzstraße 17, 13597 Berlin

)030( 90279-5000  :.Tel
)030( 90279-5001  :Fax

Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf
Markgrafenstraße 3, 14163 Berlin

)030( 90299 5020  :.Tel
)030( 90299 5040 und  :Fax

Goethestraße 9 – 11, 12207 Berlin
)030( 90299 5020  :.Tel
)030( 90299 5040  :Fax

Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin

)030( 7560 3000  :.Tel
)030( 7560 8944  :Fax

Volkshochschule Neukölln
Boddinstraße 34, 12053 Berlin

)030( 6809 2433  :.Tel
)030( 6809 3298  :Fax

Volkshochschule Treptow-Köpenick
Plönzeile 7, 12459 Berlin

)030( 6172 5411  :.Tel
)030( 6172 5400 und  :Fax

Baumschulenstraße 81, 12437 Berlin
)030( 5369 9059  :.Tel

)030( 532 8967  :Fax

Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf
Mark-Twain-Str. 27, 12627 Berlin

)030( 568816 0  :.Tel
)030( 5644013  :Fax

Volkshochschule Lichtenberg
Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin

)030( 9798 1970  :.Tel
)030( 9798 19730  :Fax

Volkshochschule Reinickendorf
Buddestraße 21, 13507 Berlin

)030( 90294 4800  :.Tel
)030( 90294 4812  :Fax

يمكن الحصول على معلومات عامة عن المدارس المسائية 
في برلين لدى وزارة التربية والشباب والعلوم

 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft

 Referat Allgemeine Weiterbildung und
lebenslanges Lernen – I D –

Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin
)030( 90227 5249   :.Tel
)030( 90227 5443   :Fax

 weiterbildung@senbwf.berlin.de   :E-Mail
 www.senbwf.berlin.de/weiterbildung  :Internet

كما أن القائمين على هذه المدارس المسائية كثيرًا ما يعلنون عن مواعيد للدورات الدراسية تتناسب مع الموظفين، أي أنها تقام 
الفترة  في  لهم  الدورات  فتقدم  يعملون،  ال  الذين  لألشخاص  بالنسبة  أما  األسبوع،  نهاية  في عطالت  أو حتى  مساء  أو  عصرًا 
الصباحية. وعادة ما تكون مصاريف المشاركة في تلك الدورات رمزية للغاية، حيث أن الدولة تقوم بتمويل تلك المدارس، بل أن 

بعض المشاركين كثيرًا ما يحصلون على خصم إضافي ألسباب اجتماعية.

 www.vhs.berlin.de :لمزيد من المعلومات، راجع

mailto:weiterbildung@senbwf.berlin.de
http://www.senbwf.berlin.de/weiterbildung
http://www.vhs.berlin.de/
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طرق ىوحصلل على ىودعم

ىألجازىت ىومعليتية
إذا كنت موظفًا أو عاماًل، فأنت لديك الحق في الحصول على أجازة تعليمية، أي أنه إعفاء من العمل مدفوع األجر، في حالة 
حضورك دورات تعليمية معترف بها التثقيف السياسي و/أو التدريب المهني التكميلى. ويسري هذا أيضًا على طلبة التعليم الفني.

إذا كنت موظفًا تعمل بنظام الدوام الكامل، فمن حقك الحصول على أجازة تعليمية مدتها عشرة أيام عمل في خالل عامين تقويميين 
متتاليين، أما إذا كنت موظفًا تعمل لبعض الوقت، فينخفض هذا الحق. أما الموظف صغير السن فمن حقه الحصول على أجازة 

تعليمية مدتها عشرة أيام عمل سنويًا، وذلك حتى بلوغه من العمر 25 عامًا.

يجوز منح األجازة التعليمية بهدف التدريب المهني و/أو التثقيف السياسي المعترف به من الوزارة المختصة بذلك. طلبة التعليم 
الفني لهم طلب هذه األجازة، فقط بغرض التثقيف السياسي، أما في مجال التدريب المهني فينبغى على الموظف تقديم توضيح 

بما تم التدريب عليه.

وينبغى على الموظف أن يقدم طلب الحصول على األجازة التعليمية إلى صاحب العمل، في وقت مبكر بدرجة كافية، إذ يجب 
إخطار صاحب العمل، قبل ستة أسابيع على األقل من بداية الدورة التدريبية، ويتم تقديم اإلخطار مصحوبًا بشهادة اعتراف بتلك 

الدورة من الوزارة المختصة )يتم الحصول عليها فقط من منظمي تلك الدورة(.

للدورة. ويجب أن  المنظمة  الجهة  يتم إصدارها فقط من  التعليمية،  التدريبية للحصول على األجازة  بالدورة  طلبات االعتراف 
تقدم هذه الطلبات إلى الوزارة المختصة، على النموذج المطبوع الخاص بها، وذلك قبل عشرة أسابيع من بدء البرنامج التدريبي.

كيف يتكن ىوحصلل على تعللتات عن ىألجازة ىومعليتية؟
لزىرة ىوعتل لىالندتاج لىوترأة

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
 Referat II D - Berufliche Qualifizierung :العنوان

Oranienstraße 106
 10969 Berlin

 تليفون:  9028-1484 )030(، -1485، -1482
1496- ،

)030( 9028-2173  فاكس: 
Bildungsurlaub@senaif.berlin.de  :البريد اإللكتروني

ىوعاللة ىومدريبية
تقوم الحكومة األلمانية بدعم كل فرد بعالوة تدريبية لكي تساعده على مواصلة التدريب والتعلم، وهذا المبلغ يكون حافزًا ودافعًا 

لألفراد، ويستفيد األفراد من تلك العالوة بطريقتين مختلفتين:
"قسيمة العالوة" وال تزيد قيمتها عن 500 يورو، ويحصل عليها المتدرب إذا كان إجمالي دخله السنوي الخاضع للضريبة، ال   –
يتجاوز مبلغ 20,000 يورو )أو 40,000 يورو لو كان متزوجًا(. ونفس قيمة هذه العالوة على األقل يقوم المتدرب بدفعها 

في المكان الذي يتلقى فيه الدورة التدريبية. 
يسمح قانون تنظيم الثروة عن طريق "إعانة الدراسة التكميلية" باالستعانة بالوسائل من أجل تمويل الدراسة التكميلية حتى قبل   –

أن تنقض فترة تجميد الثروة.

يمكنكم الحصول على المشورة والخاصة بموضوع عالوة التدريب، وكذلك الحصول عليها من األماكن التالية:
Jobassistenz Friedrichshain- Kreuzberg, www.jobassistenz-berlin.de  –

Jobassistenz Spandau, www.jobassistenz-berlin.de  –
Weiterbildungsdatenbank Berlin, www.wdb-berlin.de  –

Lernladen am Ostkreuz, www.LNBB.de  –
kontinuum e.V., www.kontinuum-berlin.de  –

Inpäd – Institut zur beruflichen Bildung e.V., www.inpaed-berlin.de  –
Frauenzentrum "Marie" e.V., www.Frauenzentrum-marie.de  –

مرحبًا بكم في برلين — ىوحياة في بروين 

mailto:Bildungsurlaub@senaif.berlin.de
www.jobassistenz-berlin.de
http://www.jobassistenz-berlin.de/
http://www.wdb-berlin.de/
http://www.lnbb.de/
http://www.kontinuum-berlin.de/
http://www.inpaed-berlin.de/
http://www.frauenzentrum-marie.de/
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يتم تمويل أماكن اإلستشارات تلك من قبل كاًل من وزارة العمل واإلندماج والمرأة، واالتحاد األوروبي، ويمكن إصدار قسيمة 
العالوة لكل فرد حتى الفترة التشجيعية التي تنتهي يوم 2013-11-30. 

11-3 المجلس الوطني للتثقيف السياسي

المكاسب  أحد  هي  بل  بديهيًا،  شيئًا  تعد  ال  الديمقراطية  أن  المعروف  ومن  ديمقراطيًا.  مجتمعًا  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  تعد 
السياسي، مؤسسة غير  للتثقيف  الوطني  المركز  بالتأكيد عليها وتطويرها. ويعتبر  يقوم كل جيل  أن  والتي يجب  واإلنجازات، 
حزبية، وتعمل على تعزيز المشاركة الديمقراطية، وال تعمل في صالح إتجاهات سياسية بعينها. وهي تقدم خدماتها لقطاعات 
واسعة من الشعب، سواء الشباب أو الكبار، وذلك عن طريق مطبوعاتها المختلفة، واحتفالياتها. والشرط الوحيد هو معرفة اللغة 

األلمانية.

An der Urania 4-10 (Ecke Kurfürstenstraße),  :العنوان 
 10787 Berlin

52- / (030) 901625-51 هاتف: 
(030) 90 16 25 38 فاكس: 

 www.landeszentrale-berlin.de :الموقع على اإلنترنت

ومن المتوقع أن ينتقل المركز الوطني للتثقيف السياسي في عام 2014 إلى مقره الجديد والكائن في:

Amerika-Haus in der Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin

12- الصحة – الرعاية الطبية في برلين

يوجد في برلين شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات والمصحات وعيادات األطباء وخدمات الطوارىء ومجموعة من المرافق 
الخاصة. فسوف تجد في برلين إمكانيات متعددة وخدمات طبية ممتازة، وأيضًا أحدث طرق العالج المتقدمة التي تنقذ وتسهل حياة 

الفرد كل يوم. فلألشخاص التابعين للتأمين الصحي الحكومي حرية اختيار الطبيب المعالج.

مرافق الرعاية الصحية
ُيسهل دليل الصحة االلكتروني الخاص ببرلين عملية البحث عن مرفق مناسب للرعاية الصحية ، أو عن طبيب أخصائي معين. 

ويوجد على الموقع التالي مجموعة من العناوين تضم كل األمور الخاصة بالصحة:
 www.gesundheit-berlin.de: الصيدليات واألطباء وأطباء األسنان والمستشفيات وسائل نقل المرضى وكذلك المجاالت 

المتخصصة مثل: طب العيون واألجهزة السمعية وجراحة العظام ومستشفيات اإليواء والوالدة ودور الوالدة والمولدات.

 كما يمكن الحصول على معلومات حول خدمات التمريض والخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة. وإلى جانب العناوين 
 gesundheit-berlin.de توجد قائمة تضم اإلعالنات الحالية وأيضًا النصائح والمواعيد التي يمكن االطالع عليها على موقع

 .(einfach gut finden) تحت شعار

ويشكل دليل الهواتف والخدمات (Gelbe Seiten) مساعدة يمكن االستفادة منها، ويمكن زيارة الموقع االلكتروني للدليل عبر 
 .www.gelbe-seiten.de :الرابط التالي

أتبحث عن طبيب يتحدث لغتك األم؟
يمكن االستفسار عن عناوين األطباء المتحدثين باللغات األجنبية المختلفة لدى نقابة األطباء في برلين.

http://www.landeszentrale-berlin.de/
http://www.gesundheit-berlin.de/
http://www.gelbeseiten.de/
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مرحبًا بكم في برلين — الحياة في برلين

نقابة األطباء في برلين
Friedrichstr. 16, 10969 Berlin :العنوان

(030) 40 80 6-0 الهاتف: 
(030) 40 80 6-3499 فاكس: 

مواعيد العمل: االثنين – الخميس من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، الجمعة من 8 صباحًا حتى 3 ظهرًا

يمكن تحديد مواعيد أخرى لالستشارة عبر الهاتف

ويمكن أيضًا التوصل إلى أطباء يتحدثون اللغات األجنبية المختلفة عن طريق البحث االلكتروني:
www.aerztekammer-berlin.de

المستشفيات والمصحات في برلين
تعتبر منطقة برلين- براندنبورغ من المراكز الطبية المتطورة في مجال الهندسة الطبية الحيوية في ألمانيا. ُيقدم العالج في مستشفيات 

برلين، في المستشفيات المتخصصة والمستشفيات الجامعية على أعلى وأحدث مستوى وصل إليه العلم.

تضم برلين 71 مستشفى، ويوجد بهم 21 ألف سرير (حسب بيانات عام 2004). أما بالنسبة لخدمة العناية المركزة فهي متوفرة 
تقريبًا بالقرب من جميع المناطق السكنية في برلين. 

اآلتي:  الرابط  عبر  عليها  االطالع  يمكن  والتي  برلين،  ومصحات  مستشفيات  عناوين  على  والخدمات  الهواتف  دليل  يحتوي 
 .www.gesundheit-berlin.de

كما أن الطبيب المعالج سوف يدلك على المصحة المناسبة لحالتك. 

المؤسسات الحكومية التابعة للقطاع الصحي
تندرج الرعاية الصحية ووسائل الوقاية ضمن مهام كل من وزارة الصحة األلمانية والمكتب اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية. 
تعتبر المصالح الحكومية في برلين مراكز لتقديم الخدمات والتوجيه وتوم المصالح الحكومية أيضًا بالرد على االستفسارات في أمور 

وقضايا معينة.

 Bundesministerium für( وزارة الصحة األلمانية
)Gesundheit

مقر برلين
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin :العنوان

 (030) 340 60 66-01 هاتف: 
(030) 340 60 66-07 فاكس: 
www.bmg.bund.de :الموقع االلكتروني

المكتب اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية
قسم 1 )الصحة(

قسم 2 )الشئون االجتماعية(
 Turmstraße 21

10559 Berlin
(030) 90229-0 هاتف: 

Poststelle@lageso.berlin.de  :البريد االلكتروني
www.berlin.de/lageso/ :الموقع االلكتروني

قسم 3 – األشخاص ذوي اإلعاقة/الرعاية
Sächsische Straße 28

 10707 Berlin
 (030) 90229-6464 هاتف: 
(030) 90229-6095 فاكس: 

أرقام الطوارئ
"Für alle Fälle" توجد في الفصل 20- 4 بعنوان

http://www.aerztekammer-berlin.de/
http://www.gesundheit-berlin.de/
http://www.bmg.bund.de/
mailto:Poststelle@lageso.berlin.de
http://www.berlin.de/lageso/
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13- األشخاص ذوي اإلعاقة

13-1 تقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة

يحصل األشخاص ذوي اإلعاقة على دعم يمكنهم من المشاركة في الحياة اليومية بشكل متساوي. إن كنت من ذوي اإلعاقة، فعليك 
تقديم طلب استخراج شهادة إثبات اإلعاقة لكي تحصل على المساعدات المتاحة. من أجل ذلك يمكنك التوجه إلى مصلحة المعاشات 
في المكتب اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية. فهناك سوف ُتقدم لك النصائح والمساعدة في أمورعدة. تقوم مصلحة المعاشات 
بتحديد درجة اإلعاقة. يمكن الحصول على استمارات طلب استخراج شهادة إثبات اإلعاقة لدى مركز المعلومات والخدمات الخاص 
بالمكتب اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية، ولدى الخدمات االجتماعية في المستشفيات، وفي مراكز االستشارات لذوي اإلعاقة 

وفي دوائر المواطنين في األحياء المختلفة. 

التالي:  الموقع  زيارة  يمكن  الموضوع  هذا  حول  المزيد  لقراءة  ألمانيا.  صعيد  على  اإلعاقة  إثبات  بشهادة  ُيعترف 
/www.berlin.de/lageso أو التوجه مباشرة إلى مركز المعلومات والخدمات التابع لمصلحة المعاشات في برلين.

المكتب اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية
مصلحة المعاشات، مركز المعلومات والخدمات

Sächsische Straße 28
10707 Berlin

(030) 90229-6464 هاتف: 
(030) 90229-6095 فاكس: 

www.berlin.de/lageso/ :الموقع االلكتروني

مساكن لمستخدمي الكراسي المتحركة
مدرج.  غير  بمدخل  وأيضًا  والحمامات  المطابخ  في  خاصة  بتجهيزات  الخاصة  االحتياجات  لذوي  المجهزة  المساكن  تتميز 

يضم الرصيد المتوفر من المساكن مساكن إجتماعية مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة وكذلك مساكن مريحة لذوي اإلعاقة.

إذا كان لديك رغبة في الحصول على مسكن مثل هذه المساكن، يرجى التوجه إلى 

المكتب اإلقليمي للصحة والشئون اإلجتماعية
مكتب االندماج والرعاية االجتماعية األساسية

Turmstraße 21 Haus A
10559 Berlin

3304-/(030) 90229-3305 هاتف: 

يمكن زيارة الموقع اآلتي: http://www.rb-wohnungen.de (واستخدام خاصية البحث: المساكن المجهزة لذوي 
االحتياجات الخاصة) واالطالع على البوابة التي تضم المساكن في جميع أحياء برلين. إذا وقع إختيارك على مسكن معين، 

يرجى االتصال مباشرة بشركة اإلسكان. 
ُيطلب في معظم األحوال عند إبرام عقد اإليجار، تقديم وثيقة رخصة اإلسكان التي تؤكد تابعية المستأجر إلى مجموعة "مستخدمي 
الكرسي المتحرك". يمكن الحصول على هذه االستمارات في المكتبات (القرطاسية) ولدى مكتب اإلسكان. وُتسلم هذه االستمارة 

بعد ملئها لدى مكتب اإلسكان في مجلس الحي.

المساعدة في التنقالت
يصعب على كبار السن والمرضى وذوي اإلعاقة ترك منازلهم. فقد يشعر األشخاص الذين يعيشون بمفردهم بالوحدة والعزلة. 
لذا فهناك عدة وسائل من أجل تقديم المساعدات لهم في ظروف حياتهم تمكنهم من التنقل وعدم االنقطاع عن العالم الخارجي 

أوالمعاناة النفسية.

المكتب اإلقليمي للصحة 
والشئون االجتماعية

http://www.berlin.de/lageso/
http://www.berlin.de/lageso/
http://www.rb-wohnungen.de/


55

خدمة الجوالت الخاصة في برلين - )Berliner Sonderfahrdienst/تيليبوس سابقاً(
وتتاح من خالل الجوالت الخاصة في برلين فرصة أساسية للتنقل وذلك لألشخاص حاملي شهادة إثبات اإلعاقة الشديدة وتميزها 

عالمة "T" أو رخصة أخرى.

ولالشتراك في الجوالت الخاصة من الضروري أن يحمل األشخاص ذوي اإلعاقة بطاقة مغناطيسية خاصة بهم، مكتوب عليها 
اسم ورقم مستخدمها. يمكن طلب الحصول على هذه البطاقة لدى المكتب اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية. وعلى جميع 
مستخدمي هذه الخدمة مبدئيًا المساهمة في دفع جزء من قيمتها، باستثناء ساكني المالجئ الذين يحصلون على مصروف من جهة 

تقدم لهم مساعدات اجتماعية.

المصاريف:

المساهمة الفردية للجولة الواحدة:
للجولة الواحدة وحتى الجولة الثامنة 2.05 يورو (القيمة بعد التخفيض 1.53 يورو)  –

للجولة التاسعة وحتى الجولة السادسة عشر 5 يورو (القيمة بعد التخفيض 3.50 يورو)  –
بداية من الجولة السابعة عشر 10 يورو (القيمة بعد التخفيض 7 يورو)  –

ويمكن للشخص الذي له حق استخدام خدمة الجوالت الخاصة وبإمكانه استخدام التاكسي "العادي"، االستفادة من حساب التاكسي 
(Taxikonto)، بحيث يسدد فواتير أجرة التاكسي (الدفع مقدمًا) ويجمع هذه الفواتير مرة في الشهر وبعد ذلك إرسالها إلى المكتب 

اإلقليمي للصحة والشئون االجتماعية.

شهريا،  يورو   40 حوالي  الفردية  المساهمة  وتبلغ  شهريًا.  يورو   110 التاكسي  حساب  عن  للتعويض  األقصى  الحد  يبلغ 
وبعد التخفيض 20 يورو، يقوم بدفعها الشخص المستفيد من هذه الخدمة.

خدمات المساعدة في التنقالت في برلين
 تستهدف خدمات المساعدة في التنقالت في برلين األشخاص العاجزين عن المشي وضعفاء البصر والذين يعانون من مرض مزمن 
أوالجالسين على الكرسي المتحرك. ويعمل العاملين في هذه الخدمات على مساعدة هؤالء األشخاص على التغلب على مصاعب 

صعود الساللم أو العقبات األخرى.

يحصل العاملين في خدمات المساعدة في التنقالت على دورات تدريبية من أجل تهيئتم للمهام التي يقومون بها وأيضًا توعيتهم 
خدمات  في  اآللية  المواصالت  وسائل  التستخدم  عادة  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  أو  السن  كبار  مع  تواجههم  قد  التي  بالمشاكل 

المساعدة في التنقالت.

المصاريف
يتم دفع اشتراك سنوي قدره 80 يورو مقابل المرافقة بصفة منتظمة.  –

ُيخفض هذا المبلغ ليصل إلى 40 يورو بالنسبة للحاصلين على التأمينات األساسية، ولحاملي البطاقات االجتماعية.  –
ساكني المالجئ الذين يحصلون على مصروف من جهة تقدم لهم مساعدات اجتماعية الُيطلب منهم تسديد أية مبالغ.  –

يدفع مستخدمي خدمة الجوالت الخاصة اشتراكًا سنويًا قدره 60 يورو باإلضافة إلى رسوم خدمات الجوالت الخاصة.  –
هناك إمكانية للدفع بطريقة نصف سنوية (نصف االشتراك السنوي).  –

عند استخدام هذه الخدمة بصفة عارضة (في حدود ساعتين) ُيطلب دفع مبلغ قدره 5 يورو للمرة الواحدة.  –

13-2 العمل واإلعاقة
إن حق المساواة لذوي اإلعاقة مكفول في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة، ويجب تطبيقه في الحياة اليومية، ومن مظاهر 
المالية للمعاقين وألصحاب  المساواة مشاركة ذوي اإلعاقة في الحياة العملية. ويسعدنا أن نقدم المساعدات الخاصة والخدمات 

األعمال في سبيل مساعدة ذوي اإلعاقة في تأمين أماكن عملهم.

ويمكن على صفحات قسم العمل واإلعاقة على اإلنترنت الحصول على معلومات تفصيلية، ال سيما بشأن الحماية من الفصل 

مرحبًا بكم في برلين — الحياة في برلين
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والخدمات الخاصة واالمتيازات والمساعدات في الحياة العملية وورش العمل التي تقام من أجل ذوي اإلعاقة. كما يمكن تحميل 
العديد من الكتيبات عن موضوع العمل والمهنة أو طلبها عبر الموقع.

مكتب الشؤون الصحية واالجتماعية بالوالية 
مركز الرعاية ومكتب شؤون االندماج

)Landesamt für Gesundheit und Soziales(
(Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt)

Turmstr. 21
 10559 Berlin

(030) 90229-0 هاتف: 
www.berlin.de/sengessozv/lageso/arb.html :انترنت

13-3 مفوض شؤون ذوي اإلعاقة بوالية برلين

يأخذ مفوض شؤون اإلعاقة بالوالية على عاتقه مهمة إزالة العوائق في الوالية. وال يقصد بذلك عوائق البناء أو الطرق، إنما 
العوائق الموجودة في عقول الناس. وتتضح هذه العوائق في الهياكل واإلجراءات اإلقصائية في جميع مناحي الحياة في المجتمع، 

في المدارس والجامعات، أو في سوق العمل، أو في الرعاية، أو في الحياة الثقافية وأوقات الفراغ. 

ويحظر قانون المساواة الحقوقية بالوالية (LGBG) اضطهاد ذوي اإلعاقة، وينص القانون صراحة على لجوء أي مواطن 
إلى مفوض الوالية عند علمه باضطهاد ذوي اإلعاقة.

وزارة الصحة والشؤون االجتماعية
مكتب مفوض شؤون ذوي اإلعاقة بوالية برلين

)Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales(
)Büro des Landesbeauftragten für Behinderte Berlin(

 Oranienstraße 106, 10969 Berlin,
Räume E 007 bis E 011

2918/(030) 90 28 29 17 هاتف: 
:Sekretariat

angelika.hoppe@sengs.berlin.de :بريد الكتروني

إضافة إلى ذلك، فهناك في جميع مكاتب الدوائر ببرلين مفوض لشؤون ذوي من أجل عمل المعاقين. ويمكن الحصول على عناوين 
مكاتب الدوائر اإلدارية من الفصل رقم 3.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Broschürenstelle

broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de :البريد االلكتروني

14- حماية المستهلك 

مراكز حماية المستهلك
يعتبر مركز حماية المستهلك أهم الجهات المسؤولة عن الرد على أسئلة المستهلك، حيث يتركز عملها على تمثيل مصالح المستهلك 

وتقديم اإلرشادات الشخصية في أحاديث مباشرة أو عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، وتنقسم مهام المركز إلى:

حماية المستهلك: في هذا القسم يعمل مركز حماية المستهلك على توصيل الشكاوى بمختلف أنواعها، وتقديم النصائح القانونية 
القروض، االستتشارات في قضايا اإلفالس والديون،  للحصول على  القانونية  القانونية، االستشارات  الغير قضائية والتكليفات 
استشارات المرضى، قانون حماية االدخار وحقوق المودعين، تمويل البناء، إجراءات مكافحة االحتيال والغش، تقديم معلومات 

عن القوانين واللوائح المختلفة. 

اإليجار،  بخصوص  استشارات  التدفئة،  تكاليف  الطاقة، حساب  والودائع،  باالدخار  الخاصة  استشارات  الخاصة:  االستشارات 
إرشادات المرضى، االستشارت الخاصة بقوانين القروض واإلفالس والديون، مسائل التأمينات، تمويل البناء. 

لحجز المواعيد برجاء االتصال بهاتف رقم: 85-0 214 (030)

http://www.berlin.de/sengessozv/lageso/arb.html
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يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات االستشارات مباشرة لدى 

)Verbraucherzentrale Berlin e.V.( مركز حماية المستهلك ببرلين
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin :العنوان

(030) 214 85 0 هاتف: 
(030) 211 72 01 فاكس: 

mail@verbraucherzentrale-berlin.de  :بريد إلكتروني
 www.vz-berlin.de انترنت: 

لحجز استشارة شخصية يرجي االتصال بهاتف رقم: 85-0 214 - 030

يتم دفع رسوم نظير الحصول على االستشارات، وتقدم االسشارات الخاصة بقضايا اإلفالس والقروض مجانًا. كما يمكن الحصول 
على االستشارة هاتفيًا بسعر 1.86 يورو للدقيقة.

)Stiftung Warentest( مؤسسة فارينتيست
السلع  مقارنة  من خالل  التجارب  معهدًا إلجراء  لتكون  االتحادية  الحكومة  قبل  من  عام 1964  فارينتيست  تأسست مؤسسة 

والخدمات. وهي مؤسسة مستقلة تحدد بنفسها طبيعة السلع المختبرة وطرق االختبار.

وتتمثل مهمة المؤسسة في توفير الشفافية داخل األسواق، كما تقوم بإعالم المستهلك عن أفضل اإلمكانيات التي تؤدي إلى معيشة 
السلع  اختبار  ويتم  البيئة.  يحافظ على  الذي  الصحي  بالسلوك  التوعية  إلى  الدخل بطريقة عاقلة، إضافة  استغالل  مثالية، وعن 

والخدمات وفقًا ألساليب علمية. كما تطلع المؤسسة العامة في دورياتها على نتائج التجارب واالختبارات. 

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن العمل ومهمات المؤسسة لدى

)Stiftung Warentest( مؤسسة فارينتيست
Stiftung Bürgerlichen Rechts :العنوان

Lützowplatz 11/13, 10785 Berlin
(030) 2631-0 هاتف: 

(030) 2631-2727 فاكس: 
بريد إلكتروني: برجاء تعبئة استمارة التواصل على الموقع

www.test.de إنترنت: 

15- المساعدة الذاتية: الجهود االجتماعية للمواطنين

تكتسب الجهود التطوعية أشكااًل ودرجات متعددة، بدءًا من مساعدة الجار، مرورًا بالمهام االجتماعية والصحية، وحتى األنشطة 
في المؤسسات الثقافية ومنظمات تطوير المدينة وحماية البيئة، والمنظمات الرياضية والمختصة في المجاالت الشبابية أو العاملة 

في حماية المدنيين والوقاية من الكوارث. 

تعتبر برلين من خالل مبادراتها التي تقدر باآلالف عاصمة للمساعدات الذاتية، حيث تهتم مجموعات المساعدة الذاتية بالقضايا 
التي ترى من وجهة نظرها أن الجهاز اإلداري لم يعالجها بالقدر الكاف أو المستوى المطلوب. وتحوز تلك المجموعات على 
الظروف  مكافحة  وإلى جانب  والصحي.  االجتماعي  النظام  من  أساسيًا  بذلك جزءًا  لتصبح  المستوى  عالية  قدرات متخصصة 
السلوك  تدعم  الصحية، حيث  الرعاية  مجال  في  كبيرة  الذاتية جهودًا  المساعدة  تبذل جماعات  لألمراض  المسببة  أو  المرضية 

المسؤول للمواطنين كشرط للوقاية.

المواطنون  يطبق  حيث  المجتمع،  عن  المسؤولية  وتحمل  العمل  في  المشاركة  مشاركة  للمواطنين  االجتماعية  بالجهود  يقصد 
تخيالتهم عن الحياة الطيبة المشتركة في هذه المدينة ويتحملون المسؤولية عن ذلك. ولم تعد األجهزة اإلدارية هي العامل الوحيد 

المسؤول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالمجتمع، إنما جميع المواطنين والمواطنات الذين يشاركون في العمل.

مرحبًا بكم في برلين — الحياة في برلين

mailto:mail@verbraucherzentrale-berlin.de
mailto:mail@verbraucherzentrale-berlin.de
http://www.vz-berlin.de
http://www.test.de
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إن الجهود االجتماعية للمواطنين في تزايد مستمر، فهناك واحد من كل أربعة مواطنين في برلين يمارس عماًل تطوعيًا. وتشير 
التجارب التمثيلية الحديثة إلى أن االستعداد للعمل التطوعي في تزايد مستمر. إن الجهود االجتماعية للمواطنين أمر ال غنى عنه 

في أي مجتمع حي تسري فيه روح التضامن.

ويمكن لمدينة برلين حاليًا االعتماد على منظمات المساعدة الذاتية، ألن برلين تدعم المساعدة الذاتية بنشاط منذ ثمانينيات القرن 
الذاتية  للمساعدة  ووسيطًا  مركزًا   (SEKIS) والمعلومات  واالتصال  الذاتية  المساعدة  مكتب  يزال  وال  كانت  حيث  الماضي، 

ومنظمة ذاتية التنظيم للمواطنين في برلين. ويملك المكتب قاعدة بيانات مركزية تضم مجموعات المساعدة الذاتية.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول عمل جماعات المساعدة الذاتية لدى:

SEKIS
Bismarkstraße 101

10625 Berlin
(030) 892 66 02 هاتف: 

sekis@sekis-berlin.de :بريد الكتروني
www.sekis-berlin.de انترنت: 

أو على موقع العاصمة برلين على اإلنترنت: 
 http://www.berlin.de/sen/soziales/engagement/selbsthilfe/index.html

كما يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عن الجهود االجتماعية للمواطنين في موقع "نشاط المواطن في برلين" في الرابط 
www.berlin.de/buergeraktiv/ :التالي

16- مكاتب االستشارات الخاصة بالديون

يمكن عند حاالت األزمات المالية اللجوء إلى مكتب االستشارات الخاصة بالديون. وهناك حوالي 2.8 مليون ميزانية مديونة 
مكاتب  وتعمل  ديون.  بال  حياة  إلى  أخرى  مرة  العودة  استحالة  لهم  يبدو  كبيرة حتى  بمبالغ  الناس  من  كثير  ويدين  ألمانيا.  في 

االستشارات الخاصة بالديون على مساعدة وإعانة المدينين في محاولة التخلص من عبء الديون.

يقدم ما يقرب من 1100 مكتب في أنحاء ألمانيا االستشارة المجانية للمدينين واألسر التي تواجه أزمات مالية وشخصية. ويتم ذلك 
برعاية رابطة كاريتاس ألمانيا، ورابطة دياكونيش فيرك التابعة للكنيسة اإلنجيلية، والصليب األحمر األلماني، ومؤسسة الخيرية 

للعمال، والرابطة الخيرية األلمانية للمساواة، ومكاتب استشارات المستهلك ومكاتب الشؤون االجتماعية.

االجتماعي  (العمل  المجاالت  مختلف  في  متخصصون  مستشارون  بالديون  الخاصة  االستشارات  مكاتب  في  يعمل 
ويمكن  الميزانية.  وشؤون  البنكية  األمور  في  كبيرة  يخبرة  يتمتعون  خبراء  إلى  إضافة  وغيرها)،  القانونية  والعلوم 
المترتبة  والمشاكل  الديون  أزمات  مع  التعامل  في  الخبرة  ذوي  من  متخصصة  باقة  تضم  المكاتب  أن  باختصار  القول 
المساعدة  محتاجي  يعينون  كما  المثال،  سبيل  على  السكن  أزمات  في  المشكالت  ألصحاب  المساعدة  يقدمون  وهم  عليها. 
التحصيل. شركات  أو  اإلقراض  مؤسسات  إلى  الذهاب  خالل  من  وذلك  المالية،  ظروفهم  على  السيطرة  استعادة  في 

تملك والية برلين شبكة جيدة ومؤهلة من االستشاريين، حيث يمكن الحصول على مساعدة متخصصة ومجانية في المكاتب العامة 
والمعتمدة لالستشارات الخاصة باإلفالس والديون. وتعتبر وزارة الصحة والشؤون االجتماعية المسؤول عن االلتزام بالشروط 

القانونية التي يجب أن تستوفيها مكاتب االستشارات المعتمدة. 

http://www.sekis-berlin.de/
mailto:sekis@sekis-berlin.de
mailto:sekis@sekis-berlin.de
http://www.sekis-berlin.de
http://www.berlin.de/sen/soziales/engagement/selbsthilfe/index.html
http://www.berlin.de/buergeraktiv/
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وهناك في كافة أنحاء ألمانيا بعض مقدمي الخدمة من غير الجادين يستغلون أزمات الديون، وكثيرًا من يستهدفون المدين شخصيًا 
أو يقدمون له وعودًا زائفة.

ويقدم موقع العاصمة (Berlin. de) المزيد من المعلومات عن موضوع الديون وكيفية الوقاية من مقدمي خدمات االستشارة 
غير الجادين:

 http://www.berlin.de/sen/soziales/zielgruppen/schuldner/

الساخن  الخط  عبر  عنها  االستفسار  أو  الموقع  على  بالديون  الخاصة  االستشارات  مكاتب  عناوين  مطالعة   ويمكن 
رقم 329 329 5 0180 من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 07:00 صباحًا حتى 08:00 مساًء:

وكذلك على شبكة اإلنترنت من خالل الرابط التالي: 

 www.forum-schuldnerberatung.de/

مرحبًا بكم في برلين — الحياة في برلين

http://www.berlin.de/sen/soziales/zielgruppen/schuldner/
http://www.forum-schuldnerberatung.de/
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17- التنقل في برلين
17-1 المواصالت العامة الصغيرة

ينصح باستخدام وسائل المواصالت العامة الصغيرة، إذ يمكن الوصول لجميع المناطق داخل المدينة بالمواصالت الصغيرة بدون 
أية مشقة. 

يمثل مترو األنفاق إلى جانب الحافالت الجزء األكبر من المواصالت العامة الصغيرة في منطقة غرب العاصمة، بينما يسود في 
الجزء الشرقي القطار السريع (S-Bahn) والترام والحافالت. وقد تم بعد سقوط جدار برلين عام 1989 إعادة توصيل الكثير 
من خطوط المواصالت التي كانت مقطوعة بين الشرق والغرب، كما تم أيضًا إعادة افتتاح محطات القطار التي أغلقت في تلك 

الفترة بمحاذاة خط U6 و U8 وكذلك الخطوط التي كان يقطعها القطار في المناطق المحيطة.

)VBB( رابطة المواصالت برلين براندبورغ
 ،(Deutsche Bahn) األلمانية  القطارات  وشركة   ،BVG شركة  في  المتمثلة  الكبرى  المواصالت  شركات  اندماج  أسفر 
والقطار السريع (S-Bahn)، وشركة مواصالت بوتسدام وعدة شركات أخرى عن قيام رابطة المواصالت برلين براندنبورغ 

(VBB)، وهو ما يساعد على استكشاف برلين ونواحيها بال كلل أو ملل. 

Berliner Verkehrsbetriebe )BVG(
Holzmarktstraße 15 – 17

10179 Berlin
www.bvg.de

BVG Call Center
(030) 19 449 هاتف: 

(030) 256 49 256 فاكس: 
info@bvg.de :بريد إلكتروني

S-Bahn Berlin GmbH
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1

 10115 Berlin
(030) 29 74 33 33 هاتف: 
(030) 29 74 34 44 فاكس: 

www.s-bahn-berlin.de/

VBB Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg GmbH

Hardenbergplatz 2
10623 Berlin

(030) 25 4141 41 هاتف: 
(030) 25 41 41 45 فاكس: 

www.vbbonline.de/

17-2 التنقل بالدراجة والسيارة والتاكسي

استخدام الدراجة في برلين
تعتبر الدراجة وسيلة مواصالت مناسبة جدًا للتنقل في المدينة، حيث أن أغلب الطرق مجهزة الستيعاب الدراجات، ويمكن للفرد 
مشاهدة الكثير من معالم المدينة أثناء القيادة. كما يمكن تأجير الدراجات لدى مواقف الدراجات األجرة ومحال الدراجات. وتوجد 
الحصول على خرائط  ويكمن  المجاورة.  واألحياء  المدينة  من  كثيرة  أجزاء  في  الدراجات  لسير  كبيرة مخصصة  شبكة طرق 
طرق الدراجات لدى النادي األلماني العام للدراجات (ADFC) وكذلك في المكتبات. وينوب نادي الدراجات عن مصالح قائدي 

الدراجات ويقدم معلومات معينة عن الخدمات. 

ويجب على راكبي الدراجة أيضًا مراعاة كافة القواعد المرورية، فعلى غرار السيارة، يجب أن تكون الدراجة خالية من العيوب 
الفنية (مثل اإلضاءة والفرامل وغيرهما)، ويتعلم األطفال قواعد ركوب الدراجات إما في المدرسة أو لدى الشرطة. 

 www.adfc.de :لمزيد من المعلومات يرجي االطالع على الرابط التالي

3-  المواصالت، الثقافة، قضاء أوقات الفراغ في برلين

www.bvg.de
mailto:info@bvg.de
www.s-bahn-berlin.de/
www.vbbonline.de/
www.vbbonline.de/
www.adfc.de
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مرحبًا بكم في برلين — المواصالت، الثقافة، قضاء أوقات الفراغ في برلين

قامت وزارة تطوير المدينة بإعداد خريطة لطرق الدراجات الموجودة في برلين، ويمكن مشاهدتها في اإلنترنت من خالل الرابط التالي:

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/

 Fahr Rad – aber sicher, Ausbau des" بعنوان  المطبوعة  النسخة  على  الحصول  أيضًا  يمكن  كما 
Fahrradroutennetzes in Berlin" مجانَا لدى الوزارة.

وزارة تطوير المدينة

)Senatsverwaltung für Stadtentwicklung( مكتب المطبوعات
)Broschürenstelle( مركز الكتيبات

 Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin:العنوان
(030) 90 25 12 45 هاتف: 
(030) 90 25 15 74 فاكس: 

broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de :البريد اإللكتروني

 ،(Köllnischen Park 3) وفي  ليشتهوف،  مسرح  في  العرض  قسم  في  المطبوعة  والكتيبات  الثني  أوراق  وتوجد 
.(Berlin-Mitte) ووسط برلين

يمكن الحصول على المطبوعات الغير مجانية في مسرح ليشتهوف بمقابل نقدي أو على الفاتورة.

التنقل بالسيارة
رخصة القيادة

الفترة إصدار  ألمانيا، ويلزم بعد هذه  الستة أشهر األولى بعد دخول  لقيادة سيارة خالل  القيادة األجنبية  يمكن استخدام رخصة 
رخصة القيادة األلمانية. ولها يجب على الفرد التوجه خالل الستة أشهر األولى إلى مكاتب الترخيص، التي يحصل فيها الفرد 
على معلومات بخصوص ضرورة اجتياز اختبار للقيادة، أو ضرورة تقديم ترجمة للرخصة األجنبية. ويجب أن تكون الرخصة 

األجنبية سارية المفعول أثناء تقديم طلب الحصول على الرخصة األلمانية. 

للمنطقة  التابعة  البلدان  إذا كانت الرخصة صادرة من أحد  القيادة األلمانية عادة بدون اختبار جديد  يتم الحصول على رخصة 
االقتصادية األوروبية (جميع دول االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى أيسلندا والنرويج وليشتنشتاين)، أما في حالة عدم الرغبة في 

قيادة سيارة في البداية، فيجب تقديم طلب تغيير رخصة القيادة خالل السنوات الثالث األولى. 

أما إن كانت رخصة القيادة صادرة من آخر (بلد ثالث) فيلزم في هذه الحالة اجتياز االختبار الشفهي والعملي لدى أحد مكاتب 
لتغيير  المتقدمين  أن  إال  القيادة،  تعليم  مدارس  إحدى  إال من خالل  ذلك  إجراء  يمكن  المواصالت. وال  لوسائل  التقني  الفحص 

الرخصة ال يلزمهم اجتياز جميع الساعات اإللزامية (المحاضرات النظرية والعملية) التي يجتازها المبتدؤون.

ويمكن التقدم بطلب لتغيير رخصة القيادة األجنبية لدى:

مكتب رخص القيادة )مصلحة التراخيص(
مكتب شؤون النظام والمواطنين بالوالية

Führerscheinbüro )Fahrerlaubnisbehörde/Personenbeförderung(
)Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten( 

 Referat Fahrerlaubnisse, Personenbeförderung und Güterbeförderung, III C 
Puttkamerstr. 16 – 18, 10958 Berlin

هاتف: 0 90269 (030)
U6 (Kochstr.), Bus 129 :وسائل المواصالت

كما يمكن التقدم بطلب الحصول على رخصة القيادة األلمانية في مكتب التسجيل التابع لكل دائرة. العناوين في الفصل رقم 3.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/
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نوادي السيارات واالتحادات
تقدم الكثير من اتحادات المواصالت عروضًا متنوعة، فيقدم بعضها خدمة المساعدة للعضو في حالة حدوث عطل بالسيارة على 
 (ACE) ونادي السيارات األوروبي (ADAC) الطريق باإلضافة إلى تأمينات خاصة للرحالت. ويعتبر نادي السيارات األلماني
أكبر اتحادات المواصالت، وينوب نادي وسائل المواصالت األلماني (VCD) عن مصالح قائدي القطارات والدراجات ويوفر 

العروض التي تستهدف تلك الشريحة.

عناوين مواقع نوادي السيارات على اإلنترنت
www.adac.de
www.vcd.org

www.ace-online.de

ويتم تخليص األمور المتعلقة بالمركبات مثل الترخيص أو إنهاء ترخيص سيارة أو دراجة نارية بمصلحة تراخيص المركبات 
في مركزين: 

 Kraftfahrzeugzulassungsbehörde -1
Standort Lichtenberg

Landesamt für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten 

Referat Kraftfahrzeugzulassung
Ferdinand-Schultze-Str. 55, 13055 Berlin

(030) 90269-0 هاتف: 
(030) 90269 3391 فاكس: 

 Bus 294, Tram M6, M 17, 16, 2, :وسائل المواصالت
ال توجد أماكن انتظار مجانية.

 Kraftfahrzeugzulassungsbehörde -2
Standort Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

Landesamt für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten 

Referat Kraftfahrzeugzulassung 
Jüterboger Str. 3, 10965 Berlin

(030) 90269 0 هاتف: 
(030) 90269 3091 فاكس: 

Bus 104, 341, U6, U7 :وسائل المواصالت

مواعيد عمل مصلحة تراخيص السيارات: 
من 07:30 صباحًا حتى 02:30 عصرًا االثنين: 
من 07:30 صباحًا حتى 02:30 عصرًا الثالثاء: 
من 07:30 صباحًا حتى 02:30 عصرًا األربعاء: 
من 08:00 صباحًا حتى 06:00 مساًء الخميس: 
من 07:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا الجمعة: 

لالستعالم هاتفياً يرجى االتصال برقم: 3300 030-90269
االثنين – األربعاء: 07:00 ص – 03:00 م

07:30 ص – 06:00 م  الثالثاء:   
07:00 – 12:30 م  الجمعة:   

kfz-zulassung@labo.berlin.de :البريد اإللكتروني

وتقدم مصلحة التراخيص ببرلين في مبنيي الخدمات الكبيرين خدمة الحصول على موعد من أجل الموضوع الخاص بك.
لالستعالم يرجى الضغط هنا، وللحصول على موعد للمقابلة مباشرة عبر اإلنترنت يرجى النقر على الرابط التالي: 

 http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/index.html
أو االتصال بهاتف رقم: 3300-030/90269، لتفادي فترات انتظار طويلة.

18- الثقافة وأوقات الفراغ

18-1 الفعاليات الثقافية: المتاحف، المسارح، برلين مدينة األفالم

الفعاليات الثقافية في برلين
يعتبر كل يوم من أيام السنة في برلين تجربة فريدة.

ويشمل برنامج الفعاليات الحفالت الموسيقية واالحتفاالت وأشهر أحداث السينما والمسرح العالمية، مثل الليالي الطويلة الثقافية 
والعلمية الشهيرة، التي تعتبر حدثًا عالميَا فريدًا.

http://www.berlin.de/tickets/

http://www.adac.de
http://www.vcd.org
http://www.ace-online.de
kfz-zulassung@labo.berlin.de
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/index.html
http://www.berlin.de/tickets/
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المتاحف والمعارض في برلين
تضم برلين 174 متحفًا تحتوي على معروضات توضح حضارة البشرية، ابتداًء من تمثال الملكة نفرتيتي وحتى الدببة القماشية.

http://www.berlin.de/orte/museum/
http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/

الحفالت الموسيقية والمسارح في برلين
تقدم المدينة التي تضم أكبر مسارح وفرق األوركسترا الموجودة في ألمانيا برنامجًا ترفيهيًا وثقافيًا متنوعًا، إن العرض الثقافي 

في برلين يرضي بال شك جميع األذواق:

وتحوز برلين على ما يزيد على 300 مسرح، تتنوع ما بين مسارح الدولة االحتفالية، ومرورًا بالعروض المسرحية االحترافية، 
أكثر  ومن  الين.  فريق  إلى  ووصواًل  بالتس،  بوتسدامر  بميدان  الجديد  الموسيقي  والمسرح  والشباب،  لألطفال  مسرحًا  و12 
المناطق جذبًا للجمهور قصر فريدريش، مسرح الغرب، أوبرا أونتر دين ليندن، األوبرا األلمانية، الحديقة الشتوية فاريتيه، مسرح 

كورفورستندام. وتجذب دور المسرح واألوبرا ببرامجها المتنوعة كل عام قرابة 3.5 مليون زائر.

http://www.berlin.de/tickets/theater/
 http://www.berlin.de/tickets/konzert-highlights/

أهم المعالم الموسيقية
ثالثة دور األوبرا ، وثمانية فرق سيمفونية، منها أوركسترا برلين للهواة، وعشرة فرق أوركسترا غرف، وحوالي 880 فرقة 

كورال، أربعة فرق أوبرالية حرة، إضافة إلى عدد كبير من المجموعات الموسيقية المختلفة االتجاهات.

http://www.berlin.de/tickets/klassische-konzerte/

الثقافة الفريدة
تعتبر جزيرة المتاحف التي أعلنتها منظمة اليونيسكو إرثًا ثقافيًا عالميا، وكذلك مبنى المتحف اليهودي الذي صممه دانيل ليبيكيند 

عالمات هامة يتوفف لديها الزائرون من مختلف أنحاء العالم.

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel/

المشهد الفني
إن المشهد الفني الدائم التطور استكمال للعرض الثقافي لبرلين: إذ تضم برلين 200 معرضًا، كما يقوم 260 عرض بتقديم كم 

هائل من األعمال اإلبداعية.

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html

السينما وبرلين مدينة األفالم
تضم برلين 97 دار سينما، ليكون لها بذلك الريادة في عدد دور السينما مقارنة بأعداد السكان. ويعبر 12 مليون زائر للسينما كل 

عام عن انبهارهم باألفالم في المدينة.

كما تقدم برلين جياًل جديدًا من السينما من خالل ثالث عشرة دار سينما مالتيبليكس، ويتم يوميًا تشغيل 128 شاشة تخدم حوالي 
32,231 مقعد، لتقدم أشكااًل من المتعة والترفيه آلالف المشاهدين.

http://www.berlin.de/kino/_bin/index.php
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/kultur/filmstadt.de.html

مرحبًا بكم في برلين — المواصالت، الثقافة، قضاء أوقات الفراغ في برلين

http://www.berlin.de/orte/museum/
http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/
http://www.berlin.de/tickets/theater/
http://www.berlin.de/tickets/konzert-highlights/
http://www.berlin.de/tickets/klassische-konzerte/
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel
http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html
http://www.berlin.de/kino/_bin/index.php
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/kultur/filmstadt.de.html
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مهرجانات األفالم الدولية في برلين
يجذب مهرجان برلين لألفالم (برليناله) كل عام صناع السينما وكتاب السيناريو من كل أنحاء العالم إلى برلين، فقد أظهر الحضور 
إعجابهم الكبير بالمقر الحديث عندما انتقل المهرجان إلى ميدان بوتسدامر بالتس. وكان المسرح الموسيقي رينزو بيانو الواقع 

في ميدان بوتسدامر بالتس، الذي تبلغ عدد المقاعد فيه 1800 موزعة حسب نظام الدرجتين قصرًا للبرليناله أمام أعين العالم.

يمكن قراءة المزيد من المعلومات حول برليناله وبرنامج األفالم على الموقع التالي: 

/www.berlinale.de. ويمكن هنا أيضاً طلب التذاكر.

المعارض واالجتماعات
المستفبلية رجال أعمال ومستهلكين وأناس من مختلف  الدولية والمنتديات  المتميزة والفعاليات  المعارض  برلين في  تستضيف 

أنحاء األرض.

األسبوع   ،(ITB Berlin) الدولية  السياحة  وبورصة   ،(IFA) السريع  الدولي  العرض  في  برلين  فعاليات معرض  أهم  وتتمثل 
 ،(Berlin-Brandenburg ILA) معرض الطيران والفضاء ،(Berlin bautec) األخضر في برلين، المعرض الدولي للبناء

.(HomeTech Berlin) معرض هوم تك برلين

الفواكه  لتسويق  الدولي  والمعرض   ،(InnoTrans) المواصالت  وسائل  تكنولوجيا  في  المتخصص  المعرض  أيضًا  يقام  كما 
والخضروات (FRUIT LOGISTICA)، بهدف التواصل وجمع المعلومات وعمل االتصال. 

وتقدم برلين من خالل مركز المؤتمرات (ICC Berlin) قاعة اجتماعات متعددة الوظائف. 

 www.messe-berlin.de, :يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت عبر المواقع التالية
www.berlin.de und www.berlin-partner.de

 In den Stadtmagazinen und in der Tagespresse wird jeweils aktuell auf Veranstaltungen
.aller Art hingewiesen

18-2 الرياضة

الطبيعية  الثقافية مثل برلين. فمن األمور  بالتعددية  تتسم  االندماج دورًا هامًا ال سيما في مدينة  الرياضة كإحدى وسائل  تلعب 
هنا أن يتكون الفريق الواحد من العبين منتمين لعدة جنسيات مختلفة، يتدربون مع بعضهم كل يوم. ويالحظ ولع أهل برلين الكبير 
بالرياضة، فهناك حوالي 2000 ناٍد تضم قرابة 550 ألف مشترك، كما أن هناك 500 ألف آخرين يمارسون الرياضة بانتظام 
خارج دائرة النوادي. وتعتبر المدينة والمنطقة المحيطة عامل جذب رياضي تساهم فيه العروض المختلفة لقضاء أوقات الفراغ، 
لممارسة  أكثر من 2000 ساحة  بالمنطاد والجولف والشراع والطيران. وهناك  الخيل والقفز  المائية وركوب  الرياضات  مثل 

الرياضة. 

وتضم برلين أكثر من 3000 صالة رياضية وستاد وملعب، منها ما هو مشهور مثل االستاد األوليمبي وصالة ماكس شيملينغ. 
ويعتبر مضمار فيالندروم أحد أكبر صاالت الفعاليات في برلين، حيث يقام به العديد من األحداث الرياضية والحفالت الموسيقية 
والعروض. ويحتوي فيالندروم على مضمار ثابت لسباقات الدراجات الذي يعتبر واحد من أسرع مضامير سباقات الدراجات 

في العالم بفضل تصميمه المتناسق والمواد عالية القيمة التي صنع منها المضمار. كما أن هناك ملعبي جولف داخل برلين.

وتستضيف برلين كل عام أحداث رياضية هامة، مثل نهائي كأس كرة القدم التابع التحاد كرة القدم األلماني (DFB)، ومهرجان 
ألعاب القوى الدولي (ISTAF)، ماراثون برلين، نهائي كأس العالم في السباحة التابعة لالتحاد الدولي (FINA)، وسباق الستة 

أيام في مضمار فيلدورم. 

http://www.berlinale.de/
http://www.messe-berlin.de
http://www.berlin.de
http://www.berlin-partner.de
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أماكن الرياضة واأللعاب في برلين
ودولية،  إقليمية  وفعاليات  مسابقات  بانتظام  فيها  تقام  إذ  فحسب،  أللمانيا  والرياضية  الثقافية  العاصمة  مجرد  ليست  برلين 
منها على سبيل المثال نهائي كرة القدم (للرجال والنساء)، والمهرجان الدولي أللعاب القوى، وماراثون برلين، ودوري الفروسية 

والقفز الدولي، باإلضافة إلى البطوالت األلمانية لتنس النساء عند بحيرة هوندكيل زي.

كما يسعد أهالي برلين بمباريات كرة القدم عندما يلعب فريق هيرتا (Hertha BSC) في ستاد برلين األوليمبي. 

صاالت الفعاليات الكبرى ببرلين
إن مجمعات الصاالت واالستادات في برلين ليست مقصورة على األحداث الرياضية الدولية فحسب، حيث يأتي إليها أيضًا كبار 

النجوم كما في االحتفاالت الرياضية.

االستاد األوليمبي 
يعتبر االستاد األوليمبي نقطة االنطالق لبطولة العالم في ألعاب القوى التابعة لالتحاد الدولي أللعاب القوى (IAAF) التي أقيمت 
عام 2009، كما استضاف مباريات العودة لنادي هيرتا (BSC) في الدوري األلماني، ونهائي كأس كرة القدم التابع التحاد كرة 

.(ISTAF) والمهرجان الدولي األلعاب األوليمبية ،(DFB) القدم األلماني

كما تقام فيه أيضًا فعاليات ثقافية وأخرى خاصة بالكنيسة.

 http://www.olympiastadion-berlin.de/

فيلودروم
يعتبر فيلودروم واحد من أكبر الصاالت في برلين، وتقام فيه العديد من األحداث والفعاليات الهامة، سواًء األحداث الرياضية 
أو الحفالت الموسيقية والعروض. ويقدم فيلودروم مناخ مثالي وإطار جذاب عالي المستوى الستضافة الفعاليات بمختلف أشكالها، 
بطول  الدراجات  لسباقات  ثابت  مضمار  على  فيلودروم  ويحتوي  المؤتمرات.  أو  العروض  أو  الحفالت  أو  المعارض  سواء 

250 مترا، وهو يعتبر واحدًا من أسرع المضامير في العالم. 

 http://www.velodrom.de/

صالة ماكس شميلينغ
ألبا برلين في الدوري األلماني، ولراينهكيندروفر فوكسه  تعتبر صالة ماكس شميلينغ نقطة انطالق لمباريات فريق كرة السلة 

في دوري كرة اليد، ولدوري اتحاد الرقص بالوالية، ومباريات المالكمة والفعاليات الموسيقية الكبيرة.

 http://www.max-schmeling-halle.de/

حمامات السباحة في برلين
تقدم برلين عرضًا مثاليًا لكل من يهوى رياضة السباحة، حيث أن بها 26 حمامًا صيفيا ومكشوفًا، إضافة إلى 37 حمام سباحة 

مغطى توفر جميع ظروف ممارسة الرياضة. 

http://www.berlin.de/orte/schwimmbad/
http://www.berlinerbaederbetriebe.de/

مالعب الجولف والمضامير في برلين والمنطقة المحيطة
يجد عشاق الرياضة الخضراء ضالتهم في مدينة كبيرة مثل برلين. حيث تضم المناطق المجاورة عددًا كبيرًا من الحدائق وبعض 

المالعب الصغيرة داخل المدينة، ولهذا أصبح الجولف جزء ثابت من الحياة الرياضية في برلين.

 http://www.berlin.de/special/sport-und-fitness/freizeitsport/golf/

مرحبًا بكم في برلين — المواصالت، الثقافة، قضاء أوقات الفراغ في برلين

http://www.olympiastadion-berlin.de/
http://www.velodrom.de/
http://www.max-schmeling-halle.de/
http://www.berlin.de/orte/schwimmbad/
http://www.berlinerbaederbetriebe.de/
http://www.berlin.de/special/sport-und-fitness/freizeitsport/golf/
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ساحات التزلج على الجليد في برلين
تقدم العاصمة األلمانية في فصل الشتاء إمكانية للتزلج في ساحات جليدية، بغض النظر عن برودة الجو. كذلك يستطيع عامة الناس 

أن يشاهد تدريبات هوكي الجليد للمحترفين. كما تقدم المضامير الثلجية إمكانية التزلج ألربع وعشرين ساعة.

 http://www.berlin.de/orte/eisbahnen/

الفروسية
مضمار ماريندورف

Trabrennbahn Mariendorf
Berliner Trabrenn-Verein e.V.

 Mariendorfer Damm 222 – 298, 12107 Berlin
(030) 7401-212 هاتف: 

،(030) 7401-211 فاكس: 
btv@berlintrab.de :بريد إلكتروني
 www.berlintrab.de انترنت: 

مضمار هوبين غارتين
Galopprennbahn Hoppegarten

Union Klub von 1867
Goetheallee 1, 15366 Dahlwitz-

 Hoppegarten,
(03342) 38 93-0 هاتف: 
(03342) 300 691 فاكس: 

mail@hoppegarten.com :بريد إلكتروني
 www.hoppegarten.com انترنت: 

التنزه، الجري، المشي
تقدم برلين طرقًا رائعة للتمشية والجرى والتنزه، وقد أصدرت وزارة تطوير المدينة كتيبات إرشادية مجانية عن الطرق 

بمحازاة نهر شبريه.

ويمكن الحصول على هذه الكتيبات لدى: 

وزارة تطوير المدينة

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin

(030) 90 25 12 45 هاتف: 
(030) 90 25 15 74 فاكس: 

 SenStadt Info-Center :بريد إلكتروني
 :Öffnungszeiten

المواعيد: من االثنين إلى السبت، 10:00 ص – 06:00 م

اإلنترنت  على  برلين  في  الرياضية  والفعاليات  واألندية  والصاالت  المالعب  عن  المعلومات  من  مزيد  على  الحصول  يمكن 
على صفحة:

وزارة الشؤون الداخلية والرياضية
 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

 Klosterstraße 47
 10179 Berlin

 (030) 9027-2992 هاتف: 
 (030) 30 9027-2934 فاكس: 

briefkasten@seninnsport.berlin.de :بريد إلكتروني
 http://www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/index.html

وكذلك على 

الموقع الرياضي لبرلين
 http://www.berlin-sport.de/

يقدم الموقع معلومات عن أحدث الفعاليات، وهناك 7000 إمكانية رياضية تقدمها نوادي برلين، باإلضافة إلى عناوين 2000 ملعب 
الرياضة  عن  كثيرة  أخرى  وموضوعات  بالنوادي  للرياضيين  الخاصة  والعروض  الرياضة،  أخبار  وأحدث  ببرلين،  رياضة 

- (TOP Sportmarketing Berlin GmbH) في برلين. - عرض شركة

http://www.berlin.de/orte/eisbahnen/
mailto:btv@berlintrab.de
http://www.berlintrab.de
mailto:mail@galopprennbahn-hoppegarten.com
http://www.hoppegarten.com
mailto:info-center@senstadt.verwalt-berlin.de
briefkasten@seninnsport.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/index.html
http://www.berlin-sport.de/
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االتحاد الرياضي ببرلين والشباب الرياضي

Landessportbund Berlin und der Sportjugend Berlin

Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin

(030) 300 02-0 هاتف: 
(030) 30 00 21 07 فاكس: 

info@lsb-berlin.de :بريد الكتروني
www.lsb-berlin.net انترنت: 

18-3 أماكن االسترخاء القريبة 

قد يندهش المرء من عدد الحدائق والغابات والبحيرات الموجودة في برلين، فقلما تجد مدينة كبيرة أخرى بها مثل تلك المساحة 
الخضراء الشاسعة. وترسم الحدائق والميادين والمساحات الخضراء التي ترجع إلى عصور مختلفة صورة المدينة، حيث تتيح 

أكثر من 2500 حديقة وميدان وساحة خضراء مختلفة األحجام واألشكال الراحة واالسترخاء. 

وتجعل الحدائق الغابات والحدائق الصغيرة، باإلضافة إلى 400 ألف شجرة في شوارع العاصمة من برلين مدينة خضراء. فمن 
خرج للتنزه في غرونه فالد في ليلة من ليالي الصيف، أو في حديقة قصر شارلوتنبرغ آو في محيط حي داليم فسينسى بال شك أنه 

في مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة. 

إظهار  يتم  العامة وأماكن االسترخاء، حيث  الحدائق  اإلنترنت معلومات حول  الميدنة على صفحتها على  توفر وزارة تطوير 
الفراغ  أوقات  قضاء  بإمكانيات  المتعلقة  وخاصة  توضيحية،  بعبارات  مزودة  بالصورة  اختيارها  يتم  التي  والميادين  الحدائق 
 ،(Gartendenkmale) والوصول إليها. كما يقدم الموقع أيضًا إرشادات إلى المساحات الخضراء الموجودة تحت حماية اآلثار
وعن الحدائق الخاصة وحديقة النباتات وحديقة الحيوان وحديقة تيربارك فريدريشسفيلد. كما تقوم وزارة تطوير المدينة بعض 

الكتيبات والمنشورات الخاصة بهذا األمر، وهناك بعض اإلصدارات يجب شراؤها من المكتبات. 

لمزيد من المعلومات عن إصدارات الوزارة يرجى الدخول على الموقع التالي:

 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/index.shtml

أو في

وزارة تطوير المدينة
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Broschürenstelle
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin

(030) 90 25 12 45 هاتف: 
(030) 90 25 15 74 فاكس: 

broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de :بريد الكتروني

 SenStadt Info-Center
المواعيد: 

من االثنين إلى السبت، من 10:00 ص - 06:00 م

االتحاد الرياضي ببرلين 
والشباب الرياضي

مرحبًا بكم في برلين — المواصالت، الثقافة، قضاء أوقات الفراغ في برلين

mailto:info@lsb-berlin.de
http://www.lsb-berlin.net
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/index.shtml
mailto:info-center@senstadt.verwalt-berlin.de
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19- معلومات قانونية عن اإلقامة في برلين 
19-1 قانون اإلقامة 

اإلقامة:  قانون  موضوع  عن  أولية  معلومات  اإلنترنت  على  صفحتها  في  والهجرة  االندماج  شؤون  مفوضة  تقدم 
 www.integrationsbeauftragte.de

كما تقدم وزارة الداخلية االتحادية عبر صفحتها اإللكترونية www.bmi.bund.de معلومات إضافية عن قانون اإلقامة، وخاصة 
http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_  (FAQ) أو  المتكررة  األسئلة  عن  السؤال  عند 

geschieht_jetzt/FAQ/faq_node.html

كما يمكن الحصول على معلومات من صفحة مكتب شؤون األجانب:

 www.berlin.de/labo/abh

19-2 الحصول على الجنسية

يحق للذين يعيشون بشكل دائم في ألمانيا التقدم للحصول على الجنسية حالة استيفاؤهم لشروط معينة، ويمكن لألجنبي تقديم هذا 
طلب الحصول على الجنسية بنفسه ابتداء من سن السادسة عشر، أما بالنسبة األطفال تحت السادسة عشر فال بدمن تقديم طلب 

الجنسية لهم من قبل األبوين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن التجنس في مكتب مفوضة شؤون االندماج ولدى مصلحة األجانب في الدائرة.

كما تتوافر معلومات حول حملة برلين التجنس على الموقع التالي في اإلنترنت:

www.Einbuergerung-jetzt.de

مفوضة الوزارة لشؤون االندماج والهجرة
د. مونيكا لوكه

Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration
Dr. Monika Lüke

Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
(030) 9017-23 51 هاتف: 
(030) 9017 2320 فاكس: 

Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de :بريد الكتروني
www.integrationsbeauftragte.berlin.de انترنت: 

مواعيد االستشارات: 
االثنين، الثالثاء، الخميس: 09:00 ص – 01:00 م

03:00 – 06:00 م الخميس:  
(030) 9017-23 72 هاتف رقم: 

مفوضة الوزارة لشؤون 
االندماج والهجرة

4- االندماج طويل المدى

http://www.integrationsbeauftragte.de
http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_jetzt/FAQ/faq_node.html
http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_jetzt/FAQ/faq_node.html
www.berlin.de/labo/abh
http://www.Einbuergerung-jetzt.de
mailto:Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
http://www.integrationsbeauftragte.berlin.de
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20- الخدمات في حاالت األزمات 
20-1 العنف األسري

العنف داخل األسرة أو في إطار الحياة المشتركة موجود في جميع شرائح المجتمع وفي كل الثقافات، وهي ظاهرة يتضرر منها 
النساء واألطفال بغض النظر عن السن أو التعليم أو الدين أو األصل، إذ تتعرض النساء للتهديد أو الضرب أو اإلساءات الجنسية، 
أو الحرمان من االتصال باألصدقاء والمعارف والبقاء في حالة من التعلق المالي، على يد أزواج أو آباء أو أصدقاء "طبيعيين". 
غير أن كثيرًا من النساء تأبين طلب المساعدة أو الدعم بسبب الشعور بالخجل، ويصعب من تحرر السيدات األجنبيات من مواقف 
سوء المعاملة االرتباط بالعالقة الزوجية والوضع الغير آمن لإلقامة وعدم وجود تصريح عمل والتعلق المالي بالزوج، إن مخاوف 
توفير مساعدة قضائية  فإن  السبب  ولهذا  كبير جدًا.  لها وألطفالها  المستقبلية  الحياة  القدرة على تحسين فرص  المرأة من عدم 
واجتماعية نفسة للمرأ أمر في غاية األهمية للنساء المهاجرات، فمن الهام جدًا في حاالت الطوارئ القدرة على التفاهم باللغة األم. 

الخط الساخن ومؤسسات اللجوء
يعمل الخط الساخن يوميًا على مدار األربع وعشرين ساعة، 

رقم الهاتف: 00 03 611 (030)
يقدم الخط الساخن لمشروع المداخالت ضد العنف األسري (BIG) استشارات هاتفية للسيدات الالتي يتعرضن للعنف الجسدي 
أو النفسي. ويمكن تقديم االستشارة أيضًا مع إخفاء الهوية، ويقوم الموظفون بتقديم المعلومات عن مؤسسات اللجوء والتوسط لهن 
لاللتحاق بها. ويمكن عند الحاجة االستعاند بمترجمة حتى تستطيع المتكلمة الحديث باللغة األم. ويستهدف الخط الساخن أيضا 

األشخاص العاملين في المحيط االجتماعي الخاص للنساء وكذلك المؤسسات والمصالح والمعاهد االجتماعية.

20-2 بيوت النساء والمؤسسات المشابهة

تقدم بيوت النساء الستة في برلين على مدار اليوم مكانًا للنساء وأطفالهم من الباحثين عن الحماية، حيث تستطيع المرأة من خالله 
التحرر من عالقة العنف وإعادة النظر في موقفها والعثور على فرص جديدة. ويعمل الموظفون بتلك البيوت على تقديم المشورة 

لكل امرأة على حدة ومساعدتها في حل مشكلتها.

يعمل في بيوت النساء موظفات من مختلف الجنسيات ويتحدثن العديد من اللغات كلغة أم، كما يتعاوّن مع المترجمات حتى تتمكن 
كل سيدة تبحث عن ملجأ من العنف أن تعبر عن نفسها بلغتها األم. اإلقامة في بيوت النساء مجانية وبدون تحديد الهوية.

Frauenhaus Bora
هاتف: 32 43 030-986

frauenhaus@frauenprojekte-bora.de
www.frauenprojekte-bora.de

Frauenhaus des Caritas
هاتف: 18 10 030-851

Frauenhaus@caritas-berlin.de

5- اإلعانة في حاالت الطوارئ

mailto:frauenhaus%40frauenprojekte-bora.de?subject=
http://www.frauenprojekte-bora.de/
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مرحبًا بكم في برلين — اإلعانة في حاالت الطوارئ

autonomes Frauenhaus -2
هاتف: 22 06 49 030-37

Frauenselbsthilfe-berlin@t-online.de

Hestia Frauenhaus
هاتف: 31 35 030-559
pub@hestia-fh.de

Cocon e.V.
هاتف: 836 11 030-916

team@viertes-frauenhaus-berlin.de

Interkulturelles Frauenhaus
هاتف: 50 080 030-801

interkulturelleinitiative@t-online.de

إرشادات للمهاجرات المتضررات من العنف األسري
قامت مجموعة العمل الداعمة للنساء المهاجرات (AG Migrantinnen bei BIG) باالشتراك مع وزارة االقتصاد والعمل 

وشؤون المرأة بعمل كتيب إرشادات للنساء المهاجرات الالتي يتعرضن للعنف األسري.

ويمكن الحصول على أجزاء مختارة من كتيب اإلرشادات باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والبولندية والروسية 
والصربية واألسبانية والتاي والتركية والفيتنامية.

كما يمكن تحميل كتيب اإلرشادات من اإلنترنت من على الموقع التالي: 

 www.integrationsbeauftragte.berlin.de

 www.big-hotline.de :وكذلك على

20-3 الخدمات المقدمة لألطفال والشباب في حاالت الطوارئ

هناك خدمات متاحة على مدار األربع وعشرين ساعة لمساعدة لألطفال والبنات واألوالد في حاالت الطوارئ. وتعتبر المبيت 
وتقديم النصائح واإلرشادات خدمات مجانية مبدئيًا، وتحدد إمكانية بقاء الطفل في الدار بفترة معينة، ولهذا فيجب إيضاح الموقف 

المستقبلي للطفل أو المتضرر بأسرع ما يمكن.

الخدمات المقدمة لألطفال في حاالت الطوارئ: 
يمكن استقبال األطفال حتى سن الرابعة عشرة في حاالت الطوارء بسرعة وبساطة، حيث يتم إخبار األسرة عن إقامة الطفل، 
وتقيم المسؤولة عن الطفل حوارًا مع األبوين وتعمل على تقديم النصائح لهما. وبمكن لألطفال األخبار بأنفسهم عن تعرضهم 

لحالة طوارئ.

العنوان: Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin، الهاتف: 61 00 61 (030)
www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

خدمة الطوارئ للفتيات:
تقدم خدمة الطوارئ للفتيات والنساء بين سن 14 و21 عامًا اإلرشادات بعد تعرضهن للعنف الجنسي، كما توفر لهن إقامة 

مؤقتة. ويمكن للفتيات والنساء التوجه بكل ثقة لموظفات التي يتمتعن بخبرة في هذا المجال.

 Mindener Straße 14, 10589 Berlin :العنوان
هاتف: 63 00 61 (030)

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

خدمة الطوارئ للشباب:
تقدم خدمة الطوارئ للفتيات والفتيان بين سن 14 و18 عامًا في حاالت الطوارئ واألزمات، حيث يتم تقديم نصائح عاجلة 

وإمكانية للمبيت بشكل سريع. 

Mindener Straße 14, 10589 Berlin :العنوان
هاتف: 62 00 61 (030)

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

mailto:berlin%40t-online.de?subject=
mailto:pub%40hestia-fh.de?subject=
mailto:team%40viertes-frauenhaus-berlin.de?subject=
mailto:interkulturelleinitiative%40t-online.de?subject=
http://www.integrationsbeauftragte.berlin.de
http://www.big-hotline.de
http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/71
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الخط الساخن لحماية األطفال
يعتبر الخط الساخن لحماية األطفال برقم 66 00 61 (030) مركزًا لتلقي اتصاالت المواطنين الذين يستشعرون أو يالحظون 

تجاهل الطفل أو تعرضه للعنف. والخط الساخن جاهز الستقبال المكالمات على مدى األربع والعشرين ساعة يوميا، ويقوم مقدم 
االستشارة في كل مكالمة بتقدير حجم الخطر وتحديد اإلجراءات الوقائية الالزمة.

20-4 مكتب المساعدات الطبية لالجئين

يقدم مكتب المساعدات الطبية لالجئين العالج المجاني لألشخاص ممن ليس لديهم إقامة أو تأمين صحي بدون تحديد هويتهم، 
ويجري ذلك على يد فريق طبي متخصص ومؤهل لهذا الغرض.

ويمكن الحديث مع المتضررين باللغات التالية: األلمانية، اإلنجليزية، األسبانية، الفرنسية. ويمكن عند الحاجة االستعانة بمترجم فوري.

االتصال:
من االثنين إلى الخميس، من الساعة الرابعة والنصف مساًء حتى السادسة والنصف مساًء

im Mehringhof
Gneisenaustr. 2a

Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock
10961 Berlin-Kreuzberg

U-Bahnhof Mehringdamm U6/U7

030- 69 46 746 هاتف: 
info@medibuero.de :بريد إلكتروني

 www.medibuero.de

 (Für alle Fälle) 20-5 خدمات وأرقام هواتف الطوارئ

أرقام الطوارئ العامة

الشرطة ...................................................  110

112  .................................................. المطافئ 

112  .......................................... über اإلسعاف

مباحث اإلجرام، االستشارات .......  4664-4664 (030)

الطوارئ الخاصة بالمواصالت
0180-234 35 36 ................. ACE أعطال السيارة

0180-2 22 22 22 .............  ADAC أعطال السيارة
...........................................  جوال: 22 22 22  

86 86-0  ................ ADAC االتصال الخاص بالسفر

........................  110 أو 112  ADAC طائرة اإلنقاذ

اإلسعاف
مركز االستشارات في حالة ظهور أعراض التسمم

(030) 192 40  ............. مركز طوارئ حاالت التسمم 

 االستعداد الطبي ........................  31 00 31 (030)

الطوارئ الطبية ....................  33 43 00 89 (030)

الطوارئ والخدمات الليلية 
030/45 06 62 613  .............. في حاالت ألم األسنان 

خدمات شركات الطاقة للعمالء
الغاز الطبيعي: خدمة إزالة األعطال 

(030) 78 72-72  .........................  GASAG من

0800 292 7587  ................... المياه: إزالة األعطال 

mailto:info@medibuero.de
http://www.medibuero.de
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الهاتف: استقبال شكاوى األعطال 
0800-3 30 10 00 ......................  Telekom من

0180 3 302202  ................. أعطال استقبال الجوال 

خدمات العمالء في مجال المواصالت
 BVG خدمات العمالء

(من 6 ص – 11 م) .....................  9 44 19 (030)

دويتشه بان – االستعالمات بخصوص 
خطوط سير القطارات ................  0 09 07 0800/15

الحافالت 
(030) 30100175  .........................  Funkturm

طوارئ بطاقات االئتمان 
116 116  ................................... (فقدان البطاقة) 

طوارئ الشيكات 
116 116  ................................... (فقدان البطاقة) 

مؤسسات الطوارئ االجتماعية
(030) 390 63-10  .............. خدمات األزمات ببرلين 

هاتف طوارئ السيدات:
االثنين + الخميس (10 ص – 12 م)، الثالثاء، األربعاء، 

الجمعة (7 م – 9 م)
السبت، األحد (5 م – 7 م) ..........  43 42 615 (030)

إرشادات المهاجرات 
وهاتف طوارئ النساء باللغات األجنبية

 االثنين (10 ص – 12 م) ..........  96 75 615 (030)

مركز LARA لخدمات االرشادات الطارئة
(030) 216 88 88  ............... للنساء حالة االغتصاب 

(030) 6 11 03 00  ...............  (BIG) الخط الساخن

اتصال المثليين، وحاالت المداهمة
(030) 216 33 36  ..............  (Mann-O-Meter)

(030) 61 0061  .................. خدمة طوارئ األطفال 

(030) 61 00 62  .................. خدمة طوارئ الشباب 

(030) 61 00 63  .................. خدمة طوارئ الفتيات 

(030) 61 00 66  .......... الخط الساخن لحماية األطفال 

0800 111 0 444  ............ مركز حماية الطفل ببرلين 

هاتف العالج الروحاني الكنسي .......  222 0 111 0800

Telefondoweria (بالروسية)...440308-454 (030)

(030) 44 35 09 821  ..... العالج الروحاني اإلسالمي 

مساعدة الضحايا ببرلين، مكتب الخدمات اإلرشادية
لضحايا األعمال اإلجرامية ...........  67 28 395 (030)

116 006  .............. Weißer Ring، هاتف الضحايا 

اإلبالغ عن المفقودات واألشياء المعثور عليها
Verloren/Gefunden

BVG-Fundbüro
(030) 19 44 9  .............  Potsdamer Str. 182

 Fundbüro
0900 1990599  ............. Deutsche Bahn AG

 Zentrales Fundbüro
(030) 90277 3101.....Platz der Luftbrücke 6

مرحبًا بكم في برلين — اإلعانة في حاالت الطوارئ
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