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 _ املقدمة :2

 

في مدينة باساو وريفها في الوقت الحالي يعيش الكثير من الالجئين والمهاجرين وهؤالء السكان الجدد لديهم العديد من 

يساعدهم  ماالسئلة المختلفة وتراودهم العديد من الشكوك فيها , الكثير من االشياء التي ال يعرفونها ويحتاجون الى الدع

. في أمورهم اليومية   

هدفنا هو توفير وعرض كتيب شامل للمعلومات المهمة  لالجئين والمهاجرين عن العروض والخدمات التي تقدمها 

الدوائر الرسمية و المنظمات االنسانية والتطوعية وتقديم الدعم الكافي ليقوم الالجئين والمهاجرين بتنظيم أنفسهم وتقديم 

 المعرفة الالزمة ليعتمدوا على انفسهم ويبدؤوا حياتهم ويندمجوا .

عموما ينبغي ان يؤدي هذا العرض أيضا الى تحسين التواصل والمعرفة حول مجموعة متنوعة من خيارات الدعم 

 والمنظمات الموجودة في منطقتنا 

لقد قام بهذا العمل منظمة العيش والتعلم والمشترك في أوروبا وهي منظمة غير ربحية تعمل في المجال االجتماعي 

 واالنساني في منطقة باساو وما حولها 

هذا الدليل مترجم من االلمانية الى العربية يحتوي المعلومات الهامة لالجئين والمهاجرين في باساو وما حولها ونريد أن 

ننوه الى ان الترجمة ليست احترافية حيث من قام بالعمل بهذا العمل هم متطوعون يعملون بالمجال االنساني حيث لم 

يتلقوا اي مقابل مادي مقابل ذلك وانما رسخوا الكثير وقتهم في المحاولة اليصال االفادة الى القادمين والمهاجرين الجدد 

 الى باساو  . 

 ترجمة أمجد أبو حويج  

 شكر خاص على الدعم وترجمة والبحث في بعض األقسام الى :

 محمد لولية 

 موسى الغريب 

 

 بشكل عام : حقائق عن الالجئين_ 3 

مليون شخص قسرا من منازلهم , كما لم يحصل أبدا من قبل  56حاليا وفي جميع أنحاء العالم تم تشريد تقريبا أكثر من 

مليون شخص مشرد داخليا ) مايو  14ومع ذلك فإن جزءا كبيرا من الالجئين يبقون داخل حدود بالدهم . حوالي 

(  وتأتي ثاني أكبر مجوعة من الالجئين في اطارمن بلد المنشأ الى دول الجوار , الدول الثالث سوريا وأفغانستان 6145

 والصومال تشكل أكثر من نصف جميع الالجئين .

 حقائق مثيرة للمعرفة : غالبية الالجئين الذين يأتون إالى باساو هم من سوريا وكوسوفو ونيجريا وأفغانستان .

األسباب التي تدفع الناس للهروب من وطنهم متنوعة  ,لكن الحرب والخوف من أعمال عنف وشيكة هي األسباب 

الحرب األهلية بدأت  6144الرئيسية التي تدفع الناس الى الهروب . كما هو الحال في سوريا حيث منذ بداية عام 

ونزاعات كهذه مختلقة ومجهزة بشكل جيد , تشكل وبشكل خاص على المدنين خطورة كبيرة وتقدر األمم المتحدة أن 

ماليين سوري قد فروا من بالدهم ونصفهم تقريبا من األطفال . 1أكثر من   

وباإلضافة للحرب والعنف ,في عالمنا الحديث  الخوف من االضطهاد السياسي والكوارث الطبيعة تعد ايضا من االسباب 

.الرئيسية للهروب   
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الذين يسعون الى تقديم طلب اللجوء في المانيا والبقاء هنا 

لمدة أطول عليه ان يدخل في غابة من البيروقراطية 

والقوانين و العقبات والمواعيد النهائية والتي يجب 

احترامها , وفي هذا القسم نريد ان نزودكم بلمحة موجزة عن 

االجراءات ومواضيع اللجوء وتصاريح اإلقامة , ومن أجل 

فهم أفضل سوف نقوم باإلشارة الى قصة خيالية ولكن هي ما 

 يحدث في الواقع .

سنة , طالب شاب سوري من مدينة حلب , بسبب  62كريم 

الحرب األهلية في سورية فقد كل ممتلكاته وفصل عن أهله 

وعزم على السفر إلى خارج البالد , هدفه هو ألمانيا , حيث 

عمه يعيش هناك , ومشيا على األقدام عبر الحدود إلى تركيا 

.وقام برحلة طويلة حتى وصل الى محطة قطار باساو   

تم القبض على كريم من قبل الشرطة االتحادية وتم تسجيله 

لدى الشرطة بعد ان تم تفتيشه والبحث عن مواد خطرة و 

وتحدث عن طريق رحلته وتم ارساله إلى مركز استقبال 

 ديغندورف وقام بفحص طبي هناك .

مالحظة : يتم ارسال الالجئ الى المقاطعات األلمانية حسب 

بلد المنشأ بعد ان يخضعوا الى نظام توزيع حصص معقد , 

وهذا يعني ان الالجئ ال يذهب الى المقاطعة بنفسه بل يتم 

فرزه إلى هناك , ولكن في مثالنا نقول أن كريم يبقى في 

مقاطعة بايرن .عندما يصل الى مركز االستقبال يتم اعطاءه 

هوية ورقية تحتوي على اسمه ومعلوماته وتثبت أنه طالب 

لجوء في ألمانيا ويستطيع الحصول على الخدمات التي 

تقدمها الدولة من السكن والخدمات الطبية حسب قانون 

 المكتب االتحادي لالجئين والهجرة .

كل طالب لجوء عليه أن يتقدم بطلب لجوء شخصيا الى 

المكتب االتحادي لالجئين والهجرة أو أحد فروعه المنتشرة 

في كامل ألمانيا حيث غالبا ما تكون بجانب مراكز 

االستقبال , وبالتالي في حالة كريم في ديغندورف حيث يتم 

 تقديم طلبه هناك .

يحدد موعد المقابلة األولى وفي المقابلة األولى يتم تدقيق 

البيانات الشخصية ويتم معها ما يسمى اجراء أخذ البصمات 

ويقوم الموظف المسؤول بالتحقق ما اذا قام كريم بالتقدم 

بطلب لجوء آخر في مقاطعة أخرى او في احدى دول االتحاد 

األوربي . حيث ال يستطيع الشخص ان يقدم أكثر من طلب 

لجوء واحد , وأن ألمانيا  عليها االستمرار بمعالجة طلب 

اللجوء او ال بسبب ما يسمى قانون دبلن والمعمول به ضمن 

 دول االتحاد األوربي .

)قانون دبلن .   

EU-Verordnung Nr. 604/2013 Dublin III)  

لنفترض أن ألمانيا مسؤولة عن طلب لجوء كريم , األن تأتي 

االستماع .أهم مرحلة في هذه العملية :   

في هذه الجلسة يتم تحديد اذا كان الشخص تعرض 

لالضطهاد أو يخشى التعرض الى االضطهاد اذا عاد الى 

وطنه , ويتم تحديد ايضا اذا كان ذلك بسبب خاصية معينة 

كلون البشرة او االنتهاكات اللتي تتنافى مع حقوق االنسان. 

لذلك على كريم ان يدلي بأكبر قدر من التفاصيل على سبب 

هجرته . جلسة االستماع هي أمر حاسم بالنسبة لطالب 

 اللجوء .

مالحظة : المكتب االتحادي يضع بعض الحاالت ضمن 

عملية القيد السريع ويتم االعتراف بالشخض كالجئ دون 

عقد جلسة استماع . هذه العملية تتم مع بعض المجموعات 

وتعتبر ذات أهمية قصوى االعتراف بهذه المجموعة 

 كالجئين .

األن نأتي الى النتائج المحتملة لطلب اللجوء , على عكس ما 

يتصور المرء, يتم منح عدد قليل من األشخاص اللجوء 

المعتاد , في الواقع هناك ستة احتماالت مختلفة كنتيجة لطلب 

 اللجوء :

الخيارات: 1_4  

الحماية من االضطهاد السياسي, وتحدد مالمح اللجوء : 

ولم يمنح الجوء ولم يطلب االضطهاد حسب اتفاقية جنيف , 

اللجوء في بلد ثالث أمن ضمن االتحاد األوربي او سويسرا ا 

 والنرويج اوالسويد . 

اآلثار القانونية : السماح مباشرة بالعمل وتدابير االندماج 

 والتأمينات األساسية.

سنوات ثم بعد ذلك امكانية الحصول على تصريح  2المدة : 

 االقامة الدائمة.

الحماية من االضطهاد السياسي من قبل  لجوء الحماية :

الدولة , وأيضا دخول من بلد ثالث آمن ولم يتقدم بطلب لجوء 

في احدى البلدان االمنة في االتحاد االوربي او سويسرا  

 اوالنرويج  اوالسويد .

اآلثار القانونية : السماح مباشرة بالعمل وتدابير االندماج 

 والتأمينات األساسية .

سنوات وبعد ذلك امكانية الحصول على االقامة  2المدة : 

 الدائمة .

 الحماية الفرعية او الثانوية : 
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حيث يمكن انا يتم منح اللجوء وولجوء الحماية أيضا و حيث  

يتم فحص والتدقيق اذا ما كانوا مستفيدين من الحماية الفرعية 

مسبقا , يتم تطبيق ذلك في حال كان مقدم الطلب مهدد في 

 وطنه او احتمال التعرض للخطر او التعذيب 

اآلثار القانونية : السماح مباشرة بالعمل وفوائد التأمينات 

 االجتماعية .

المدة : سنة واحدة ثم سنتين قابلة للتمديد , الدائمة بعد سبع 

 سنوات اذا بقي وضع الحماية الفرعية قائما  

حظر الترحيل الى الوطن :  2_4  

اذا لم يحصل على أي من حظر الترحيل الى الوطن : 

الخيارات الثالثة السابقة يتم فحص اذا كان من الممكن حظر 

الترحيل الى الوطن , وحظر الترحيل يأتي للسؤال عما اذا 

كان ترحيل مقدم الطلب هو خطر على حياته وبالتالي يعد 

خرق التقاقية حقوق االنسان أو عودته ليست منطقية ألنه 

 يشكل خطر ملموس على حياته او حريته .

 مثال : مقدم الطلب يعاني من مرض خطير .

اآلثار القانونية : وصول ثانوي الى سوق العمل والرعاية 

 االجتماعية .

المدة : سنة واحدة مع امكانية التمديد والحصول على الدائمة 

سنوات .  7بعد   

اي شخص لم يحصل على أي من الخيارات  الرفض :

أسابيع , يجوز رفع دعوى ضد  1السابقة يحصل على مهلة 

القرار والذي له أثر ايقاف الترحيل , والذي ال يرحل 

طواعية يمكن أن يتم ترحيله , وفي بعض الحاالت قد يتم 

 توقيف الترحيل مؤقتا ثم يحصلون على تصريح االقامة .

, بسبب أحد تعني توقيف مؤقت للترحيل السماح المؤقت : 

االسباب القانونية أو الواقعية ولكن ال تتساوى مع تصريح 

االقامة ألنه نظريا هناك احتمال مغادرة فوري وعلى أية 

شهرا  ولم يكن  41حال اذا استمر قرار الترحيل ألكثر من 

هناك ترحيل ممكن في المستقبل القريب ال يجوز فرض أي 

 تصريح اقامة .

اآلثار القانونية : وصول ثانوي الى سوق العمل بعد  أشهر 

من البقاء , الرعاية االجتماعية , لكن ال يحصل على  9

 تدابير االندماج . 

األن وبعد أن عرفنا االحتماالت المختلفة , لنفترض أن كريم 

حصل على لجوء الحماية للخوف واالضطهاد وهناك خوف 

على حياته , لم يتم اعطائه اللجوء الكالسيكي , ألن كريم 

دخل من خالل العديد من الدول األمنة ,  كالنمسا مثال , 

أشهر  1أسابيع , ثم  5واألن بعد ان بقي في مركز االستقبال 

اخرى في مركز لجوء صغير في باساو _ كامب _ يبحث 

األن عن غرفة في بيت مشترك , هو يريد أن يكمل دراسته , 

وخو كان قد درس سابقا في سورية , هو يذهب بشكل منتظم 

الى دروس تعلم اللغة األلمانية وهو يشعر بشكل جيد بالنسبة 

 لحياته الجديدة .

للحاصلين على اللجوء أي نوع كان او حتى مالحظة : 

رفض , يستطيعون االنتقال من والى بافاريا ولكن تحت 

 ظروف معينة .

 4 3المشورة القانونية في باساو 

1_  

Kanzlei Haubner-Schank-Kalin 
Kostenlose Rechtsberatung für Asyl-
suchende ohne vorherige Anmel-
dung 
Jeden ersten Montag im Monat, 15-
17 Uhr 
Unterer Sand 15, 94032 Passau 

يقدم استشارات قانونية لالجئين مجانا ودون موعد مسبق في 

الى الساعة  2:11يوم األحد األول من كل شهر من الساعة 

.والعنوان موجود في األعلى  6:11  

 

_2  

Refugee Law Clinic:  
Rechtsberatung für Flüchtlinge, 
Hochschulgruppe 
Anmeldung zur Sprechstunde via E-
Mail oder Beratungsanfrage 
E-Mail: refugeelawclinic@srb-
passau.de 
مجموعة من طالب الحقوق في جامعة باساو يقدمون 

المساعدة والمشورة القانونية لالجئين ويتم تحديد موعد مسبق 

عن طريق االيميل .    

_3  

Amnesty Passau – Asylberatung: 
Sprechstunden für Asylbewerber 
auf Anfrage           

      Telefon: 0851 707 00 
      E-Mail: asyl@amnesty-passau.de 
منظمة تقدم المشورة القانونية لطالبين اللجوء عند الطلب 

 وتحديد موعد . 

mailto:refugeelawclinic@srb-passau.de
mailto:refugeelawclinic@srb-passau.de
mailto:asyl@amnesty-passau.de
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األطفال والقاصرين الذين هم تحت السن 

القانوني وهجروا بالدهم  لوحدهم بدون أي 

شخص يهتم بهم أو مسؤول عنهم , انفصلوا 

أو تركوا من عائالتهم , يدعون الالجئين 

القاصرين الغير مصحوبين بذويهم , 

يحتاجون الى حماية خاصة خالل  عملية 

اللجوء , وهذا منصوص عليه بالقانون 

ايضا , غالبا ما يكون هؤالء الالجئين 

مرسلين الى أوروبا لوحدهم , وأخرون 

يكونوا أجبروا على ذلك , وقد يكونوا خالل 

عملية الهروب الخطيرة من بالدهم قد فقدوا 

عائالتهم , السبب الشائع لهروبهم هو 

الصراع المسلح في بالدهم , و المصاعب 

االقتصادية , استخدام األطفال كجنود , 

 العنف األسري واالجبار على الزواج . 

 القانوني :  1_5

الوضع القانوني للقاصرين الغير مصحوبين بذويهم 
, كثير من القوانين الوطنية  UMFمعقد ويدعى 

والعالمية الموضوعة , في السنوات األخيرة كان هناك 
الكثير من القوانين الجديدة وللحصول على تفاصيل 

أكثر عن هذا الموضوع يمكنك زيارة الموقع الرسمي 
  حيث يحوي دائما أخر التحديثات و األخبار والقوانين

(www.b-umf.de)  

 
 2016القواعد القانونية ذات الصلة حاليا 

 الثامن  SGBالثامن كود االجتماعية  *

 قانون اللجوء *

 اتفاقية حقوق الطفل *

 قانون اإلقامة *

 قانون العمل مراقبة الهجرة *

قانون لتحسين السكن ورعاية األطفال األجانب و  *

 المراهقين 

 

 سنة  18مليون الجئ في جميع أنحاء العالم أكثر من نصفهم من القاصرين تحت  61أكثر من 

 Diakonieالمصدر : دياكوني  .. 

الترجمة : القاصرين الغير مصحوبين بذويهم يحتاجون الى حماية خاصة , فمثال في ألمانيا يتم 

ذلك عبر مكتب القاصرين تعيين مسؤول شخصي لدعم ومساعدة االطفال واليافعين وحتى 

 اسكانهم مهما تطلب ذلك من الوقت حتى يصل الى المرحلة المطلوبة . 

 تأمين الدخول الى المدرسة والتدريب الالزم .

http://www.b-umf.de
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 عملية التوزيع والنشر : 2_5

 
يتم استقبال القاصرين بمراكز استقبال أولية مؤقتا كالالجئين وهم 
منتشرين في اغلب المدن والبلدات األلمانية وهذه المرافق مطابقة 

لمعايير رعاية الشباب األلمان , حتى يتم اعادة التوزيع , يجب على 
مكاتب رعاية الشباب األخد بعين االعتبار النقاط التالية في اطار ما 

 يسمى عملية الفرز خالل سبعة أيام .

  Diakonieالمصدر : دياكوني  

 الترجمة : 

 كيف هو مستوى التنمية ؟

 كيف هو الوضع الصحي ؟

 هل لديه أو ديها صدمة ؟

 كم عمر الالجئ ؟

 يوجد أحد أفراد العائلة ؟

يرسل الالجئ الى أقرب والية من الوالية الموجود فيها , اذا وصل العدد لديها الى الحد المطلوب وال مالحظة أولى : 

 تستطيع استقبال المزيد والمقاطعة األخرى قامت بالقبول .

ومشكلة كبيرة هي أن هؤالء الالجئين ال يحملون أي مستندات أو جوازات سفر لذلك بعض األحيان مالحظة ثانية : 

تحدث بعض األخطاء مع مكتب الالجئين القاصرين كاعتبار أحدهم ليس بالغ ويمكنه القيام باجراءات اللجوء لوحده أو 

 اعتبار أحد البالغين من القاصرين حيث يدعي ذلك .
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حيث يتم التحدث مع القاصر عن مواضيع مختلف كما هو موضح في الصورة السفلى , هل لديه أقارب  عملية االيضاح :

 هنا و كيفية وضعه الصحي وهل يحتاج الى مرشد نفسي والى أي مدرسة يستطيع ان يذهب .. الخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diakonieالمصدر : دياكوني  
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 تدريس اللغة األلمانية كلغة أجنبية 
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في هذا القسم سوف نعرض لكم بعض العروض العامة 

والخاصة لتعلم اللغة األلمانية الموجودة في باساو , باالضافة 

الى بعض النصائح اذا أردت أن تساعد أو تدعم أحدهم في 

 تعلم اللغة 

 عروض في باساو: 1_6

 : ( BFZمركز تدريب وتطوير االقتصاد البافاري ) 

انظر في دورة لغة واندماج )  61يقدم المركز حاليا حوالي 

 (االقسام الالحقة 

تعرض كورسات لغة ولكن عليك دفع ( :  VHSمدرسة )
 رسومها 

Volkshochschule Passau 
Nikolastraße 18 

94032 Passau 
 

Tel.:  0851 95980-0 
Fax:  0851 95980-12 
info@vhs-passau.de 

 
 Initiative  مبادرة صناعة الفرص في باساو :

Chancen Gestalten Passau 

انظر في تدريس اللغة األلمانية في المدارس المهنية  ) 

 االقسام الالحقة (

 Gemeinsam leben العيش والتعلم معا في أوروبا :

und lernen in Europa e.V 

,)انظر في تقدم الدعم في اللغة لالجئين وأطفال الالجئين 

 االقسام الالحقة (

 : Projekt EmPAthieمشروع التعاطف : 

مشروع تعاوني ) دروس اللغة المكثفة ( المدرسة المهنية 

مع وزارة التربية والتعليم لألستاذ الدكتور سيبرت  6العامة 

 من جامعة باساو .

محو األمية وتعليم الالجئين والمهاجرين مع األساتذة 

) المحتملين ( . وسيكون المشروع بمثابة األساس للتدريب 

 والتدريب المهني .

 ( :   BAPاألكاديمية المهنية باساو ) 

BAP- Berufsakademie Passau 
ويوفر المزيد من عروض اللغة والتدريب المهني لالجئين 

 (انظر في االقسام الالحقة  والمهاجرين )

  Universtä t Pässäu: جامعة باساو 

المجموعة االنجيلية  تقدم دورات لغة مجانية وتقدم ايضا "  

 Come togther forتعالوا معا من أجل األلمانية  

german  والتي هي لقاءات لتعليم االلمانية ) انظر القسم "

6.7  ) 

Sonja Sibbor-Heißmann : التواصل 

Nikolakloster, NK 207 
Tel: 0851 / 509 1975, esg@uni-

passau.de 
 

 برنامج الالجئين في جامعة باساو :
 يعرض دورات لغة للراغبين في اكمال دراستهم الجامعية . 

 
المقدمين لدورات اللغة األلمانية لالجئين مالحظة : 

والمهاجرين قد يكونوا مدعومين من وزارة الشؤون 
 تتولى ايصالهيورو  611االجتماعية البافارية برسم وقدره 

e.V. lagfa. 
يمكن أن تنطبق على الجمعيات الخيرية والنوادي و 

 الجماعات األفراد المنخرطين . لمزيد من المعلومات 
www.lagfa-bayern.de 

  

 
 ( :BAMF)المكتب االتحادي للهجرة واللجوء 

يقدم في الرابط اآلتي كتيب صغير يستطيع الشخص االستفادة 

 منه والبدء فيه والتعلم .

https://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/DE/
Downloads/Infothek/Integration/
Sonstiges/konzept-kurse-
asylbewerber.pdf?
__blob=publicationFile 

 

 ”  :LL-Web_ “تعليم األلمانية 

التعلم والتدريب وبعض المواد التي تم جمعها , والتي يمكن 

تنزيلها مجانا , يجد الشخص ايضا أوراق عمل , أوراق 

عمل وتدريبات لالطفال على كتابة األحرف والتي يمكن 

للبالغين االستفادة منها أيضا , لوحات ألعاب , أوراق 

 للقواعد ,

 
Link: http://wegerer.at/deutsch/d.htm 

Link:http://wegerer.at/deutsch/d_daz.htm 

 

mailto:info@vhs-passau.de
mailto:esg@uni-passau.de
mailto:esg@uni-passau.de
http://www.lagfa-bayern.de
http://wegerer.at/deutsch/d.htm


14 

 " dw – learn german" صفحة على الفيس بووك

  Deutsche Welleوموقع 

موقع لمعلمين ومعلمات اللغة األلمانية  , انت تبحث على 

مواضيع وأدوات جديدة للتدريس , اذا انت في في المكان 

الصحيح , توجد التمرينات الصوتية والكتابية للمبتدئين وحتى 

 المراحل المتقدمة , السماعيات خصوصا جيدة للتعلم 

مع الكورسات على االنترنيت في الموقع يمكن لطالبك في 

خارج أوقات الدرس ايضا التدرب , مع هذه األوراق 

 والتمارين يمكن أن تكون اضافة كبيرة للطالب . 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/

deutsch-unterrichten/s-2233 

 Das Schulportal "Owlfinch"  البوابة الى
 المدرسة 

في هذا الموقع تجد موضوع خاص , كيف يستطيع المرء 

اعطاء اللغة األلمانية  لألطفال من خلفية مهاجرة )أطفال 

 الالجئين(

_يعرض التعليم والتدريب في ست مواضيع من النسخة 

الرقيمة للكورس , يبدأ من البداية بسهولة حتى اسئلة معمقة 

 أكثر عن حضارة البلد الجديدهنا وحتى حضارة موطنه . 

_مدعوم بصور ثابتة وعناصر تحفيزية كالتصميمات 

 الغرافيكية .. الخ 

 أنواع مختلفة للتدريب كمسابقات وحزازير . 6_يوجد 

 طبعا استخدام الموقع مجاني . 

Owlfinch.com 

 

 اون الين كورس ) كورس لطالبين اللجوء (

منظمة الرعاية االجتماعية وشركة المعلومات التقنية  

SAP عرض حاليا كورس مجاني يشكل أساسه المواطنين

والمواطنات المساهمين الذين يوفرون كورسات لالجئين 

 وطاليبن اللجوء . 

 اذا كنت من المهتمين سجل حاال في الموقع 

https://open.sap.com/courses/
than1?locale=de 

 
 

 :Schubert Verlag 
هنا يجد الشخص مجموعة من التدريبات  والتمرينات 

والتي هي على االنترنيت مباشرة وهي تشمل كثير من 

 الكتب الموجودة 
الطابع التدريجي  يمكن رؤيته بوضوح مع االشارة الى 
تصنيف كل فصل وبطبيعة الحال تبدأ وفقا لمستوى لغة 

 كل متعلم . 
Link: http://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/index.htm 

 

Klett Verlag 

مواد مجانية للكورسات التي تقدمها لالجئين والتي يمكنك من 

خاللها البدء لقد وضعا معا المواد المناسبة اللتي يمكن 

تحمليمها , هذا العرض تم تمديده وتوسيعه باستمرار , فحوص 

في اللغة , تدريبات على المفردات , والقواعد , ومواضيع التي 

 يستخدمها الشخص يوميا . 

 لالطفال والشباب واليافعين . 

http://www.klett-sprachen.de/
kostenlose-materialien-fuer-daf-

daz/c-1161 
 التوجيه للحياة في ألمانيا

www.klett-sprachen.de/flüchtlinge  
 نسخة مترجمة للغات األخرى من التوجيه للحياة في ألمانيا 

www.refugeeguide.de  
 

 
 :Bildungsbibel 

هنا تجد تمارين للغة األلمانية يمكنك تحميلها بسهولة من الرابط 

 االتي 

http://bildungsbibel.de/deutsch-uebungen-und-

aufgaben-kostenlos-deutsch-lernen-fuer-

auslaender 

 

 تمارين مجانية 

http://media.wix.com/ugd/
cefcca_f4739e036d784d21a7d6f6f0
982701ef.pdf 

 قواعد للتدريب مجانية أيضا 

https://shop.hueber.de/
miteinander 

http://www.hueber.de/seite/
pg_lehren_grammatik_srp
(Grammatik Überblick aus 
“Schritte plus”) 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-unterrichten/s-2233
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-unterrichten/s-2233
https://open.sap.com/courses/than1?locale=de
https://open.sap.com/courses/than1?locale=de
http://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien-fuer-daf-daz/c-1161
http://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien-fuer-daf-daz/c-1161
http://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien-fuer-daf-daz/c-1161
http://www.refugeeguide.de
http://bildungsbibel.de/deutsch-uebungen-und-aufgaben-kostenlos-deutsch-lernen-fuer-auslaender
http://bildungsbibel.de/deutsch-uebungen-und-aufgaben-kostenlos-deutsch-lernen-fuer-auslaender
http://bildungsbibel.de/deutsch-uebungen-und-aufgaben-kostenlos-deutsch-lernen-fuer-auslaender
http://media.wix.com/ugd/cefcca_f4739e036d784d21a7d6f6f0982701ef.pdf
http://media.wix.com/ugd/cefcca_f4739e036d784d21a7d6f6f0982701ef.pdf
http://media.wix.com/ugd/cefcca_f4739e036d784d21a7d6f6f0982701ef.pdf
https://shop.hueber.de/miteinander
https://shop.hueber.de/miteinander
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_grammatik_srp
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_grammatik_srp
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http://deutsch-als-fremdsprache-
grammatik.de/DaF/daf.html 
 

 أوراق للتدريب مجانية أيضا 

http://www.land-der-
woerter.de/lernen/ 

http://
www.aufgaben.schubert-
verlag.de/index.htm 

http://vs-
material.wegerer.at/
deutsch/d_daz1.htm 

http://vs-
material.wegerer.at/
deutsch/d.htm 

http://
www.grundschulstoff.de/
arbeitsblaetter/deutsch/
rechtschreibung/
material.html 

http://
www.grundschulstoff.de/
arbeitsblaetter/deutsch/
grammatik/
material.html 

http://daz-
lernwerkstatt.de/
index.php?id=363 

http://daz-
lernwerkstatt.de/
index.php?id=362 

http://daz-
lernwerkstatt.de/
index.php?id=360 

http://www.uni-due.de/
imperia/md/content/
prodaz/
sachanaly-
sen_uebungen.pdf 

https://www.aduis.de/
arbeitsblaetter/deutsch/
default.aspx?
type=1&startId=11 

 

 وايضا بعض الروابط لالجئين وايضا لألطفال 

kostenlose Arbeitsblätter ab 
Vorschule 

www.mompitz.de 
Arbeitsblätter und Spiele 

zum Schulthemenlernen: 
www.wegerer.at 

Gratisdownloads-ABs vom 
Österreich-Legasthenie-
DV: 
www.arbeitsblaetter.org 

Schulwissen thematisch ge-
ordnet, http://
www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen 

Gratis Arbeitsblätter zu be-
stimmten Schulfächern 
mit Lösung:http://
www.unterrichtsmaterial
-schule.de/ und http://
www.4teachers.de/?
action=show&id=667303 

Online-Bilderwörterbuch 
Babadada: Das kostenlo-
se Online-Bildwörterbuch 
gibt es für praktisch alle 
Sprachen und Dialekte: 
www.babadada.com 

 
 عروض برامج مجانية للموبايل والكمبيوتر : 2_6

 _تدريب على الكلمات من معهد غوتيه :  

حيث يمكنك تنزيل البرنامج والتدرب على الكلمات وتحسين 

 لغتك األلمانية 

https://play.google.com/store/apps/

details?

id=de.goethe.vokabelTrainer&feature=sea

rch_result&hl=de 

 Papageit.com_برنامج تعليم األلمانية لالجئين من 

فيديو و  66برنامج مجاني لالجئين حيث يحتوي على أكثر من 

 جملة مهمة لتعلم األلمانية  411

 http://äpple.co/28USqoDلأليفون : 

 http://bit.ly/292SwXkلألندرويد : 

 : Deutsch Akademieبرنامج لألندرويد _

ألف تمرين على القواعد  61111البرنامج يقدم أكثر من 

 وتدريبات عملية . 

http://deutsch-als-fremdsprache-grammatik.de/DaF/daf.html
http://deutsch-als-fremdsprache-grammatik.de/DaF/daf.html
http://www.land-der-woerter.de/lernen/
http://www.land-der-woerter.de/lernen/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/index.htm
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/index.htm
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/index.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_daz1.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_daz1.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_daz1.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d.htm
http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d.htm
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/rechtschreibung/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/rechtschreibung/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/rechtschreibung/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/rechtschreibung/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/rechtschreibung/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/grammatik/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/grammatik/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/grammatik/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/grammatik/material.html
http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/grammatik/material.html
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=363
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=363
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=363
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=362
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=362
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=362
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=360
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=360
http://daz-lernwerkstatt.de/index.php?id=360
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/sachanalysen_uebungen.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/sachanalysen_uebungen.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/sachanalysen_uebungen.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/sachanalysen_uebungen.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/sachanalysen_uebungen.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/deutsch/default.aspx?type=1&startId=11
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/deutsch/default.aspx?type=1&startId=11
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/deutsch/default.aspx?type=1&startId=11
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/deutsch/default.aspx?type=1&startId=11
http://www.mompitz.de/
http://www.wegerer.at/
http://www.arbeitsblaetter.org
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen
http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/
http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/
http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/
http://www.4teachers.de/?action=show&id=667303
http://www.4teachers.de/?action=show&id=667303
http://www.4teachers.de/?action=show&id=667303
http://gemeinsam-in-europa.de/babadada.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.vokabelTrainer&feature=search_result&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.vokabelTrainer&feature=search_result&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.vokabelTrainer&feature=search_result&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.vokabelTrainer&feature=search_result&hl=de
http://apple.co/28USqoD
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https://play.google.com/store/apps/

details?id=da.app.grammatiktrainer 

 Memrise_ برنامج 

  A1برنامج لأليفون واألندرويد يقدم كورسات مختلفة لمستوى 

 و تمرين للتدريت على الكلمات .   A2ومستوى 

http://www.memrise.com/courses/

german/ 

   Duolingo برنامج_

لأليفون واألندرويد وموبايالت الويندوز أيضا ..  تدريبات على 

 األلماني لكن بطريقة لعب للمبتدئين والمتقدمين أيضا 

https://en.duolingo.com/
course/de/en/Learn-German-
Online 

  DaFür مشروع 

يعرض مواد , وحدات أو أقسام اون الين . على الكلمات 

 تدريبات وبرنامج لتعلم اللغة األلمانية 

www.dafür.saarland 

  Dict.cc_ برنامج ترجمة 

لغة ويمكن استخدامه والوصل عليه بدون  64مترجم ل 

 انترنت , ويمكن تنزيل محتوى البرنامج ونتائج البحث مجانا 

/https://play.google.com/storeرابط التحميل : 

apps/details?id=cc.dict.dictcc 

  Digitales Vokabelheftبرنامج _

بفضل التعليم المتكامل لم يعد من الضروري ايجاد شخص 

ليتحقق من الكلمات , البرنامج على الموبايل يحفز الشباب 

 واليافعين على التعلم والتحقق من مفرداتهم . 

https://play.google.com/store/
apps/details?
id=net.site90.dheliTech 

 

 :  Welcomegrooves_موقع 

يستطيع الشخص   Welcomegrooves.deفي موقع 

الكلمات , الجمل , واألقوال والقليل عن الحضارة األلمانية 

التعلم , والدورات التمهيدية تقدم  خالل الموسيقى لتسهيل 

 التعلم .

 www.welcomegrooves.deالموقع : 

  LEO Wörterbuch + Wörterbuch برنامج_

مترجم اون الين مجاني ,لنتائج البحث , ومعلومات اضافية 

 كالتعاريف . 

/https://play.google.com/storeرابط التحميل : 

apps/details?id=org.leo.android.dict 

  www.leo.org الموقع :

 

 للمتعلمين: روابط متعددة للتعلم الذاتي  3_6

www.deutsch.info 

موقع مجاني لتعلم األلمانية على االنترنيت , يستعمل أدوات 

حديثة ويوفو معلومات عملية عن الحياة والعمل في ألمانيا و 

 النمسا . 

 Goethe Institut   معهد غوثه ويمكنك أيضا ايجاد

 صفحة له على الفيس البوك . 

 91معهد غوثه ينشر اللغة األلمانية في العالم : في أكثر من 

دولة يقومون بكورسات لغة ألمانية وايضا امتحانات لغة , 

يستطيع الشخص اون الين التمرن و ومع المجتمع , اكتشف 

 DaF/ DaZعروض اللغة واكمال الدراسة  

فيديو لمتعلمين ومتعلمات اللغة األلمانية  61مختبر ألمانيا : 

 A2من المستوى 

 www.goethe.de/deutschlandlabor 

 منتدى ومجتمع للتبادل .

 مسابقات   

 األلمانية في مكان العمل .

Link: https://www.goethe.de/de/spr/
ueb.html 
 

 Deutsche Welle  الموجة األلمانية ( وايضا على (

 DW _ lehren Germanفيس بوك 

كورسات لتعليم اللغة األلمانية اون الين مجانا , ومقسمة حسب 

 A1_C1المراحل والمستويات من 

يمكنك التعلم كما تريد , فيديو . أو صوتيات , او حتى أوراق 

عمل يمكنك طباعتها , اختر بين كورسات األلمانية للمبدئين أو 

للمتقدمين , والمعلمين يمكنهم استخدام موادنا المتعددة الوسائط 

 الرابط :

http://www.dw.com/de/deutsch-

https://play.google.com/store/apps/details?id=da.app.grammatiktrainer
https://play.google.com/store/apps/details?id=da.app.grammatiktrainer
http://www.memrise.com/courses/german/
http://www.memrise.com/courses/german/
https://en.duolingo.com/course/de/en/Learn-German-Online
https://en.duolingo.com/course/de/en/Learn-German-Online
https://en.duolingo.com/course/de/en/Learn-German-Online
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.dict.dictcc
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.dict.dictcc
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.site90.dheliTech
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.site90.dheliTech
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.site90.dheliTech
http://www.welcomegrooves.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.leo.android.dict
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.leo.android.dict
http://www.leo.org
http://www.deutsch.info
http://www.goethe.de/deutschlandlabor
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
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lernen/deutschkurse/s-2068 
 

 "Deutsch_ xxl " 

تمرن وحسن لغتك األلمانية عن طريق األخبار المختلفة , او 

عن طريق معلومات عن المناطق الجغرافية , او عن طريق 

 "  Jojo sucht das Glückمسلسل "

http://www.dw.com/de/deutsch-
ernen/deutsch-xxl/s-12376 

 
Deutsch Akademie  كورسات لغة ألمانية أون الين 

  الين 

هنا الكورسات شاملة لجميع التمارين والقواعد في اللغة 

ألف تمرين على  61111األلمانية , وهي مجانية , أكثر من 

ساعة تمارين تفاعلية ,  111الكلمات و القواعد , أكثر من 

تمرينات ضمن االطار األوربي المشترك للغات والكتب 

 المدرسية .

http://www.deutschakademie.de/online-

deutschkurs/ 

 : كورسات لغة للمبتدئين

موقع سهل يعطيك نظرة على اللغة األلمانية والقواعد مع 

تمارين تفاعلية لثالث مستويات مختلفة الصعوبة , يمكنك 

 التدرب على القواعد األلمانية بشكل مستقل . 

http://www.deutsch-lernen.com/ 

 ) تمرينات صوتية ومرئية  مجانية )فيديوهات قصيرة 

PODCASTS  : 

اسمع كل أسبوع أبرز األحداث خالل تسجيل صوتي باللغة 

 األلمانية يساعد على تحسين لغتك األلمانية . رابط التحميل 

http://www.deutsch-perfekt.com/audio/

podcast 

  Grüße aus Deutschland –  أيضا لمتعلمي اللغة األلمانية 

هل أنت من محبي التعلم على الموبايل , او أردت استخدام 

 وقتك وأنت على الطريق , اذا هذا هو البرنامج الصحيح لك 

حلقة  51حسن لغتك األلمناية ومعلوماتك عن ألمانيا مع 

  PDFمسلية , وسمكنك أيضا تنزيل النصوص على شكل 

 فتسطيع الفهم بشكل أكبر وبشكل كامل .

http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/

deindex.htm  

  فيديوهات قصيرة وبطيئة 

الصحفية أنيك روبنز تتكلم ببطئ , بشكل واضح وصافي 

فيديو لمواضيع مختلفة للحياة  61وبشكل مثالي , باالضافة الى 

 اليومية األلمانية , مناسبة للمتعلمين الذين لديهم معرفة أساسية .

http://slowgerman.com/ 

 PUKKA 

موقع في اللغة األنكليزية واأللمانية , يقدم فيديوهات قصيرة 

حيث يتم التحدث ببطئ  , استخدام لغة الشباب أيضا , واألمثال 

 والكلمات , وايضا النص مكتوب ومترجمة لأللمانية 

http://pukkagerman.com/ 

 ( قناة يوتوبDeutsch lernen mit dem 

sprachschaf  

فيديوهات مجانية للنطق وللكلمات كاأللون واألرقام مع 

 الترجمة العربية وايضا بعض القواعد . 

https://www.youtube.com/user/

LanguageSheep 

  قائمة كلمات لالجئين وللمتطوعين الذين يساعدون

 الالجئين 

https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1IpkETNzRzletRpLEeLUKAldB2j_O8UJV
n1zM_sYg56Y/edit?
pref=2&pli=1#gid=1137079143 

  كتب صوتية مجانية 

www.ohrka.de 

http://www.vorleser.net/ 
 

  أون الين كتاب للكلمات مع صورBabadada 

www.babadada.com 
 

  كلمات ومصطلحات في موضوع الصحة 

http://static.apotheken-umschau.de/

media/gp/article_506373/

bildwoerterbuch.pdf 

 

 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.deutsch-perfekt.com/audio/podcast
http://www.deutsch-perfekt.com/audio/podcast
http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm
http://slowgerman.com/
http://pukkagerman.com/
https://www.youtube.com/user/LanguageSheep
https://www.youtube.com/user/LanguageSheep
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IpkETNzRzletRpLEeLUKAldB2j_O8UJVn1zM_sYg56Y/edit?pref=2&pli=1#gid=1137079143
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IpkETNzRzletRpLEeLUKAldB2j_O8UJVn1zM_sYg56Y/edit?pref=2&pli=1#gid=1137079143
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IpkETNzRzletRpLEeLUKAldB2j_O8UJVn1zM_sYg56Y/edit?pref=2&pli=1#gid=1137079143
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IpkETNzRzletRpLEeLUKAldB2j_O8UJVn1zM_sYg56Y/edit?pref=2&pli=1#gid=1137079143
http://www.ohrka.de
http://www.vorleser.net/
http://www.babadada.com
http://static.apotheken-umschau.de/media/gp/article_506373/bildwoerterbuch.pdf
http://static.apotheken-umschau.de/media/gp/article_506373/bildwoerterbuch.pdf
http://static.apotheken-umschau.de/media/gp/article_506373/bildwoerterbuch.pdf
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  كورسات االندماج  العروض و األستشارات :
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 الصور التالية هي شرح لكورسات االندماج والهدف منها والتي يعرضها المكتب االتحادي للالجئين والهاجرين " بامف"
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 " BAMFشرح مفصل عن دورة االندماج من موقع المكتب االتحادي لالجئين والهجرة " 1_7

 االرشادات التالية رسمية ومن الموقع الرسمي للمكتب االتحادي
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 أين أستطيع أن أسجل في دورة االندماج ؟

في مدينة باساو هناك العديد من المؤسسات التي تقدم دورات 

 االندماج 

Kommunaler Zweckverband der 

Volkshochschule Passau  (VHS) 

Nikolastr. 18  

94032 Passau 

0851-95980-0 

 

BFZ Passau - Berufliche Fortbildungszen-

tren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH 

Bahnhofstr. 27, 29  

94032 Passau 

 

Deutsche Angestellten Akademie GmbH 

Passau DAAD 

Holzheimerstr. 8  

94032 Passau 

Und: 

Spitalhofstr. 79  

94032 Passau 

0851-966278-0 

 

ebiz gmbh 

Dr. Geiger-Weg 4 

94032 Passau 

0851-851706-0 

 

وايضا في ريف باساو هناك الكثير من العروض لكورسات 

اللغة واالندماج كل الدكورسات المتاحة تعرض على موقع 

 البامف ) المكتب التحادي لالجئين والمهاجرين (

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/

DeutschLernen/Integrationskurse/

KurstraegerNaehe/kurstraegernaehe-

node.html 

 

 عروض ومنظمات تقدم المشورة بشكل عام لالجئين  

 Asylcafeقهوة الالجئين  

قهوة الالجئين هي عبارة عن منظمة أو فريق يقدم الدعم 
لالجئين في باساو وهو من المتطوعين وفريق االغاثة ووكالة 

االغاثة في باساو, كل أسبوعين تنظم المنظمة لقاء في 
دياكوني , وفي هذا اللقاء يلتقي المتطوعين وطالبي اللجوء 
وكل مهتم يتبادلوا هناك األراء والنقاش في بعض المشاكل 

ايضا والتعرف على بعضهم البعض والالجئين بدورهم 
يستطيعون استخدام الوقت وتقوية لغتهم األلمانية والحصول 

 على احتكاك مع المجتمع األلماني . 

وأيضا بشكل غير منتظم يقومون بتنظيم سوق المستعمل وجمع 
التبرعات والعائدات تعود بالنفع على الالجئين كالتدريب 

 وشراء تذاكر الحفالت مثال . 

يمكن للشخص بسهولة الذهاب الى موعد اللقاء التالي او 
الدخول الى الموقع وكتابة بريد لمزيد من المعلومات في 

 الروابط اآلتية

asylcafe@gmail.comMail: -E 
   www.asylcafe.blogspot.comHomepage:  

 

 - Chancen gestalten مجموعة من الطالب تدعى

Changes Passau e.V. 

وهو عبارة عن فريق يدعم الالجئين ليقوموا بتأسيس أنفسهم 
هنا في المانيا وبشكل خاص على الصعيد االجتماعي 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/KurstraegerNaehe/kurstraegernaehe-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/KurstraegerNaehe/kurstraegernaehe-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/KurstraegerNaehe/kurstraegernaehe-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/KurstraegerNaehe/kurstraegernaehe-node.html
mailto:asylcafe@gmail.com
http://www.asylcafe.blogspot.com/
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 والهيكلي,

الفكرة الرئيسية هي عبارة عن اللقاء شخص مع شخص 
 21و  45آخروارشاده وتقديم المشورة له للفئة العمرية ما بين 

ومحاولة ايجاد تدريب مهني او اتصال مع احد سكان باساو 
الذين يتحدثون األلمانية , عن طريق هذه العالقات يتم مكافحة 
الفصل بالمجمتع بين الالجئين واأللمان , الهدف من ذلك هو 

دعم الطالب في تعلم اللغة األلمانية وغيرها من الموضوعات 
 ذات الصلة في التدريب المهني.

http://www.chancengestalten.org/Standort/
Passau 
Kontakt: passau@chancengestalten.org 
oder auf Facebook: https://
www.facebook.com/ChangesPassau/ 

  اطبخ مع العالم 

اذا كنت من المهتمين في الطعام ومهتم في الثقافات األخرى , 
السفر ولقاء اصدقاء جدد , اذا هذه المجموعة هي المجموعة 
المناسبة , يلتقون مرة في االسبوع في بيت أحد االعضاء , 

ويطبخون طبق عالمي , يتحدثون ويحظون ببعرض المرح , 
الجميع مرحب بهم, ال يهم جنسية الشخص , سيسرهم التعرف 

 عليك وعلى طبق الطعام من وطنك . 

https://www.facebook.com/Facebook: 
CookWithTheWorld/ 

Telefon: +4915227040387 

  ) دياكوني ) مشورة لالجئين والمهاجرين 

Diakonie Passau – Asylberatung und Migra-
tionsdienst 

دياكوني باساو لديهم قسم لدعم الالجئين والمهاجرين ووتقديم 
المشورة والنصح لهم , في اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية 

وتساعد الالجئين في السيطرة على الوضع الجديد , وهم 
متاحون لالجابة على جميع االسئلة حول الحياة اليومية في البلد 

الجديد , وتنظم العروض واألنشطة الترفيهية وايضا المشورة 
 في اجراءات ومسائل طلب اللجوء . 

Nikolastraße 12 d 
94032 Passau 
Tel.: 0851 5606-0 
Fax: 0851 5606-160 

-geschaeftsstelle@diakonieMail: -E
passau.de 

Marion Patry-Lepold (Migrationsberatung) 
Passauerstr. 34 a 
94060 Pocking 
Tel. 08531 910 130 
m.patry-lepold@diakonie-passau.de 

Evangelische Studierendengemeinde 

Passau (ESG) 

تعرض هذه المنظمة يوميا كورسات لغة ألمانية مجانية لالجئين 
وطالبين اللجوء , الطالب األلمان وغير الطالب أيضا يدرسون 
بشكل طوعي دون مقابل , الكورسات تشمل أكثر من مرحلة , 
وفي بعض االحيان هناك كورسات فقط للنساء , وامكانية أيضا 

في بعض االحيان كورسات محو امية واحرف أو مستويات 
 متقدمة او تحضير لالمتحانات . 

 أوقات وأماكن الكورسات في الرابط اآلتي : 

passau.de/deutschkurse/-http://esg 

 Come"باالضافة األن ليدهم مشروع جديد يدعى 
together for German"   وهو شريك لغة شخص

لشخص يمكنك الذهاب الى هناك وتقديم طلب كل يوم أربعاء 
 ,في جامعة باساو   42والساعة  46بي الساعة 

Nikolakloster (Innstraße 40) Raum 207 

 لمزيد من المعلومات 

Infos: http://esg-passau.de/come-together/ 

Kontakt: 
Evangelische Studierenden Gemeinde Pas-
sau 
Universität Passau 
Nikolakloster NK207 
Innstraße 44 
94030 Passau 
Tel: 0851 / 5091975 
E-Mail: esg@uni-passau.de 

Verantwortliche: Sonja Sibbor-Heißmann 
E-Mail: son-
ja.sibbor.heissmann@googlemail.com 
Homepage: http://esg-passau.de/
deutschkurse/ 

  كافيه النساءFrauencafé – Women’s Café 

حيث هو مكان يلتقي به النساء في باساو , كل أسبوعين مرة 
واحدة , هو باألساس مخصص للنساء الالجئات , لكن الجميع 

مرحب به من جميع الجنسيات, حيث يلتقي النساء هناك 
ويتبادلون الحديث والتجارب ويتعرفون على بعضهم البعض , 

في  47.21حتى الساعة  46بالعادة يكون اللقاء من الساعة 
العنوان  المكتوب في نهاية الفقرة لكن قبل الذهاب الرجاء 

ستعالم عن العنوان ,التأكد من الموعد واال  

Alt Stadt  

ORT 9  

94132 Passau 

E-Mail: frauencafe@inventati.org 
http://info-asyl.de/index.php?/

archives/11-Frauencafe.html 

http://www.chancengestalten.org/Standort/Passau
http://www.chancengestalten.org/Standort/Passau
https://www.facebook.com/ChangesPassau/
https://www.facebook.com/ChangesPassau/
https://www.facebook.com/CookWithTheWorld/
https://www.facebook.com/CookWithTheWorld/
mailto:geschaeftsstelle@diakonie-passau.de
mailto:geschaeftsstelle@diakonie-passau.de
mailto:m.patry-lepold@diakonie-passau.de
http://esg-passau.de/deutschkurse/
mailto:esg@uni-passau.de
http://esg-passau.de/deutschkurse/
http://esg-passau.de/deutschkurse/
mailto:frauencafe@inventati.org
http://info-asyl.de/index.php?/archives/11-Frauencafe.html
http://info-asyl.de/index.php?/archives/11-Frauencafe.html
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  الرابطة االسالمية في باساو 

تم تأسيس الرابطة االسالمية في باساو  6112في عام 
وريفها , وتقدم نفسها على انها رابطة عالمية من جنسيات 

مختلفة  ) أفريقيا , البالد العربية , البسونة , ألمانيا , 
اندونسيان , النمسا , باكستان ,اندونيسيا , النمسا , باكستان , 

الشيشان , تركيا . والعديد من الجنسيات األخرى ( والهدف هو 
تمكين المسلمين من اقامة شعائرهم الدينيةو في باساو يوجد 

هناك جامع حيث يستطيع الشخص اقامة صالة الجمعة وجميع 
الصلوات األخرى ايضا ,وهناك ايضا العديد من النشاطات 

األخرى , كاللقاء لتقديم المشورة , تدريس اللغة العربية 
لألطفال , دروس في الدين االسالمي للشباب , لقاء خاص 

للسيدات والعديد من النشاطات االخرى , جميع النشاطات التي 
يقومون بها هي أعمال تطوعية , ويمكن االتصال بهم من أجل 
دفن الموتى المسلمين ولديهم مقبرة في هاكلبيرغ تم اتاحتها لهم 
من قبل مجلس مدينة باساو ومن أجل الحفاظ على تواصل جيد 
مع المواطنين الغير مسلمين يقوم الجامع بيوم عمل يوم مفتوح 

في الثالث من أكتوبر من كل عام , وبشكل دائم مرحب 
بالمجموعات المدرسية والطالب , المهتمين أو الذين يريدون 

االستعالم عن الدين االسالمي ,وأيضا للنقاش واالجابة عن 
األسئلة , نقوم أيضا بحوار األديان , الننا نعتقد اللقاءات 

الشخصية واألفكار المسبقة تكون صورة مشوهة قليال عن 
االسالم, لتصحيح هذه  األفكار وايصال الدين الصحيح  وبذلك 

 جميع األطراف تحترم ويعيش الجميع بشكل أفضل .

http://www.isgepa.de/ 

  الهجرة والدراسة 

مجموعة من الطالب يريدون انشاء مركز اجتماعي  لالجئين 
والمهاجرين , يرتبطون ارتباطا وثيقا مع منصة التعلم عبر 

للتعليم العالي  من شأنها السماح   Kiron االنترنت ) كيرون (
لالجئين الحصول غلى التعليم العالي . مع كيرون يمكن ايضا 

التحضير للدراسة في الجامعة , من المخطط ان يتم توفير 
غرف للكمبيوتر , ال تزال المبادرة تبحث عن األماكن 

 المناسبة . 

Kontakt: Lea Calmano und Victoria 
Scheyer, passau@migrationhub.org, Tel. 
0157-59500442. 

https://www.facebook.com/Facebook: 
-eV-Passau-Hub-Study-und-Migration

   1715946262016291/ 

 

   بال حدود في باساوNoBorder Passau 

هو تحالف سياسي بين الالجئين والمهاجرين وغير المواطنين 
التي  6141مع المواطنين وغير الالجئين الذي من بداية  

تعمل على حقوق طالبي اللجوء في باساو والمناطق المحيطة 
بها , وبذلك يدعمون طالبين اللجوء في الدفاع عن حقهم 

ويعلمونهم عن اوضاعهم , بال حدود هي منظمة تعمل في 
مجال العالقات العامة السياسية , تكرس نفسها للتضامن مع 

الحاالت الفردية وتنظم مشاريع طويلة األمد لتحسين الوضع 
المعيشي لالجئين , كمجموعة مفتوحة , تعمل أسبوعيا جلسة 

عامة للمشاريع القادمة , االنتقادات واالقتراحات والدعم الفعال 
في التفيذ  واألفكار النشطة والفرص هي موضع ترحيب حتى 

 ال يكون هناك أي نقص .

 للمهتمين يمكنهم القدوم الينا بسهولة أو كتابة بريد الكتروني .

باالضافة يتم داائما البحث عن زمالء جدد , اللقاء الدوري يقام 

  Frei Raumالساعة الخامسة يوم الخميس في 

وابضا يقوموا بتنظيم لقاءات دورية للمتطوعين والموظفين 
اللذين يعملون بموضوع اللجوء وما الى ذلك , ومن لديه اهتمام 

 بذلك يستطيع تحديد موعد عن طريق البيانات اآلتية 

Kontakt: 
NoBorder Passau 
c/o frei*raum 
Innstraße 20 
94032 Passau 
E-Mail: fluechtlingsrechte-passau@gmx.de 
Facebook: https://www.facebook.com/
NoBorder-Passau-213451825350234/
timeline/ 
Homepage: www.passauerbuendnis.de 

 مشروع الترحيب الثقافي 

Ökumenischer Unterstützer*innenkreis 
Asyl Passau - Projekt: Willkommenskul-

tur gestalten 

وبمبادرة من الجماعات الطالبية  6146المنظمة في عام 
الكاثوليكية و واالنجيلية , يريدون الترحيب في الالجئين عن 

 طريق امضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض .

وأيضا  41فريق المنظمة ينظم لالجئين ليافعين تحت سن 
الغير مصحوبين بذويهم مرة في األسبوع لقاء رياضي , وهو 

لقاء مغلق لمن يريد االنضمام عليه التسجيل مسبقا , فريق أخر 
للرسم والتلوين تحت اشراف أخصائي ,وأيضا هو مرة 

بالسبوع ولقاء مغلق للمهتمين عليهم التسجيل مسبقا, وفريق 
أيضا يقوم مرة شهريا بتنظيم رحل أو نزه لالجئين وطالبين 

اللجوء والطالب والسكان المحليين , ويتم االعالن عن أوقات 
الرحل على الفيس بوك والبريد االلكتروني لجميع المهتمين 
والذين ليدهم فكر جديدة أيضا عليهم فقط االتصال أو ارسال 

 بريد الكتروني .

Kontakt: 
Andreas Rapp & Dominik Wagner 
E-Mail: unterstuet-
zerkreis.asyl.passau@gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/
pages/%C3%96kumenischer-Unterst%C3%
BCtzerkreis-Asyl-
Passau/763505617102234?fref=ts 

http://www.isgepa.de/
https://www.facebook.com/Migration-und-Study-Hub-Passau-eV-1715946262016291/
https://www.facebook.com/Migration-und-Study-Hub-Passau-eV-1715946262016291/
https://www.facebook.com/Migration-und-Study-Hub-Passau-eV-1715946262016291/
mailto:fluechtlingsrechte-passau@gmx.de
https://www.facebook.com/NoBorder-Passau-213451825350234/timeline/
https://www.facebook.com/NoBorder-Passau-213451825350234/timeline/
https://www.facebook.com/NoBorder-Passau-213451825350234/timeline/
http://www.passauerbuendnis.de/
mailto:unterstuetzerkreis.asyl.passau@gmail.com
mailto:unterstuetzerkreis.asyl.passau@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/%C3%96kumenischer-Unterst%C3%BCtzerkreis-Asyl-Passau/763505617102234?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%C3%96kumenischer-Unterst%C3%BCtzerkreis-Asyl-Passau/763505617102234?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%C3%96kumenischer-Unterst%C3%BCtzerkreis-Asyl-Passau/763505617102234?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%C3%96kumenischer-Unterst%C3%BCtzerkreis-Asyl-Passau/763505617102234?fref=ts
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  مسارات العمل والتدريب والتدريب المهني
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وصول سوق العمل بالنسبة لألشخاص الذين   8_1

:يحملون تصاريح إقامة و الحماية  

األشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة و الحماية في 
نفس الوصول إلى العمل والتدريب  ماألساس ال يكون له

كالمواطنين األلمان. إذ مسموح لهم بالعمل إلى حد معين ، 
ي جملة أمور منها تصريح اإلقامة وفي األساس  علويعتمد 

الذي ال يزال يخضع لاللتزام السكني ويعيش في مركز 
االستقبال , ال يسمح لهم في العمل . هذا يكون دائما في الستة 

بحد أعلى ستة أشهر . و هذا لطالبي اللجوء  أسابيع األولى و
الذين لديهم تصريح اإلقامة و الحماية بغض النظر عن 

االلتزام السكني يجب اإلنتظار لمدة ثالثة أشهر.بعد نهاية 
فترة االنتظار ، يمكن للمرء الحصول على تصريح للعمل من 

مكتب الهجرة . وهنا يتم  طلب موافقة وكالة العمل 
والتوظيف . تحقيقا لهذه الغاية يتعين القيام باستعراض لحالة 

 العمالة واختبار سوق العمل .
وفي الواقع ووفقا لوزارة العمل والشؤون االجتماعية االتحادية 

فشلت  في الوصول إلى سوق العمل، وقد تم تعليق فحص  
سنوات . ويعفى من  2لمدة  6145األولوية اعتبارا من عام 

هذا الشرط وكاالت التوظيف في بعض المناطق في اآلونة 
-األخيرة من هذه الالئحة يشمل كامل والية مكلنبورغ

فوربومرن، وبعض المناطق في شمال الراين وستفاليا وأحياء 
هوف، بامبرغ كوبورج، فورث، -أشافنبورغ، بايرويت

نورمبرج، شفاينفورت, فايدن، أوغسبورغ، ميونيخ، باساو 
وتراونشتاين في بافاريا. وفي حين أنه لم يعد هناك حاجة إلى 
اختبار سوق العمل في المقاطعات األخرى،و وكالة التوظيف 

 هناك ال تزال مستمرة في استعراض ظروف العمل.
وعالوة على ذلك، هناك بعض االستثناءات حيث سلطات 

الهجرة قد تمنح تصريح عمل كامل دون الحصول على 
 موافقة من وكالة التوظيف.

 : التدريب المهني 
بالنسبة لألشخاص الذين لديهم تصريح إقامة بعد انتهاء فترة  

 االنتظار يستطيع الشخص أن يقوم بتدريب مهني 
 لمن لديهم تصاريح حماية ليس هنالك فترة انتظار.  

  لتدريب و الخدمة التطوعية االتحادية و السنة
 االجتماعية الطوعية :       

بالنسبة لألشخاص الذين لديهم تصريح إقامة بعد 
 انتهاء فترة االنتظار

لم تعد هناك حاجة إلى فترة انتظار لمن هنا  لديهم 
 تصاريح الحماية 

  ذوي الكفاءات العالية 
هو الشخص الذي لديه شهادة جامعية أجنبية قابلة للمقارنة. 

يورو اإلجمالي )الشرط  17511و يكسب أقل تقدير  
 المسبق لبطاقة زرقاء(.

   بعد اإلقامة أربع سنوات 
بعد هذا الوقت، يمكن كال المجموعتين أن تعمل تماما بدون 

 موافقة وكالة التوظيف.
و لنوع وضع اإلقامة في السنوات األربع السابقة ال عالقة 

بالنسبة لألشخاص من دول آمنة من أصل تخضع 

ألحكام خاصة، توفر السلطات المختصة بالهجرة 
معلومات أكثر تفصيال. الالجئين المعترف بهم مع 
عناوين الحماية حق الوصول بدون قيود إلى سوق 

 العمل .
الروابط التالية تحتوي على معلومات مفصلة عن سوق 

 العمل والالجئين :
 

http://www.bamf.de/DE/infothek/
FragenAnworten/
ZugangArbeitFluechtlinge-Zugang-
arbeit-fluechtlinge-node.html 

 
 

http://www.bmas.de/De/Schwerpunkte/
Neustart-inDeutschland/neustart-in-
deutschland.html 

مراكز المشورة في باساو 8_2  

 

 وكالة التوظيف

وهي هيئة استشارية. هناك و سوف يتم تقديم المشورة 

لألشخاص  الحاصلين على تصريح اإلقامة المؤقتة 

والحماية .و مركز التوظيف و العمل هو المسؤول على 

 حاملي تصريح اإلقامة  .

باإلضافة إلى التوظيف والتوجيه المهني المنتظم، وكالة 

التوظيف باساو تقدم أيضا لالجئين بالتعاون مع المؤسسات 

اإلقليمية التعليمية األلمانية ودورات االندماج والتدابير 

بدوام جزئي. باإلضافة إلى ذلك فهي تنظم بانتظام طلبات 

 اليومية  لالجئين .

Arbeitsagentur Passau  

Innstraße Innstraße 30 

91126 Passau Service-Telefon: 08oo 

166661o  

bzw. Barbara Mayerhofer 

)Flüchtlingsberaterin) 

Barbara Mayerhofer@arbeitsagentur.de 

وأنشأت وكالة العمل باساو مركز تنسيق ينسق أنشطة 

 الرابطة.

 االتصال: هانز هوجينيدر 

Passau.koordinierungscenter-

flucht@arbeitsagentur.de 

يوما  41وينظم الجوب سنتر في باساو والمقاطعة  كل 

معلومات جماعية عن طالبي اللجوء المعترف بهم، حيث 

يوجد في مجموعة كل مترجم. وهناك أيضا مساحة خاصة 

 لمواضيع  طالبي اللجوء المعترف بهم .
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 لالتصل : جاسمين غالورت

 

Tel. 0851-8517645 

Jibcenter Passu Land  

91126 Passau 

Dr. Hans-Kapfinger-str. 14c 

 

 أكاديمية باساو المهنية .   

وتعد خطة العمل في أكاديمية باساو المهنية بمثابة تدريب 

متقدم وتقدم "االندماج في سوق العمل" لطالبي اللجوء 

والالجئين والمهاجرين. والهدف من ذلك هو تحسين 

المعرفة باللغة األلمانية، لتقديم التوجه في سوق العمل 

 األلمانية وإعداد خصيصا لمهنة أو التلمذة الصناعية.

 

 لالتصال بالسيدة كريستينا ميركنكالجر

Neuburgerstraße 60 94032 Passau  

Tel. 0851-7208828 www.bap-passau.de 

 

  BFZ  مركز التدريب المهني في باساو

ويقدم مركز التدريب المهني التابع لرابطة أصحاب العمل 

البافاريين في باساو عددا كبيرا من الدورات األلمانية 

والتربوية لالجئين، فضال عن دورات أخرى لالندماج في 

 البلد .

Berufsleben Bahnhofstr. 27  

91126 Passau 0851/95625-o  

  http://www.bfz.de/

standortelpassau/unser-angebot-fuer sie/ 

تقديم المشورة لالعتراف بالكفاءات والشهادات 

 للمهاجرين والالجئين 

E-Mail-Beratung: anerkennungsbera-

tung@tuerantuer.de 

Telefonische Beratung: (0821/455 10 90) 

Persönliche Beratung, nach vereinbartem 

Termin. 

Die Beratung ist kostenlos. 

www.migranet.org / www.tuerantuer.de / 

www.netzwerk-iq.de 

: غرفة الحرف اليدوية في نيدربايرن  

وتمثل غرفة الحرفيين هي مركز المعلومات للمتدربين 

 والشركات والمتطوعين، ولكنها ال توفر التوظيف

وتقدم غرفة الحرف اليدوية، قبل كل شيء، المشورة بشأن 

االعتراف بالشهادات األجنبية من العمل. فيما يتعلق 

باالعتراف بالشهادات األجنبية من العمل، يمكنك االتصال 

 الغرفة الحرف اليدوية 

ويوصى بذلك على وجه الخصوص، ألن االعتراف قد 

 يكون مكلفا بعض الشيء

Stefanie Graf@hwkno.de 

 +19 (9124 )116-249  

Angela Sedlmaier  

Angela Sedlmaier@hwkno.de +49 (851) 

6214-441  

Leitfaden zum Thema ,,Junge 

Flüchtlinge und Asylbewerber- Innen in 

Praktikum und Berufsausbildung  " 

 www.hwkno.de/asyl 

 

 : IHKغرفة التجارة لبافاريا السفلى 

المشورة والمساعدة , والدعم من IHKتقدم غرفة التجارة  

غرفة التجارة والشركات مع التوجيه المهني في إدماج 

 الالجئين في العمل والتدريب المهني .

Veronika Nagler 

Niberlungenstraße 15 

94032 Passau 

Tel.: 0851/507450 

nagler@passau.ihk.de 

www.ihk-niederbayern.de/fluechtlinge-

auf-dem-arbeits-markt 

 

تنسيق التدريب للمهاجرين الجدد من مكتب المقاطعة 

 باساو

يقوم المركز بجمع معلومات عن العروض التعليمية 

والجهات الفاعلة القائمة و تطوير برامج التعليم المفقودة 

 والضرورية 

Patrizia Hager (Fachbereich 221) 

Domplatz 11 

94032 Passau 

Tel.: 0851/397-466 

Fax.: 0851/2894 

Patrizia.hanger@landkreis-passau.de 

www.landkreis-passau.de 

: Migra net اإلستشارة و االعتراف لذوي المؤهالت

 والشهادات األجنبية

E-mail-Beratung: anerkennungsbera-

tung@tuerantuer.de 

mailto:anerkennungsberatung@tuerantuer.de
mailto:anerkennungsberatung@tuerantuer.de
http://www.migranet.org
http://www.tuerantuer.de/
http://www.netzwerk-iq.de
http://www.landkreis-passau.de
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Telefonische Beratung: (0821/455 10 90) 

اإلستشارة الشخصية، تتم على الموعد مسبق . واإلستشارة 

 مجانية .

www.migranet.org  

www.tuerantuer.de 

www.netzwerkiq.de 

 

 موقع التدريب للشباب الالجئيين في بافاريا:

https: //www.sprungbrett-intowork.de/

fluechtlinge/  

 :e.Vالمنتدى االقتصادي في المنطقة باساو 

يوفر المنتدى اإلقتصادي من مشروع فام، يرتب الالجئين 

والمهاجرين الداخل  في أماكن العمل، والتدريب، ومراكز 

التدريب المهني . هناك يتم تنظيم على وجه التحديد تدريب 

 المشاركين و هي مركز لتقديم المشورة األولية. 

 41:11وهناك ساعات دوام مفتوحة كل يوم اثنين من 

 ، مبنى ويفو .47:11حتي 

Wirtschaftsforum der Region Passau 

e.V. 

Ansprechpartner – Jackob Schreiner 

Dr.-Hans-kapfinger-str. 30 

94032 Passau 

Tel.: 0851/8819937 – Fax: 

0851/96625613 

https://www.wifo-passau.de/willkommen-

fam-potentiale-heben/uber-fam/    

 

  معلومات عامة حول النظام المدرسي البافاري  3_  8

جميع المدارس في بافاريا تقدم عدة طرق لتحقيق درجات 

النجاح الدراسية. من حيث المبدأ، الطريق إلى الهدف 

المدرسي التالي مفتوح مع كل درجة تحققت. وفقا لمبدأ 

الشفافية، كل مدرسة ثانوية تتيح اإلنتقال الى  المدرسة 

 المتوسطة.

 المستوى األول المدرسة اإلبتدائية 

 (:4-1المدرسة االبتدائية )الصفوف 

المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب  

سنوات. بعد  7-6والكفاءات االجتماعية التسجيل للعمر  

الصف الرابع، يتلقى األطفال شهادة نقل مع توصية 

 للمدارس الالحقة .

 

 المستوى الثاني المدرسة المتوسطة :

Mittelschuhle 

 عملي جدا لالعداد المهني 

ويستطيع الطالب التبديل الى الغيمنازيوم  

Gymnasium  حتى الصف السادس 

النجاح في المدرسة المتوسطة بعد الصف التاسع  هذا 

يجعل من الممكن لالنتقال إلى الحياة المهنية أو إلى 

 التدريب المهني والعمل المزدوج في المدرسة المهنية. 

. مع هذه الدرجة Mاو  الصف العاشر في ما يسمى فرع 

يمكنك البدء التعليم مدرسة أخرى، على سبيل المثال، عن 

 األكاديمية أو المدرسة الثانوية.

 Realschuhle 

(: التعليم األساسي األساسي والمهارات 41-6)الصفوف  

 األساسية للتدريب المهني، ويقدم دورات تدريبية مختلفة. 

بعد االنتهاء من الصف التاسع يستطيع الطالب البدء في 

 الحياة المهنية أو التدريب الهني والعمل  المزدوج .

او بعد االنتهاء من الصف  العاشر يمكن االنتقال الى 

 الغيمنازيوم 

 : (11-11(، )11-8/  7المدرسة االقتصادية )الصفوف  

يقدم التعليم االساسي للحياة المهنية والمبادئ االساسية 

 لالقتصاد واالدراة 

بعد النجاح في الصف العاشر او الصف الحادي عشر 

يستطيع الطالب العبور الى الغيمنازيوم  او  

Fachoberschule Gymnasium 

 

 Gymnasium 

(: توفر التعليم العام المتعمق والشامل 46-6)الصفوف 

وتحضر الطالب  للدراسة الجامعية و يتلقى الطالب 

دروسا في لغتين أجنبيتين على األقل. هناك مدارس 

مختلفة، ، فإنها تختلف وفقا لمواضيعها الرئيسية 

)الموسيقية واللغوية والعلوم الطبيعية واالقتصاد والعلوم 

االجتماعية(. بعد االنتهاء من الصف الثاني عشر، يتم منح 

التأهيل العام لدخول الجامعة)بكالوريا (. هذا يسمح لك لبدء 

" الصفوف ) ”FOSدراستك في الجامعة أو الجامعة.  

41\44-46\42):  

شرط أساسي لحضور الكلية التقنية هي مدرسة الثانوية  "، 

والتي يمكن أن تصل إلى المدرسة المتوسطة في المدرسة 

 الثانوية أو كلية إدارة األعمال 

بعد االنتهاء من الصف الثاني عشر ، سيكون لديك 

 (FHالفرصة للدراسة في المعاهد الجامعية المتخصصة )

بعد االنتهاء من الصف الثالث عشر, سيكون لديك الفرصة  

إما أن يدخل  التعليم العالي ذات صلة بالعلوم التقنية أو 
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التعليم العالي العام )ويجب ان يكون لديك اثنين من اللغات 

 األجنبية(  حتى تتمكن من الدراسة في كلية أو جامعة .

 BOS المدرسة المهنية الثانوية

.( الشروط األساسية لدخول ال 42./46الصف  -44/46)

BOS  هي المستوى والتدريب المهني أو شهادة الدراسة

الثانوية جنبا إلى جنب مع التدريب المهني )ضرورة 

امتحانات القبول (. وينصب التركيز الرئيسي للتدريب على 

 التدريب المهني السابق .

بعد االنتهاء من الصف الثالث عشر, سيكون لديك الفرصة  

إما أن يدخل  التعليم العالي ذات صلة بالعلوم التقنية أو 

التعليم العالي العام )ويجب ان يكون لديك اثنين من اللغات 

 األجنبية( حتى تتمكن من الدراسة في كلية أو جامعة .

 

 )التدريب المهني و التعليم الجامعي(:  3المستوى 

: يغطي الصفوف  Berufsschule المدرسة المهنية

ويوفر التعليم العام   42إلى  41, 46إلى  41من 

والمعرفة المهنية النظرية  في النظام المزدوج. وهذا يعني 

 التعلم في نفس الوقت في الشركة والمدرسة.

 بعد ذلك يحصل المرء على شهادة مهنية من المدرسة.

في  : Berufsfachschule المدرسة المتوسطة

بافاريا توجد مدارس مهنية لمختلف المهن, وهي تختلف 

اختالفا كبيرا في شروط القبول ومدة التدريب والدرجات 

 وما إلى ذلك.  من المدارس المهنية. 

الشهدات الممكنة : شهادة تعليم مهني ، المدرسة التقنية . 

 كلية التقنية التأهيلية )من خالل الفحص التكميلي( .

سنوات(: في  4-1: )Fachschule المدرسة التقنية

بافاريا، على سبيل المثال، هناك مدارس الفنيين والمدارس 

الرئيسية ومدارس إدارة األعمال واالقتصاد المنزلي 

 والمدارس التمريض االجتماعي. الشهادات الممكنة : 

امتحان الدولة النهائي / حرفي الماجستير، شهادة المدرسة   

المتوسطة، الكلية التقنية )من خالل الفحص التكميلي(.  مع 

الحصول على المايستر يمكن استخدامها للدراسة في 

 الجامعة. 

:  األكاديمية Fachakademie األكاديمية المتخصصة

سنوات من التعليم  2إلى  6المتخصصة تستمر من 

 واإلعداد للحياة المهنية. 

الشهادات الممكنة : الكلية التقنية )مع اجتياز الفحص 

التكميلي( ، مع عالمة إجمالية جيدة جدا في كل من 

 الشهادات يمكن للمرء ان يكمل الدراسة في الجامعة .

 

 الكلية والجامعة: 

 البكالوريوس والماجستير، الدبلوم، وتعزيز امتحان الدولة

 مدارس أخرى:

، وهناك على جميع المستويات. فهي مكان مدارس خاصة 

بديل للتعلم في المدارس العامة حيث يتم تعليم األطفال 

والمراهقين، على سبيل المثال، من خالل إعاقة عقلية او 

ذوي االتحتياجات التعليمية الخاص و  األطفال الذين 

 يحتاجون إلى عناية خاصة.

)على جميع المستويات(: مدارس  مدرسة للمرضى 

للتالميذ المرضى الذين هم في المستشفيات أو مماثلة، تحت 

 مرافق اإلدارة الطبية ويتم تدريسهم هناك.

( ليست مملوكة 6و  4)المستويين  مدارس مونتيسوري

للدولة ولكن تديرها منظمات غير ربحية. وهناك نفس 

المناهج كما هو الحال في المدارس الحكومية، ولكن إلى 

حد كبير يمكن تعلمه المواد التعليمية بوتيرة معينة. جميع 

 الدرجات الدراسية ممكنة

 Waldorfschulen  ( هي مدارس 6و  4)مستويات

مقصور على  -مستقلة بديلة ذات إصالح التربوية نظري

فئة معينة. في التعليم الموجه فقط لتلبية احتياجات 

األطفال،ليست كطرق التعلم المعمول بها بشكل اعتيادي ، 

ال درجات أو عالمات , ويحصل الشخص في النهاية على 

 ال يتم االعتراف عليها .  في بعض األحيانشهاددة لكن 

مسار التعليم الثانوي )المدرسة المسائية، الكلية، وما إلى 

ذلك( , مدارس من نوع خاص )المدارس التكاملية 

 ( VHSالشاملة، الخ(، ومدرسة الفوكس هوخ شوله )

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول نظام التعليم 

 البافاري هنا: 

https://www.kmbayern.de/schularten  

 

 Initiative PASSgenAU مبادرة باسجنو 4_8

من حيث المبدأ، يوفر نظام المدارس البافارية العديد من 

اإلمكانيات المختلفة للطالب لتحقيق درجات مختلفة . من 

الممكن دائما تغيير المدرسة أو االلتحاق بالمدرسة 

 الثانوية .

ومع ذلك، غالبا ما يكون النجاح التعليمي للطفل يعتمد على 

خاصة بالنسبة لألطفال الذين لغتهم األم  .وضعه االجتماعي

ليست  األلمانية، فإنه من الصعب االلتحاق في مدارس 

أفضل أو أعلى ، من األطفال الذين ولدوا في ألمانيا وتكون 

 األلمانية هي لغتهم األم.

وكثيرا ما يحتاج األطفال المهاجرين  إلى دعم خاص 

وبالتالي ال يحصلون دائما على نفس الفرص المتاحة 

 لألطفال األلمان,

وال يستطيع النظام المدرسي والمدرسون تقديم هذا الدعم 

االضافي في كثير من األحيان . ويشكل العدد الكبير من 
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الالجئين الذين وصلوا إلى باساو تحديا كبيراً للمدارس مع 

ذلك  يأتي المزيد من األطفال إلى المدارس، الذين 

يحتاجون  إلى دعم خاص  للحصول على التعليم المدرسي 

واالندماج.  واعترف أيضا بهذه الحالة السيد فوشس، 

الرئيس السابق لمجلس إدارة المدراس وجاءت مبادرة 

باسجنو تحت شعار "حياة  االطفال والشباب اليجب ان 

 تضيع 

ساعة تمويل إضافية في العام   6511وكان البرنامج وفر 

الماضي للمدارس في مدينة باساو وريفها ، نصفها 

لألطفال من أصول مهاجرة  ونصفها لألطفال الناطقين 

باأللمانية. تعمل باسجنو مع قسم البروفيسور  السيد 

سيبيرت من جامعة باساو،لجمع الطالب كمعلمين  لدروس 

التقوية المطلوبةعلى سبيل المثال، لألطفال الذين لديهم 

خلفية مهاجرة، من الممكن تقديم ساعتين من الدروس  في 

 اليوم الواحد .

يتم تمويل المشروع من قبل مدينة ومقاطعة باساو، بنك 

، نادي الليونز  der Sparda Bankشباردا 

LionsClub الروتاريين والمنتدى االقتصادي ، den 

Rotariern und dem Wirtschaftsforum .

يورو سنويا ، وسيستخدم مبلغ  51 111ومتاح ما يقلرب  

يورو منها لتغطية بدالت و نفقات سفر  65 111

 الموظفين .

في مدارس والية بافاريا أيضا وتقدم بعض صفوف 

اإلندماج  لألطفال ذوي أصول مهاجرة، حيث يتم تعزيز 

 الطالب وفق منهاج او هدف محدد .

وباإلضافة إلى ذلك، عرضت ما يسمى ب '' صفوف 

" والصفوف االنتقالية  Sprintklassenشبرينت 

)صفوف الهجرة نقية( تتيح إمكانية المزيد من الدعم  

 المكثف. 

لمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة تجدونها على هذا 

 الموقع :

https://www.passgenau-passau.de/ueber

-passgenau/ 

 

 

 

 

  Rock your life -مبادرة  6_1

"  Rock your life مجموعة طالب جامعة باساو  "

موجود في  باساو منذ  ست سنوات . "صخرة حياتك"  

تفدم لمدة سنتين  دورات التوجيه واحد إلى واحد بين 

 األطفال والطالب في جامعة باساو.

وهم ملتزمون بقدر أكبر في الحراك االجتماعي، ويجب 

 على الطالب استخدام إمكاناتهم الخاصة بشكل أفضل.

" الدعم  في باساو  ل  Rock your lifeتقدم حاليا " 

طفل ، على حد سواء أطفال المهاجرين واألطفال  76

 SFZ, MSاأللمان. وتعمل الجامعة مع المدارس األربعة 

Fürstenzell, MS Neustift and the 

Nikolaschule 

في كل عام سيتم عرض المشروع في الصف الثامن 

وسوف يحصل األطفال على  فرصة للتسجيل أنفسهم. 

وباإلضافة إلى ذلك، يقوم المعلمين بتقديم  معلومات محددة 

 عن أي طفل قد يحتاج مساعدة .

 "Rock your life   يعلم الطالب ليس كمعلم محترف "

لألطفال، ولكن يقدم  الدعم االجتماعي التي يمكن أن 

تستجيب الحتياجات الطالب. و الطالب ال يمكن أن 

تعطيهم  فقط الدراسة، ولكن أيضا من السهل أن تفعل 

 نشاطات أخرى معهم . 

يتم تمويل المشروع ودعمه من قبل مدينة باساو ومختلف 

. Partner و بارتنير Eckerlشركات باساو، مثل إكير 

كما يحاول المشروع الى حد أقصى ممكن من المشاركة 

في التوجيه و إرشاد الطالب المشاركين  في التدريب 

 المهني في هذه الشركات.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذه المبادرة 

 هنا: 

http://www.rockyourlife.de/standort/

passau 

 

برنامج شريك اللغة )عراب اللغة ( من  6_8

منظمةالعيش والتعلم معاً في أوروبا 

Sprachpatenprogramm von 

Gemeinsam Leben und Lernen in 

Europa e.V. 

ويهدف مشروع " شريك اللغة " لمساعدة األطفال والشباب 

في المدينة  باساو الذين يتحدثون بشكل ضئيل أو معدوم 

اللغة األلمانية لتعلم اللغة األلمانية. ولهذه الغاية، ولتحقيق 

هذا الغرض، تشكل رابطة العيش والتعلم في أوروبا، 

(، "معلميين " VHSبالتعاون مع فولكس هوخ شوله )

متطوعين من أجل التمكن من تعزيز األطفال بشكل فردي 

 وتحقيق أقصى قدر من النجاح في التعلم.

والهدف من هذا المشروع هو أن يتمكن األطفال والشباب  

من متابعة الفصول الدراسية والتحدث مع األطفال 
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 اآلخرين .

 Rede mit مشروع "التحدث معي: عراب اللغة لالجئين

mir: Sprachpaten für Flüchtlinge  هو "

إعطاء الالجئين البالغين في مدينة ومقاطعة باساو، والتي 

حتى اآلن يتحدثون  األلمانية قليال فرصة للمحادثة. 

الجمعية هي جزء من تدريب المتطوعين مؤلفة من خمسة 

" و تسعى إلى خلق  Sprachpatenأجزاء "شريك اللغة 

 ظروف جيدة لجميع األطراف المعنية.

 

 Refugeeبرامج الالجئين في جامعة باساو   7_8

Programme der Universität Passau 

برنامج الالجئين من جامعة باساو هو لالجئين الذين 

يرغبون في الدراسة في إحدى الجامعات األلمانية ولكن 

ليس لديهم بالفعل المهارات اللغوية. لذا يجب على 

 B1 المتقدمين بالفعل التحدث باللغة األلمانية في المستوى

باإلضافة إلى ذلك، شهادة الثانوية العامة  ) البكالوريا ( 

لمقدم الطلب  الحاصل عليها  في وطنه أو وقد بدأت بالفعل 

بدراسة إختصاصه. وهذا البرنامج ليس مفتوح إال  لطالبي 

اللجوء أو األشخاص الذين يحصلون علی وضع اللجوء. 

شهرا. وتقدم  46البرنامج يستمر  فصلين دراسيين أي 

دورات اللغة األلمانية حلقات العمل واألنشطة الثقافية 

 لمزيد من المعلومات هنا  : .األخرى

 www.uni-passau.de/

refugeeprogramme 

 اإلعداد المهني من مختلف المؤسسات التعليمية   8_8

باساو، االكاديمية المهنية   BFZالمؤسسات التعليمية مثل 

BAP الخ . تقديم التدابير التحضيرية للمهاجرين ،

والالجئين. يمكن للوكالة التوظيف إبالغ عن العروض 

 الحالية أو تقدم  المؤسسات التعليمية ذاتها .

 

 

 اإلقرار الضريبي 9_8

إذا تمكن الالجئون من العثور على وظيفة وكسب أموالهم 

بشكل مستقل ، ينبغي إبالغهم ما إذا كان عليهم تقديم 

إقرارات ضريبية. واإلقرار الضريبي عبارة عن بيان يقدم 

فيها الشخص  لسلطات الضرائب من حقائقه . وهذا يحتاج 

إلى المكتب لتحديد مقدار المدفوعات الضريبية المتوجب 

على  الشخص أن يدفعها . وهذا يعني أن توضح إلى مكتب 

الضرائب، كم تكسب، وكم كنت تنفق , وتشمل 

واإلقرار االستحقاقات فوائد مثل الرعاية أو إعانات البطالة. 

، السيما  عندما يحصل المرء على إعانات الضريبي مهم

اجتماعية ويعمل في الوقت نفسه ويكسب المال بشكل 

مستقل. وهذه هي الحالة التي يتم خصمها من الضرائب 

على الدخل الشهري في كثير من األحيان . من خالل 

اإلقرار الضريبي، قد تحصل المرء على استعادة بعض من 

تلك المدفوعات الضريبية في نهاية العام. وليس كل فرد 

ملزم بإصدار إقرارات ضريبية. وعلى أي حال، يجب 

 عليك إبالغ المكتب المختص بمجرد الحصول على المال. 

سوف تجدون  معلومات عن عوائد الضرائب، على سبيل 

 المثال، على االنترنت:

http://www.meine-erste-

steuererklaerung.de/start.html 

 و في االتصاالت التالية:

 مكتب الضرائب باساو

Tel.: 08515040 

Postfach 1450 

9112Passau 

 

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. 

Tel.: 0851754334 

Neuburger Str. 74 

91126 Passau 
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 دليل السكن في باساو وريفها 
 Susanne Dierl , Werner Hermann , Nicole Sklarzikالمؤلفين : 
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، يقدم لمحة عامة لالجئين عن خدمات الدعم القائمة  :مالحظة 
حالياً ومساعدتهم خطوة بخطوة إليجاد شقة. لقد تشكل هذا 

 Interkulturalität im ‚الدليل في إطار مشروع 
Kontext der Fluchtmigration ‘ 

 . أساسيات  1
 

عند حصول الالجئ على اإلقامة , تطالب الحكومة البافارية 
الالجئين المقيمين بكامبات اللجوء بالمغادرة بأسرع وقت 

 ممكن . 
و في  ذلك الوقت سوف تتلقون الدعم المادي من مركز العمل  

Job Center  
  Sozialamt وليس من مصلحة الشؤون اإلجتماعية

كما أن مركز العمل سيقوم بالتكفل بتكاليف الآلجار ، هذه 
ويجب مراعاتها كما بإمكانكم االستفسار عنها   التكاليف محددة

 هناك .
 . البحث عن شقة  : كيف أجد شقة ؟ 2 
 
 البحث الفردي في الصحف و على االنترنت1.  2
 

الصحف  في الكثير من المؤجرين يعلنون عن عروض سكنية
اليومية  ومن أهم الصحف على المستوى المحلي في باساو 

     Die Passauer Neue Presse ( PNP ) وريفها
تتضمن هذه الصحيفة قسماً عقارياً  يومي األربعاء و السبت 

من كل أسبوع. حيث من الممكن أن يعلن عن شقق للإليجار أو 
 .عن طلبات بحث عن شقق

عالوًة عن ذلك من الممكن أن تجدون عروضاً على اإلنترنت 
 عبر الرابط اآلتي : 

www.immobilien.com 
 

مواقع إنترنت أخرى حيث بإمكانكم إيجاد شقق للإليجار أو 
 :البحث عنها

www.immobilienscout24.deImmobilien 24:  
www.wohnungsboerse.netPwib:  

www.immowelt.deImmowelt:  
www.immonet.deImmonet:  

Ebay-kleinanzeigen: 
www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen 

 
إذا كنتم مهتمين بالسكن في غرفة ضمن سكن جماعي ، 

 : بإمكانكم البحث عبر هذا الموقع
gesucht.de-www.wg 

 
 : روابط بحث أخرى عبر صفحات الفيسبوك التالية

„Wohnung frei in Passau“  
„Wohnungsmarkt Passau und Umgebung“ 

 
 :مالك السكن اإلجتماعي و وثيقة رخصة السكن  2.2 

المساكن اإلجتماعية هي مساكن قامت الدولة بالمطالبة بتخفيض 
إجاراتها. هذه المساكن يمكن أن تؤجر فقط للناس الذين يمرون 

 .بمآزق إجتماعية

إذا كنت تود بتقديم طلب للحصول على إحدى هذه المساكن 
للسكن   يجب عليك أوالً الحصول على رخصة
Wohnberechtigungsschein   . 

وهكذا يتم التحقق فيما إذا كان مرخص لك الحصول على هذا 
 .السكن

يمكنك الحصول على هذا  Rathausمن مبنى بلدية باساو 
  Wohnberechtigungsscheinالتصريح 

  عنوان مبنى بلدية باساو 
Stadt Passau, Rathaus Altes Zollamt 

Rathausplatz 1 
94032 Passau 

Telefon: 0851/396-0 
poststelle@passau.deMail: -E 

 
     أوقات الدوام

 46:11 - 1:11االثنين الى الجمعة 
 45:11– 42:11االثنين والثالثاء 

 47:11 – 42:11الخميس 
 وأيضا عن طريق موعد متفق عليه 

 
    الموظفة المسؤولة

Sabine Schmied-Recha (Sachbearbeiterin) 
Telefon: 0851/396-282 

 
في حال أنك من سكان ريف مدينة باساو فبإمكانك الحصول 

  Wohnberechtigungsscheinعلى رخصة السكن 
 Landratsamtمن  

 
Landratsamt Passau  

Sachgebiet 63  
Domplatz 11  

94032 Passau 
Telefon: 0851/397-298 (Hotline) 

Fax: 0851/397-303 
passau.de-www.landkreisInternet:  

 
    أوقات الدوام

 45:11 -46:11االثنين الى الخميس 
 46:11-1:11الجمعة 

 
   الموظفة المسؤولة

Theresia Drasch 
Telefon: 0851/397-429 

 
بإمكانك التقدم على طلب عند حصولك على رخصة السكن  

Wohnberechtigungsschein 
الحصول على شقة مناسبة لدى ُمالك السكن 

 Sozialwohnungsvermietern  اإلجتماعي
 . لذلك يجب تعبئة إستمارة الطلب على الإلنترنت

http://www.immobilienscout24.de
http://www.wohnungsboerse.net
http://www.immowelt.de
http://www.immonet.de
http://www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen
http://www.wg-gesucht.de
mailto:poststelle@passau.de
http://www.landkreis-passau.de
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ستقوم جمعية الإلسكان بعدها بإعالمكم في حال حصولكم على 
شقة. قد يستغرق ذلك وقت طويال لذا يرجى وضع ذلك في 

 .الحسبان
 

قائمة ببعض المؤجرين و شركات التأجير التي تقدم سكن 
 :إجتماعي

 
 في مدينة باساو

  

Wohnungs- und 
Grundstücksgesellschaft 

Passau mbH (WGP) 
Dr.-Ernst-Derra-Straße 6 
94036 Passau 

Telefon: 0851/956710 

www.wgp-passau.de 

Kreis-Wohnungsbau GmbH Passau 

Aidenbacher Str. 10   

94474 Vilshofen   

Telefon: 08541/968890 

www.kwg-passau.de 

Kath. Wohnbauwerk für die 

Diözese Passau 

Ludwigsplatz 3 

94032 Passau 

Telefon: 0851/490593-0 

www.wohnbauwerk-passau.de 

Wohnungsgenossenschaft Passau 
Nibelungenstraße 17a 
94032 Passau 

Telefon: 0851/6441 

www.wohnungsgenossenschaft-passau.de 

Evangelisches Siedlungswerk – ESW 
Hans-Sachs-Platz 10 
90403 Nürnberg 

Telefon: 0911/2008-0 

Telefon: 0911/2008-172 

www.esw.de 

Wohnanlage Haibach West 
Göttweiger Straße 72 
94032 Passau 

Telefon: 0851/35689 
 

Wohnanlage Gleiwitzer Straße 1 

Am Mollnhof 2 
94036 Passau 

Telefon: 0851/50005 oder 0851/51702 

(Montag-Freitag 9:00-11:00 Uhr) 

 
 في ريف مدينة باساو

في المرفق أو على موقع ريف مدينة باساو   تجدون
قائمة بمؤجري السكن اإلجتماعي في ريف مدينة   اإللكتروني

 باساو 
بإمكانكم أيضاً اإلطالع على معلومات أخرى مفيدة و 

 .منشورات حول السكن اإلجتماعي و ترخيصه
 

passau.de/-http://www.landkreis
Landratsamt/Behoerdenwegweiser.aspx?

view=~/kxp/orgdata/
-92d8-11d5-80d2-default&orgid=b614afb6

00306e0607e7 
 
 : قائمة الإلختصارات الموجودة بالإلعالنات  3. 2
 

 : تجدون هنا قائمة باإلختصارات المتداولة في اإلعالنات

Allgemeines  بشكل عام 

  Wohnungشقة __    Appartement  App  شقة

Whg  __ مطبخ مجهزEinbauküche  EBK 

 Erdgeschoss الطابق األرضي__  Zimmer  Ziغرفة 
 EG  __ غرفةومطبخ وحمامZimmer-Küche-Bad 

ZKB     __  تتضمنinklusive  inkl  __ شقة بغرفة

 Einzimmer-Wohnung   1 ZKWواحدة 

شقة __  sofort frei  sof. Freiشقة فارغة لإليجار فورا 

 Zweizimmerwohnung  2-Zi-Whgبغرفتين 

طابق أول __  Teilmöbliert  teilmblنصف مفروشة  
Erstes Obergeschoss  1. OG 

شقة __  Wohngemeinschaft  WGشقة مشتركة 

   Einzimmer-Appartementبغرفة واحدة 

1-Zi-App 

 Kostenالتكاليف 

اإليجار __  Betriebskosten  Bekتكاليف التشغيل  

 Miete pro Monat  MMالشهري  

تكاليف جانبية __  Heizkosten  HKتكاليف التدفئة 
Nebenkosten  NK  

 __ Kaution  Kaut لتأمينا

Heizung  التدفئة 

خزان حرارة __  E-hzgتدفئة كهربائية  

http://www.wgp-passau.de
http://www.kwg-passau.de
http://www.wohnbauwerk-passau.de
http://www.wohnungsgenossenschaft-passau.de
http://www.esw.de
http://www.landkreis-passau.de/Landratsamt/Behoerdenwegweiser.aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=b614afb6-80d2-11d5-92d8-00306e0607e7
http://www.landkreis-passau.de/Landratsamt/Behoerdenwegweiser.aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=b614afb6-80d2-11d5-92d8-00306e0607e7
http://www.landkreis-passau.de/Landratsamt/Behoerdenwegweiser.aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=b614afb6-80d2-11d5-92d8-00306e0607e7
http://www.landkreis-passau.de/Landratsamt/Behoerdenwegweiser.aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=b614afb6-80d2-11d5-92d8-00306e0607e7
http://www.landkreis-passau.de/Landratsamt/Behoerdenwegweiser.aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=b614afb6-80d2-11d5-92d8-00306e0607e7


37 

Nachtspeicherheizung     Nsphzg 

تدفئة __  Fußbodenheizung  Fb’hzgتدفئة أرضية 

 Ölzentralheizung  ÖZH  بالوقود

تدفئة __  Fernwärme  Fernwنظام التدفئة عن بعد 

 Zentralheizung  Zhzgمركزية 

 Gasheizung  Gashzgتدفئة بالغاز 

 : ستشارة في باساو ومحيطها4خدمات اال _3 
 

بإمكانكم تلقي المزيد من الدعم في البحث عن شقة عن طريق 
 مبادرات و منظمات و جمعيات مختلفة في مدينة باساو وريفها

. 
 
 في باساو   فريق اإلندماج 1.  3 
 

يقوم فريق اإلندماج بمساعدة المقيمين في مساكن اللجوء عن 
   .طريق االستفادة من فرص اإلندماج

إستشارياً   يقف أعضاء فريق اإلندماج تحت التصرف
وتخصصياً في جميع المجاالت على سبيل المثال : دورات لغة 

 ...، عمل ، تدريب مهني ، مركز العمل ، لم الشمل العائلي الخ
بإمكانكم أيضا اإلستعانة بمساعدة الفريق في البحث عن شقة. 
يجب اإلنتباه إلى أن فريق الإلندماج مسؤول فقط على سكان 

مدينة باساو وليس على الباحثين عن شقق من سكان ريف 
 .المدينة

يقدم الفريق عند الرغبة أيضاً المساعدة عند معاينة الشقة أو 
للتواصل مع المؤجر باإلضافة لإلجراءات الشكلية على سبيل 

المثال في مركز العمل و أيضاً عند اإلنتقال و عن طريق 
 .المنظمات التي تقدم أثاثاً رخيصاً أو مستخدم

تواصلو مع فريق الإلندماج هاتفياً أو عن طريق البريد 
 :اإللكتروني

 
Integrationsteam Passau 
Rathausplatz 2 
94032 Passau 

 
Sandra Wagner-Putz 

 putz@Passau.de-sandra.wagner 
Tel: 0851/396-579 oder 
0151/11195181  

 
Anna Lippl 

 anna.lippl@Passau.de 
Tel: 0851/396-567 oder 
0151/18840305  

 
Alexander Lange 

 alexander.lange@Passau.de 

Tel: 0851/396-567 oder 
0151/14337492 

 
https://www.facebook.com/Facebook: 

IntegrationStadtPassau/home 
 

 Helferkreise  3.2   مجموعات المساعدين 
 
تستطيع مجموعات المساعدين المختصة المساعدة في البحث   

 عن شقق، هذه المجموعات متواجدة
 :في المدن التالية

(Aidenbach, Bad Füssing, Breitenberg, 
Büchlberg, Eging am See, Fürstenstein, 
Fürstensee, Hartkirchen, Hauzenberg, 
Neuhaus am Inn, Ortenburg/ Söldenau, 
Pocking, Pleinting, Ruhstorf, Salzweg, 
Tittling, Thyrnau/ Kellberg, Vilshofen, 
Wegscheid)    

هنا بإمكانكم اإلستفسار إلى أي مدى بإمكان مجموعات 
 .المساعدين مساعدتكم في البحث عن شقة

تجدون شرح مفصل عن جميع مجموعات المساعدين على 
 Gemeinsam leben„ الصفحة الرئيسية لموقع منظمة

und lernen in Europa e.V“  

).europa.de/-in-http://www.gemeinsam( 

 اإلنتقال إلى شقة: ماذا يجب أن أفعل عندما أجد شقة؟  4
 
 :خدمات 1.  4

يقوم مركز العمل المختص بدفع اإليجار وفق سعر محدد في 
 حال أنك ال تملك دخل خاص و 

تحصل على مساعدة العاطلين عن العمل 
Arbeitslosengeld II 

 
يستطيع مركز العمل أيضاً أن يوفر قرضاً مالياً للتمكن من دفع 

 تأمين الشقة 
 عالوة عن ذلك يحق لك الحصول على دعم لتجهيزات المنزل

اذا كنت تعمل يحق أيضا لك الحصول على دعم مادي 

لتجهيزات المنزل وذلك عن طريق طريق تقديم طلب في مدينة 

 باساو في العنوان التالي 

Stadt Passau, Dienstleistungszentrum 

Passavia 

Vornholzstr. 40  

94036 Passau 

Telefon: 0851/396-0 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 08:00-

12:00 Uhr; Montag und Dienstag 13:00-

16:00 Uhr; Donnerstag 13:00-17:00 Uhr 

mailto:sandra.wagner-putz@Passau.de
mailto:sandra.wagner-putz@Passau.de
mailto:anna.lippl@Passau.de
mailto:anna.lippl@Passau.de
mailto:alexander.lange@Passau.de
mailto:alexander.lange@Passau.de
https://www.facebook.com/IntegrationStadtPassau/home
https://www.facebook.com/IntegrationStadtPassau/home
http://www.gemeinsam-in-europa.de/
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 1:11 – 46:11أوقات الدوام : االثنين الى الجمعة 

 42:11 – 45:11االثنين والثالثاء 

  42:11-47:11الخميس 

 عقد اإليجار :

عندما تجد شقة سكنية وتحصل على موافقة المؤجر يجب عليك 

 مراعات ما يلي:

يجب على المؤجر أن يملئ استمارة  اإليجار بمساحة الشقة و 

 سعر اإليجار.

يجب عليك تقديم هذه اإلستمارة لدى مركز العمل ليتفحصها 

وذلك قبل أن توقع عقد اإليجار. بعد ذلك تحصل على موافقة 

لتطابق مواصفات الشقة مع الحدود المسموحة من مركز 

العمل. هنا تجدون حدود اإليجار لدى مركز عمل مدينة باساو 

 مع مراعات عدد افراد العائلة:

 

 

 

 

 

 

 

عندما تحصل على موافقة مركز العمل يجب عليك توقيع عقد 

 اإليجار.

غالباّ ما يجب على المؤجر إنتظار هذه الخطوة قبل توقيع عقد 

 اإليجار

 يجب عليك أيضاّ تسليم عقد اإليجار موقعاّ لمركز العمل.

في حال رفض مركز العمل لمواصفات الشقة مثالّ بسبب سعر 

 اإليجار المرتفع عندها سيتم دفع الحد األعلى المسموح به.

نصيحة: يجب عليك اإلحتفاظ بنسخة من كل المستندات التي 

 قمت بالتوقيع عليها.

 التأمين ، طلب تجهيز المنزل ، التعويض

في جميع الحاالت تقريباّ يتم اإلتفاق على مبلغ التأمين في عقد 

اإليجار. يجب أال يكون التأمين أكثر من ثالث أيجارات دون 

سعر التدفئة . بإمكانك الحصول على قرض من مركز العمل 

 لدفع مبلغ التأمين.

عند تسليم الشقة بإمكانك الحصول على مبلغ التأمين في حال 

 عدم وجود ضرر في الشقة.

غالباّ ما تؤجر الشقق غير مفروشة. في هذه الحالة يمكنك 

الحصول على مبلغ إجمالي من مركز العمل وذلك بعد تقديم 

طلب للحصول على دعم مادي لشراء المفروشات وقبل 

شرائها. بإمكانك شراء مفروشات و أدوات منزلية من هنا على 

 سبيل المثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Trödelbuam 

Wiener Straße 14 

94032 Passau (Innstadt) 

Montag-Freitag 10-18 Uhr / Samstag 10-

14 Uhr 

Bushaltestelle: Auenweg (Linie 3/4) 

www.troedelbuam.de 

 

اإليجار البارد مع تكاليف السكن  عدد االفراد
 و بدون سعر التدفئة

 مساحة الشقة

 Euro 50 m² 351,00 شخص 

 Euro 65 m² 450,00 شخصان

 Euro 75 m² 517,00 ثالثة أشخاص

 Euro 90 m² 616,00 أربعة أشخاص

 Euro 105 m² 715,00 خمسة أشخاص

الحد المسموح لكل شخص 
 إضافي

99,00 Euro 15 m² 

http://www.troedelbuam.de
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Gebraucht-Möbel-Markt 

Winzerleite 4  

94036 Passau 

 

Montag-Freitag 10-18 Uhr / Samstag 

9-16 Uhr 

Bushaltestelle: Winzerleite (Linie 

8/9/10) 

 moebel.de-www.geb 

 
Tip Top Möbelmarkt 

 
Hötzdorf 5 
94116 Hutthurm 
Montag-Freitag 8-18 Uhr / Samstag 9-12 
Uhr 
Busverbindung: Passau ZOB nach 
Hutthurm: Linien 6130/ 6135 

 moebel.de-http://www.tiptop 
 

Mömax 

Steinbachstraße 15 

94036 Passau (Auerbach) 

Montag-Freitag 9-19 Uhr / Samstag 9-18 

Uhr 

Bushaltestelle: Holzmannstraße (Linie 

7/8/9/10) oder Hacklstein (Linie 

8/9/11) + Fußweg! 

passau/-www.moemax.de/filiale/moemax

PX 

بإمكانك البحث هنا أيضاّ البحث عن أثاث للمنزل بأسعار 

 رمزية

Ebay-Kleinanzeigen 

)www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen( 

 أو عبر مجموعات الفيسبوك التالية 

„VERSCHENK´S PASSAU“ und „Zu 

Verschenken - Passau und Umgebung“ 

في حال كانت شقتك الجديد مفروشة مسبقا بشكل كامل او 

مركز العمل تكاليف الفرش كالمطبخ لن يدفع  جزئي عندها

مثال , لذلك عليك كتابة عقد بالمفروشات ويكون موقع من 

الطرفين وتأكد ان يكون العقد يحتوي على جميع المعلومات 

 اللتي تتوافق مع المنزل والمفروشات قبل التوقيع .

 

 التفويض و التواصل مع المؤجر 2.  4

اذا لم تكن لغتك األلمانية جيدة بعد , وتعرف شخصا يجيد 

األلمانية بشكل جيد جدا , او شخص ألماني , تستطيع تفويض 

هذا الشخص بتفويض مكتوب على أن يتولى أمورك في 

موضوع اآلجار والشقة لدى الجوب سنتر لتفادي الوقوع في 

 مشاكل مع صاحب الشقة بسبب عدم الفهم أو سوء  الفهم.

مالحظة : عندما ال يتم تحويل النقود لك في احد األشهر في 

مع الجوب سنتر  انتهاء صالحية العقدأغلب األحيان يتعلق في 

 وعليك تجديده , يجب عليك االنتباه ودائما التفقد من ذلك .

يمكن ان يحول الجوب سنتر نقود آجار الشقة مباشرة الى 

حساب صاحب الشقة , وأصحاب الشقق يفضلون ذلك , كل ما 

عليك فعله هو ان تسمح الجوب سنتر فعل ذلك وتقوم بالتوقيع 

 على ذلك .

باإلضافة انت مسؤول عن الصيانة في داخل البيت أي انت 

 مسؤول عن الشقة كالنظافة والترتيب وعدم تخريب اي شيء

من المهم ايضا ان تحتفظ برقم صاحب الشقة لتستطيع التواصل 

 معه في الحاالت الطارئة او عندما تفقد المفتاح مثال . 

 

 التسجيل االجباري 

في المانيا يجب على كل شخص تسجيل مكان سكنه اما في 

  Landratsamtمكتب المدينة لباساو او الندرسامت 

عندما يوقع الشخص عقد اآلجار لديه مهلة أسبوعين لتسجيل 

 عنوانه الجديد في المكتب المختص .

   Landratsamtفي مدينة باساو المكتب المسؤول هو 

 يجيب عليك ان تحدد موعد وتذهب للتسجيل.

اذا كنتم عائلة يجب على جميع أفراد العائلة الذهاب ويجب 

 اصحطاب هوية او االقامة لجميع افراد العائلة في هذا الموعد 

 لمزيد من المعلومات يمكنك االطالع على الرابط اآلتي :

http://www.geb-moebel.de
http://www.tiptop-moebel.de
http://www.moemax.de/filiale/moemax-passau/PX
http://www.moemax.de/filiale/moemax-passau/PX
http://www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen
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http://www.passau.de/Rathaus-Politik/
Behoerdenwegweiser.aspx?view=~/kxp/
orgdata/default&orgid=f1d10238-89d7-46e4
-8bc1-3363cf6cc470 

 

Stadt Passau 

Dienstleistungszentrum Passavia 

Vornholzstr. 40  

94036 Passau 

Telefon: 0 851/396-100 oder 225 

Fax: 0 851/396-111 oder 291 

buergerbuero@passau.deMail: -E 

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 

7.30-16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 

7.30-12.00 Uhr, Donnerstag 7.30-

17.00 Uhr 

 

oder 

 

Altes Rathaus 

Rathausplatz 2 (Zugang über 

Haupteingang Schrottgasse 1) 

94032 Passau 

Telefon: 0 851/396-225 oder -100 

Fax: 0 851/396-291 oder -111 

buergerbuero@passau.deMail: -E 

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 

7.30-16.00 Uhr; Mittwoch und Freitag 

7.30-12.00 Uhr; Donnerstag 7.30-

17.00 Uhr  

 

Landratsamt Passau 

Gemeinde Neuhaus a. Inn 

Klosterstr. 1  

94152 Neuhaus am Inn 

Telefon: 08503/9111- 0 

Fax: 08503/9111-91 

inn.de/-http://www.neuhausInternet: 

index.php 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8:00-

12:00 Uhr; Dienstag 14:00-16:00 Uhr; 

Donnerstag 14:00-18:00 Uhr 

عندما تغير عنوانك يجب عليك ارسال عنوانك  مالحظة :

 AOKالجديد الى جميع المؤسسات كالتأمين الصحي 

 

 

 GEZالمساهمة في البث 3.  4

عندما تنتقل الى الشقة الجديدة يصلك بعد فترة وجيزة بريد من 

GEZ   وهي مؤسسة في ألمانيا المسؤولة تنظيم التلفاز

والراديو العام , وهذا يعني على كل عائلة الدفع لهذه المؤسسة 

ليتم تمويل خدمة الراديو والتلفاز , كاألخبار مثال وما يتعلق مع 

ذلك من خدمات وبذلك تبقى قنوات التلفزيون والراديو غير 

 متعلقة بأحد وتعرض بثها مجانا . 

عندها يجب  في حال حصولك على المساعدات اإلجتماعية

عليك فقط تقديم طلب اإلعفاء من التكاليف اللذي سيصلك 

بالبريد ، يجب عليك أن ترسل اإلعفاء المقدم من مركز العمل . 

في حال عدم إرسال اإلعفاء او التأخر في إرساله عندها ستغرم 

 مالياّ.

 

 معلومات مفصلة تجدونها في اللغة العربية في الرابط التالي 

http://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1629/

Informa-

tionsflyer_Buergerinnen_und_Buerger_arab

isch.pdf 

 

 االنترنت _ التلفاز _ والهاتف الثابت  :

عندما تريد استخدام االنترنيت والتلفاز يجب عليك توقيع عقد 

يرجى توخي الحذر وان تصطحب  لكنمع احدى الشركات 

معك أحد األشخاص األلمان او شخص يستطيع قراءة العقد 

بشكل جيد الن عقود من هذا النوع تمتد لفترات طويلة ويجب 

 على الشخص الحذر 

 الشركات األكثر شهرة في ألمانيا 

)www.vodafone.deVodafone ( 

)www.1und1.de( 1&1 

Telecom (www.telekom.com)   

)www.o2online.deO2 ( 

EWE (www.ewe.de)   

)www.unitymedia.deunitymedia ( 

 

 

 

 

mailto:buergerbuero@passau.de
mailto:buergerbuero@passau.de
http://www.neuhaus-inn.de/index.php
http://www.neuhaus-inn.de/index.php
http://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1629/Informationsflyer_Buergerinnen_und_Buerger_arabisch.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1629/Informationsflyer_Buergerinnen_und_Buerger_arabisch.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1629/Informationsflyer_Buergerinnen_und_Buerger_arabisch.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1629/Informationsflyer_Buergerinnen_und_Buerger_arabisch.pdf
http://www.vodafone.de
http://www.1und1.de
http://www.o2online.de
http://www.unitymedia.de
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 الميزات الخاصة بالصيانة:4.  4

 :تنظيم المنزل

معلومات أساسية عن قوانين اإلقامة في الشقة الجديدة تحصل 

عليها من المؤجر أو تجدها معلقة في مدخل البناء. من الممكن 

 أن تكون هذه القوانين منظمة على الشكل األتي :

 إزالة الثلج

 تنظيف الدرج

 تنظيف غرفة الغسيل

 مواعيد مهام إخراج وإعادة حاويات جمع القمامة

هذه القوانين يجب أن يتم تطبيقها من قبل جميع سكان المنزل . 

في حال الخلل في إحدى تلك القوانين بإمكان المؤجر تنبيهك 

 وعند الخلل المتكرر بإمكان المؤجر إلغاء عقد اإليجار.

 

 ساعات الهدوء:

في أغلب أماكن السكن يوجد ساعات هدوء وضعت بالتناسق 

 مع راحة السكان.

غالباّ ما تكون ساعات الهدوء عند الظهيرة بين الساعة  

 41عصراّ أيضاّ بعد الساعة  6منتصف الظهيرة و الساعة 46

ليالّ. ساعات الهدوء المخصصة لشقتك تجدها في قوانين 

 السكن. باإلضافة لذلك يعتبر يوم األحد يوم راحة بشكل عام.

يجب االنتباه إلى أن المستأجرون األلمان يأخذون أوقات الراحة 

 بعين اإلعتبار .

 

 :إستخدام الممر و درج المنزل

أغلب المنازل يمنع وضع العوائق الخاصة على الدرج أو في  

الممر. لذا يجب عليك إبقاء األحذية ، المظالت ، مناشر الغسيل 

، عربات الألطفال أو ما شابه ذلك داخل الشقة. يمكن الحصول 

على معلومات إضافية عن إستخدام الممر أو الدرج في قوانين 

 المنزل التي بإمكانك أيضاّ الحصول عليها من المؤجر.

 

 إستخدام المساحات الخضراء :

في حال تواجد مساحات خضراء تابعة للمنزل بإمكانك معرفة 

فيما إن كان مسموح لك إستخدامها) لنشر الغسيل أو للشواء 

مثالّ ( في قوانين المنزل.في حال تواجد إشكاالت بإمكانك 

 التواصل مع المؤجر.

 دور الناطور:

غير غالباّ ما يتواجد في التجمعات السكنية ناطور ، هذا الناطور

 عن األعمال التالية:مسؤول 

 تبديل مصابيح اإلنارة في شقتك

 األعمال اليدوية في شقتك

 توصيل البريد من صندوق البريد إلى الشقة

أعمال الصيانة السهلة في شقتك يجب عليك القيام بها بنفسك. 

في حال إن كنت تريد القيام بأعمال صيانة أو تغييرات كبيرة 

في الشقة كاألبواب او الشبابيك از المطبخ عندها يجب إبالغ 

 إما الناطور أو المؤجر.

 التعفن:

هناك مشكلة إضافية ففي ألمانيا غالباّ ما تتعرض الشقق 

للعفونة. حيث يجب عليك تهوية الشقة بشكل كامل و متكرر. 

 41إلى  6لذا يجب عليك فتح جميع النوافذ بنفس الوقت من 

دقائق لتبديل الهواء. في الملحق تجد مخطط لطريقة التهوية 

 الصحيحة.

الرطوبة ممكن أن تشكل العفونة حيث يصعب التخلص منها. 

تتشكل العفونة أيضاّ في األماكن التي تتعرض لرطوبة عالية 

 بسبب البخار مثالّ في:

 الحمام

 المطبخ

 في الغرف التي يتم تجفيف المالبس فيها

 في الغرف التي تزرع وتسقى النباتات فيها

بالتأكيد يمكن السيطرة على بقع العفونة لكن من الممكن أن 

يشكل التعفن تهديداّ على الصحة.  في حال إنتشار العفونة أثناء 

السكن في الشقة يجب عليك إخبار المؤجر و اطلب نصيحة 

 صديقاّ متحدثاّ باللغة األلمانية عن كيفية حل هذه المشكلة.

 فصل النفايات 

في المانيا هناك شئ مميز وهو فصل النفايات , جميع األسر 

ملزمة في فرز نفاياتهم والتخلص منها بشكل سليم ولذلك جانب 

كل منزل هناك حاويات مختلفة األلوان ومل حاوية مخصصة 

 لنفايات معينة 

 الحاوية الزرقاء لألوراق 

 الحاوية البنية اللون للمواد العضوية كاأوراق األشجار  

 الحاوية السوداء لباقي النفايات كبقايا الطعام 

عندما ال يوجد حاوية بنية يمكن التخلص من المواد العضوية 

 في الحاوية السوداء .

على الموقع االلكتروني الدارة النفايات يمكنك تحميل الدليل 
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المجاني لفصل النفايات باللغة األلمانية واالنكليزية الذي يوضح 

 بشكل مفصل كيفية فصل القمامة 

https://www.awg.de/broschueren 

بشكل منظم تأتي حافالت القمامة وتفرغ الحاويات  , لمعرفة 

 مواعيد الشاحنات في مكان سكنك يمكنك زيارة الرابط اآلتي 

ايضا يجب االنتباه وفصل الزجاج او المواد القابلة العادة 

التدوير يتم التعامل معها بشكل مختلف وهذه القمامة ال يتم 

تحميلها من أمام منزلك , لهذه القمامة هناك حاويات مخصصة 

 منتشرة في المدينة يجب رمي القمامة فيها .

 لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع اآلتي : 

https://www.awg.de 

 الحي والجيران 

حسن الجوار يساعد جميع المقيمين في الحي على الشعور في 

الراحة واأللمان بشكل عام في البداية ييفضلون البقاء بعيدا من 

شخص او شي ال يعرفونه , كخطوة أولى عرف عن نفسك , 

الغالبية سيسعدون بهذه الخطوة اللطيفة تستطيع تأسيس عالقة 

 جيدة مع جيرانك . 

 

 الكهرباء والغاز

عندما يتم تضمين تكاليف التدفئة في التكاليف االضافية  , في 

حالة التدفئة على الغاز غالبا تكون تدفئة مركزية وبالتالي يدفع 

صاحب الشقة الفواتير , ومع ذلك اذا كان لديك التدفئة لك 

وحدك ) ليس الخشب او النفط ( لمنزلك , يجب على الشخص 

قبل االنتقال الى الشقة االتصال بشركة الغاز والكهرباء ليقوموا 

بقراءة العداد واعادة تهيئته لك , وفي العموم يكفي مكالمة 

 واحدة مع شركة الغاز . 

للكهرباء في جميع األحوال يجب على الشخص ان يقوم بتوقيع 

عقد بنفسه قبل  االنتقالى الى الشقة  والتواصل مع شركة 

 الكهرباء ويستطيع الشخص االتصال . 

بشكل عام الشخص كمستأجر تصله فواتير الكهرباء والغاز 

وعندما يكون الشخص عاطل عن العمل ويحصل على النقود 

 من الجوب سنتر يمكنه مناقشة هذه التكاليف مع الجوب سنتر . 

Stadtwerke Passau GmBH 
Regensburger Straße 29 
94036 Passau 
Telefon: 0851 560 0 
Telefax: 0851 560 145 
Email: servicezentrum@stadtwerke-

passau.de 
 
https://www.stadtwerke-passau.de/
services.html 

 

من المهم ايضا عند النتقال الى شقة جديدة االنتباه الى صرف 

الكهرباء , عندما يستهلك الشخص الكثير من الكهرباء من 

المحتمل ان يضطر الى دفع تكاليف اضافية , الكقير من 

المستأجرين ال يعرفون ان التكاليف الجانبية تعتمد على 

االستهالك والتي لن يتم تضمينها في اإلجار . وبشكل خاص 

الكهرباء والغاز  والتدفئة, وهكذا فإنه الدفوعات العالية تنتج 

عن االستهالك العالي وبالتالي على الشخص االستفادة من 

 النصائح اآلتية التي ممكن ان تساعد في توفير الطاقة : 

  ايقاف المعدات الكهربائية تماما من خالل سحب قابس

التيار الكهربائي للجهاز النه حتى في وضع االستعداد 

 تقوم األجهزة الكهربائية باستهالك الكهرباء . 

  . اطفاء اإلنارة عند مغادى الغرفة 

  االنتباه عند غسل اليدين أو تنظيف األسنان أو حتى

 االستحمام بعدم سرف الكثير من الماء

 . اطفاء الغسالة والجالية عند عدم االستعمال 

 التأمين والمسؤولية على  محتويات المنزل  5 . 4

التأمين على في ألمانيا يستطيع الشخص الحصول على 

, وبها يستيطيع الشخص تغطية تكاليف األضرار  المسؤولية

التي تسببها الشخص بنفسه لممتلكات اآلخرين وبشكل رئيسي 

هذا التامين منطقي ألن حسب القانون األلماني كل شخص 

 مسؤول عن األضرار التي يتسبب بها . 

كل من يتسبب بالضرر يكون مسؤوال عن ذلك بشكل غير 

محدود , وبشكل غير محدود هذا يعني عندما  يتلقى الشخص 

راتب البطالة اومعونة اجار المنزل , او حتى دخل جيد او 

متوسط يمكن قطع بعض النقود من المدخرات  او حتى المعاش 

التقاعدي , لذلك يفضل ان يقوم الجميع بهذا التأمين , وذلك 

 يحمي الشخص من دفع أي شي من نقوده الخاصة 

بالسنة € 71بالسنة لبيت لشخص واحد و  €61تكلفة التأمين 

لكل بيت عائلة, وهذا التأمين يبعث الطمأنينة في صاحب البيت 

والجيران أيضا بحيث يشعر الجيران باالمان أكثر تجاه 

الجوادث التي ممكن ان يحدثها الشخص وتحسن الجو العام 

 لجميع قاطني الحي . 

, المفروشات , المواد  التأمين على المرافق في المنزل

االستهالكية في الشقة , هذا تأمين على األشياء , وهذا يعني انه 

https://www.awg.de/broschueren
https://www.awg.de
mailto:servicezentrum@stadtwerke-passau.de
mailto:servicezentrum@stadtwerke-passau.de
https://www.stadtwerke-passau.de/services.html
https://www.stadtwerke-passau.de/services.html
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ال يتعلق بالشخص التي يستخدمها وانما تأمين من الحريق , 

انفجار, السرقة , المياه والعواصف والبرد والتخريب من قبل 

 االشخاص الآلخرين

وفي حال وقوع أي من هذه األضرار يتم التعويض بأسعار هذه 

 المرافق وكأنها جديدة

 تكاليف هذا التامين تعتمد على كبر الشقة . 

 لمزيد من المعلومات :

Gottwald GmbH 
Neuburger Straße 102 d 
94036 Passau 
Telefon 0851 / 71021 
Telefax 0851 / 71023 
info@gottwald-passau.de 

 

 الحساب البنكي والدفعات الدورية 

البنوك واألموال المودعة هنا في ألمانيا محمية أكثر مما كانت 

عليه في البلدان التي يأتي منها الالجئين,وعلى الرغم من عدم 

الثقة في البنوك في ألمانيا يجب الحصول على حساب بنكي , 

ألنه يتم التعامل مع العديد من المسائيل المالية بشكل رقمي 

 حصرا .

اذا لم يتم فتح حساب بنكي حتى اآلن يجيب اتباع الخطوات 

 اآلتية : 

حدد موعد مع بنك من اختيارك , بدون موعد ممكن ان تصل 

فترة النتظار لعدة ساعات , اختيار الموعد بشكل دقيق ويجب 

على الشخص الحضور على الموعد تماما وعدم التأخر, اذا 

 كنت ال تتكلم األمانية بشكل كافي , احضر مترجم معك .

 يحتاج الشخص لفتح حساب بنكي :

أوراق اثبات الشخصية كالهوية مثال ) اوزفايس ( او اي مستند 

يحتوي على صورة و ختم رسمي باالضافة الى ام الشخص 

 عليه .

استعلم عن الرسوم البنكية فبل فتح الحساب , الكثير من البنوك 

 تخصم رسوم شهرية كرسوم على فتح الحساب .

قد يتم سحب رسوم اضافية عند استخدام بطاقة البنك او البطاقة 

 االئتمانية وسحب النقود من الصراف اآللي . 

ما يسمى بنوك االنترنت غالبا ما تكون هذه الرسوم معدومة او 

ضئيلة جدا , لكن ال يوجد لهذه البنوك فروعا بحيث ال يستطيع 

 الشخص الذهاب الى هناك والحصول على المشورة . 

كما على الشخص اعالم الداوئر الرسمية عند االنتقال من بيت 

الى آخر , يجب أيضا توزيع الحساب البنكي الجديد لجميع 

 الداوئر المعنية . 

يستطيع الشخص في ألمانيا بشكل اعتيادي ) سنوي , شهري ( 

اقامة دفعات أتوماتيكية , وبقيامك بفتح حساب جديد تكون قد 

 أقدمت على أول خطوة في هذه العملية . 

 لكن ما هي الدفعات االعتيادية ؟ 

هي تصريح للبنك للقيام بدفعات شهرية بشكل أتوماتيكي  

وايجابيات هذه العملية بوفر الوقت والجهد بحيث ال يكون على 

الشخص مطلع كل شهر القيام بعذه العمليات , بل يقوم البنك 

بذلك بشكل أتوماتيكي , وبذلك ال يتم نسيان الدفعات المهمة 

وتجنب الشخص من القيام بأي خطأ ودفع غرامات على ذلك , 

 عند القيام بتحويل أتوماتيكي يجب على الشخص اعالم البنك:

 في أي تاريخ وفي أي فترة وكم المبلغ ؟

يورو كأجار منزل  651مثال : أول كل شهر يجب دفع 

لصاحب المنزل , كأي تحويل بسيط أخر تزويد البنك باسم 

وحساب المرسل اله النقود , وعند الخروج من المنزل يمكن 

 بكل بساطة ايقاف الدفعة الشهرية األتوماتيكية . 

 بعض طرق الدفع في ألمانيا : 

الدفع نقدا : وهي عن طريق الدفع بشكل طبيعي بالنقود الورقية 

 أو المعدنية . 

الدفع عن طريق بطاقة البنك ) بشكل محلي ( : بشكل شائع 

 6أكثر الدفع عن طريق بطاقة البنك عندما يكون الحساب من 

يورو فما فوق  41أو   

التحويل : عندما مثال يتم الشراء عن طريق االنترنيت أو 

فاتورة ويجب تحويل النقود وهناك طريقتين :الذهاب الى البنك 

والتحويل من هناك أو استخدام الموبايل أو الكمبيوتر والتحويل 

 غعن طريق االنترنيت . 

السحب من الحساب : حيث يتم التوقيع على السماح للبائع 

بسحب النقود من حسابك الشخصي بشكل منتظم حسب الدفعات 

واالتفاق بشكل منتظم من حسابك المصرفي كشراء موبايل 

جديد بالتقسيط مثال , ويجب الحذر وان يكون هناك دائما نقود 

كافية في الحساب البنكي عند موعد الدفعات النو يترتب على 

 ذلك غرامات 

السحب األتوماتيكي المنتظم :  وبهذه الطريقة يتم سحب دفع 

أجار المنزل مثال بحيث يقوم الشخص بالذهاب الى البنك 

  والسماح بالقيام بدفعات منتظمة شهريا بشكل أتوماتيكي .

 

mailto:info@gottwald-passau.de
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 التواقيع والعقود

 

التوقيع هو رسم بخط اليد على الوثائق ويجب ان تحتوي على 

األقل على اسم العائلة ويمكن التوقيع بكتابة اسم العائلة فقط,لكن 

 التوقيع باالسم االول هو غير صالح

التوقيع دائما يجب أن يكون ثابت ونفسه لكي يستطيع الشخص 

الحقا ايضا تمييزه, على سبيل المثال , التوقيع على الهوية او 

االقامة يجب ان يكون كالتوقيع على اية ورقة أخرى ليستطيع 

 الشخص فعال نفي أو تأكيد توقيعه .

التوقيع في ألمانيا مهم جدا , عندما يوقع شخص على ورقة او 

وثيقة اذا يوافق على االلتزام بما هو منصوص على هذه الورقة 

 والعقد يصبح صحيح من الناحية القانونية .

اذا لم تلتزم بعد ذلك بالعقد , تصبح مسؤول عن ذلك قانونيا 

 ويمكن ان ينتج عنه نتائج وخيمة ,كغرامات وما الى ذلك . 

الرجاء توخي الحذر وعدم التوقيع على ورقة لم تفهم محتواها 

 كامال وخصوصا عقود الهاتف والتقسيط وما الى ذلك 

عندما يطلب منك توقيع ورقة ما , اجلب معك هذه الورقة الى 

المنزل واطلب من احد ما المساعدة اي يوضه لك ما هو 

 مضمون العقد .

 

 الشعور بوضع جيد

مبروك , لقد حصلت على شقتك الخاصة وسكنت بها , شقتك 

الجديدة تفتح لك امكانيات جديدة , حصلت على خصوصيتك 

 وتستطيع ان تفعل وترتب غرفتك كما تريد .

احيانا يشعر الشخص بالوحدة , ولم تتعود على ذلك ؟ او حتى 

تشعر بالضغط ؟ تشعر بالصعوبة ؟ مسؤولية المنزل تشكل 

ضغط كبير ؟ اذا كانت االجابة نعم فعليك أن تعلم انك لست 

 لوحدك تشعر هذا الشعور.

االنتقال الى الشقة من المفترض ان يفتح لك خيارات الحصول 

 على الهدوء والتأقلم مع الوضع المعيشي هنا في المانيا . 

في كثير من األحيان يمكن ان تكون تعرضت في بلدك األصلي 

للرعب واالضطهاد والعنف ووفقا لذلك فمن الطبيعي اي يشعر 

الشخص بالحزن , ال أحد يتوقع منك أن تشعر بالراحة بين ليلة 

 وضحاها .

األن يتاح لك هنا العديد من الفرص , االستفادة من اقامتك هنا 

في ألمانيا والبداية بحياة جديدة , الطاقة التي تملكها يمكنك 

 االستفادة منها ك : 

 كورسات اللغة

 عروض الرياضة واوفات الفراغ 

 التبادل الثقافي

 العمل التطوعي

 تعديل واالعتراف بالشهادات 

 التدريب المهني أو االكاديمي 

حاول االحتكاك او التعرف على ناس جدد , هناك في الغالب 

من  هم بمروا بنفس تجاربك او جمعوا خبرة او مهنة كاللتي 

لديك او تريد ان تتعلمها , يستمعون لك ويقدمون لك التصائح 

الجيدة ألنه لديهم الخبرة بهذا المجال , لنفرض انه ليس ليدي 

اي حتكاك الى األن مع األلمان , يمكنك االستعالم في 

 المنظمات األتية التي تقدم عدة نشاطات لالجئين 

Asylcafe 
Cook with the world 
Diakonie Passau 
FrauenCafé- Women’s Café 
Ökumenischer Unterstützer*Innenkreis 

Asyl Passau 
وأيضا على صفحتنا على االنترنت يمكن ان تستعلم عن بعض 

 البرامج ووالمشاريع المعروضة لالجئين 

Gemeinsam leben un lernen in Europa e.V 
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 مواقع حاويات الزجاج القديم واألبيض في المدينة 
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 ارشادات عن كيفيفة توفي الكهرباء والتدفئة الصحيحة وتهوية المنزل ونشر الغسيل والخ ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Homepage der WGP (http://www.wgp-passau.de/index.php?id=35) 
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 قائمة التأكد : االسئلة 

االنتقال من مخيم اللجوء أو الكامب ليس سهال , هناك الكثير 

من األوراق التي يجب تعبئتها ومن المهم جدا تعبئتها بشكل 

صحيح , لنظرة افضل اقرأ األسئلة التالية تساعدك في خطواتك 

 بشكل عام عندما تجد شقة جديدة 

 االنتقال الى الشقة الجديدة  قبل

_ هل أجار الشقة مناسب وال يتجاوز الحد المسموح به الذي 

 يدفعه مركز العمل ) الجوب سنتر (؟

 ؟ WBS_ هل تقدمت بطلب للحصول على تصريح للشقة  

_هل تقدمت بالطلب لمركز العمل ليقوموا بفحص العقد وتثبيته 

 ؟

 االنتقال الى الشقة الجديدة   خالل

 _هل تقدمت بالحصول على مبلغ مقطوع للمواد االولية ؟

 _هل قمت بالتسجيل في بلدية باساو ؟ 

 _هل قمت بالتقدم لالعفاء من ضريبة الهاتف والتلفاز؟

 بعد االنتقال الى الشقة الجديدة 

 نظرة على بعض العناوين والمواقع المهمة : 6.  4

Wohnungsangebote مواقع البحث عن شقق 
Passauer Neue Presse: 

www.immobilien.pnp.de 
Immobilienscout 24: 

www.immobilienscout24.de 
Pwib:www.wohnungsboerse.net 
Immowelt: www.immowelt.de 
Immonet: www.immonet.de 
Ebay-Kleinanzeigen: 

www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen 
WG-gesucht: www.wg-gesucht.de 
Facebook: „Wohnung frei in Passau“ und 

„Wohnungsmarkt Passau und Um-
gebung“ 

 
Ansprechpartner für Anträge und Forma-
lia 

Jobcenter Passau Stadt مركز العمل لمدينة
 باساو 

Innstraße 30, 94032 Passau 
Telefon: 0851 / 508901 
 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 

07:30 Uhr - 12:30 Uhr; Montag und 

Donnerstag 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 

Telefonische Kontaktzeiten: Montag – 

Freitag 8:00 – 18:00 Uhr 

 

Jobcenter Passau Land مركز العمل لريف باساو 

Dr.-Hans-Kapfinger-Str 14c, 94032 Pas-

sau 

Telefon: 0851 / 85176 - 58 

E-Mail: Jobcenter-Passau-

Land@jobcenter-ge.de 

Öffnungs- und Telefonzeiten: Montag – 
Freitag 7:30 – 12:00 Uhr 

 
 

Stadt Passau بلدية باساو 
Stadt Passau, Rathaus Altes Zollamt 
Rathausplatz 1 
94032 Passau 
Telefon: 0851/396-0 
E-Mail: poststelle@passau.de  
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8:00 - 

12:00 Uhr; Montag und Dienstag 
13:00 - 16:00 Uhr; Donnerstag 13:00 - 
17:00 Uhr 

 
Dienstleistungszentrum Passavia 
Vornholzstr. 40  
94036 Passau 
Telefon: 0851/396-100 oder 225 
E-Mail: buergerbuero@passau.de 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 08:00 - 

12:00 Uhr; Montag und Dienstag 
13:00 - 16:00 Uhr; Donnerstag 13:00 - 
17:00 Uhr 

 
Altes Rathaus 
Rathausplatz 2 (Zugang über Hauptein-

gang Schrottgasse 1) 
94032 Passau 
Telefon: 0 851/396-225 oder 100 
E-Mail: buergerbuero@passau.de 
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 

07.30 -16.00 Uhr; Mittwoch und Frei-
tag 07.30 -12.00 Uhr; Donnerstag 
07.30 -17.00 Uhr  

 
Landratsamt 

     Passau 
Domplatz 11  

http://www.immobilien.pnp.de
http://www.immobilienscout24.de
http://www.wohnungsboerse.net
http://www.immowelt.de
http://www.immonet.de
http://www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen
http://www.wg-gesucht.de
mailto:Jobcenter-Passau-Land@jobcenter-ge.de
mailto:Jobcenter-Passau-Land@jobcenter-ge.de
mailto:poststelle@passau.de
mailto:buergerbuero@passau.de
mailto:buergerbuero@passau.de
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94032 Passau 
Telefon: 0851/397 - 298 (Hotline) 

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 8.00 - 

16.00 Uhr; Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 

Möbel und Einrichtungsgegenstände 
 المفروشات 

Die Trödelbuam 
Wiener Straße 14 
94032 Passau (Innstadt) 
Montag-Freitag 10:00 -18:00 Uhr / 

Samstag 10:00-14:00 Uhr 
Bushaltestelle: Auenweg (Linie 3/4) 
www.troedelbuam.de 
Gebraucht-Möbel-Markt 
Winzerleite 4  
94036 Passau 
Montag – Freitag 10:00 -18:00 Uhr / 

Samstag 9:00 -16:00 Uhr 
Bushaltestelle: Winzerleite (Linie 8/9/10) 
www.geb-moebel.de  
 
Tip Top Möbelmarkt 
Hötzdorf 5 
94116 Hutthurm  
Montag – Freitag 8:00 -18:00 Uhr / 

Samstag 9:00 -12:00 Uhr 
Busverbindung: Passau ZOB nach Hut-

thurm: Linien 6130/ 6135 
http://www.tiptop-moebel.de  
 
Mömax 
Steinbachstraße 15 
94036 Passau (Auerbach) 
Montag – Freitag 9:00 -19:00 Uhr / 

Samstag 9:00 -18:00 Uhr 
Bushaltestelle: Holzmannstraße (Linie 

7/8/9/10) oder Hacklstein (Linie 
8/9/11) + Fußweg! 

www.moemax.de/filiale/moemax-passau/
PX 

 
Ebay-Kleinanzeigen: 

www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen 
Facebook: „VERSCHENK´S PASSAU“ 

und „Zu Verschenken - Passau und 
Umgebung“ 

 

Beratungsangebote  للحصول على المشورة 

Integrationsteam Passau فريق االندماج 

Rathausplatz 2 
94032 Passau 

 
Sandra Wagner-Putz  
sandra.wagner-putz@Passau.de  
Tel: 0851 396-579 oder 0151 11195181  

 
Anna Lippl  
anna.lippl@Passau.de  
Tel: 0851 396-567 oder 0151 18840305  

 
Alexander Lange  
alexander.lange@Passau.de  
Tel: 0851 396-567 oder 0151 14337492 

 
Facebook: https://www.facebook.com/

IntegrationStadtPassau/home 
 
Koordinierungsstelle Ehrenamt Asyl 

Passauer Land 
Ansprechpartner für den Landkreis Pas-

sau nördlich der Donau: 
Caritasverband für die Diözese 
Passau e. V. كاريتاس 
Beate Heindl 
Steinweg 8, 94032 Passau 
Telefon: 0851 38366-13 
Fax: 0851 38366-25 
E-mail: beate.heindl@caritas-
passau.de 

 
Ansprechpartner für den Landkreis Pas-

sau südlich der Donau: 
Diakonisches Werk des Evang.-Luth. 

Dekanatsbezirk Passau e.V. 
Maximilian Gerleigner 
Nikolastraße 12b 
94032 Passau 
Telefon: 0851 / 5606-150 
Fax: 0851 / 5606-160 
E-mail: ehrenamt@diakonie-
passau.de 

 
Gemeinsam leben und lernen in Europa 

e.V. 
Leopoldstraße 9 
94032 Passau 
Telefon: 0851/ 2132740 
Fax: 0851 / 2132739 
E-Mail: info@gemeinsam-in-europa.de  

http://www.troedelbuam.de
http://www.geb-moebel.de
http://www.tiptop-moebel.de
http://www.moemax.de/filiale/moemax-passau/PX
http://www.moemax.de/filiale/moemax-passau/PX
http://www.kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen
mailto:sandra.wagner-putz@Passau.de
mailto:anna.lippl@Passau.de
mailto:alexander.lange@Passau.de
https://www.facebook.com/IntegrationStadtPassau/home
https://www.facebook.com/IntegrationStadtPassau/home
mailto:beate.heindl@caritas-passau.de
mailto:beate.heindl@caritas-passau.de
mailto:ehrenamt@diakonie-passau.de
mailto:ehrenamt@diakonie-passau.de
mailto:info@gemeinsam-in-europa.de
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الرعاية الطبية قبل, خالل وبعد طلب 
  اللجوء
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خالل الخمسة عشرا شهراً األولى من اإلقامة,  تتحمل 

 المقاطعات و البلديات نفقات 

الرعاية الصحية المترتبة على االجئين وطالبين اللجوء. خالل 

 هذا الوقت يمتلك 

االجئين حق محدود في الرعاية الطبية. باستثناء في حاالت 

 خطرة التي تحتاج    

 للمعالجة بسرعة مثل )حادث دراجة(.

من قانون خدمات طالبي  1,5 §§هكذا ينصون الفقرتين  

 اللجوء في حد المعالجة

للتخلص من األمراض الشديدة وحاالت „

( وتقديم خدمات أخرى في حال  AsylbLG §1الفقرة) “األلم

 لتأمين الحالة الصحية „ما كانو ضروريين 

الالجئين الذين يريدون اإلستفادة من خدمة طبية )زيارة طبيب 

 األسنان مثالً(, يجب 

عليهم مسبقاً تقديم طلب تحويل طبي من المركز الطبي المسؤل 

لكل خدمة طبية على حدى. في النهاية يقرر الموظف المسؤل 

 في المركز الطبي في مدى أهمية المعالجة الطبية.

المعالجات الطبية المخطط لها في المشفى لالجئين  :4مالحظة 

 )العمليات( من 

الممكن أن يتم عليها بعض التكاليف اإلضافية )أجور النقل 

 مثالً(

لألسف  اليوجد قواعد ثابتة, من يقوم بدفع هذه التكاليف, لذلك 

 من الضروري مقدماً تطبيق تسوية لتكاليف العالج.

غالباً ماتظهر مشاكل كبيرة عند الالجئين في :  6مالحظة 

 حاالت المعالجة النفسية.

من طرف بسبب طول فترة اإلنتظار, ومن طرف بسبب 

صعوبة التفاهم بين المريض والطبيب وغالباً مايتم إستدعاء 

 مترجم.

بعد الخمسة عشر شهراً األولى يتقلى الالجئين من مركز 

المدينة قائمة بأسماء كل شركات التأمين الصحي ويستطيعون 

 أختيارشركة التأمين الخاصة بهم , بعد ذلك 

سيحصلون  على بطاقه التأمين الصحي الشخصية وابتدأً من 

هذه اللحظة سيكونون مأمنين شخصياً غير متأثرين بقرارات 

 المركز الصحي قط وال محدودين في حقوق الرعاية الطبية.

لقائمة التالية من الروابط ونقاط االتصال ينبغي أن تكون عونا 

 :في جميع المسائل المتعلقة بالصحة والمرض

 AOK SERVICEمعلومات للمهاجرين 

business.de/bayern/zuwanderung-www.aok 

 germany.com-www.healthinsurance 

 منشورات وزارة الصحة 

Deutsch: http://www.bmg.bund.de/

fileadmin/dateien/ 

Publikationen/Gesundheit/Broschueren/

Ratgeber_Asylsuchende/

Ratgeber_Asylsuchende_dt.pdf 

 Englisch: http://www.bmas.de/

SharedDocs/Downloads/ 

-bund-bmg-Schwerpunkte/neustart-DE/PDF

-rat 

-asylsuchende-fuer-gesundheit-geber

english.pdf?__ 

blob=publicationFile&v= 

  هذه الصفحة تحوي على معلومات مختلفة في مجال

 الصحة في عدة لغات

http://www.migesplus.ch/wegweiser/

gesundheitswegweiser 

 القاموس المصور ومساعد الترجمة للصيدلية 

umschau.de/media/-http://static.apotheken

gp/article_ 

bildwoerterbuch.pdf615272/    

الحب الجنس الحمل 
  ..… والشراكة

http://www.healthinsurance-germany.com/
http://www.migesplus.ch/wegweiser/gesundheitswegweiser
http://www.migesplus.ch/wegweiser/gesundheitswegweiser
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الحب الجنس الحمل 
  ..… والشراكة
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الجنس والحياة المشتركة هما مواضيع حاسمة في الحياة 

 البشرية.

وألن القسم الكبير من االجئين هم مسلمين يجب ذكر مواضيع 

 الجنس, العالقات 

والزواج في هذا السياق والإلختالفات بين العادات في المجتمع 

 األلماني والتشاريع اإلسالمية.

 الجنس, الحياة المشتركة والزواج في المجتمع األلماني  . 1

في األساس يكون الجنس والحياة المشتركة في المجتمع األلماني 

 مسموح وليس له 

  عالقة في الزواج.

من المهم أن يكوك اإلنسان على دراية ان نواحي الجنس مثل 

اإلنجاب, المتعة, الهوية الجنسية والعالقات تعاش بشكل مختلف 

 في المجتمع األلماني عن مايعاش في المجتمع اإلسالمي.

في ألمانيا  يحق للإلنسان إختيار هويته الجنسية بنفسه  :مالحظة

هذا يعني أنه قادر على جنس شريكه في العالقة وتحديد طبيعة 

 العالقة إما أن تكون مثلية أو متباينة الجنس.

التمميز العنصري أو اإلساءة لشخص بسبب هويته أو توجهه 

 الجنسي هي قضية يعاقب عليها القانون األلماني.

هذا يجب أن يكون واضح لالجئ بشكل جيد وإال سيكون له 

 عواقب على حياة العائلة بأكملها.

 الزواج والحياة الزوجية 

في ألمانيا تحدد المرآة إن كانت ترغب في الزواج من شخص 

 ما وال يحق ألحد أن يمارس عليها أي نوع من الضغوطات.

أما عن قضية دور المرآة والرجل في الحياة الزوجية فالمرآة 

 تملك نفس الحقوق والواجبات التي يملكها الرجل.

ففي المجتمع األلماني ال يتم النظر للرجل على أنه الشخص 

الذي يأمن للعائلة ملتزمات الحياة والذي يتحمل مسؤولية 

 الزوجة واألطفال.

فالمرأة لها نفس الحقوق ويمكنها العمل تماماً مثل الرجل وال 

 تقف أهمية دورها في العائلة عند تربية األطفال. 

العنف ضد المرآة وضربها ممنوع ويعد جريمة يعاقب عليها 

 القانون.

عندما يشعر المرء بحاالت عنف منزلي يمكن له التواصل مع 

 الشرطة وطلب المساعدة.

 . منع الحمل  2 

المركز الصحي المسؤل في المدينة  يقدم إرشادات لمواضيع 

 الجنس ومنع الحمل.

 في حاالت صعوبة التفاهم يمكن استدعاء مترجم للمساعدة.

في أغلب األحيان يتحمل المكتب االجتماعي المسؤل  تكاليف 

 المترجم.

عدا عن ذلك هناك في باساو ثالث مراكز أخرى يقدمون 

 إرشادات ومشورات مجانية.

قد تكون مسئلة تحمل مصاريف مواد منع الحمل مشكلة بالنسبة 

لالجئين عادة مايتم تحمل هذ المصاريف من قبل شركات 

 التأمين الصحية والمراكز االجتماعية للنساء تحت سن العشرين.

النساء الذين يزيد عمرهم عن العشرين عاماً يجب عليهم تحمل 

 هذه المصاريف بنفسهم.

عدا عن ذلك تقدم مراكز إرشادات الحمل عادًة الواقي الذكري 

 .مجاناً 

مليون 1أن بلدية ميونخ بوضع ميزانية تصل إلى  :جدير بالذكر

يورو لتقديم مواد منع الحمل بالمجان للناس الذين ال 

 يستطيعون شراءها.

  

القائمة التالية تقدم عناوين مراكز تقدم إرشادات في مجاالت 

 :الحمل والجنس

Gesundheitsamt Landratsamt Passau 

Passauer Straße 33 

91114 Fürstenzell 

Tel.: 08502 9131-0 

-gesundheitsamt@landkreisMail: -E

passau.de 

Pro Familia Beratungsstelle Passau 

Leopoldstraße9 

91126 Passau 

Tel.: 0851 53121 

 passau@profamilia.deMail: -E 

DONUM VITAE 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 

Schwangerschaftsfragen 

Bahnhofstraße 32 

mailto:gesundheitsamt@landkreis-passau.de
mailto:gesundheitsamt@landkreis-passau.de
mailto:passau@profamilia.de
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91126 Passau 

Tel.: 0851 37362 

 bayern.de-vitae-passau@donumMail: -E 

Caritasverband 

Kath. Beratungsstelle für 

Schwangerschaftsfragen 

Ludwigsplatz 3 

91126 Passau 

Telefon: 0851 9664695 

-info@schwangerenberatungMail: -E

passau.de 

 :عروض ومشاريع  أخرى في مجال الصحة 

 مشروع للنساء الالجئات

Projekt für geflüchtete Frauen: 

 bayern.de-www.lia 

Zanzu.de - Webportal der BZgA 

هذا الموقع متوفر في ثالثة عشر لغة ويقدم شرح بسيط 

ومعلومات في مواضيع الحمل, الوالدة ومنع الحمل ويشرح 

 الحقوق والواجبات األلمانية في هذا المجال

 www.zanzu.de 

 مع مهاجرين إلى مهاجرين  -الثقافات الصحية في بايرن

MiMi Bayern: Mit Migranten für Migranten – 

Interkulturelle 

Gesundheit in Bayern 

في هذا المشروع يعمل خبراء في علوم الصحة والمجتمع بشكل 

مشترك مع مهاجرين مهتمين إليجاد أفضل الطرق لوصول 

 المهاجرين لعروض الخدمات الصحي.

مع مهاجرين إلى مهاجرين هو أيضاً شعار ومفهوم المشروع 

 والهدف منه هو تأهيل مهاجرين ليكونو وسطاء الثقافة الصحية.

المهاجرين المؤهلين سيقومون بإيصال المعلومات عن النظام 

الصحي األلماني ومواضيع أخرى عن الصحة مثل الغذاء 

 الصحي, الصحة النفسية, مخاطر 

التدخين والكحول,,,, وإلخ.. للمهاجرين القادمين من بالدهم 

 وبلغتهم.

 :للمزيد من المعلومات عن المشروع

zentrum.de/-medizinisches-http://www.ethno

index. 

php?

option=com_content&view=article&id=36  

Seit 2017 gibt es zum MiMi-Projekt auch 

eine 

Koordinierungsstelle für Stadt und Landkreis 

Passau: 

Gesundheitsamt im Landratsamt Passau: 

Kompetenzzentrum für 

Gesundheitsförderung und Prävention 

Petra Müller 

petra.mueller@landkreis-passau.de 

Tel. 0851-397830 (Do 10-14 Uhr) 

 :المعلومات متوفرة في عدة لغات

-null-http://www.schwangerArabisch: 

 promille.de/ar/ 

-null-http://www.schwangerEnglish: 

 promille.de/en/ 

-null-http://www.schwangerSerbia: 

 promille.de/sr/ 

-null-http://www.schwangerRussia: 

 promille.de/ru/ 

 

 

 

mailto:passau@donum-vitae-bayern.de
mailto:info@schwangerenberatung-passau.de
mailto:info@schwangerenberatung-passau.de
http://www.lia-bayern.de/
http://www.zanzu.de/
http://www.schwanger-null-promille.de/ar/
http://www.schwanger-null-promille.de/ar/
http://www.schwanger-null-promille.de/en/
http://www.schwanger-null-promille.de/en/
http://www.schwanger-null-promille.de/sr/
http://www.schwanger-null-promille.de/sr/
http://www.schwanger-null-promille.de/ru/
http://www.schwanger-null-promille.de/ru/
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 األنشطة الثقافية والترفيهية : 



55 

لقد قمنا خالل لقاء مع عدة منظمات في باساو بجمع معلومات 

 عن العروض والنشاطات الترفيهة التي يقدموها لالجئين.

هنا تجدون قائمة العروض المتوفرة حالياً, هذه القائمة غير 

 شاملة ! عدا عن ذلك 

يجب عليكم السؤال بشكل دوري عن ما إذا كانت هذه العروض 

 سارية بعد أو جرى أي تعديل على الزمان أو المكان. 

Info Asyl Passau 

فريق مهتم بأمور اللجوء ويقدم عروض ونشاطات ترفيهية 

 لالجئين, المعلومات والمناسبات مترجمة بعدة لغات.

 asyl.de-www.info 

facebook: Info Asyl Passau     

 asyl.de-mail@info 

beto-app 

موقع مجاني لتقديم خدمات أو البحث عن مساعدة مثل البحث 

عن مساعد في تعلم اللغة. االجئين يمكنهم تقديم خدمات مثل 

 الترجمة للغة العربية

Constanze Seibel & Julia Lohfink 

Theresienstraße 8 

94032 Passau 

  app.org-info@beto 

http://beto-app.org + facebook     

AsylCafè Passau n.e.V. 

يلتقى الالجئين مع أهالي باساو كل ثاني  AsylCafèفي 

أربعاء من الساعة الخامسة وحتى السابعة, لتقديم المساعدة 

 لالجئين في تعلم اللغة, ترجمة البريد وفي البحث عن منزل.

 وأحياناً يتوفر بطاقات سينما أو متحف مجانية.

 www.asylcafe.blogspot.com 

Facebook: AsylCafè Passau n.e.V.   

 asylcafe@googlemail.com 

Chancen gestalten - Chances Passau 

Chancen gestalten  هو فريق مهتم بأمور االجئين في

 المدرسة المهنية والتعليم.

;passau@chancengestalten.org  

 https://www.facebook.com/ChangesPassau 

 www.chancengestalten.org 

Cook with the world – 

Hochschulgruppe 

 الطبخ مرة في األسبوع.

14666 -7111217 

Freiwillige Feuerwehr Grubweg 

 info@ffpassau.de 

1164-12241  

Gemeinsam Leben und Lernen in 

Europa e.V.: 

لقاءنا النسوي العالمي يقام مرة في الشهر يقدم خالله سهرات 

ثقافية, زيارة مناطق مميزة في باساو والعديد من النشاطات 

 الجماعية.

في مشروعنا أطبخ معي نقوم بتحفيذ الشباب وكبار السن للطبخ 

 سويًة.

 سنوياً نقوم بتنظيم أفالم ومناسبات ثقافية.

عدا عن ذلك نقوم بتقديم المشورات واإلرشادات لالجئين, تنظيم 

 موعد يتم بعد التواصل.

مزيد من العلومات لكل مناسبة ومشروع على حدا تجدونهن 

 على الصفحة األلكترونية.

 europa.de-in-www.gemeinsam 

Tel.: +49-(0)851-2132738     

Initiative „Brücken für den Frieden 

Vilshofen“ 

 جسور للسالم في فيلسهوفين

الهدف تعزيز التواصل وتحسينه بين السكان الجدد والقدامى في 

المدينة من خالل إقامات إحتفاالت في المدينة أو لعبة كرة القدم 

 مثالً 

Herr Werner Geiger, Frau Rosemarie 

Neumann 

 wernergeiger@hotmail.com 

1464 – 69191671  

Kinderschutzbund Passau 

 إتحاد حماية األطفال في باساو

http://www.info-asyl.de/
mailto:mail@info-asyl.de
mailto:info@beto-app.org
http://www.asylcafe.blogspot.com/
mailto:asylcafe@googlemail.com
mailto:passau@chancengestalten.org
https://www.facebook.com/ChangesPassau
http://www.chancengestalten.org/
mailto:info@ffpassau.de
http://www.gemeinsam-in-europa.de/
mailto:wernergeiger@hotmail.com
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لألطفال بين سن الرابعة  “أرقص معي„مشروع   :العروض هي

 والثامنة

 ,Zeughaus, Passau  :)المكان

Schießgrabengasse12) 

 برنامج العطلة في القصر,قهوة العائلة.

Samstag 10:00 – 41:11 Uhr (Kinderstube 

KSB)  

Dienstag 08:30 – 46:21 Uhr (Kinderstube 

KSB) 

Dienstag 15:00 – 47:11 Uhr (Büro KSB) 

Nikolastraße 9 (im 1. Stock); 94032 Passau 

Telefon: 0851/2559 

Telefax: 0851/4905843 

 passau.de-mail@kinderschutzbundEmail:  

 passau.de-www.kinderschutzbundInternet:  

Ökumenischer Unterstützerkreis Asyl 

العرض لقاء في أوقات الفراغ مع الالجئين القصر و تنظيم 

النشاطات, لعب كرة القدم كل يوم أربعاء, ثالث أو أربع نزهات 

 منطمة في السنة.

 unterstuetzerkreis.asyl.passau@gmail.com 

+ Facebook   asyl.de/-http://www.info 

Welcome Dinner Passau 

مواعيد لقاءات الطبخ الجماعي والنزهات سيتم نشرها على 

 الفيس بوك.

https://www.facebook.com/

 WelcomeDinnerPassau/?fref=ts 

 Passau@gmx.de-Dinner-Welcome 

Zeughaus Passau – Jugendzentrum 

 سنة 67لقاء مفتوح للشباب والبالغين حتى عمر 

Streetworker Ralf Grunow 

 Ralf.Grunow@passau.de 

Schießgrabengasse 12, Passau 

1464 – 64496646 

 :عروض الرياضة

Boxen Passau – Ruderting: 

 ruderting.de-info@boxen 

1471-2265519 

Sportverein Hacklberg: 

 hacklberg.de-info@spvgg 

1164-64676 

لتمكين الناس الذين اليملكون الكثير من المال االستفادة من 

 العروض الثقافية أيضاً 

 قمنا بإيجاد حل رائع لهم.

Kulturkarte Passau 

للناس الذين ال يكسبون المال الكافي سيتم تقديم العروض لهم 

بأسعار أرخص أو حتى مجاناً, التسجيل على البطاقة ضروري 

 لمرة واحدة رسوم البطاقة. €6) سيتم دفع مبلغ 

KuKa-Büro des AStA 

Universität Passau 

Innstraße 29, Zi. 160 

 unipassau.de-kuka@stuve 

1164 619 4971 

 https://kulturkartepassau.wordpress.com/ + 

Facebook 

Grundsätzlich ist es sicher auch sinnvoll, 

sich einen Überblick 

من الجيد اإلطالع على األندية الموجودة في المنطقة والحصول 

 على فكرة عن عروضهم.

قائمة األندية الموجودة في باساو تجدونها على الصفحة 

 األلكترونية للمدينة.

 هنا تجدون قائمة لروابط بعض العروض.

 :الرياضة وأقات الفراغ

http://passau.de/LebeninPassau/

 SportundFreizeit.aspx 

 :الفن والثقافة

 http://passau.de/LebeninPassau/Kultur.aspx 

 :مناسبات

http://passau.de/LebeninPassau/

mailto:mail@kinderschutzbund-passau.de
http://www.kinderschutzbund-passau.de/
mailto:unterstuetzerkreis.asyl.passau@gmail.com
http://www.info-asyl.de/
https://www.facebook.com/WelcomeDinnerPassau/?fref=ts
https://www.facebook.com/WelcomeDinnerPassau/?fref=ts
mailto:Welcome-Dinner-Passau@gmx.de
mailto:Ralf.Grunow@passau.de
mailto:info@boxen-ruderting.de
mailto:info@spvgg-hacklberg.de
mailto:kuka@stuve-unipassau.de
https://kulturkartepassau.wordpress.com/
http://passau.de/LebeninPassau/SportundFreizeit.aspx
http://passau.de/LebeninPassau/SportundFreizeit.aspx
http://passau.de/LebeninPassau/Kultur.aspx
http://passau.de/LebeninPassau/Veranstaltungen/WiederkehrendeVeranstaltungen.Aspx
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Veranstaltungen/

 WiederkehrendeVeranstaltungen.Aspx 

 :عروض ضواحي مدينة باساو تجدونها على الصفحة

passau.de/Kultur/-http://landkreis

Kulturreferat.aspx 

  

في باساو يوجد العديد من األندية والتجمعات الثقافية, إليكم لمحة 

 عنها.

 التجمع الياباني األلماني 

 /http://www.djg.passau.de 

 djg.passau@gmx.net 

 التجمع اإليطالي األلماني 

 /passau.de-http://www.dig 

 passau.de-vorstand@dig 

 التجمع النمساوي األلماني 

 krems.de-www.passau  ,-www.passau

krems.at  

 passaukrems@gmx.net 

 التجمع التركي األلماني 

 bayern.de-passau@dtg 

 bayern.de-www.dtg 

 التجمع الهنغاري األلماني 

 /http://www.duf.passau.de 

 amandadropalla@gmx.de 

 التجمع األلماني الروسي 

 /passau.de-http://www.drg 

 passau.de-post@drg 

  التجمع األلماني اإليراني 

 http://www.digp.de 

info@digp.de 

 التجمع األلماني اإلسباني 

 /passau.de-http://www.dsg 

 passau.de-hola@dsg    

http://passau.de/LebeninPassau/Veranstaltungen/WiederkehrendeVeranstaltungen.Aspx
http://passau.de/LebeninPassau/Veranstaltungen/WiederkehrendeVeranstaltungen.Aspx
http://landkreis-passau.de/Kultur/Kulturreferat.aspx
http://landkreis-passau.de/Kultur/Kulturreferat.aspx
http://www.djg.passau.de/
mailto:djg.passau@gmx.net
http://www.dig-passau.de/
mailto:vorstand@dig-passau.de
http://www.passau-krems.de/
http://www.passau-krems.at/
http://www.passau-krems.at/
mailto:passaukrems@gmx.net
mailto:passau@dtg-bayern.de
http://www.dtg-bayern.de/
http://www.duf.passau.de/
mailto:amandadropalla@gmx.de
http://www.drg-passau.de/
mailto:post@drg-passau.de
http://www.digp.de/
mailto:info@digp.de
http://www.dsg-passau.de/
mailto:hola@dsg-passau.de
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 معلومات ثقافية 
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 التواصل الثقافي....

كلما زداد اإلختالف بين ثقافة الشخص والثقافة األجنبية, كلما 

 زدادت أهمية الوعي لتحقيق التعايش الناجح بين الثقافات.

القناعات الشخصية,  :اإلختالف الثقافي ينشأ من خالل 

اإلنتساب, النضة إلى العالم, القيم والمعايير, دور العائلة, 

 السلوك و طريقة التفكير.

 حقائق مختلفة...  __ثقافات مختلفة 

إيصال الفكرة الصحيحة للشخص المقابل لنا ليس باألمر السهل. 

 الثقافة التي نعيشها تخلق لنا نظام يومي منتظم في حياتنا.

ال أحد منا يستطيع فهم الحقائق المحية به كما يقوم شخص آخر 

 بفهمها. كل شخص منا يفسر البيئة المحيطة به لنفسه.

  “نظارة ثقافية „نحن ننظر للعالم من خالل 

أنماط التعامل التي أعتدنا عليها والمعروفة لنا  :النظارة الثقافية

  “طبيعية „محفوظة في رؤسنا على أنها 

اإلختالفات و األشياء الغريبة في الثقافات األجنبية نقوم 

 بتخزينها على شكل تعميمات, مايسمى بالصور النمطية.

نحن كبشر نحتاج هذه الصور النمطية لنتمكن من العيش في 

عالمنا  المعقد. هذا يعني أنه من الطبيعي أن نحاول خلق صورة 

في رؤسنا عن طريق المظهر الخارجي مثل )الجنس, لون 

 البشرة, المالبس( لفهم سلوكيات الشخص اآلخر.

 :التعميمات التالية هي عن المانيا و المجتمع األلماني

 الحفاظ على المواعيد 

 اإلنضباط و الحفاظ على المواعيد 

 يرتدون البنطال الجلدي و يأكلون مخلل الملفوف 

 يشربون الكثير من البيرة 

 يملكون كالب 

 جميعهم شقر و جميلين 

 نازيين 

من المؤكد أنكم الحظتم من خالل القراءة أن هذه الصفات ال 

تنطبق على جميع األلمان ولكن هذه مجرد تعميمات وغالباً 

 ماتلمس حقائق خاطئة.

ماتلمس حقائق خاطئة. ألن وجهة النظر هذه أخذت من تجارب 

 اآلخرين ودون القيام بتجارب شخصية.

 ) كل العرب الملتحيين هم إرهابيين(.    :مثال 

 الصور النمطية يعطون غالباً أحكام خاطئة.

لذلك من المهم أن يكون الشخص منفتح تجاه اآلخرين وتقبل 

 فكرة أن واحدة من التعميمات قد تكون في األساس خاطئة.

إذاَ أنظرو للشخص الواحد وقومو بتكوين أفكاركم الشخصية 

 عنه دون التسليم للتعميمات.

  :هنا قائمة بعض الروابط المفيدة

 hofstede.com/countries.html-https://geert 

 management.de-www.interkulturelles 

 network.de-www.intercultural 

 www.bamf.de 

 www.ikkompetenz.thueringen.de 

  http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 http://library.fes.de/fulltext/asfo/00686toc.htm 

 45التجمع ميونخ اإلسالمي قام بنشر كتاب تعليمات مؤلف من  

 “أهالً بكم في ألمانيا„صفحة للمهاجرين المسلمين تحت أسم 

هذا الكتاب هو دليل المهاجرين المسلمين إلى التعايش الناجح في 

ألمانيا. خصوصية هذا الكتاب أن التعليمات واإلرشادات التي 

يحويها مبرهنا إسالمياً. هذا الكتاب يحوي على شرح للمفاهيم 

 التالية.

 التحية 

 تعدد الديانات 

 التعليم في المانيا 

 العمل في المانيا 

 تاريخ المانيا 

 إحترام القانون 

 الكرامة اإلنسانية 

 إحترام الخصوصية 

 النظافة و الحفاظ على البيئة 

  .التسامح 

 روابط الكتاب

 باعربية: 

content / -muenchen.de/wp-http: / /www. i s lam

-Deutschland-in-Willkommen-uploads/2015/12/03

.Arabisch  pdf  

 باإلنكليزية 

content / -muenchen.de/wp-http: / /www. i s lam

-Deutschland-in-Willkommen-uploads/2015/12/03

English.pdf  

https://geert-hofstede.com/countries.html
http://www.interkulturelles-management.de/
http://www.intercultural-network.de/
http://www.bamf.de/
http://www.ikkompetenz.thueringen.de/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://library.fes.de/fulltext/asfo/00686toc.htm

