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 :حولمعلومات 

 اللجوء •

 مالال •

 الحافالت والقطارات •

   صحةال •

 تعلم األلمانية •

 المدرسة •

 رعاية األطفال •

 سكنال •

 العمل في ألمانيا •

 ة والمساعدةستشاراال •

 



 جوءالل 

 
 

Übersetzung speichern 
ا لمستقبلك في ألمانيا. المنشور المرفق لجوء شرًطا أساسي4 لجوء. يعتبر االعتراف في إجراءات اّل لقد وصلت إلى ألمانيا وتبحث عن اّل 

عليك القيام به. جبلجوء. كما يصف أيًضا ما ال زال يإجراءات اّل  ة بخطوةيشرح خطو  

 

 المفيدة:عناوين اإلنترنت 

  
 “First orientation for asylum seeker„ "التوجيه األول لطالبي اللجوء"نشرة معلومات 

في ألمانيا ودعم األولي والتي تهدف إلى تسهيل مهمة الالجئين في العثور على طريقهم  ،BAMFنشرة واضحة من 
  المتطوعين.

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-

asylsuchende.html 

 

 كتيب "مرحبًا بكم في ألمانيا"

بالعربية والبلغارية واأللمانية واإلنجليزية  ،في ألمانيا للمهاجرينة الحياة اليوميّ  التي تسّهل ،ائحالنصالعديد من 
  واليونانية واإليطالية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والتركية.

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-

deutschland.html?nn=1362950  
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  تطبيق "الوصول. رفيق لالجئين" 
ريع وجيه السّ الذين وصلوا إلى ألمانيا وهو رفيق للتّ الجدد ة لألشخاص اجات الفوريّ ة االحتيّ طبيق لتلبيّ تصميم التّ  تمّ 

  امل خالل األسابيع القليلة األولى.والشّ 
https://ankommenapp.de/  

 

 
 المنشور "الوصول. دليل للحياة في ألمانيا "

للوافدين الجدد باللغات األلمانية واإلنجليزية والفرنسية والعربية والباشتو والدارية والصربية واأللبانية  يتوجيهدليل 
  والمقدونية.

www.refugeeguide.de/downloaden-und-drucken/ 

 

 
   (BAMF) "األساسي أساس تعايشنا دستوركتيب "ال

ما هي االلتزامات التي يجب على ماذا تعني المساواة في ألمانيا؟ إلى أي مدى تذهب حرية التعبير وحرية الصحافة؟ 
الرجال والنساء، الذين  يروي ذلك،هذه األسئلة وغيرها. باإلضافة إلى  نالجميع مراعاتها؟ يقدم الكتيب إجابات ع

  .األساسي ومحتوياته دستورا بالشخصًي  ن العالقة التي تربطهمهاجر بعضهم بأنفسهم ع
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/ 

das-grundgesetz.html?nn=1367522  



 المال
 

 

 

 

  

مختلفة  ادارات هناك قد تكون الغرض،لهذا لحصول على أموال من الدولة في ألمانيا. ام طلب ييمكنك تقد لجوء،بصفتك الجئًا أو طالب 

 .لحصول على إعاناتل إلى مكتب الرعاية االجتماعية في هيرنهمسؤولة عن هذا. بعد وصولك يمكنك تقديم طلب 

مثل بدء العمل أو االنتقال من  الفور،على  التغييراتأنه يجب عليك دائًما إبالغ مكتب الرعاية االجتماعية بجميع  االنتباه الىيرجى 
  .المنزل

 مدينة هيرنه

  الشؤون االجتماعية مصلحة
Hauptstraße 241 

44649 Herne 

  

. يرجى تقديم تفاصيل حسابك إلى مكتب الرعاية يجب عليك فتح حساب في أحد البنوك هيرن،في األيام القليلة األولى بعد وصولك إلى 
 .ستتلقى أمواالً في بداية كل شهر في حسابك ذلكاالجتماعية. بعد 

 :البنوك التالية ممثلة في هيرنه. يمكنك اختيار أي بنك

 

 
 

 www.geoportal.herne.de//migration/?es=C153 

 

من مكتب الرعاية االجتماعية إلى مركز العمل أو من داخل مكتب الرعاية االجتماعية إلى تنتقل بعد حصولك على تصريح اإلقامة، 
 .مكتب الضمان األساسي

 !خدماتم طلب جديد للحصول على البعد ذلك تقديعليك سيتم إبالغك على الفور من قبل مكتب الرعاية االجتماعية ويجب 



لحافلة والقطارا         ا  

 
 

 

الحافالت والترام ومترو األنفاق وقطارات  الوسائل، الكثير من وسائل النقل العام في جميع أنحاء المدينة. وتشمل هذه على هيرن تتوّفر

 .الضواحي والقطارات

يمكنك توفير المال إذا اشتريت تذكرة شهرية بدالً من التذاكر الفردية. يحصل األشخاص ذوو  والقطار،بانتظام بالحافلة  تتنقلإذا كنت 
 .الدخل المنخفض ودعم الدولة على تذكرة مخفضة في هيرنه

لحصول على تذكرة مخفضة، ما يسمى بـ "التذكرة يمكنك من افيمكنك الحصول على تصريح  أساسيًا،إذا كنت تتلقى ضمانًا 
  :من مكتب الرعاية االجتماعية االجتماعية"،

 مدينة هيرنه

  الشؤون االجتماعية مصلحة
Hauptstraße 241 

44649 Herne  
 

 ظهًرا 12صباًحا حتى الساعة  8.30العمل: االثنين والثالثاء والخميس من الساعة  أوقات

Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 
  :نقطة ، فيمكنك الحصول على تصريح للحصول على تذكرة مخفضة من نقطة االندماجاالشخاص عند مركز الشغل إذا كنت أحد

  االندماج نقطة 

Heidstr. 2 

44649 Herne 

  

 12.30إلى  08.00والجمعة من  17.00إلى  08.00، الخميس من 15.30إلى  08.00العمل: االثنين والثالثاء واألربعاء من  أوقات

Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 
كل شهر. يمكنك العثور على عناوين مراكز التذكرة وشراء  زبناء، يمكنك الذهاب إلى أحد مراكز الستحقاقاالبعد الحصول على 

  في نشرة "تذكرتي". زبناءال

  .مسبقاأنه يتعين عليك دفع ثمن التذكرة بنفسك حيث أنها مخفضة  االنتباه الىيرجى 

فعليك  مجاورة،أن التذكرة صالحة فقط لمدينة هيرنه. لذلك إذا كنت ترغب في الذهاب إلى مدينة االنتباه الى يرجى  ذلك،باإلضافة إلى  
  شراء تذكرة إضافية! 

 معك! أن تشتري تذكرة صالحة وتحملهاعلى من فضلك تذكر دائًما 

 

 



 

 الصحة
 

 

 

 

 

 

، فأنت بحاجة إلى شهادة عالج مكتب الرعاية االجتماعيةمن  إعاناتفي ألمانيا اختيار طبيبه الخاص. إذا كنت تتلقى  كل واحديمكن ل
عرض تلك اإلحالة طبي قبل أن تذهب إلى الطبيب. إذا أرسلك طبيبك بعد ذلك إلى أخصائي، فستتلقى إحالة من طبيب األسرة. يرجى 

  .أخصائي زيارة طبيبعندها فقط يمكنك  ذلك للموافقة عليها.مكتب الرعاية االجتماعية و على مباشرة

 مدينة هيرنه

 ون االجتماعيةالشؤ مصلحة
Hauptstraße 241 

44649 Herne 

 

  3440 16 02323 �  السيد كرافت:

 3541 16 02323 � السيدة كالين: 

  Fb41-asyl@herne.de: بريد اإللكترونيال

  
على تأمين صحي حصول للمن اختيارك تسجيل لدى شركة تأمين يجب عليك ال العمل،من مكتب الرعاية االجتماعية إلى مركز  نتقالفي حالة اال

 .وإبالغ مركز العمل بذلك

 

عند زيارة الطبيب. لم تعد  هاستقوم شركة التأمين الصحي الجديدة الخاصة بك بعد ذلك بإصدار بطاقة التأمين الصحي الخاصة بك. يمكنك تقديم
  .بحاجة بعد ذلك إلى شهادات العالج الطبي

 

 ها فرع في هيرنه:تحت الرابط التالي ستجد شركات التأمين الصحي التي ل

Übersetzung spei     chernhttps://www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/geschaeftsstellen/herne/ 

  

  ماذا تفعل في حالة المرض؟ 

  هل أنت مريض وتحتاج إلى طبيب؟ 

  العناوين األولى التي يمكنك االتصال بها: ستجدهنا أو طبيب األطفال.  عيادات اطباء األسرةاألسبوع يمكنك االتصال بأيام خالل 

 

 :أجنبية لغات يتحدثون أطباء عامون

 

Dr. med. Stephan Altmann: Edmund-Weberstraße 196, 44651 Herne. � 0 23 23 / 3 21 16. االنجليزية 
 

Dr. med. Hamid Amiri: Gerichtsstraße 19, 44649 Herne. � 0 23 25 / 7 05 14. 
, الداري, االسبانية, الروسية, االردو, الباستو االنجليزية  

 

Dr. med. Atilla Cintosun: Heinrichstraße 11, 44623 Herne. � 0 23 23 / 5 30 25. التركية 
 

Dr. med. Ralf Dammhayn: Hauptstraße 304, 44649 Herne. � 0 23 25 / 79 76 52. االنجليزية 
 

Dr. med. Vladimir Dridger: Unser-Fritz-Straße 156, 44653 Herne. � 0 23 25 / 5 12 26. الروسية 
 

Dr. med. Elena Zerr, Olena Paltseva: Königstr. 27-29, 44651 Herne. � 02325 / 3 31 34.االكرانية ,الروسية 
 



 

Dr. med. Anas El-Sabbagh: Bahnhofstraße 13, 44623 Herne. � 0 23 23 / 5 18 93. العربية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlef Feldkamp: Bielefelder Straße 4, 44625 Herne. � 0 23 25 / 44 45.االنجليزية 
 

Dr. med. Grüneberg, Mehring & Stunde: Hauptstraße 375, 44653 Herne. � 0 23 25 / 7 02 70. االنجليزية 
 

Dr. med. Wolfgang Hettwer: Regenkamp 105, 44625 Herne.  � 0 23 23 / 4 56 13. الفرنسية ,االنجليزية 
 

Dr. med. Andrea Hofer: Bielefelder Straße  137, 44625 Herne. � 0 23 25 / 94 07 77. االنجليزية 
 

Dr. med. Farshbaf Homayon: Hauptstraße 34, 44651 Herne. � 0 23 25 / 3 11 92. الفارسية ,االنجليزية 
 

Dr. med. Martin Nusser: Kirchstraße 4, 44627 Herne. � 0 23 23 / 96 30 01. الفرنسية ,االنجليزية 
 

Dr. med. Samir Othman: Roonstraße 35, 44629 Herne. � 0 23 23 / 8 27 27. االنجليزية ,العربية 
 

Dr. med. Steidel & Seidl: Castroperstraße 357, 44627 Herne. � 0 23 23 / 3 14 80. االنجليزية 
 

Dr. med. Jolanta Wolska-Mazul: Flottmannstraße 30, 44625 Herne. � 0 23 23 / 4 30 70. البولندية 
 

 

 :أجنبية لغات يتحدثون أطباء األطفال

 

Dr. med. Ammar Najar: Edmund-Weberstraße 193, 44651 Herne. � 0 23 25 / 90 29 02. 
 التركية, اإلنجليزية, العربية, األلبانية,
 

Dr. med. Schrader & Schulenburg: Neustraße 7, 44623 Herne. � 0 23 23 / 5 15 29. االنجليزية 
Paedicum Ruhrkidz  ،الجمعية المتخصصة في طب األطفال والمراهقين والطب النفسي لألطفال والمراهقين ،  

Dr. Lars Vogler, Guido Bürk, Christine Bantje: 
  هيرنموقع 

 Bahnhofstraße 104, 44629 Herne  
 الروسية، التركية، األلبانية، اإلنجليزية، العربية

   فانا، موقع
 Wanne, Gerichtsstrasse 1, 44649 Herne    

  .من مايوابتداء اإلسبانية  العربية، الكردية،التركية، اإلنجليزية،  األوكرانية، الروسية،
 

أطباء تكون خدمة طوارئ  والمتخصصين،ألطباء األسر العاجلة خارج ساعات الدوام الرسمي  ةالضروريّ  غير ةحاالت الطارئالفي 
  :في أي مكان في ألمانيا على الرقم التالي تصال بهمهي المسؤولة! يمكنك اال األسر

 



 

. إذا كنت مريًضا لدرجة ال تسمح لك عيادة الطوارئ في المستشفى اإلنجيلي في هيرنهسيساعدك هذا الرقم ويرتب لك موعدًا في 
 بزيارتك في المنزل وعالجك.بزيارة العيادة، فسيقوم طبيب من خدمة الطوارئ طبيب األسرة 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Wiescherstraße 24 ، في EvK Herneللمستشفى اإلنجيلي على يسار المدخل الرئيسي  الطوارئ،عيادة 
طبيب العائلة أو األخصائي. يمكنك الوصول إلى خدمة الطوارئ الطبية على بسببها متاحة لجميع األمراض التي عادة ما تزور فهي 

  .وهو يعمل بدون رمز المنطقة وهو مجاني ألمانيا،. الرقم صالح في جميع أنحاء 116117الهاتف 
  

 الطوارئ: عيادةعمل  أوقات

 مساءً  22.00مساًء حتى  18.00اإلثنين والثالثاء والخميس: 

 مساءً  22:00ظهراً حتى  13:00األربعاء والجمعة: من 

  مساءً  22:00صباًحا حتى  8:00السبت واألحد: 
 

ج، يجب عليك تسليم الشهادة إلى الطبيب أو يجب على الطبيب االتصال بمكتب الرعاية االجتماعية عبر الهاتف وطلب شهادة بعد العال
 العالج.

 بوعنهاية األس ةالعمل وفي عطل أوقاتالرعاية الصحية لألطفال خارج 

توجد خدمة طوارئ لألطفال في عيادة األطفال في  ،األسبوعنهاية  ةوفي عطل أوقات العملبالنسبة لألطفال المرضى في هيرنه خارج 
  .116117الهاتف هذا عبر عيادتين للطوارئ للتواصل مع ال. ابوخوم وفي عيادة األطفال في غيلسنكيرشن بو

 ألطفال والشبابلخدمات طوارئ 

  ألطفاللطوارئ  جناح
Alexandrinenstr. 5 

44791 Bochum    

  
 العمل: أوقات

 مساءً  21.00 –مساًء  19.00        اإلثنين والثالثاء والخميس:

 مساءً  21.00 –مساًء  16.00                   األربعاء والجمعة:

  مساءً  21.00 -صباًحا  9.00                        السبت واألحد:
  

 Gelsenkirchen-Buerالطوارئ في عيادة األطفال والشباب  خدمات

Adenauer Allee 30 

45894 Gelsenkirchen  

  

 العمل: أوقات

 مساءً  22.00 –مساًء  19.00           اإلثنين والثالثاء والخميس:

 مساءً  22.00 –مساًء  16.00                      األربعاء والجمعة:

  مساءً  20:00 -صباًحا  9:00  الرسمية:السبت واألحد والعطالت 
  

 د الحياةالرعاية الصحية للحاالت التي تهدّ 
 

 112 على الرقم التالي: يرجى االتصال بخدمات الطوارئ الحياة،د في حاالت الطوارئ العاجلة التي تهدّ 

 

 ما يلي:العاجلة ة من أمثلة حاالت الطوارئ الطبّي 

 



 

 نفس الحادضيق التّ  •

 ةآالم الصدر الحادّ  •
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 

 واإلصابة  ةالحادث •

 خطر االنتحار الحاد   •

 المخدرات   حوادث •

 ة صدمة الحساسّي  •

 فقدان الوعي أو الغيبوبة  •

  لك المساعدة السريعة المنقذة للحياة.  قدمالتحكم في فرقة اإلطفاء، والذي ي بغرفةهذا الرقم  ربطكي

ة في مرفق االستقبال الطوارئ الطبّي  حاالتعن  مسؤولالفي مرفق االستقبال الخاص بك عن  الرعايةموظفي  سؤاليرجى  مالحظة:
 الخاص بك!

 خدمة طوارئ الصيدلية

خدمة ليلية أو خدمة طوارئ. يمكنك الحصول على معلومات حول خدمة الطوارئ في الصيدلية على مدار  تقدم الصيدليات أيًضا
 .(مجانًا من خط أرضي) 833 0022 0800الرقم   الساعة باالتصال على

ية لخدمة سنت / دقيقة). ستجد في الصيدليات إشعاًرا بشأن أقرب صيدل 69( 22833 اتصل عبر الرقممن فضلك من الهاتف النقال 
  بر الرابط على خدمة الطوارئ عر يمكنك العثو ذلك،الطوارئ. بدالً من 

https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche.  
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 تهتم بالالجئين األوكرانيين:  عياداتهذه ال

https://www.kvwl.de/ukraine-krieg/praxen.htm 

 

 الحمل / الوالدة

من  مولّدة/حق الحصول على قابلة الرضاعةأو حتى نهاية فترة  كل امرأة حامل وكل أم حتى األسبوع الثامن من عمر الطفلل ألمانيافي 
ل مكتب الرعاية االجتماعية تكاليف القابلة. . القابلة هي األخصائية في كل ما يتعلق بالحمل والوالدة والوقت بعد ذلك. يتحمّ هااختيار

 نفاسبالقابلة في أي وقت وطلب منها المساعدة. ستقدم لك المشورة بشأن جميع األسئلة المتعلقة بالحمل والوالدة وال يمكنك االتصال

 :والوقت بعد ذلك

 النظام الغذائي ونمط الحياة أثناء الحمل  -

 والجنس عالقةال  -

 لطفلا الستقبال التحضير  -

 إمكانيات التحضير للوالدة  -

 .أثناء الحمل وبعد الوالدة الدعم االجتماعي  -

 

 :القابالت في هيرنه اللواتي يمكنك زيارتهن

 

Ann-Kathrin Landsgesell 



 

� 01 77 / 4 96 71 67  
 ak.landsgesell@gmail.com البريد االكتروني .

 اللغات: األلمانية واالنجليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Häbel 

� 01 79 / 9 10 56 96  
   hebamme-linda@web.de البريد االكتروني:

 

Tanja Kalb 

� 01 70 / 4 04 33 21 

  (SMS)االتصال فقط عبرالرسائل القصيرة
 tanja.kalb@web.deالبريد االكتروني: 

 

Marion Adamczewski 

� 01 74 / 7 39 00 37  
 madamczewski@t-online.deالبريد االكتروني: 

 

Malgorzata Brandtner 

� 01 51 / 15 31 30 24 

  للغات: األلمانية والبولنديةا
 

Wiebke Bents 

� 01 51 / 10 63 21 30  
  wiebke.bents@web.deالبريد االكتروني: 

 

Marion Korte 

� 01 71 / 3 88 70 41 

 

 :القابالت األخريات في منطقتكتوافيك بمزيد من  جمعية القابالت المستقالت

 56 27 34 3 / 63 01 � شبكة القابالت

 

  :نهمركز القابالت في بوخوم / هير ساعدكسيللبحث عن قابلة 

� (0234) 9 77 30 - 55 

 

 مراكز استشارات الحمل والنزاعات
 

يمكنك طلب المشورة من مركز استشارات الحمل  طفل،إذا كنت حامالً وكان من الصعب التوفيق بين وضع حياتك الحالي ووالدة 
 .الحملنزاعات و

 :لتقديم المشورة مركزانفي هيرنه يوجد 

 

 مركز استشارات الحمل والنزاعات

 قسم اإلدارة الصحية لمدينة هيرنه
Ludwigstraße 14 

44649 Herne 

� 0 23 23 / 16 3253  
 info-schwangerenberatung@herne.deالبريد االكتروني: 

  



 

  العمل: أوقات
صباًحا  8.30مساًء والجمعة من الساعة  16.00ظهًرا إلى  14.00ظهًرا ومن  13.00صباًحا حتى  8.30اإلثنين والثالثاء والخميس من الساعة 

  ظهًرا. 13.00حتى 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 

   اكذوالستشارات لقضايا الزواج والشراكة والحياة ل مركز اإلنجيليال
  في منطقة الكنيسة في هيرنه  التابع ل دياكونيمركز االستشارات نزاعات الحمل 

Schaeferstr. 8 

44623 Herne 

� 02323 - 530 48  

  info@evberatherne.deالبريد االكتروني: 

  
   العمل: أوقات

 .12.00 -صباًحا  9.30 من الثالثاء ،12.30 -صباًحا  8.30من االثنين إلى الجمعة 

  

 التطعيمات في ألمانيا

 (مازان) مرض الحصبة

الحصبة إذا تم  مرض الحصبة. أنت محمي من ضد مرضيجب أن يتمتع جميع األشخاص الذين يعيشون في سكن مشترك بحماية 
 .عدوى بنفسك في الماضيهذه التطعيمك مرتين ضد الحصبة أو كنت قد أصبت ب

. هذا يعني أنه حتى ألمانيافي  الحصبة مرض المدرسة إثبات تلقيحهم مرتين ضد يجب على األطفال الذين يرتادون رياض األطفال أو
تشير  هم.طعيمؤكد تاألطفال الذين تم تطعيمهم بالفعل في أوكرانيا يجب تطعيمهم مرة أخرى هنا في ألمانيا إذا لم يكن لديهم أي وثائق ت

  .غير ضار تماًما لألطفال من الناحية الصحية إلى أن هذا التطعيم المتكرر بوضوح لجنة التطعيم الوطنية في ألمانيا

 

 19-كوفيد 

، هناك إمكانية لتلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا. تقدم مدينة هيرنه عندنااللجوء  بحثون عنبالنسبة لألشخاص من أوكرانيا الذين ي
ضد مرض أيًضا في أماكن اإلقامة المشتركة. يتم أيًضا تقديم لقاحات  التطعيمات المجانية ضد كورونا. يتم تقديم لقاحات كورونا

  .الحصبة في بعض الحاالت

 وأطباء األطفال).العام  أطبّاءمن قبل األطباء المقيمين ( تتم جميع التطعيمات األخرى

  ة.يمكن أيًضا إجراء اختبارات فيروس كورونا مجانًا من قبل األطباء وفي جميع المكاتب الرسميكما 

 

 :عناوين اإلنترنت المفيدة

 دليل "كيف أساعد طفلي المصاب بصدمة نفسية؟" (ألماني)                         
                                 ألمور  واضيستهدف الدليل آباء األطفال الالجئين الذين يرغبون في معرفة كيف يمكنهم مساعدة أطفالهم إذا تعرّ                          

  . مروعة                          
www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK_Infomaterial/Ratgeber_Fl%C3%

BCchtlingseltern/20160408_BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_deutsch.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 اإلنجليزية

www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK_Infomaterial/Ratgeber_Fl%C3%

BCchtlingseltern/20160408_BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_englisch.pdf 

 

 
 

 مركز القابلة بوخوم / هيرنه                         
 والوالدة في المنزل والرعاية بعد الوالدة الميالد،ثيقة و الوالدة،ا قبل وساطة القابالت لرعاية م                         

https://www.hebammenzentrale-bochum.de/ 

 
 
 
 

 
 مرحبا بك في ألمانيا                        

 ة والمعلومات األساسيةعاية الصحيّ الرّ  مهّمة حول معلومات                        
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua 



 ةم األلمانيّ تعلّ 
 

 

 

 

 

 .من التواصل واالعتناء بنفسكبشكل أسرع ن فستتمكّ  وتتحدثها،ة بشكل خاص لالندماج. إذا كنت تفهم اللغة األلمانية مّ اللغة األلمانية مه

 

 .الغرضعروض مختلفة لهذا الستفادة من م اللغة األلمانية على وجه الخصوص في دورة اللغة األلمانية. يمكنك اتتعّل 

 .مجاًنا ستفادة منهاالتي يمكنك االواللغة األلمانية أساسّية في في هيرنه دورات  المدرسة الشعبيةنظم ت

 :للتسجيل يرجى التواصل مع

 

 )Volkshochschule Herne( في هيرنه المدرسة الشعبية

 :العملأوقات 
VHS  في المركز الثقافي  

Willi-Pohlmann-Platz1, 44623 Herne 

  مساءً  17.00 مساًء حتى 14.00: الثالثاء من 116الغرفة 
  
 

VHS  في المبنى الواقع على الحلبة الخضراء 

Wilhelmstr. 37, 44649 Herne   

 ظهًرا 12:00صباًحا حتى  9:00: األربعاء من 104الغرفة 

 

  Elisabeth Schlueter � 0 23 23 16 2814 إليزابيث شلويتر :ةمسؤولال
 elisabeth.schlueter@herne.deالبريد االكتروني: 

 

 .يرجى تحديد موعد وإحضار قناع أو دليل على التطعيم أو اختبار كورونا،بسبب جائحة 

 :تحت الرابط التالي ستجد المزيد من العروض لتعلم اللغة األلمانية

 

 
 

 

www.herne.de/PDF/Bildung/Deutsch-sprechen-Übersicht_Juni.pdf 

 

 

ساري المفعول من  إذن تحتاج إلى الندماج،ل التابعة الندماج. للمشاركة في دورةل التابع يمكنك أيًضا تعلم اللغة األلمانية في دورة لغة
  (BAMF) للهجرة والالجئين تحاديالمكتب اال

 :ما يليتبع الهذا الغرض 

  
 :العنوان التاليللقبول للمشاركة في دورة االندماج على وإرساله الطلب  ملءيرجى  .1

 
 المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

 المكتب اإلقليمي في بوخوم

  )Erdoğrul( السيد اردوغرول
Alleestraße 165   

44793 Bochum     

  

  

  



  

  

  

  

    

 !نموذج التسجيل عبر اإلنترنت تحت رمز االستجابة السريعة هذاالحصول على أو لتنزيل  ةتجد االستمار

 

 

Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 

حدد ي، يرجى إبالغ مستشارك في مركز العمل بهذا األمر. سBAMF  للهجرة والالجئين تحاديالمكتب اال بعد الحصول على موافقة من

   (HerEin)مركز تصنيف هيرن لك موعدًا في 

عنوان البريد اإللكتروني  عن طريق ، فيرجى طلب موعد مباشرةً من مركز تصنيف هيرن(جوبسنتر)مركز العمل  لدىإذا لم تكن 

  :BAMFنسخة من موافقة ب ذلك أدناه ويرجى إرفاق

  herein@herne.deالبريد االكتروني: 

 

عن طريق البريد اإللكتروني لتقييم مهاراتك اللغوية وللتسجيل في دورة  مركز تصنيف هيرنسوف تتلقى موعدًا في  .2
 . االندماج

3. Übersetzung speichern 

  مدينة هيرنه 
   التكميليقسم المدرسة والتكوين 

 )HerEinمركز تصنيف هيرن (

Hauptstraße 241,  
 مدخل ب  

44649 Herne     

� 0 23 23 / 16 46 57  
 herein@herne.de البريد االكتروني:

www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/Integrationskurse/ speichern  
 

 المشاركة في دورة لغة االندماج وشهادات الحضور والشهادات. حقجميع األدلة الموجودة في هذا المجلد، مثل:  ترتيبيرجى 

 :عناوين اإلنترنت المفيدة

 

 "اللغة األلمانية "خطوات أولى في ألمانيا لتمارين فيمسلسل صغير ل

 .للمحادثة في األخير مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة حول المواقف اليومية بلغة ألمانية سهلة الفهم مع تمارين
   

 www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/mse/deindex.htm 

 

  
 "اللغة األلمانيةفي  دخلم" VHSتابع ل  تطبيق

 .اللغة األّولي في دعمليقدم تطبيق تعلم اللغة تمارين ل
  

https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen/einstieg-deutsch-die-sprachlern- app/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetzung speichern 

  مجموعات كلمات وجمل لالجئين 
 منصة سهلة االستخدام (متوفرة أيًضا كتطبيق للهواتف الذكية) لتعلم اللغة األلمانية.

https://www.refugeephrasebook.de/ 

  

 

 



  المدرسة

 

 

 

 

 

عاًما. هذا يعني أنه يجب على جميع األطفال والشباب  18و  6التعليم في ألمانيا إلزامي لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
على طفلك الذهاب إلى المدرسة  جبعاًما. لذلك ي 18سن  بلوغ وعلى أي حال حتى األقل،سنوات على  10الذهاب إلى المدرسة لمدة 

 .بمجرد تسجيل عائلتك في مكتب تسجيل السكان في هيرنه

 

من قبل مركز االندماج البلدي. ينصح الموظفون اآلباء المهاجرين حديثًا بشأن األسئلة المتعلقة  حول المدرسة تتم األولية االستشارة
  .ي تسجيل أطفالهم في المدرسةف ساعدونهمالمدرسي والتدريب المهني ألطفالهم وي مساربال
  

 !يرجى تحديد موعد للتسجيل في المدرسة عن طريق االتصال بأحد األرقام أدناه

 مدينة هيرنه

تكميليقسم المدرسة والتعليم ال  

البلدي هيرنه ندماجمركز اال  
 

Rademachers Weg 15 

44649 Herne 

�  0 23 23 16 38 50 oder 0 23 23 16 38 57 

www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/Kommunales-Integrationszentrum/ 

 

 :الدعم المالي من خالل حزمة التعليم والمشاركة

درس. سوف تتلقى متّ لتعليم والمشاركة ألطفالهم في سن الل الدعم المالييمكن للوالدين ذوي الدخل المنخفض التقدم بطلب للحصول على 
  :لألغراض التاليةدعًما ماليًا 

  
 70عادة ما يكون هناك  ذلك،لشراء اللوازم المدرسية مثل الحقائب والكتب واآلالت الحاسبة وما إلى  اللوازم المدرسية: •

 .جارييورو في األول من فبراير من العام ال 30يورو في األول من أغسطس و 

من تكاليف التذكرة الشهرية  ةة الخاصّ الحصّ  تحّمليًضا أإلى المدرسة، فسيتم  طويل إذا كان لطفلك طريق :تنقلتكاليف ال •
 (تذكرة شوكو).

علم المناسب فسيتم تغطية تكاليف دعم التّ  التعلم،إذا تبين خالل العام الدراسي أن طفلك لن يحقق أهداف  :مدرسيدعم الال •
 . خارج المدرسة والضروري

 ة التكاليف الفعلية.يتم تغطّي  الرحالت أو الرحالت المدرسية التي تستغرق عدة أيام: •

 واحد لكل وجبة. يورو في حدودكاليف التّ  حّمليتم ت غداء جماعي في المدرسة: •

أثناء  السياحية خيماتأو الموسيقى أو الثقافة أو الم ،للرياضة ةيورو شهريًا متاح 10 المشاركة االجتماعية والثقافية: •
 .)موفرة وروأ 120 و(أ العطلة

 

 فيرجى االتصال بـ: مالي،للحصول على دعم طلب م يوترغب في تقد مكنةمزيد من المعلومات حول المزايا الم إذا كنت ترغب في

Übersetzung speichern 

  مدينة هيرنه
  الشؤون االجتماعية مصلحة

 )BuTتجهيز حزمة التعليم والمشاركة (

 

                             Hauptstraße 241 

44649 Herne 

� 0 23 23 16 33 99 

 

   12:00 -صباًحا  8:30: االثنين والثالثاء والخميس أوقات العمل
www.herne.de/Familie-und-Bildung/Schulische-Bildung/Finanzielle-Unterstützung/ 



 رعاية األطفال
 

 

 

 

ساعد أطفالك على اكتشاف اللعب يمعًا.  ويلعبوامن المهم أن يتواصلوا مع أقرانهم فإنه  ألمانيا،من أجل تنمية وإدماج أطفالك في 
بطريقة مرحة عادة ما يتعلمون اللغة األلمانية  ذلك أثناء. ومعالجة الخبرات واالنطباعات والتواصل مع بعضهم البعض محيطهم

 .بسرعة كبيرةو

 

فيمكنك  ،(KiTa)الحضانة مختلفة لرعاية األطفال ألطفالك. إذا كنت ترغب في رعاية طفلك في مركز  عروضتوجد في مدينة هيرنه 
 :اختيارك الحضانة حسبلتقديم طلب للحصول على مكان في مركز  KiTa Navigator بوابة استخدام

 

 https://herne.kita-navigator.org/suche/ 

 

 

Übersetzung speichern 
. لألطفال دون سن الثالثة ,نهاريةالرعاية الفي مركز أو  حاضن أوحاضنةلدى  إماسن الثالثة  الىلديك أيًضا خيار رعاية طفلك 

 في مجال رعاية األطفال في هيرنه: الموظفينبللحصول على معلومات والتسجيل، يرجى االتصال 

 .Herner Tageseltern e.V  جمعيّة رعاية األطفال هيرنه

Horsthauser Straße 171 

44628 Herne 

Tel.: 02323 3986054  

 info@herner-tageseltern.de البريد االكتروني:
https://www.herner-tageseltern.de/ 

 

  أو
  

 قسم األطفال والشباب واألسر

  مركز رعاية نهارية صغير في هيرنه
Rathausstr. 6  

44649 Herne  

Tel.: 02323 16 3176  

  stephanie.habermehl@herne.de البريد االكتروني:

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 .ةفي دور الحضانمكان م يحصلوا بعد على الذين ل هناك مجموعات لعب مختلفة لألطفال ذلك،باإلضافة إلى 

 لالستفسار حول هذه العروض يرجى االتصال بالمسؤولين اآلتيين:  

 

  واألسرقسم األطفال والشباب 
   ميلك كريستينا

 Christine Milk   
Rathausstr. 6  
44649 Herne  

� 0 23 23 16 31 66  
  Christine.milk@herne.de البريد االكتروني:

 

 قسم األطفال والشباب واألسر

   ركييسابين 
Sabine Jäger  

Rathausstr. 6  
44649 Herne  

� 0 23 23 16 35 97  

 Sabine.jaeger@herne.de البريد االكتروني:

 

 !اللغة واالندماج مع رعاية األطفالتعلم لديك أيًضا فرصة المشاركة في دورة  آخًرا،وأخيًرا وليس 

 

 

يرجى  حصول على ذلكعروض رعاية األطفال. لل في إطار التقدم للحصول على الدعم المالي الحق فيألسر ذات الدخل المنخفض ل
  :االتصال بالمكتب التالي

 

  
 مدينة هيرنه

 الشؤون االجتماعية مصلحة

   )BuT(تجهيز حزمة التعليم والمشاركة 
  
  
Hauptstraße 241  

44649 Herne  
� 0 23 23 16 33 99 

 

  ظهًرا 12:00صباًحا حتى  8:30العمل: االثنين والثالثاء والخميس  أوقات

                               www.herne.de/Familie-und-Bildung/Projekte-und-Förderungen/Bildungs-und-Teilhabepaket/ 



 السكن
 

 

 

 

 راعيمن المهم بشكل خاص أن يُ  معًا،يعيش العديد من األشخاص من دول مختلفة معًا في هيرنه. وحيث يعيش العديد من األشخاص 
 :هناك قواعد والتزامات معينة تجعل العيش معًا أسهل لذلك،. خراآلكل فرد 

 فترات الراحة

صباًحا. خالل هذا  6والساعة  ليال 22وقت الهدوء القانوني بين الساعة  االنتباه الىيرجى  لذلككل شخص يحتاج إلى قسط من الراحة. 
 داخلسماعه بمستوى فقط  يجب أن يكون ال يجوز لك القيام بأي عمل صاخب واالستماع إلى الموسيقى المثال،على سبيل  الوقت،

 .الغرفة

 ّسكنال نظام

 

 المستأجرة.  للمباني السكنية نظامكون هناك يعادة ما 

متى تكون مسؤوالً عن  استفسر. وأرضية السقف العلوي وتحت الطابق األرضييتم تنظيم تنظيف الممرات  المثال،سبيل  ىهنا عل
 .التنظيف

 ةصابيؤدي الى إ. هذا يزعج الجيران ويعيق المرور وفي أسوأ الحاالت يمكن أن لدرجا فيأو  لممراتفي ا ءيرجى عدم ترك أي شي
 .شخص ما

. من الضروري تجنب تحت الطابق األرضي الشتعال مثل الغاز أو الزيت في غرف التخزين واألقبيةل قابلة يجب أال تخزن أي مواد
 !في الغرف المغلقة حتى ال يصاب أحد إشعال النار

، حيث يجب عليه إصالح الضرر. إذا كانت رقم بإبالغ المالك على الفو والغاز،في حالة حدوث عيوب وتسريبات في أنابيب المياه 
  .ن بعض عروضهم مقابل رسومفإ طبعاجمعيات المستأجرين.  التواصل مععلى سبيل المثال  كفيمكن اإليجار،لديك أسئلة حول قانون 

 

 نفايات

فقط. ال  عدة لذلكالقمامة الم ياتحاويتم جمع النفايات المنزلية بانتظام من قبل خدمة التخلص من النفايات البلدية. قم برمي القمامة في 
. يرجى أيًضا ممر المنزلتترك القمامة مفتوحة أو فضفاضة في أماكن أخرى: على سبيل المثال على جانب الطريق أو في الفناء أو في 

حاويات . لن يتم إفراغ يرجى االتصال بالمالك ممتلئة،القمامة الممتلئة. إذا كانت الحاويات  إضافة القمامة في حاوياتعدم  نتباه الىاال
 !يتم أخذهالن  حاويات القمامةالقمامة المملوءة حيث ال يغلق الغطاء بشكل صحيح. حتى القمامة الموضوعة بجوار 

 

  :النفايات المنزلية الخاصة بك على اإلنترنت على حمليمكنك معرفة متى سيتم 

 

 
http://www.entsorgung-herne.de/abfallkalender/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الكبيرة الحجماألدوات المنزلية  يتم جمع النفايات بشكل منفصل. ألمانيا،. في هذا له هدفهقمامة بألوان مختلفة.  حاويات توجد في هيرن
 ب حاليًا كبيرةالنفايات ال خدمة تبلغ رسوم .كبيرةالبواسطة خدمة النفايات  تنقل نقل في حاويات النفاياتالتي ال ت، والقديممثل األثاث 

 .عند طلب الموعد بلغغرف كحد أقصى. يتم دفع الم 4من المكون يورو لكل رحلة لألثاث  25

 :عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني. يتم تقديم الطلب في هيرنه في إحدى نقاط االتصال التالية كبيرةال يمكنك طلب خدمة النفايات ال

 

  خدمات المواطنين مصلحة
Friedrich-Ebert-Platz 5  

  Rathaus Wanne بلدية فانا
Rathausstraße 6 

  
  هيرنةمن النفايات التخلص 
 زبناءمركز ال

Entsorgung herne 

Südstraße 10 

 

 

 :سكنلبحث عن لعناوين اإلنترنت المفيدة 

 

Übersetzung speichern 

 شركات اإلسكان في هيرنه: -التالي إذا كنت تبحث عن شقة، فاتصل بإحدى شركات اإلسكان على الرابط 
 

www.herne.de/Wirtschaft-und-Infrastruktur/Bauen-und-Wohnen/Wohnen 

/Wohnungsunternehmen/Wohnen-in-Herne-Wohnungsunternehmen-mit-

Sitz-in-Herne/ 

 

 

 

 :يمكنك العثور على بوابات أخرى للعثور على سكن على اإلنترنت

 

 

 

 

https://www.immobilienscout24.de 
 

 

 

 

 

 

https://www.immowelt.de/suche/herne/wohnungen 

 

 

 



 العمل في ألمانيا

 

 

 

 

 

 .بنجاح التغلب عليه مكنيالذي و ،الناسإن البحث عن عمل في بلد أجنبي وااللتحاق به يمثل تحديًا كبيًرا لمعظم 

رغب في بدء تدريب ي منة. ة والمجاالت المهنّي الوظائف المحليّ  مواصفاتمعرفة  كيتعين عليإذًا  هل ترغب في العمل في ألمانيا؟
 يم الطلبات.ف على األشكال المختلفة للتدريب المهني وإجراءات تقدالتعرّ  همهني، علي

 .ًهادعًما موجّ  الهجرة مع تجاربلهم  يتلقى األشخاص الذين هنا. عملومراكز ال توظيفإنشاء نقاط االندماج من قبل وكالة ال تمّ فقد 

وتقديم  لحالتكبشكل أفضل والتفّهم  االستجابةمن  همنمكّ والتي ت ثقافّية خاصة الذين يمكن االتصال بهم لديهم مهارات الموظفون
 .عروض المساعدة المناسبة

 

 :نقطة اتصال في هيرنه

 

  الندماجنقطة ا                       
                           Heidstr. 2  

                          44649 Herne  

 

 ظهًرا 12:00صباًحا حتى الساعة  8:00العمل: من االثنين إلى الجمعة من الساعة  أوقات

  مساءً  16:00ظهًرا حتى الساعة  12:00الخميس: أيًضا من الساعة 
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Herne/DE/IntegrationPoint  
/Integration%20Point-Knoten.html 

 

Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 
  ما يلي:  حولأيًضا  كنوسوف ينصحهيرنه  االندماج نقطةن وموظفات مكتب موظفو

 ةإجراءات االعتراف بالمؤهالت المدرسية والمهنّي  •

 دورات االندماج واللغة التسجيل في •

 مزيد من الخدمات االستشارية داخل مدينة هيرنه و  •

 .)اكتشاف قدراتك. (هنا يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على وضعك الشخصي والتوجيه الوظيفي أرباب من قبلدعم  •

  كما أنهم يقدمون الخدمات التالّية:
  

 ةنظرة ثاقبة على فرص التأهيل الحالّي  •

 تقديم الطلبات فيالمساعدة  •

 التوجيه المهني •

  االندماجتطوير خطة  •
 

 .توفرونن ميالمترجم، فإن البداية ذالفهم من عملّية لضمان

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :عناوين اإلنترنت المفيدة

 

  :معلومات عامة عن العمل في ألمانيا
 

 
https://www.arbeitsagentur.de 

 

 

 

 

 
https://jobboerse.arbeitsagentur.de 

 

 

 

 

www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/ratgeber 

/zugang-zum-arbeitsmarkt 

 

 

 

 

 :ةاالعتراف بالمؤهالت المهنية األجنبّي 

 

www.herne.de/Rathaus/Buergerservice/Dienstleistungen 

/Dienstleistungen-Detailansicht_41921m.htl  

 

 

 

 Übersetzung speichern 

   التطبيق "االعتراف في ألمانيا"
 ة.ة األجنبيّ يمكن لالجئين معرفة طرق االعتراف بمؤهالتهم المهنّي  جديد،من خالل تطبيق 

 
 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ 

 



ة والمساعدةستشاراال  
 

 

 

 

 

 

قد تبدو أشياء كثيرة غريبة بالنسبة لك. ما كان بديهيًا وبسيًطا في بلدك األصلي ربما  ألمانيا،في األسابيع واألشهر القليلة األولى في 
 .قواعد مختلفةليعمل هنا وفقًا 

 

 .مةعلى المعلومات واستفد من النصائح المقدّ  اإلمكانف قدر تعرّ 

 .العديد من المنظمات في هيرن يسعدها مساعدتك مجانًا إذا كنت ال تعرف ماذا تفعلهناك 

  .االتصال به في المقام األول إذا كان لديك أي أسئلة مكنمعرفة من ييمكنك هنا 
 

 عين المكان:خدمات استشارية في 
 

 عاًما 27و 12رة لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ستشااال تقديم (JMD) /خدمة هجرة الشباب

  :سئلة حول المواضيعلأل
 

 دورات اندماج الشباب ودورات اللغة األلمانية المتقدمة •

 االعتراف المهني والتعليمي •

 لدراسة)ا/  كوين المهنيالتوجيه المهني (التدريب / الت •

 ةالرسمّي  االدارّية والمراسالت عند الطلبات دعم •

 في أوقات الفراغ عروض الترفيه •
 

 
 (AWO) منطقة رور ميته لخيريالعمل ا

Bahnhofsplatz 12, 44623 Herne 

� 02323 993799 15 

  مساءً  16:00 - 13:00! األربعاء مسبقافقط عبر موعد : االثنين أوقات العمل                          
 

www.awo-ruhr-mitte.de/beratung-hilfe/integration-migration 

/standorte-und-ansprechpartner-in-herne 

 

 

 :ةالتالّي  اضيعلألسئلة حول المو (MBE) نصائح الهجرة للمهاجرين البالغين

 

 الدعم في األمور اإلدارية •

 الشخصيةة والمجاالت ة وصحيّ ة ونفسيّ االستشارة عند ظهور مشاكل اجتماعّي  •

 في بدء العملو المدرسةفي و تكميليال التدريبيفي و المعلومات والمساعدة في التسجيل في دورة اللغة •

 معلومات حول إمكانيات أخرى للمساعدة •
 

 

  (AWO) منطقة رور ميته العمل الخيري
                           
                          Bahnhofsplatz 12, 44623 Herne 

� 02323 993799 18 

 !الموعد عن طريق طفق :العمل أوقات                          

www.awo-ruhr-mitte.de/beratung-hilfe/integration-migration 

/standorte-und-ansprechpartner-in-herne  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 (DRK) الصليب األحمر األلماني  

Berliner Platz 4, 44623 Herne 

� 02325 96915 23 

 !الموعد عن طريق طفق :العمل أوقات

 

https://www.drk-herne.de/angebote/migration-und-integration/migrationsberatung-

mbe.html 

 

  ، مكتب هيرن(JWO) منظمة الرعاية اليهودية
Westring 151, 44629 Herne 

� 02323 94618 90 

� 0151 54702278 

� 0151 40480012 

 !الموعد عن طريقفقط  :العمل أوقات                   

www.jg-bochum.de/projekt1.html 

 

  PLANB Ruhr الرور ب خطة                    
Hauptstraße 208, 44649 Herne  

� 02325 56991 61  

� 02325 56991 63  

� 0172 6859135 

 !الموعد عن طريقفقط  :العمل أوقات                  

 

https://www.planb-ruhr.de/migration-integration/herne/migrationsberatung-fuer-erwachsene-

zuwanderer-mbe 

 

 

 :الالجئين تقدم الدعم والمساعدة فيأخرى مراكز استشارات 

 

 أسئلة حول إجراءات اللجوء والحق في اإلقامة ولم شمل األسرة •

 العودةالنيّة في الهجرة الى مكان اخر و •

 ةة والشخصيّ ة واالجتماعيّ ة والماليّ القضايا الصحيّ  •
 

 

  لالجئين: االستشارة
 

  (AWO) منطقة رور ميته خيريالعمل ال                    
                       Bahnhofsplatz 12, 44623 Herne  

     14 9937990 23 23 0أو   17 993799 02323 �                 

 !الموعد عن طريقفقط  : األربعاءالعمل أوقات                   

www.awo-ruhr-mitte.de/beratung-hilfe/integration-migration/standorte-und-

ansprechpartner-in-herne 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

                            جمعية كاريتاس هيرن

Schulstr. 23, 44623 Herne 

� 02323 92 960 24     

� 02323 92 960 90  

� 02323 92 960 932 

 !الموعد عن طريق: فقط العمل أوقات                    

www.caritas-herne.de/beraten-und-helfen/integration-und-migration/ 

 

 

 

  (GFS) جمعية العمل االجتماعي المجاني                      
Hauptstr. 295/ Mozartstr. 1, 44649 Herne   

                                � 02325 9592 0  

   � 02325 9592 22  

   � 02325 9592 23    

   � 02325 9592 24 

yana-ev.de/index.php?id=yan-www.gfs 

 

 

 

  مركز عالمي واحد
Overwegstr. 31, 44625 Herne 

� 02323 99497 20  

� 02323 99497 14 

 

www.ewz-herne.de/was-wir-tun/beratungsstelle-fuer-opfer-von-menschenhandel.html 

 

 

 

   

 Übersetzung speichern 
 مدينة هيرنه على الرابط التالي باللغة األوكرانية:لعلى نظرة عامة على عروض المساعدة المختلفة  حصوليمكنك ال

 Місто Херне - допомога Україні (www-herne-de.translate.goog)  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 للنساءمراكز االستشارة 

 

 

 :بشأن األسئلة المتعلقة بـ ستشارةالدعم واال

 

  العمل والوظيفة •

 عائلة •

 العنف المنزلي •

 

 

  مكتب المساواة والتنوع                    
Berliner Platz 5, 44623 Herne 

� 02323 16 2629 

www.herne.de/Stadt-und-Leben/Frauen/ 

 

 

 

Ü                     هاتف المساعدة العنف ضد المرأة  

  بلغات متعددة) ساعة، 24ومجانية للنساء الالتي تعرضن للعنف أو ما زلن يعانين منه ( سرّيةة خدمة استشاريّ                      
� 0 80 00 11 60 16 

www.hilfetelefon.de 

 

 

 

Übersetzung speichern 

  
   حرجوضع في هاتف المساعدة النساء الحوامل 

 متعدد اللغات) ساعة، 24! (في وضع حرجة للنساء الحوامل ومجانّي  سريّةة ّي خدمة استشار

� 08 00 4 04 00 20 

www.geburt-vertraulich.de/startseite/ 

 

 

 

  :ضحايا العنفلرشاد إ                    
 

 

 أبيضخاتم 

 هيرن (النصيحة متوفرة أيًضا باللغة اإلنجليزية)خارجي فرع 
 herne@mail.weisser-ring.de 

 � 0 23 23 944 33   

 

 

 ضوء الظل

  نساءمركز االستشارة واالتصال لل

 

Straßburger Straße 39, 44623 Herne  

                     � 0 23 23 98 11 98 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجئاتالللنساء معلومات عامة 

 

  "RefuShe" تطبيق                       
    حول مواضيع  ،، والذي يوفر معلومات سهلة الفهمGoogle Playstoreيمكن تنزيله من متجر مجاني تطبيق                       
        عروض  اوكذ وتقرير المصيرة مثل المساواة طريقة الحياة والمجتمع في ألمانيا والقيم األساسّي  ،هامن بينة متعدد                       
  .يمكن أن تكون مفيدة لجميع المهاجرين هذه المعلوماتللنساء، و المساعدة                       

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.upsource.appff 

 

 

 كشافة االندماج
 

 ستشارة حول:الدعم واال

 

 االلتحاق بدورات االندماج ودورات اللغة األلمانية المتقدمة •

 أسئلة حول فرص التمويل الفردي •

 وصولهم أو إقامتهم عند مثارةة الالمخاوف الفردّي  •
 

  
 مدينة هيرنه                         

 تكميليم القسم المدرسة والتعلي                         

  هيرنه لالندماج مركز البلدي                         
Hauptstraße 241 

44649 Herne 

� 0 2323 16 4705  
 integration@herne.deالبريد االكتروني: 

www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/Integrationsscout/ 

 

 

 

 :الوصف التفصيلي لمنشآت االستشارة

 

 

 

  
http://www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/Beratung-Kontaktstellen/ 

  
  
  
  

 :عائالتللدعم 
 بوابة األسرة هيرنه موقع الكتروني

سنوات  3بوابة البحث عن العروض الحالية للنساء الحوامل واآلباء واألسر التي لديها أطفال صغار حتى سن 
معلومات  واألطفال،خدمات الدعم للوالدين  الوالدين، ىمقه للوالدة، ستعدادعلى سبيل المثال، دورات اال تقريبًا،

 . األطفال عن خيارات رعاية
www.familienportal.herne.de 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Übersetzung ist zu lang und kann deshalb nicht gespeichert werden 

  مواقع أخرى مفيدة:
  
   عام: 
  

 انتكريت  تطبيق جوال                     

 موقع أساسي لالجئين في هيرنه يحتوي على الكثير من المعلومات المحلية.                     

 
https://web.integreat-app.de/herne/de  

 
 

 ألمانيا كتيبموقع الكتروني                     
  على سبيل المثال  المعلومات،موقع إلكتروني باللغات األلمانية واإلنجليزية والعربية والفارسية يحتوي على الكثير من                     
 ة والسكنم والقانون والعمل، وأيًضا مواضيع أخرى مثل الرعاية الصحيّ يوالتعل عيشحول مواضيع ال                    

 
https://handbookgermany.de/de/leben.html 

 
 
 

 االندماجمدينة هيرنه /                       

  .الموقع الرسمي لمدينة هيرنه. هنا سوف تجد كل المعلومات عن مدينة هيرنه                      
 
 

 
http://www.herne.de  

 
 

 

 االندماج في هيرنه
 

 

http://www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/ 

 

 

 

 

 لمهاجرينلهيرنه  خريطة مدينة
 

http://www.geoportal.herne.de/migration/ 

 

 
 

 

                .روربداية جديدة                        
    لالهتمام،والعروض المثيرة  األنّية ة للسكان المحليين والالجئين مع الكثير من األخباربوابة إعالنات مبوبة مجانّي                         
  بما في ذلك تعلم اللغة األلمانية واألنشطة الترفيهية                        

/https://neubeginn.ruhr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتبة مدينة هيرن
ة الوصول إلى لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين حريّ هيرنه وسط المدينة وهيرنه فانا  المدينة فيتوفر مكتبات 

دراسة. (الترجمة ممكنة عبر مواللدراسة أيًضا كأماكن لمتاحتان وسائل الترفيه والمعرفة والمعلومات. المكتبتان 
 مترجم جوجل)

www.herne.de/Familie-und-Bildung/Außerschulische-Bildung/Stadtbibliothek/Bibliothek-

international/    


