
 

 

 أيها المواطنون األعزاء ،

الجديد موطنكم، نود أن نرحب بكم ترحيبا حارا في  تاوخانحن ، سكان   

 اهال وسهال

 مقدمة 

كثير من االشياء سوف تكون بالنسبة لكم جديد, حتى االن انتم تفهمون القليل من لغتنا أو 

 ربما ال تفهمون شيء منها.

مللغاية بالنسبة لك . كل هذا صعبوطنهفي  و أصدقاءه  عائلتهلقد ترك الكثير منكم   

لقد اجتمع بعض األشخاص في مدينتنا والذين يرغبون في مساعدتك في التعرف على 

مدينتنا وتعلم لغتنا وفهم بلدنا وشعبها وطريقة عيشها وبالتالي العثور على منزل جديد في 

 هذا البلد

 



 معلومات مهمة

www.taucha.de 1.  أنتم االن موجودون في مدينة تاوخا التابعة لمقاطعة سكسونيا 

 تاوخا هي مدينة صغيرة 

على التعرف على  مإذا كان هناك أشخاص آخرون من بلدك يعيشون في تاوتشا ، فسنساعدك

 بعضكما البعض

لالسلطات وأشخاص االتصا  

سيكونون سعداء لمساعدتك في نقاط مختلفة. ال يسمح لموظفي السلطات والمؤسسات 

بقبول الهدايااألخرى  . 

إذا كان لديك خطاب مع دعوة أو استدعاء للسلطات ، فخذ الخطاب معك دائًما. يمكنك 

م إحضار مترجم أو شخص تثق به معك. االلتزام بالمواعيد وااللتزام بالمواعيد النهائية مه

 جًدا بالنسبة لنا

 

: جهات االتصال هي  

VHS Nordsachsen (Eilenburg) 

شمال سكسونيا في ايلينبورغ مدرسة الشعب العليا  

  Frau Doreen Seifert      السيدة دورين سايفرت

 عاملة في المجال التربوي 

034217587260رقم هاتف   

لساعات العم   

مساًء( 4مساًء )أيام العطل حتى  6 -مساًء  2الثالثاء:   

مساءً  12 -صباًحا  10األربعاء:   

مساءً  4 -مساًء  1الخميس:   

تاوتشاإدارة مدينة  : 

Schloss str.13  (بلدية تاوخا) 

 مسؤول عن األسئلة والطلبات العامة

 



  المحادثة ممكنة فقط عن طريق التعيين. مغلق بالكامل يوم األربعاء

 السيد ينس رولينغ

 رئيس قسم النظام والشؤون االجتماعية

034298/ 70 156 هاتف     

    يإلكترون بريد

 jens.ruehling@taucha.de 

 السيدة بيتينا هارتونج

 هاتف 156 70 /034298 مكتب المواطنين

  بريد إلكتروني

 betina.hartung@taucha.de 

 السيدة سابرينا نيومان

 خدمة الهجرة العامة

015158049669هاتف:   

 بريد إلكتروني

 sabrina.neumann@lra-nordsachsen.de 

 السيدة شتيفي بوشمان

 مرشد سوق العمل

034217585388.: فهات  

 البريد اإللكتروني

 Steffi.püschmann@lra-nordsachsen.de 

نالعمل االجتماعي لالجئي  

 السيد أندرياس إيرمشر

  البريد اإللكتروني

migration.taucha@diakonie-delitzsch.de 

هاتف    0151-16350632 



 مدير منطقة

 مسؤول عن تأثيث الشقة واصالحها

 السيد كروستيتس

034217585337او  368330151580تف ها  

لنقطة االتصا  Wohnen Delitzsch 

يمكن للمهاجرين الجدد الذين يبحثون عن شقة في شمال والية سكسونيا أن يأتوا الستشارة 

ظهًرا 1:00صباًحا حتى  11:30مفتوحة يوم األربعاء من الساعة   Schloss Str. 4 في. 

ر على المعلومات سيتم تقديم استشارة قريبًا. يمكن العثو  

017643474089هاتف   

 البريد اإللكتروني

info@kontaktstelle-wohnen.de 

 3 اإلسكان

معك  عندما تغادر مكان إقامتك / شقتك ، يجب عليك دائًما أخذ تصريح اإلقامة  

ا المهم هو: يجب أن تكون متاحً   

يرجى االطالع على قواعد المنزل التي تحدد قواعد التعايش بين جميع المقيمين في المنزل. 

بها و التزماجعلهم يشرحون لك  . 

في ألمانيا ، على سبيل المثال ، يتم فصل القمامة: توجد صناديق قمامة مختلفة ألنواع 

ين ، وسيسعدهم مختلفة من القمامة. اطرح أسئلة في مجموعة المناقشة الخاصة بالالجئ

 شرح ذلك لك

 هناك فترات راحة تحتاج فيها إلى مزيد من الهدوء

مساءً  3مساًء إلى  1صباًحا ومن  7مساًء إلى  10من   

في بعض األحيان ، يتعين عليك أيًضا التناوب على تنظيف المدخل مع جيرانك وكسح 

ذلك  الثلوج في الشتاء. أسأل عن  

لتزم بهذه القواعدمن المهم لجيرانك األلمان أن ت  

 4 البريد 

تأكد من أن اسم )أسماء( عائلتك مقروء بوضوح على جرس الباب وعلى صندوق البريد. 

هذه هي الطريقة الوحيدة الستالم بريدك. اقرأ بريدك واحفظه. إذا كانت لديك أي أسئلة ، 



ب أنك جيدة بسبأن يترتب على ذلك نتائج غير فقم بترجمة المنشور أو شرحه لك. يمكن 

 تغيبت عن موعد مهم النك من تقرأ الرسائل أو أنك لم تفهمها بالشكل الصحيح .

 5 العقود

 ال تقم بالتوقيع على اي عقود أو طلبات لم تقم قراءتها بالشكيل الجيد و لم تفهمها

و عليك أن تتوقع أن يحاول األشخاص المريبون إقناعك بالدخول في عقود ليست لصالحك. 

الذين يقرعون جرس الباب عند بابك ويريدون بيع شيء على وجه الخصوص االشخاص 

  ما لك. احصل على نصيحة من شخص تثق به.

  6 الراديو و التلفزيون 

حتى إذا كنت ال تستخدم الراديو أو التلفزيون ، فإنك ملزم بشكل عام بدفع "رسوم البث" 

كنك إعفائك من هذه المدفوعات. للقيام بذلك ، لإلذاعة والتلفزيون. بصفتك طالب لجوء ، يم

يجب عليك تقديم طلب إلى مكتب الهجرة ، من فضلك اسأل هناك ، خاصة إذا تلقيت 

.فاتورة  

باإلضافة إلى ذلك ، يتعين عليك دفع رسوم من مزود خدمة الكابل أو الحصول على طبق 

، عليك أن تدفع ثمن هذا  القمر الصناعي إذا كنت ترغب في استقبال التلفزيون. ومع ذلك

 بنفسك

 7 الدعم المالي

سيتم دفع المبلغ لك مرة واحدة شهريا من مكتب الهجرة في ايلينبورغ و سوف تتلقى قائمة 

 بالمواعيد القادمة من مكتب الهجرة.

سيتم تسديد تكاليف السكن و التدفئة و كذلك زيارات الطبيب و االدوية باالضافة الى ذلك 

من العروض الرخيصة الكاليدركمر على سبيل المثال يمكن االستفادة  

 مساعدة مالية

 الشخص المسؤول: السيدة سيفرت

 هناك ، على سبيل المثال ، الخيارات التالية لألطفال

سداد رسوم رياض األطفال ورعاية ما بعد المدرسة ، أو رسوم العضوية على سبيل المثال 

ومنح الغداء ، ونفقات السفر إلى المدرسة في النوادي الرياضية أو مدرسة الموسيقى ،  

 

 

 



 الكاليدركمر

قطع من المالبس شهريًا )الكتان واألحذية واألدوات  5، تحصل على الكاليدركمرفي 

كما يتم يورو. 0.50المنزلية( مجانًا. لكل جزء إضافي هناك مساهمة في النفقات بقيمة 

خاصة الفواكه والخضروات. يمكنك ، توزيع بعض المواد الغذائية بحسب ما هو متوفر

 أيًضا طلب األثاث هناك

71عنوان؛ شارع اليبزيغر .  

  015251093108هاتف: 

 8 التسوق 

العديد من محالت السوبر ماركت حيث يمكنك التسوق. االسعار مختلفة جدا يوجد في تاوخا 

ارنة األسعاريمكن أن يكون لألشياء أسعار مختلفة في المتاجر المختلفة. األمر يستحق مق . 

بالمحالت التالية نوصي  : 

ALDI: Leipziger Str.104 

NET: Graßdorfer Str.15 أ و Max-Liebermann-Str. 1 

LIDL: . 117شارع اليبزيغر  

}شارع العرب{  المنتجات الحالل متوفرة Eisenbahnstraße في اليبزيغ. 

 يمكنك العثور على المزيد من المحالت التجارية في اليبزيغ

النتقل عبر الباصات و القطارات  9  

 .يمكنك الوصول إلى اليبزيغ بسرعة عن طريق الترام أو القطار

 إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام )مثل القطار أو الحافلة أو الترام( ،

 .أنت بحاجة إلى تذكرة صالحة

الترام. يجب  /يمكنك شراء التذاكر من آلة في المحطات أو من اآلالت الموجودة في الحافلة 

التحقق من صحة بعض التذاكر بعد الشراء حتى تكون صالحة. قد يكون هناك أيًضا قيود 

 على الوقت والمكان على التذاكر ، مسموح لك أن تأخذ واحدة فقط

وقت محدد و / أو لمنطقة معينة فقط. اسأل في مجموعة المناقشة الخاصة بالالجئين ، 

 .وسيسعدهم شرح ذلك لك

يورو 60دفع تكلفة التذاكر ، وإال ستكون هناك غرامات تصل إلى يجب أن ت  



مكلفة للغاية! التذاكر األسبوعية أو الشهرية أرخص. لكن المشي لمسافات  وسائل النقل

 طويلة يساعد في توفير التكاليف

 يمكن العثور على معلومات حول الجداول الزمنية والتعريفات )الرسوم( على الموقع

ةخدمال: هاتف   (مقابل تكلفة) 223399 01803 

 www.mdv.de :اإلنترنت

 10 دورات اللغة

تريد تعلم اللغة األلمانية في أسرع وقت ممكن! هذا سيجعل حياتك أسهل في ألمانيا وستكون 

 لديك فرصة أفضل للعثور على عمل

ةفي دورات اللغ متاحة لك للمشاركةهناك العديد من الخيارات ال  

 (مدرسة الشعب العليا)VHS دورات اللغة األلمانية في

 اسأل في مكتب الهجرة

 مراكز تعليم اللغة 

Euro-Schule Leipzig 

Rosa-Luxemburg-Straße 23 

04103 Leipzig 

Telefon: 0341 35053530 

E-Mail:  leipzig@eso.de   

Öffnungszeiten: 

 Uhr 18:00 - 8:00 :االثنين حتى الخميس 

 Uhr 16:00 - 8:00   :الجمعه 

Ansprechpartner für Deutsch als Fremdsprache 

Volkmar Wirth-Kresse 

 9629937 0341 :هاتف

 350535333 0341 :فاكس 

 

http://www.mdv.de/


 كافيه انترناشونال

تاوخامساًء في نادي شباب  5مرة واحدة في الشهر يوم األربعاء الساعة    

Parthe 22 العنوان 

 مجموعة الحرف اليدوية للسيدات

 صباًحا في شارع دياكونات 11:30ى صباًحا حت 10كل يوم اثنين من الساعة 

RodulfWinkelmann-Str.3 

 ربما لديك أفكارك الخاصة وتريد المساعدة في تشكيلها؟

 تعلم لغة على اإلنترنت

 http://www.welcomegrooves.de الدورة التمهيدية األلمانية

 ؟https://www.goethe.de/de/spr/flu.html تعلم اللغة األلمانية لالجئين

كردية والداريةأظهر بالماوس )لألطفال والكبار( أيًضا باللغات العربية وال ! 

http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/ 

Stiftung Sozialidee Elterntipps ملف معلومات ألماني عربي حول مواضيع مختلفة 

http://www.kita-terrabia.de 

الوصول إلى ألمانيا )عربي( -مرحبا    

http://www.n-tv.de/marhaba 

 ARD Mehrsprachig معرفة التوجيه من خالل

http://www.ard.de/home/ard/Guide_for_refugees/2214428/index.h

tml 

 ألمانيا للمبتدئين )ألماني / عربي(
https://www.youtube.com/watch؟v=rWPV5TzhGUo 

لغة( 17تطبيق زيارات الطبيب: )مجاني ،  : 

https://play.google.com/store/apps/details؟id=com. universaldoctor. 

drspeaker&hl=ar. 

https://itunes.apple.com/ar/app/universal-doctor-speaker-

full/id389202856؟mt=8 

 

http://www.n-tv.de/marhaba


 :تطبيق لالجئين

http://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/2016

0113-002-pressemitteilung-pk-app.html 

 

عريفة الهاتف المحمول )األلمانية واإلنجليزية والعربية(مقارنة ت  

  https://www.test.de/Handytarife-fuer-Fluechtlinge-So-telefonieren-

Sie-guenstig-in-die-Heimat-4935914-0/؟mc=kurzurl. handytarife-

fluechtlinge 

المرض  11  

سوف تتلقى شهادة تأمين صحي لطبيب )ممارس عام( وطبيب أسنان من سلطات الهجرة 

دة تأمين صحي ، فسيتعين عليك دفع تكاليف العالج لكل ربع سنة. إذا لم يكن لديك شها

 بنفسك

يمكنك استخدامه للذهاب إلى أي طبيب )ممارس عام أو طبيب أسرة( أو إلى طبيب أسنان 

تاوخافي   

في حاالت الطوارئ ، إذا مرضت في المساء أو في عطلة نهاية األسبوع ، يمكنك الذهاب 

 إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى

اطعةمستشفى مق  Delitzsch GmbH 

 عيادة ايلنبورغ

8-5شتراسه  -جرون  -فيلهلم   

 ايلينبورج 04838

0-667/  03423هاتف:   

 verwaltung@kkh-delitzsch-gmbh.de :بريد إلكتروني

 يمكنك أيًضا العثور على معلومات مفيدة وأدوات الترجمة هنا

http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html 

الشرطة / مكالمات الطوارئ 12 .  

الشرطة في ألمانيا موجودة حفاًظا على سالمتك وتدافع عن حقوقك. ستساعدك الشرطة في 

 حاالت الطوارئ ، على سبيل المثال إذا كنت تم تهديده أو سرقته أو مهاجمته

http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html


ارة اإلطفاءفي حاالت الطوارئ الخطيرة للغاية ، يمكنك االتصال بالشرطة أو إد  

110الشرطة:   

112خدمة اإلطفاء واإلنقاذ:   

فقط في حالة الطوارئ الطبية المطلقة ، إذا كنت  112يرجى االتصال برقم الطوارئ 

 .بحاجة إلى مساعدة طبية فورية. ثم جاءت سيارة إسعاف

 األطفال .13

العديد من رياض في ألمانيا ، يُسمح لكل طفل بالذهاب إلى روضة األطفال. ومع ذلك ، فإن 

األطفال مشغولة. من الصعب الحصول على مكان. لكنها طريقة جيدة جًدا لطفلك لتكوين 

 !صداقات وتعلم اللغة. تأكد من تجربتها

األطفال 13   

في ألمانيا ، يُسمح لكل طفل بالذهاب إلى روضة األطفال. ومع ذلك ، فإن العديد من رياض 

ى مكان. لكنها طريقة جيدة جًدا لطفلك لتكوين األطفال مشغولة. من الصعب الحصول عل

 !صداقات وتعلم اللغة. تأكد من تجربتها

(في إيلينبورج DaZ فصول)    المدارس 

سنوات. بادئ ذي بدء ، يجب أن  6يجب على كل طفل الذهاب إلى المدرسة من سن 

السفر عند يحضر طفلك صفًا خاًصا في إيلينبورج لتعلم اللغة األلمانية. سيتم تغطية تكاليف 

تاوخا. الطلب. ثم يمكنك الذهاب إلى إحدى المدارس في  

 اوقات الفراغ

أنشطة ترفيهية مكثفة لألطفال والشباب. على سبيل المثال النوادي الرياضية  تاوخايوجد في 

 التي يمكن أن تستوعب طفلك

 تحدث إلينا إذا كان طفلك يرغب في ذلك. قد يتم تغطية التكاليف

 Taucha لألطفال األكبر سنًا يوجد نادي شباب

 DRK Leipzig-Land e.V جمعية منطقة

 An der Parthe 22 نادي شباب تاوتشا

80 42 98/73 42 03هاتف:   

 jc.taucha@drk-leipzig-land.de :بريد إلكتروني

 إنترنت



http://www.drk-leipzig-land.de/angebote/kinder-jugend-

familie/jugendclub-taucha.html 

 ساعات العمل

مساءً  7مساًء حتى  1من االثنين إلى الخميس من   

مساءً  8 -مساًء  1الجمعة   

 هناك أيًضا عروض لألطفال المسيحيين ، على سبيل المثال كنيسة سانت موريتز

 الشخص الذي يمكن االتصال به

 nico.piehler@evlks.de :بريد إلكتروني

 نصائح وتنسيب العمل والتدريب

 وكالة توظيف

Hartmannstrasse 1 

 ايلينبورج 04838

)مجانا( 5551110177/ف هات  

 العنوان البريدي لمكتب وكالة التوظيف في إيلينبورج هو

 وكالة التوظيف اليبزيغ

 اليبزيغ 04086

 جوب سنتر ايلنبورغ

Hartmannstrasse 1 

 ايلينبورج 04838

-23034 60651هاتف:   

 

 

 االعتراف بالمؤهالت

 يمكن العثور على معلومات شاملة حول االعتراف بالمؤهالت األجنبية على موقع الويب
www.anabin.de. 

mailto:nico.piehler@evlks.de


 نصائح شخصية في اليبزيغ )لألسئلة المتعلقة باالعتراف بالمؤهالت فقط(

IBAS اليبزيغ 

173جورج شومان شارع.   

 ممر أكسيس ، درج ب ، الطابق األرضي ،

 B 026 غرفة

 اليبزيغ 04159

22 49 0177/431هاتف:   

 leipzig@exis.de :بريد إلكتروني

الثقافة والرياضة واألنشطة الترفيهية 15  

 النوادي الرياضية وغيرها

افية والموسيقية. الق نظرة على ما العديد من النوادي الرياضية والنوادي الثق تاوخايوجد في 

 يعجبك على اإلنترنت

http://taucha.de/buergerservice/freizeit-und-

vereine/vereinsverzeichnis/ 

 اسأل في مجموعة المناقشة الخاصة بالالجئين ، وسنساعدك إذا كنت ترغب في االتصال

ة مكتب  

تاوخا يمكن استعارة الكتب واألفالم من مكتبة مدينة يورو لمدة عام واحد.  6هذا يكلف  . 

 Brauhausstraße 24 يمكنك العثور على المكتبة في

مساءً  6 -ظهًرا  1ظهًرا ومن  12 -صباًحا  10اإلثنين:   

مساءً  6 -مساًء  1الثالثاء:   

 األربعاء: مغلق

مساءً  6ظهًرا حتى  1ظهًرا ومن  12صباًحا حتى  10الخميس: من   

مساءً  6 -مساًء  1الجمعة:   

 الجماعات الدينية .16

 أبرشية سانت موريتز اللوثرية اإلنجيلية

3كيرشستراسي   

mailto:leipzig@exis.de


 تاوتشا 04425

 www.st-moritz-taucha.de :اإلنترنت

 أبرشية تاوتشا الكاثوليكية

 كنيسة القديسة آنا

Sommerfelderstrasse 20 

 الكنيسة الرسولية الجديدة ساكسونيا / تورينجيا

Kirchstraße 1 

 www.nak-mitteldeutschland.de :اإلنترنت

 

Annelie Hampel 

Zeit-Tausch-Börse Taucha 

Tel.: 01525 1093108 

Email: koordination.ztb.taucha@gmail.com 

Kirchstr. 3 

04425 Taucha 
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