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! (Marburg-Biedenkopf) أهالً بك يف ماربورغ
هذا الكتيب سوف يساعدك عىل توجيه نفسك هنا.

1: الحياة اليومية
من املمكن أن تبدو الحياة اليومية يف أملانيا غريبة عنك بعض اليشء. هنا نقدم لك بعض النصائح التي من املمكن 

أن تساعدك.

التحية: األغلبية يلقون التحية بقول مرحباً أو مع السالمة مع املصافحة (طريقة رسمية) أو بالتلويح (طريقة  »
غÈ رسمية).األصدقاء يعانقون بعضهم للتحية.  

اذا واجهتك مشكلة,بامكانك أن تسأل االخرين عن املساعدة. »
وقد يبدو بعض األشخاص غª ودودين و باردين, من املمكن أن يكون سبب ذلك أنهم ال يريدون أحد أن  »

يزعجهم يف تلك األثناء.
ومن املعتاد أن تكون مبارش وتقول ما هو رأيك. هذا �كن أن يبدو يف بعض األحيان غÈ مهذب ، ولكن هذه  »

هي الطريقة املستخدمة.
االلتزام باملواعيد املهم لكثÈ من الناس يف أملانيا . بالنسبة لبعض الناس ، �كن بالفعل أن ينظر إىل تأخÈ ل  »

مدة عرشة دقائق بأنه تخلف عن املوعد . إذا كنت تعرف أنك لن تصل عىل الوقت ، بامكانك أن تخرب الشخص 
األخر تجنباً للحرج.

أغلب املتاجر تكون مغلقة يوم األحد ويف أيام العطل الرسمية,وعادًة تكون محطات الوقود و املطاعم مفتوحة. »

للمزيد من املعلومات عن الحياة اليومية يف أملانيا

 Der Refugee Guide (12 لغة)   refugeeguide.de

http://refugeeguide.de
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 ARD Guide für Refugees (االنكليزية , العربية)   ard.de
    „Wegweiser für Flüchtlinge / Guide for Refugees“ إضغط عىل

 Welcome-App (Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch)  welcome-app-concept.de
 Ankommen (Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch, Deutsch)  ankommenapp.de

  Apps for Refugees  appsforrefugees.com بامكانك أن تجد املزيد من التطبيقات يف  

طلب مترجم
�كنك أن تطلب مرتجم من خدمة الرتجمة DoLMa. عند زيارة مؤسسة عامة (مثل املستشفيات واملدارس)، 

وتكاليف املرتجم �كن يف بعض األحيان أن تكون مشمولة ، ولكن عليك أوال أن تسأل األخصاÙ االجت©عي 
املسؤول عنك أو املؤسسة العامة بالتأكيد هم يعرفون الطريقة التي تجري بها األمور يف العادة.

 Dolmetscherservice Marburg-Biedenkopf (DolMa)
 Landkreis Marburg-Biedenkopf, Fachbereich Gesundheit, Koordinierungsstelle DolMa

  Schwanallee 23 | 35037 Marburg   +49 6421 / 405 418 5
@  dolma@marburg-biedenkopf.de    12:00 - 8:00 االثن� - الجمعة

من املمكن أيضاً عند الحاجة أن تحرض شخصا يتكلم لغتك و االنكليزية أو األملانية للرتجمة.

اذا  كنت يف حاجة اىل مرتجم محلف (عىل سبيل املثال لرتجمة الوثائق الرسمية) ، اتصل ب:

 Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer Regionalgruppe Marburg
  +49 6421 / 983 781 oder +49 6421 / 988 468  @  sabine-albrecht@t-online.de

2: املسائل القانونية

مراكز االستشارة القانونية 
هل لديك اسئلة قانونية عن اجراءات اللجوء؟ إذاً اذهب اىل مراكز االستشارة القانونية املجانية.

 Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf Flüchtlingsberatung
  Haspelstraße 5 | 35037 Marburg   +49 6421 / 912 614
@   julia.stoermer@ekkw.de oder janneke.daub@ekkw.de
األربعاء 14:00 - 16:00 / الثالثاء 8:30 - 12:00  

 Amnesty International
  Johannes-Müller-Straße 19 | 35027 Marburg   +49 152 / 265 539 34
@   asyl@amnesty-marburg.de   16:00 - 14:00 السبت

 Ausländerbeirat استشارة قانونية
  Am Markt 1 | 35037 Marburg | 15 السبت 16:00 - 18:00   715 201 / 6421 49+   الطابق الثا´ , غرفة

انتهت اجراءات اللجوء الخاصة بك و مازالت لديك اسئلة؟ اذهب اىل مركز استشارات املهاجرين:

http://ard.de
http://welcome-app-concept.de
http://ankommenapp.de
http://appsforrefugees.com
http://appsforrefugees.com
mailto:dolma%40marburg-biedenkopf.de?subject=
mailto:sabine-albrecht%40t-online.de?subject=
mailto:julia.stoermer%40ekkw.de?subject=
mailto:janneke.daub%40ekkw.de?subject=
mailto:asyl@amnesty-marburg.de
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 IKJG Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit e.V.
  Dietrich-Bonhoeffer-Straße 16 | 35037 Marburg   +49 178 / 475 076 9  @  meb@ikjg.de

الخميس 15:00 - 17:00 / الثالثاء 9:00 - 11:00 / االثن� 12:00 - 14:30  
 LOK Verein für Beratung und Therapie e.V.

  Niederkleiner Straße 47a | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 447 220 6 oder +49 6428 / 447 220 7
@   soehreta@marburg-biedenkopf.de oder hahna@marburg-biedenkopf.de
االثن� , االربعاء , الخميس 10:00 - 12:00 ,14:00 - 16:00  

 LOK Sprechstunde Neustadt  Bücherei im Familienzentrum
  Allee 3 | 35279 Neustadt   +49 6692 / 204 357 2   15:30 - 13:30 الثالثاء األول و الثالث من كل شهر

 LOK Sprechstunde Kirchhain  Magistrat der Stadt Kirchhain
  Borngasse 20 | 35274 Kirchhain   +49 6422 / 808 164   12:00 - 10:00 الجمعة األوىل و الثالثة من كل 

شهر
 LOK Sprechstunde Biedenkopf  Außenstelle des Landkreises

  Kiesackerstraße 12 | 35216 Biedenkopf   +49 1578 / 960 838 1  @  uhligi@marburg-biedenkopf.de
االثن� 9:00 - 12:00  

عمرك ب� 16-27 و تحتاج املشورة حول مواضيع مثل: املدرسة , العمل و التدريب املهني و االجت�عي؟ اذهب 
:Jugendmigrationsdienst اىل

 Jugendmigrationsdienst Internationaler Bund
  Schubertstraße 8b | 35043 Marburg   +49 6421 / 681 889  @  Verena.Leowald@internationaler-bund.de

املحامون
اذا كنت تواجه بعض الصعوبات خالل عملية اللجوء الخاصة بك , بامكانك توكيل محامي. يجب أن تدفع أجور                        

املحامي بنفسك. وهنا بعض أس©ء املحام¶ املتخصص¶ بقوان¶ اللجوء:

 Gunther Specht   Deutschhausstraße 32 | 35037 Marburg   +49 6421 / 150 23

 Dieter Unseld    Deutschhausstraße 22 | 35037 Marburg   +49 6421 / 999 941

 Jan Plischke   Ludwigsplatz 9 | 35390 Gießen   +49 641 / 972 243 0

 Barbara Wilsing   Unterer Hardthof 21a | 35398 Gießen   +49 641 / 320 754 1

 Christof Momberger   Schützenrain 20 | 61169 Friedberg   +49 6031 / 680 480

 Dominik Bender   Seilerstraße 17 | 60313 Frankfurt am Main   +49 69 / 707 977 0

 Rechtsanwaltskanzlei Dr. Reinhard Marx
  Mainzer Landestraße 127 a | 60327 Frankfurt am Main   +49 69 / 242 717 34

3: اجراءات اللجوء

لديك الحق يف أن تتقدم بطلب اللجوء!

عىل األغلب قمت بتقديم طلب لجوء عند وصولك ايل الحدود , عند الرشطة أو مكتب األجانب.اذا Ý تقم بذلك 
لحد األن , يجب عليك أن تذهب اىل الرشطة أو مكتب االجانب.عندما تقوم بالذهاب ايل هناك ,سوف تؤخذ اىل  

"Erstaufnahmeeinrichtung" (مركز استقبال الالجئ¶) و يتم التسجيل هناك.هذا ال يعني أنك قمت رسميا 

mailto:meb@ikjg.de
mailto:soehreta@marburg-biedenkopf.de
mailto:hahna@marburg-biedenkopf.de
mailto:uhligi@marburg-biedenkopf.de
mailto:Verena.Leowald@internationaler-bund.de
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بطلب اللجوء. 

سيتم اعالمك بخصوص موعد تقديم الطلب يف مركز استقبال الالجئ¶ أو ستحصل عىل رسالة دعوة عن طريق 
الربيد.لهذا السبب, من املهم أن تقرأ الربيد اللذي تحصل عليه دوماً وإبالغ "BAMF" ( املكتب الفيدرايل للهجرة 

والالجئ¶ ) و مكتب األجانب عن عنوانك الجديد اذا قمت باالنتقال. عند تقديم الطلب ، سوف تسأل عن أصولك 
، مكان الوالدة ، اللغات اليل تجيدها...الخ ،بعد ذلك سوف تحصل عىل "Aufenthaltsgestattung" (ترصيح 

إقامة مؤقت).

وفقا للقانون األوروà (نظام دبلن)، أول بلد أوروà قمت بدخوله هو عادًة مسؤول عن طلب اللجوء الخاص بك. 
إذا كنت قد تركت بص©ت يف بلد أوروà آخر أو لديك أدلة أخرى مثل تأشÈة أو تذكرة القطار ، اذهب إىل مركز 

االستشارات أو محام ملعرفة ما إذا كان �كن أن يتم ترحيلك بسبب ذلك (»انظر البند 2: املسائل القانونية).

اذا كانت املانيا هي املسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة بك ، سيتم دعوتك ملقابلة. سيكون هناك مرتجم موجود. 
�كنك إحضار محام معك. �كنك أيضا إحضار شخص موثوق به أو املرتجم الخاص بك و لديك الحق يف أن يستمع 

 "BAMF" إليك  شخص من نفس الجنس  يجب عليك التسجيل لهذا عند طلب اللجوء أو يف وقت الحق يف
(املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئ¶).

ويستند القرار ما إذا كنت ستحصل عىل حق اللجوء عىل األسباب الشخصية . ومن املهم بشكل أسايس أن تقوم 
وصف حالتك الشخصية يف املقابلة، و ليس فقط الوضع العام يف بلدك . كن مستعدا و وحاول أن ترشخ أسبابك 

بطريقة دقيقة و ثابتة . �كنك إحضار أدلة معك ، ولكن تأكد من عمل نسخ منها .

وسويف يتم تسجيل املقابلة باللغة األملانية . وهذا ينبغي أن يرتجم لك مرة أخرى من قبل املرتجم . تأكد من أن 
هذا  يحدث و أن املقابلة يتم تسجيلها بشكل صحيح ! إذا Ý تكن هذه هي الحالة، يجب أن تقول لهم هذا. بعد 

املقابلة ، سوف يتم إرسال نسخة مكتوبة من التسجيل. اذهب اىل مركز استشارة قانونية أو محام من أجل تفحص 
التسجيل املكتوب عن أخطاء.

سوف تتلقى الحكم بخصوص عملية اللجوء الخاص بك يف الربيد . لهذا السبب ، من املهم لقراءة الربيد الخاص بك 
وإبالغ "BAMF"  املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئ¶) و مكتب االجانب عن عنوانك الجديد عند االنتقال. لألسف، 
سوف ترتجم فقط أجزاء من الحكم يف لغتك األم . تواصل مع مركز استشارة قانونية أو محام عندما تتلقى حكمك.

يف حال رفض طلب لجوئك ، اتصل îحام أو اذهب إىل مركز االستشارة القانونية بأرسع وقت ممكن . �كنك 
استئناف الحكم مع محام ، ولكن لديك فقط 1-2 أسابيع لتتقدم بطلب االستئناف ! إذا ام تنجح يف حكم 

االستئناف، اذهب اىل مركز االستشارة القانونية.

الح�ية من الرتحيل
Netzwerk gegen Abschiebung تساعد الذين �كن أن يتم ترحيلهم. ال يرتبطون بكنائس أو وكاالت حكومية 

وليسو من الخرباء القانوني¶.
 Netzwerk gegen Abschiebung   +49 152 / 169 355 62  @  vga@antira.info

مالذ / لجوء للكنائس
يف بعض الحاالت االستثنائية ، فمن املمكن أيضا اللوذ أو اللجوء للكنيسة ل ح©ية حياتك  بعد استنفاد كل 

اإلمكانيات القانونية . مركز االستشارة القانونية  �كن أن يعطيك املعلومات األولية حول ما إذا كان هذا احت©ل  

mailto:vga@antira.info
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مفتوح لك و ماذا تفعل بعد ذلك . يجب أن تقدم طلبات مقنعة للع©دة. ليس لديك ، مع ذلك  أي حق قانوñ أو 
ح©ية قانونية.

الهوية
أثناء إجراءات اللجوء الخاص بك ، "Aufenthaltsgestattung" (ترصيح اإلقامة املؤقت ) الخاص بك 

هو أهم قطعة من التعريف عن الهوية من املمكن أن تحملها. احمل الترصيح معك يف كل مكان و وقم 
بتجديده يف مكتب االجانب قبل انتهاء صالحيته.

4: الحصول عىل االقامة
بعد مدة أقصاها ستة أشهر يف مركز الستقبال الالجئ¶ ، سوف تنتقل إىل مدينة أو بلدة أخرى . �كنك التعبÈ عن 
الرغبة يف العيش عىل مقربة من أفراد عائلتك . يجب أن تكون بالتأكيد قادرة عىل االنتقال مع زوجك / زوجتك و 

طفلك (أطفالك). يف بعض الحاالت ، يسمح لك أيضا لالنتقال مع أفراد األرسة اآلخرين.

بعد االنتقال ، وسوف تعيش يف سكن مشرتك أو يف شقة . اذا كنت ترغب يف االنتقال، اسأل األخصاÙ االجت©عي 
الخاص بك أوالً أو اذهب  إىل مركز االستاشارة القانونية (»انظر البند 2: املسائل القانونية).

إذا Ý تحظ قضية لجوئك بحكم املوافقة ، يجب عليك الخروج من السكن املشرتك . إذا كنت بحاجة 
إىل مساعدة يف العثور عىل شقة ، اسأل .Asylbegleitung Mittelhessen e.V أو اسأل منظمة محلية 

(»انظر البند 17: دعم من قبل املتطوع¶).

 Asylbegleitung Mittelhessen e.V.   @  kontakt@asylbegleitung-mittelhessen.de

بامكانك ايجاد اعالنات للعثور عىل شقق يف الصحف املحلية أو يف  املواقع االلكرتونية التالية:

  Gewobau Marburg   gewobau-marburg.de/mieten/aktuelle-angebote
  Immobilienscout24   immobilienscout24.de
 Immonet   immonet.de
  Marbuch Verlag, Kleinanzeigen   marbuch-verlag.de/kaz.asp
  Facebookgruppen: (أدخل يف مربع البحث) 
Wohnungsmarkt Marburg   facebook.com/groups/Wohnungsmarkt.Marburg

Wohnungsmarkt Marburg - KEINE WG!   facebook.com/groups/278982865559098

  WG Gesucht (األغلبية للطالب)   wg-gesucht.de

اذا قمت باالنتقال , بامكانك تلقي مساعدة مادية ("Erstausstattung"). اسأل األخصاÙ االجت©عي الخاص بك 
عن هذا.

mailto:kontakt%40asylbegleitung-mittelhessen.de?subject=
http://www.gewobau-marburg.de/mieten/aktuelle-angebote
http://www.immobilienscout24.de/
http://www.immonet.de/
http://www.marbuch-verlag.de/kaz.asp
https://www.facebook.com/groups/Wohnungsmarkt.Marburg/
https://www.facebook.com/groups/278982865559098/
http://www.wg-gesucht.de/
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ماذا تفعل عندما تريد االنتقال
عند العثور عىل شقة ، فأنت بحاجة اىل عقد اإليجار .و أيضا تحتاج أن يوافق  Sozialamt (مكتب الض©ن 

االجت©عي) أو KreisJobCenter (مركز توظيف املقاطعة) عىل الشقة و اإليجار قبل أن يسمح لك بتوقيع عقد 
اإليجار.

اجلب شخص تثق به معك عندما يتم تسليم الشقة لك. معرفة ما اذا كان جميع األجهزة املذكورة يف عقد اإليجار 
(مثل أدوات املطبخ ) تعمل. أكتب كل األرضار (عىل سبيل املثال عىل الجدران) يف نسخة مكتوبة بحيث ال تحتاج 

لدفع øنها عند انتقالك من املنزل مرة ثانية . أنت و مالك / مالكة العقار يجب أن توقعواعىل عقد .

يجب أن تعلم مكتب تسجيل السكن (Einwohnermeldeamt) بعنوانك الجديد يف غضون شهر. 

سوف تتلقى "Wohnungsgeberbescheinigung" (شهادة تسلم الشقة ) يف مكتب تسجيل السكن . يجب عىل 
مالك أو مالكة السكن ملء هذا النموذج. ثم يعيد النموذج إىل مكتب تسجيل السكن .

هام: يجب إعطاء عنوانك الجديد لجميع الوكاالت املهمة مثل التأم¶ الصحي ، وكالة العمل ، البنك ، املدرسة ، 
مركز توظيف املقاطعة (KreisJobCenter) وصاحب العمل و مكتب الض©ن االجت©عي الخاص بك . 

GEZ 
GEZ هو رسم للتلفزيون واإلذاعة . ليس واجباً عليك أن تدفع هذا الرسم أثناء إجراءات اللجوء أو إذا كنت 

تتلقى اإلعانات االجت©عية. إذا كنت تحصل عىل رسالة من GEZ، تواصل مع األخصاÙ االجت©عي الخاص بك 
أو مكتب الض©ن االجت©عي .

5: املواصالت
ال ùلك سيارة؟ ليس هناك مشكلة! �كنك السفر إىل أي مكان تقريبا يف أملانيا بواسطة الحافالت والقطارات .

عندما تركب الحافلة ، �كنك رشاء التذاكر من سائق الحافلة. عندما تركب القطار ، عليك  رشاء تذكرة السفر 
الخاصة بك من آلة التذاكر أو من شباك التذاكر يف محطة القطار . إذا قمت برشاء التذكرة مقدماً ، فإنها عادة ما 

تكون أرخص. ال �كنك رشاء التذاكر يف القطار.

إذا ركبت الحافلة أو القطار دون تذكرة و تم امساكك , سيتوجب عليك أن تدفع € 60 كغرامة.

يوجد يف أملانيا ثالث أنواع من القطارات:

القطارات اإلقليمية (RB أو RE، بطيئة و ليست مكلفة) »
"ب¶ املدن" (IC ، أكü تكلفة و أرسع) »
"اكسربيس ب¶ املدن" (ICE، مكلف جدا ورسيع جدا) »

عندما تشرتي تذكرة القطار , انتبه بأي قطار مسموح لك أن تركب.

معلومات حول ركوب القطار يف الرابط التايل (العربية ، اإلنجليزية ، الفرنسية ، األملانية):
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 Informationen über das Zugfahren (العربية , االنكليزية , الفرنسية , االملانية)
 أدخل"DB Unterwegs in Deutschland" يف مربع بحث غوغل 

�كنك التنقل ب¶ املدن بثمن رخيص عن طريق الحافالت:

 Meinfernbus   meinfernbus.de    Deinbus   www.deinbus.de    Eurolines   www.eurolines.com

Stadtpass
إذا كنت تسكن يف ماربورغ , بإمكانك أن تحصل عىل تخفيض باستخدام "Stadtpass" يف الحاالت التالية:

تذكرة الحافلة »
« Volkshochschule دروس اللغة األملانية يف
السباحة »

سجل للحصول عىل Stadtpass عىل هذا العنوان. أحرض هويتك معك و إثبات استحقاقك املنافع 
اإلجت©عية.

 Fachbereich Arbeit, Soziales und Wohnen
  Friedrichstraße 36 | 35037 Marburg   +49 6421 / 201 570

االثن� , الخميس , الجمعة 8:00 - 11:30 

كيف أصل إىل و جهتي؟
:DeutscheBahn وقعî تصل إىل وجهتك مستخدماً الحافلة أو القطار,بأمكانك االستعانة }

 Deutsche Bahn   bahn.de

   DB Navigator App أو استخدم تطبيق

يف صفحة البداية "Planner أو Reiseauskunft"، اضغط  »
عىل "from" أو (von) .تظهر صفحة ثانية, هنا �كنك إدخال  

موقعك الحايل أو أدخل اسم محطة الحافلة \القطار أو 
العنوان

« (address / stop) وأدخل وجهتك ( nach ) "to" انقر عىل

اضغط عىل املربعات الرمادية وأدخل اليوم ووقت املغادرة . »

« ."suchen أو search" اضغط

تظهر "connections أو Reiseplan" عبارة عن صفحة  »
الخيارات املتاحة من حافالت أو قطارات.

«  Itinerary "Übersicht" .اضغط عىل الخيار الذي يناسبك
أو خط سÈ الرحلة يظهر أيضا مسافة املسÈ نحو املحطة 

املطلوبة.

Suchen

Reisende und Optionen

von

nach

Reiseauskunft

Marburg Süd

Marburg (lahn)

Abfahrt

14:00
Heute, Mi,

14:00

!
Marburg Süd

http://meinfernbus.de/
https://www.deinbus.de/
http://www.eurolines.com/
http://www.bahn.de/
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تذاكر رخيصة
.ICE أو IC هذه التذاكر صالحة ملدة يوم واحد فقط و تخولك الركوب بالقطارات اإلقليمية فقط وليس

Hessenticket
« Hessen 33 ضمن والية€ üتذكرة لخمس أشخاص عىل األك

Quer durchs Land Ticket
تذكرة لخمس أشخاص عىل األكü ضمن أملانيا كاملة. »
€44 لشخص واحد ، €8+ لكل شخص إضايف. »

Schönes Wochenende Ticket
« .üتذكرة لخمس أشخاص عىل األك
€40 لشخص واحد ، €8+ لكل شخص إضايف. »
فقط يف عطلة نهاية األسبوع. »

تذاكر لألطفال
القطارات اإلقليمية أو الحافالت

األطفال دون سن السادسة : مجاناً »
األطفال (14-6 سنة): أسعار مخفضة »

ICE أو IC
األطفال دون 15 سنة : مجاناً »
يجب أن يدرج الطفل عىل التذكرة. »

6: العمل
إذا حظيت عملية لجوئك عىل حكم إيجاà ، عادة ما يسمح لك بالعمل  أثناء إجراءات اللجوء الخاصة بك ، وذلك 

يعتمد عادًة عىل املدة التي قضيتها لحد اآلن يف أملانيا.

هل من املسموح لك أن تعمل؟
................... غÈ مسموح لك بالعمل* 3-1 أشهر يف أملانيا 

................................. مسموح لك بالعمل* +3 شهر 
...... مسموح لك بالعمل* حكم إيجاà لطلب اللجوء 

* هذه هي املعلومات عامة. يعتمد القرار عىل حالة كل شخص الخاصة.

املساعدة يف البحث عن فرص تدريب مهني للمبتدئ�
 Praxis GmbH Bleib in Hessen II

  Gisselberger Straße 33 | 35037 Marburg   +49 6421 / 873 333 83  @  BLEIB@praxisgmbh.de

mailto:BLEIB@praxisgmbh.de
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 Arbeitsmarktbüro für Flüchtlinge und Migranten
  Agentur für Arbeit Marburg | Afföllerstraße 25 | 35039 Marburg   +49 6421 / 605 411
@   Marburg.Arbeitsmarktbuero-Fluechtlinge@arbeitsagentur.de
الخميس 8:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 / الثالثاء , االربعاء 8:00 - 12:00  

 Qualifizierungs- und Beratungsteam im Landkreis Marburg-Biedenkopf
  Niederkleiner Straße 5 | 35260 Stadtallendorf   +49 6421 / 405 177 3
@  ObermuellerA@marburg-biedenkopf.de   استشارة عن طريق الهاتف من املمكن أن تكون قريبة لك

الوجهة الصحيحة للعمل
 إذا Ý تنته بعد إجراءات اللجوء الخاص بك أو لديك "Duldung" (التعليق املؤقت للرتحيل)، اذهب إىل 

.Agentur für Arbeit
Agentur für Arbeit
Afföllerstraße 25 | 35039 Marburg   +49 6421 / 605 0   ماربورغ 

Niederrheinische Straße 3 | 35260 Stadtallendorf   +49 180 / 155 511 1   شتادتاليندورف 

Schulstraße 5 | 35216 Biedenkopf   +49 800 / 455 550 0   بايدنكوبف 

KreisJobCenter إذا أانتهت إجراءات اللجوء و كنت تبحث عن عمل ، اذهب إىل
KreisJobCenter  @  kreisjobcenter@marburg-biedenkopf.de
Raiffeisenstraße 6 | 35043 Marburg   +49 6421 / 405 70   ماربورغ 
Bahnhofstraße 2 | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 447 0   شتادتاليندورف 
Kiesackerstraße 12 | 35216 Biedenkopf | im Kreishaus Biedenkopf   +49 6461 / 790   بايدنكوبف 

Programm Voice
هل ترغب يف تعلم اللغة األملانية والتعرف عىل املهن و الرشكات املحلية؟ سجل للحصول عىل 

 !ProgrammVoice
  +49 6421 / 405 125 7  @  voice@marburg-biedenkopf.de   www.miteinanderkultur.de

7: األمور املالية
أنت تحصل عىل املال لتغطية نفقات املعيشة من مكتب الض©ن االجت©عي يف كل شهر . وعادة ما يتم نقل هذا 

إىل حسابك املرصيف. يف بعض الحاالت (الحمل والوالدة، واإلنتقال)، �كنك الحصول عىل دعم مايل إضايف من مكتب 
الض©ن االجت©عي. اسأل األخصاÙ االجت©عي عن هذا.

من أجل فتح حساب مرصيف، تحتاج:
هويتك »
عنوانك »

كيف تقوم بفتح حساب مرصيف؟
حدد موعد مع البنك »
اجلب معك مرتجم يتحدث لغتك األم و االنكليزية أو األملانية »

mailto:Marburg.Arbeitsmarktbuero-Fluechtlinge@arbeitsagentur.de
mailto:ObermuellerA@marburg-biedenkopf.de
mailto:kreisjobcenter@marburg-biedenkopf.de
mailto:voice%40marburg-biedenkopf.de?subject=
http://www.miteinanderkultur.de/
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نصيحة
يتوجب عليك  دفع رسوم شهرية لبعض الحسابات املرصفية (€ 5-2 / شهرياً). »
بعض البنوك مثل بنك Sparda Bank  لديها أيضا حسابات مرصفية مجانية. »
سوف تتلقى رقم التعريف الشخيص الخاص بك PIN و بطاقة مرصفية يف الربيد بعد أسبوع من توقيع العقد.  »

احفظ الرقم الرسي الخاص بك، و ارمي أو تخلص من الرسالة.
قم بالتوقيع عىل الجزء الخلفي من البطاقة املرصفية. »
�كنك طباعة كشوف الحسابات املرصفية الخاصة بك عىل آلة يف البنك. البيانات املرصفية تعلمك كم من املال  »

لديك يف حسابك.
إذا Ý تقم بطباعة كشوف الحسابات املرصفية الخاصة بك ، وسوف يتم إرسالها يف الربيد. سيتوجب عليك دفع  »

رسوم لهذا.
حافظ عىل البيانات املرصفية الخاصة بك !أنت بحاجة إليها كدليل عىل أنك قد دفعت أ, قمت برشاء يشء. »

العقود
ألشياء مثل الهواتف املحمولة أو شقة، يجب عليك التوقيع عىل عقد. هذا العقد يتطلب منك دفع مبلغ من 

املال لفرتة معينة من الزمن. �كنك فقط إنهاء العقد خالل فرتة زمنية معينة . قبل توقيع العقد ، و اسأل عن 
مدة العقد و متى / كيف �كن وضع حد لها. اسأل األخصاÙ االجت©عي الخاص بك إذا كنت غÈ متأكد.

الديون
إذا كان لديك مشاكل مالية أو لديك ديون ، احصل عىل االستشارة حول الدين:

 Caritasverband Marburg e.V. Schuldner- und Insolvenzberatung
  Schückingstraße 28 | 35037 Marburg   +49 6421 / 263 42

 LOK e.V. Schuldnerberatung
  Niederrheinische Straße 3 | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 707 216
@   schuldnerberatung@lok-stadtallendorf.de

 Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V. Schuldnerberatung 
  Hainstraße 39 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 952 40  @  sb-treff@bi-sozialpsychiatrie.de

8: دورات اللغة األملانية
 Stadtpass يف ماربورغ ، هناك عدد من مدارس للغات حيث �كنك تعلم اللغة األملانية . إذا كان لديك

(»انظر البند 5: وسائل النقل) دورات تعلم اللغة األملانية يف Volkshochschule ماربورغ هي رخيصة جدا.

Volkshochschule Marburg
  Universitätsstraße 4 | 35037 Marburg   +49 6421 / 135 6
@  vhs@marburg-stadt.de    www.vhs-marburg.de

الثالثاء - الجمعة 9:00 - 12:30 / االثن� 9:30 - 12:30  صباحاً  
 ً الخميس 15:00 - 18:00 / االثن� - االربعاء 14:00 - 16:00   ظهرا

mailto:schuldnerberatung@lok-stadtallendorf.de
mailto:sb-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
mailto:vhs%40marburg-stadt.de?subject=
http://www.vhs-marburg.de
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اذهب اىل Volkshochschule ماربورغ اذا كان لديك أسئلة عن دورات تعلم اللغة األملانية يف أملانيا.

Volkshochschule Marburg-Biedenkopf
  Hermann-Jacobsohn-Weg 1 | 35039 Marburg   +49 6421 / 405 673 0 oder +49 6421 / 405 672 4
@   daf@marburg-biedenkopf.de   www.vhs.marburg-biedenkopf.de

 Volkshochschule Marburg-Biedenkopf Geschäftsstelle Biedenkopf
  Kiesackerstraße 12 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 793 141  @  vhsbid@marburg-biedenkopf.de

أمكان أخرى لتعلم اللغة األملانية

 BZH Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen gemeinnützige GmbH
  Ernst-Giller-Straße 20a | 5039 Marburg   +49 6421 / 910 080
@   bz-mr@handelshaus.de   www.bzhessen24.de 

 DIWAN-Marburg UG
  Neue Kasseler Straße 2 | 35039 Marburg   +49 6421 / 983 910 0  @  info@diwan-marburg.de

 Speak + Write Marburg ¶دورات أملانية مكثفة للطالب األكاد�ي
  Universitätsstraße 60 | 35037 Marburg   +49 6421 / 174 50
@  info@speak.de   www.speak-marburg.de

 Lingua Oeconomicus e.V.
  Schlesierstraße 30 | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 441 662 6

Sprache & Bildung GmbH 
  Hospitalstraße 51 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 544 5

مساعدة إضافية لتعلم األملانية
Tandem الرتادف

Jugendmigrationsdienst لديهم مشاريع ترادف لالجئ¶ الشباب ملساعدتهم عىل تعلم األملانية.

 Jugendmigrationsdienst Internationaler Bund
  Schubertstraße 8b | 35043 Marburg   +49 6421 / 681 889  @  Verena.Leowald@internationaler-bund.de

مواقع الكرتونية
 Refugee Phrasebook   refugeephrasebook.de/print.pdf

 IWDL (Volkshochschule)   iwdl.de/cms/lernen/start.html

 Welcome grooves   welcomegrooves.de

 Einstieg Deutsch   google: Einstieg Deutsch App

mailto:daf@marburg-biedenkopf.de
http://www.vhs.marburg-biedenkopf.de
mailto:vhsbid@marburg-biedenkopf.de
mailto:bz-mr@handelshaus.de
http://www.bzhessen24.de
mailto:info@diwan-marburg.de
mailto:info@speak.de
http://www.speak-marburg.de
mailto:Verena.Leowald%40internationaler-bund.de?subject=
http://www.refugeephrasebook.de/print.pdf
http://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html
http://www.welcomegrooves.de/
http://grundbildung.de/projekte/ich-will-deutsch-lernende/einstieg-deutsch-die-sprachlern-app.html
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9: التعليم

املدرسة
األطفال فوق السنة من العمر �كن أن يوضعوا يف "Krippe" (الحضانة)، وهي رعاية لألطفال الصغار. األطفال 
فوق الثالث سنوات عادة ما يتم إرسالهم إىل "Kindergarten" (مرحلة ما قبل املدرسة)، حيث يتعلمون اللغة 
األملانية ويتعرفون عىل أطفال آخرين.  قم بتسجيل طفلك يف وقت مبكريف مرحلة ما قبل املدرسة ، ألن هناك 

يف كثÈ من األحيان قوائم انتظار طويلة . �كن للمكتب الض©ن االجت©عي تغطية تكاليف رياض األطفال. اسأل 
األخصاÙ االجت©عي عن هذا.

يجب عىل األطفال فوق  الست سنوات من العمر أن يذهبون إىل املدرسة . املدارس العامة مجانية يف أملانيا. 
تبدأ املدرسة مع مرحلة املدرسة االبتدائية . بعد ذلك، �كن لألطفال اختيار ب¶ "Hauptschule" (املدرسة 

الثانوية العامة)، "Realschule" (املدرسة الثانوية املتوسطة) أو "Gymnasium" (املدرسة الثانوية). بعد االنتهاء 
 ،Gymnasium كن للطالب أن يبدأ التدريب املهني. بعد االنتهاء من� ،Realschule أو Hauptschule من

�كن للطالب الدراسة يف الجامعة أو يبدأ التدريب املهني. يف بعض املدن ، يتم تعليم جميع الطالب معا يف 
"Gesamtschule" (املدرسة الشاملة). اسأل األخصاÙ االجت©عي الخاص بك عن التسجيل يف املدرسة. هناك 

مدارس تقدم عادة الرعاية بعد املدرسة . اسأل املدرسة أو األخصاÙ االجت©عي عن هذا.

�كنك الحصول عىل دعم مايل لطفلك من خالل "Bildungs und Teilhabepaket" (معونة التعليم و املشاركة). 
ملزيد من املعلومات، اذهب إىل KreisJobCenter (»انظر البند 6: العمل) أو اسأل األخصاÙ االجت©عي الخاص 

بك.

استك�ل دبلوم املدرسة األملانية
الشباب (23-16) �كن أن يحسنوا لغتهم األملانية و يقوموا باستك©ل دبلوم املدرسة األملانية يف  

.Adolf Reichwein Schule
 Adolf-Reichwein-Schule

  Weintrautstraße 33 | 35039 Marburg   +49 6421 / 169 770  @  ARS@marburg-Schulen.de

�كن للبالغ¶ أن يحسنوا لغتهم األملانية و يقوموا باستك©ل دبلوم املدرسة األملانية يف املدرسة الليلية.

 Abendschulen Marburg
  Weintrautstraße 33 | 35039 Marburg   +49 6421 / 169 610  @  info@as-mr.de

التدريب املهني للمبتدئ�
التديب املهني �كن أن يؤهلك للحصول عىل مهنة. يف التدريب املهني ، تعمل يف رشكة و تدرس يف مدرسة مهنية. 

التدريب املهني يدوم سنت¶ إىل ثالث سنوات و نصف. وتتفاوت األجور من تدريب مهني اىل آخر. يف بعض 
الحاالت ، �كن أن تحصل  دعم مايل من الحكومة. اتصل îركز استشارة  ملعرفة أين أو إذا كنت تستطيع الحصول 

عىل املساعدة (»انظر البند 2: املسائل القانونية).

الذهاب إىل املكاتب املدرجة يف (»البند 6: العمل) للمساعدة يف العثورعىل مكان للتدريب املهني.

mailto:ARS@marburg-Schulen.de
mailto:info@as-mr.de
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الجامعة
يسمح لك بتقديم طلب للحصول عىل مكان يف الجامعة ، ولكن مكتب األجانب يجب أن يوافق عىل قبولك.

معلومات  حول الدراسة يف ماربورغ
.Beratung für Flüchtlinge :الراغب¶ يف الدراسة يف ماربورغ ؟ اذهب إىل جامعة ماربورغ

 Universität Marburg: Beratung für Flüchtlinge Philipps-Universität-Marburg
  Biegenstraße 10 | 35039 Marburg | 02012 2 222 282 / 6421 49+   غرفة  @  refugees@uni-marburg.de

 University Meets Refugees   www.uni-marburg.de » University meets Refugees

معلومات حول الدراسة يف أملانيا
 study-in.de (ية و األملانيةÈباالنجل) موقع  الدراسة يف أملانيا

 Kiron Open للتعليم العايل
Kiron Open للتعليم العايل يقدم للالجئ¶ دروس مجانية عن طريق االنرتنت و طرق اتصال مع جامعات 

رشيكة. 
  Am Festungsgraben 1 | 10117 Berlin   +49 30 / 220 139 51  @  info@kiron.ngo   kiron.ngo

10: الصحة
أثناء إجراءات اللجوء الخاصة بك تغطي الحكومة عالج األمراض املستعجلة و الطارئة فقط.

سوف تتلقى إما بطاقة صحية أو قسيمة تأم¶ صحي. �كنك أن تطلب قسائم التأم¶ الصحي شخصيا أو عن 
طريق الهاتف من مكتب الض©ن االجت©عي قبل أيام قليلة من موعد الطبيب. أوال، اذهب إىل طبيب العائلة مع 

قسيمة التأم¶ الصحي أو البطاقة الصحية. و طبيب األرسة سيعطيك إحالة عند الحاجة إىل زيارة طبيب مختص.

األطباء
عادة يكون للطبيب أوقات دوام محددة. »
احصل عىل موعد عند الطبيب  »
حتى ال تحتاج لالنتظار لفرتة طويلة. »
ال يعمل األطباء بعد الساعة 18:00 خالل األسبوع ، يوم السبت، يوم األحد أو يف أيام العطالت. خالل هذه  »

.(Ärztlicher Notdienst) األوقات، هناك خدمات الطوارئ الطبية

 Ärztlicher Notdienst Marburg Diakoniekrankenhaus
  Hebronberg 5 | 35041 Marburg   116117

-إذا كنت ال تتحدث األملانية أو اإلنجليزية ، اجلب معك شخص يتحدث لغتك األم و األملانية أو اإلنجليزية.

mailto:refugees@uni-marburg.de
http://www.uni-marburg.de/international-en/incoming/university-meets-refugees/index_html?set_language=en
https://www.study-in.de/en/index.php
mailto:info%40kiron.ngo?subject=
http://kiron.ngo
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عادة ما يتم وصف الدواء من قبل الطبيب . سوف تحصل عىل وصفة طبية و�كنك أن تذهب بها إىل صيدلية. 

�كنك أيضا رشاء بعض األدوية من الصيدلية دون وصفة طبية.

إذا كان لديك مشاكل نفسية (مثل الصدمة)، انتقل إىل طبيب العائلة أو إىل عيادة نفسية:

 Psychotherapie Ambulanz Marburg
  Gutenbergstraße 18 | 35032 Marburg   +49 6421 / 282 365 7
@  info@Psychotherapie-Ambulanz-Marburg.de

إذا كان لديك حالة نفسية طارئة و ال تتلقى أي دعم ،اتصل  بخدمة الطوارئ النفسية 
.Asylbegleitung Mittelhessen e.V.

 Psychologischer Notdienst Asylbegleitung Mittelhessen e.V.
@   psychonothilfe@asylbegleitung-mittelhessen.de

حاالت الطوارئ
الطوارئ الطبية : اذهب إىل عيادة أو مستشفى أو استدعي طبيب الطوارئ (112). »
يف حاالت الطوارئ، �كنك الذهاب إىل الطبيب من دون قسيمة التأم¶ الصحي أو البطاقة الصحية . يف هذه  »

الحالة ، يجب تقديم قسيمة التأم¶ الصحي أو بطاقة التأم¶ يف وقت الحق.
رقم الهاتف الرشطة: 110 »
رقم قسم اإلطفاء: 112 »

عيادات و مشايف مهمة

 Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
  Baldingerstraße | 35043 Marburg   +49 6421 / 586 0

 Diakonie-Krankenhaus Wehrda
  Hebronberg 5 | 35041 Marburg-Wehrda   +49 6421 / 808 0

 DRK-Krankenhaus Biedenkopf
  Hainstraße 73 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 770

Medinetz
.Medinetz يكن لديك أي أوراق أو تتلقي أي عالج طبي ، اتصل ب Ý إذا

  Emil-Mannkopffstraße 6 | 35037 Marburg
 +49 6421 / 407 027 3 oder +49 160 / 938 084 57   @  marburg@ippnw.de

mailto:info@Psychotherapie-Ambulanz-Marburg.de
mailto:psychonothilfe@asylbegleitung-mittelhessen.de
mailto:marburg%40ippnw.de?subject=
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استشارة للمدمن�
هل لديك مشاكل مع الكحول أو املخدرات أو نوع آخر من اإلدمان؟ الذهاب إىل اشتشارة املدمن�.

 Suchtberatung  ماربورغ Diakonisches Werk Marburg Biedenkopf
  Frankfurter Straße 35 | 35037 Marburg | ´33 260 / 6421 49+   الطابق الثا
@   marburg.suchtdwmb@ekkw.de

 Suchtberatung شتادتاليندورف Diakonisches Werk Marburg Biedenkopf
  Am Bahnhof 10 | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 733 3
@   stadtallendorf.suchtdwmb@ekkw.de

 Suchtberatung Biedenkopf Diakonisches Werk Marburg Biedenkopf
  Mühlweg 23 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 954 017
@  daniel.simmer@ekkw.de

11: العنف
 أع©ل العنف واالعتداء محظورة يف أملانيا.

�كنك اإلبالغ عن حاالت االعتداء للرشطة. اإلبالغ عن االعتداءات إىل الرشطة ليست له آثار عىل إجراءات اللجوء 
الخاص بك أو ترصيح اإلقامة! إذا أصبت بجروح اذهب إىل الطبيب.

العنرصية/تعنيف من قبل الجناح األÚن يف أملانيا
إذا كنت ضحية للخوف و العنرصية من قبل الجناح األ�ن اتصل ب ".response" وسوف يتم الرتتيب الستشارة 

معك يف املكان الذي تختاره انت.
 response. Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt

  Bildungsstätte Anne Frank | Hansaallee 150 | 60320 Frankfurt am Main
  +49 69 / 560 002 41  @   kontakt@response-hessen.de

إذا كنت ال تعرف مع من يجب أن تتحدث، تواصل مع مركز لالستشارة القانونية 
(»انظر البند 2: املسائل القانونية).

االعتداء الجنيس
االعتداء الجنيس, أو التحرش الجنيس هي أع©ل إجرامية يف أملانيا. إذا كانت لديك الرغبة، بإمكانك الذهاب إىل 

طبيب نساÙ و استدعاء محام بعد التعرض لالعتداء أو التحرش الجنيس.

.Frauennotruf-Marburg يف حاالت االعتداء الجنيس ، والتحرش الجنيس أو املطاردة  التواصل مع
 Frauennotruf-Marburg

  Neue Kasseler Straße 1 | 35039 Marburg   +49 6421 / 214 38
@  frauennotruf-marburg@gmx.de    18:00 - 16:00 الثالثاء 9:00 - 11:00 / االثن�

التعنيف املنزيل
ممنوع منعا باتا العنف املنزيل يف أملانيا. إذا كنت تشعرين بدنيا أو نفسيا بسوء املعاملة يف زواجك أو أرستك، 

.Frauen helfen Frauen e.V. اتصيل ب Frauen helfen Frauen e.V.
  Alter Kirchhainer Weg 5 | 35039 Marburg   +49 6421 / 161 516

الخميس 16:00 - 19:00 / االثن� و االربعاء 10:00 - 13:00  

mailto:marburg.suchtdwmb%40ekkw.de?subject=
mailto:stadtallendorf.suchtdwmb@ekkw.de
mailto:kontakt%40response-hessen.de?subject=
mailto:frauennotruf-marburg@gmx.de
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12: الطعام
هناك محالت السوبر ماركت (مثل REWE, EDEKA, tegut) و محالت الخصومات (ALDI, LIDL, Penny) يف أملانيا. 

محالت الخصومات هي عادًة أرخص.

�كنك رشاء البقالة الرخيصة جداً يف Tafel. يجب عليك التسجيل يف Tafel يف ماربورغ قبل أن تتمكن من الذهاب 
إىل محل Tafel املحيل. اجلب دليل عىل استحقاقك للمنافع االجت©عية وهويتك معك.

 Tafel Marburg
  Ernst-Giller-Straße 20 | 35039 Marburg   +49 6421 / 614 053

الجمعة 10:00 - 13:00 / االربعاء, الخميس 10:00 - 12:30 /  الثالثاء 10:00 - 12:30 & 15:00 - 16:30  

بعد التسجيل، �كنك الذهاب إىل Tafel املحيل، عىل سبيل املثال، يف

« Tafel Kirchhain شهاينÈتافل ك
« Tafel Gladenbach تافل غالدينباخ
« Tafel Biedenkopf تافل بيدينكوبف

اسأل Tafel ماربورغ أين يقع أقرب Tafel إليك. 

:Diakonisches Werk MarburgBiedenkopf يف حاالت الطوارئ ، �كنك الحصول عىل طرود مساعدة من
  Haspelstraße 5 | 35037 Marburg   +49 6421 / 912 60  @  dw.marburg-biedenkopf@ekkw.de

يتم طهي العديد من األطباق اللحوم يف أملانيا باستخدام لحم الخنزير.

 إذا كنت ترغب يف تناول الطعام حالالً: بعض املنتجات يف أملانيا هي أيضا حالل.

العديد من الحلويات تحتوي عىل "الجيالت¶" ("Gelatine")، وهو مصنوع من الخنازير.
املنتجات النباتية ال تحتوي عىل اللحوم و عادة ما تكون حالل.

mailto:dw.marburg-biedenkopf%40ekkw.de?subject=
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13: العائلة و األطفال
عادة ، ال �كن أن تجلب عائلتك إىل أملانيا من خارج أملانيا خالل إجراءات اللجوء الخاصة بك . إذا تلقت قضيتك 

حك© إيجابيا ، اتصل îركز االستشارات القانونية (»انظر البند 2: املسائل القانونية) يف أقرب وقت ممكن للسؤال 
ما إذا كان �كنك جلب أرستك ل أملانيا .  إنه من االسهل بكثÈ جلب األرسة ايل املانيا خالل األشهر الثالثة األوىل 

.àبعد صدور الحكم اإليجا
Diakonisches Werk Marburg–Biedenkopf لجمع شمل األرسة:

 Migrationsberatung Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf
  Haspelstraße 5 | 35037 Marburg   +49 6421 / 912 612  @  stefan.gerlinger@ekkw.de

استشارة تربية األطفال
إذا كنت ترغب املساعدة يف تربية أطفالك، اذهب إىل مركز استشارة تربية األطفال:

 Erziehungsberatungsstelle
 Marburg   Hans-Sachs-Straße 8 | 35039 Marburg   +49 6421 / 889 095 0  @  info@eb-marburg.de

 Marburg   Universitätsstr. 30-32 | 35037 Marburg   +49 6421 / 278 88
        @  psychologischeberatung.dwmb@ekkw.de

 Stadtallendorf   Am Hallenbad 5 | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 921 872

 Biedenkopf   Kiesackerstraße 12 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 793 120

الحمل
 Ùإذا كنت حامالً ، انتقيل إىل طبيبك\تك النسائية. �كن أن تحصيل عادة عىل الدعم املايل للحمل . اسأيل األخصا

االجت©عي الخاص بك.
إذا أصبحت من غª قصد حامالً: يف أملانيا ،قانونياُ �كنك إجهاض الحمل يف غضون األشهر الثالثة األوىل . اسأيل 
 ،"Pille danach" االجت©عي أو طبيب أمراض النساء حول هذا املوضوع. وباإلضافة إىل ذلك ، هناك Ùاألخصا

حبوب منع الحمل التي �كن أن ùنع الحمل يف معظم الحاالت . و�كن رشاء هذا يف الصيدلية ، وفعالة 3-5 أيام 
بعد م©رسة الجنس و تكلف € 30-50.

إذا كنت حامالً ، اذا كان لديك أسئلة أو بحاجة إىل املساعدة ، اذهبي إىل استشارة الحمل:
 pro familia Marburg

  Frankfurter Straße 66 | 35037 Marburg   +49 6421 / 218 00  @  marburg@profamilia.de

 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
  Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf | Mühlweg 23 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 954 00

  Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf | Universitätsstr. 30-32 | 35037 Marburg  +49 6421 /278 88
@  schwangerenberatung.dwmb@ekkw.de

 Schwangerschaftsberatung LOK (Verein für Beratung und Therapie e.V.)
  Teichwiesenstraße 1 | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 103 5

 Schwangerschaftsberatung Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SKF) Marburg
 Schulstraße 18 | 35037 Marburg   +49 6421 / 144 80

رعاية األطفال
 يتم االرشاف عىل األطفال يف املدارس و رياض األطفال. إذا كنت بحاجة إىل رعاية األطفال خارج هذه األوقات، 

اطلب ذلك من املدرسة أو األخصاÙ االجت©عي الخاص بك.

mailto:stefan.gerlinger@ekkw.de
mailto:info@eb-marburg.de
mailto:psychologischeberatung.dwmb@ekkw.de
mailto:marburg@profamilia.de
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14: فرص للتسوق االقتصادي الرخيص
يوجد يف ماربورغ العديد من الفرص لرشاء مالبس و مفروشات بأسعار رخيصة.

محالت مالبس رخيصة الثمن
 Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf

  Gutenbergstraße 12 | 35037 Marburg
الجمعة و السبت 10:00 - 15:00 / الخميس 14:00 - 18:00 / الثالثاء 10:00 - 15:00  

 AWO Kirchhain
  Borngasse 17 | 35274 Kirchhain   17:00 - 14:00 السبت 10:00 - 13:00 / الثالثاء و األربعاء

 Jacke wie Hose
  Hospitalstraße 48 | 35216 Biedenkopf

الخميس و الجمعة 14:00 - 17:00 / االثن� و األربعاء 9:30 - 12:30 
 Der Laden

  Marktstraße 7 | 35075 Gladenbach   11:30 - 9:30 الجمعة 15:00 - 17:00 / االربعاء

محالت للمفروشات و حاجات املنزل رخيصة الثمن
 Gebrauchtwarenkaufhaus Marburg

  Gisselberger Straße 33 | 35037 Marburg   19:00 - 9:00 السبت 9:00 - 16:00 / االثن� - االربعاء
 Arche Wetter e.V. Möbel und Kleidung

  Steinweg 10 | 35117 Münchhausen
السبت 10:00 - 14:00 / الجمعة 11:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00 / االربعاء 14:00 - 18:00  

 Relectro أجهزة كهربائية
  Im Schwarzenborn 2b | 35041 Marburg   19:00 - 10:00 السبت 17:00 - 10:00 / االثن�-الجمعة

 Zentrum der Hoffnung
  Industriestraße 10 | 35239 Steffenberg-Niedereisenhausen   16:00 - 14:00 الثالثاء و االربعاء

محالت لألطفال رخيصة الثمن
 Der Setzkasten Günstiger Kinderladen

  Savignystraße 21 | 35037 Marburg   19:00 - 11:00 السبت 11:00 - 16:00 / الثالثاء -الجمعة

Ebay Kleinanzeigen موقع عىل شبكة االنرتنت حيث يبيع الناس عليه األشياء املستعملة

  eBay Kleinanzeigen  ebay-kleinanzeigen.de
  Gewobau Marburg   gewobau-marburg.de/mieten/aktuelle-angebote

يف مجموعة الفيسبوك Verschenk's Marburg، يقدم الناس أشياء مستعملة مجاناً.

  Facebookgruppe: Verschenk‘s Marburg   facebook.com/groups/453473974664924

�كنك رشاء األشياء املستخدمة يف Flohmarkt سوق األشياء املستعملة . اسأل يف منطقتك اذا كان يوجد سوق 
لألشياء املستعملة أم ال.

 Flohmarkt Wagonhalle Marburg
  Rudolf-Bultmann-Straße 2a | 35039 Marburg   8:00 أخر سبت من كل شهر ابتداًء من

 Flohmarkt Kirchhain
  Markthalle am Festplatz  | 35274 Kirchhain   14:00 - 8:00 كل ثا´ أحد

http://ebay-kleinanzeigen.de
http://www.gewobau-marburg.de/mieten/aktuelle-angebote
https://www.facebook.com/groups/453473974664924/
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15: الديانة

يف ماربورغ ، هناك أبرشيات مسيحية تقريباً يف كل مدينة وبلدة، ولكن هناك أيضا ج©عات دينية أخرى. اطلب 
من شخص يف بلدتك أو مدينتك مساعدتك يف ايجاد طائفة دينية معينة.

لقد أدرجنا بعض من الطوائف الدينية الكبÈة يف املقاطعة هنا. بإمكانك سؤالهم بشكل موسع إزاء املسائل الدينية.

اإلسالم
 Orientbrücke Marburg e.V. Omar Ibn Al-Khattab-Moschee

  Marbacher Weg 26A | 35037 Marburg   +49 6421 / 655 35  @  info@islam-marburg.de

 Fatih-Moschee Stadtallendorf
  Wupperweg 2-2a | 35260 Stadtallendorf   +49 6428 / 876 3

 Yunus Emre Moschee Biedenkopf
  Industriestraße 10 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 688 1

الكنيسة الربوتستانت
 Kirchenkreis Marburg  

  Schwanallee 54 | 35037 Marburg   +49 6421 / 304 038 0  @  dekanat.marburg@ekkw.de

 Kirchenkreis Kirchhain  
  Weimarer Straße 2 | 35091 Cölbe   +49 6421 / 822 03  @  dekanat.kirchhain@ekkw.de

 Dekanat Biedenkopf-Gladenbach
  Schulstraße 25 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 928 212  @  info-dekanate-biedglad@web.de

الكنيسة الكاثواليك

 St. Johannes   Kugelgasse 8 | 35037 Marburg   +49 6421 / 913 90  @  info@st-johannes-marburg.de

 St. Josef   Hainstraße 86 | 35216 Biedenkopf   +49 6461 / 806 922 9

اليهودية
 Jüdische Gemeinde Marburg/Lahn e.V.

  Liebigstraße 21a | 35037 Marburg   +49 6421 / 407 430  @  jg-marburg@web.de

الكنيسة الكاثوليكية االريتªية يف غيسن
 Abune Aregawi Gemeinde St.-Thomas-Morus-Kirche

  Grünberger Straße 80 | 35394 Gießen

mailto:info@islam-marburg.de
mailto:dekanat.marburg@ekkw.de
mailto:dekanat.kirchhain@ekkw.de
mailto:info-dekanate-biedglad@web.de
mailto:info@st-johannes-marburg.de
mailto:jg-marburg@web.de
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16: وقت االستج�م و التسلية
إذا كنت تبحث عن نشاط ترفيهي، اسأل يف مدينتك أو بلدتك ملعرفة أي فرص أو عىل سبيل املثال األندية 

املوجودة هناك . وتشمل النوادي عادًة الرياضة واملوسيقى وومجموعة من الهوايات.

 ñكنك العثور عىل األنشطة الرتفيهية الحالية يف ماربورغ عىل املوقع اإللكرتو�

ل Koordinierungsstelle für Flüchtlingswesen (منسق شؤون الالجئ¶) من مدينة ماربورغ.

 marburg.de/leben-in-marburg/menschen-in-marburg/fluechtlingskoordination/angebote

 يف Portal in Gisselberg، هناك برامج مجانية مثل دورات تعلم اللغة األملانية ، والتدريب عىل حياة اليومية 
يف أملانيا ، ورعاية األطفال وغرفة سكايب . للوصول إىل هناك ، �كنك أن تأخذ باص من محطة الحافالت 

"Stadtbüro". �كنك العثور عىل أوقات املغادرة عىل املوقع.
 Portal in Gisselberg

  Gießner Straße 13 | 35043 Marburg
 marburg.de/leben-in-marburg/menschen-in-marburg/fluechtlingskoordination/portal-gisselberg

�كنك الحصول عىل تذاكر مجانية للحفالت ، األفالم أو املرسح من "Kulturloge". االتصال–

Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf ل مزيد من املعلومات. 
 Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf Kulturloge

  Haspelstraße 5 | 35037 Marburg   +49 6421 / 912 60
@   dw.marburg-biedenkopf@ekkw.de

مع "Stadtpass"، �كنك م©رسة السباحة أو املشاركة يف األنشطة الرتفيهية األخرى بسعر 
مخفض(»انظر البند 5: املواصالت). دور السين© يف ماربورغ أرخص يوم االثن¶.

.Refugium كنك التعرف عىل أشخاص آخرين عىل القهوة والكعك يف مقهى�

 Café Refugium in der Jugendherberge Marburg
 Jahnstraße 1 | 35037 Marburg   16:30 - 15:00 الثالثاء

17: الدعم من قبل املتطوع�
Koordinierungsstelle für Flüchtlingswesen من مدينة ماربورغ و 

Koordinierungsstelle für Flüchtlingsinitiativen ماربورغ تدعم املتطوع¶ من أجل مساعدة الالجئ¶. 
�كنك االتصال بهم إذا كنت ترغب يف مساعدة من املتطوع¶. و�كن أيضا أن يبلغوك باملشاريع الحالية أو 

االجت©عات أو أماكن االجت©عات.

https://www.marburg.de/leben-in-marburg/menschen-in-marburg/fluechtlingskoordination/angebote/
http://marburg.de/leben-in-marburg/menschen-in-marburg/fluechtlingskoordination/portal-gisselberg/
mailto:julia.stoermer%40ekkw.de?subject=
mailto:dw.marburg-biedenkopf@ekkw.de
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عىل املوقع اإللكرتوñ لل Koordinierungsstelle für Flüchtlingsinitiativen، �كنك أن تجد:

مواد لتعلم اللغة األملانية »
فكرة عامة عن دروس اللغة األملانية املوجودة يف ماربورغ »

 Koordinierungsstelle für Flüchtlingswesen der Universitätsstadt Marburg
  Frauenbergstraße 36 | 35037 Marburg   +49 6421 / 201 185 7
@  g.fleck-delnavaz@marburg-stadt.de   marburg.de/fluechtlinge

 Koordinierungsstelle für Flüchtlingsinitiativen des Landkreises Marburg-Biedenkopf
  INTEGRAL GmbH | Unterm Bornrain 2 | 35091 Cölbe   +49 6421 / 985 460
@   Koordinierungsstelle@integral-online.de   koordinierungsstelle.integral-online.de

منظ�ت أخرى
هناك ج©عات مساعدة لالجئ¶ يف العديد من املدن والبلدات, �كن أن تساعدك مع األسئلة اليومية واملشاكل. 

اسأل يف أنحاء بلدتك أو مدينتك!

مدينة ماربورغ (مجموعة مختارة)
 Ausländerbeirat Marburg   Am Markt 1 | 35037 Marburg   +49 6421 / 201 715

 Initiative Afghanisches Hilfswerk e.V.   +49 6424 / 943 480

 Marburger Islamischer Kulturverein „Hadara“ e.V.
  Am Richtsberg 70 | 35039 Marburg   +49 6421 / 487557

 NoBorder Marburg  @  noborder-marburg@riseup.de

مقاطعة مابورغ بايدن كوبف (مجموعة مختارة)
 Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Diakonisches Werk Biedenkopf-Gladenbach

  +49 6461 / 954 00  @  helmut.kretz@dwhn.de

 Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Kirchhain  @  rainer.wilhelm@ekkw.de

 Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Rauschenberg  @  GNeveling@gmail.com

 Arbeitskreis für Menschenrechte Lohra  @  elfriede@gerhard-koehler.de

Asylbeleitung Mittelhessen   www.asylbegleitung-mittelhessen.de

 Begegnungscafe Goßfelden   +49 6421 / 322 18  @  sabine.barth@gruv.de

 Christliche Gemeinde Gladenbach-Erdhausen  @  specialservice.einfachda@gmx.de

 Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge e.V.    +49 6427 / 233 0  @  caf@email.de

 Gruppe Bad Endbach  @  icmarburg@gmx.de

 Modellwohnung Dautphetal-Hommertshausen  @  marianne.s-einloft@posteo.de

 Netzwerk Breidenbach   +49 6465 / 911 079 3

 Netzwerk Kleinbladenbach   +49 6465 / 912 650

 Netzwerk Oberdieten   +49 6465 / 912 705

 Netzwerk Wiesenbach   +49 6465 / 912 098 8

 Runder Tisch Integration Wohratal  @  homberger.gbs@gmail.com

هيسن
 Hessischer Flüchtlingsrat 10 987 976 / 69 49+   مجموعة اهت©مات  @  hfr@fr-hessen.de

mailto:g.fleck-delnavaz@marburg-stadt.de
http://www.marburg.de/fluechtlinge
mailto:Koordinierungsstelle@integral-online.de
http://koordinierungsstelle.integral-online.de/
mailto:noborder-marburg@riseup.de
mailto:helmut.kretz@dwhn.de
mailto:rainer.wilhelm@ekkw.de
mailto:GNeveling@gmail.com
mailto:elfriede@gerhard-koehler.de
http://www.asylbegleitung-mittelhessen.de
mailto:sabine.barth@gruv.de
mailto:specialservice.einfachda@gmx.de
mailto:caf@email.de
mailto:icmarburg@gmx.de
mailto:marianne.s-einloft@posteo.de
mailto:homberger.gbs@gmail.com
mailto:hfr@fr-hessen.de
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تم عرض املعلومات الواردة هنا بأبسط طريقة ممكنة. ومن املمكن أن تجد بعض الفروق التي ال �كن أن تؤخذ 
بع¶ االعتبار. إذا Ý تكن احدى املنظ©ت او املعلومات موردة بدقة ، نرجو اعالمنا بذلك . سيتم تحديث هذا 

الكتيب من ح¶ آلخر . نحن نتطلع إىل تعليقاتكم و إضافاتكم:

 Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf
  Haspelstraße 5 | 35037 Marburg   +49 6421 / 912 60

  أي مطالبات قانونية تجاه املنظ©ت املذكورة أعاله ال �كن أن تستمد من هذا الكتيب معلومات .




