:اخوتنا و خأخواتنا العزاء
.نن ،شعب مدينة توخا  ،نرحب بك ف موطنك الديد ترحيبا حارا
..مرحبا بك
كثي من الشبياء سوف تكون جديدة وغريبة بلنسببة لك ف البداية .و خأنت تفهمون لغتنا بلكد خأو حت ل
.تعرفونا بعد
.وغادر كثي منك عائلتم و خأصدقائم ف وطنم .ك هذا صعب للغاية بلنسببة لك
ف مدينتنا ،بعض الناس يرغبون ف مساعدتك ف معرفة مدينتنا وتعل لغتنا وفهم طريقة حياة الناس
.هنا ،و خأن تدو ف هذا البل وطنا جديدا
:معلومات هامة

Taucha . ۱
تقع مدينة توخا ف ولية سكسونيا
www.taucha.de
.توخا ه مدينة صغية .تسبتطيعون التنقل فيا سيا عل القدام
.اذذا كن هناك أخخرين من بلك يعيشون ف توخا ،نن تساعدك ف التعرف عليم

 . ٢:السلطات والتصالت

يكن خأن تساعدك ف مالت متلفة .يب خأن تعلمو خأن العاملي ف الوكلت الكومية وغيها من
.الؤسسات ل يقبلون الهداي
اذذا كن ليك بريد مع دعوة خأو اسبتدعاء للسلطة ،اجلبوها دائا معك .يكنك خأن تأخخذو متج خأو شصا
.موثوقا .اللتام بلواعيد مم جدا بلنسببة لنا

:التصالت ه

 :مكتب الانب

.السبيد توم كيند
موظف ف مال حقوق اللجئي
هاتف0342370974551 :
البيد اللكتون Tommy.Kind@lra-nordsachsen.de
:ساعات العمل
والساعة  - 13.00الثلثاء18:00 - 12.00 08:30 ،
والساعة  - 13.00اليس16:00 - 12.00 08:30 ،

:ادارة مدينة توخا

:العنوان
Schloßstr. 13
مبن Rathaus Taucha :
مسؤول عن السبئل العامة والطلبات
:ساعات العمل
والساعة  - 13.00الثني 17:00 - 12.00 09:00
والساعة  - 13.00الثلثاء 18:00 - 12.00 09:00
الربعاء مغلقة
والساعة  - 13.00اليس 17:00 - 12.00 09:00
العة 12.00 - 09:00
السبيد ينس رولينغ
الهاتف03429870156 :
البيد اللكتون
jens.ruehling@taucha.de
السبيدة دني سبين
الهاتف03429870202 :
البيد اللكتون

denise.sprinz@taucha.de

:الشؤون التعية للجئي

:الوظف السؤول عن القضاي والال اذل خدمات خأخرى
السبيدة شانيت ليبيش
هاتف015116350631 :
خأوقات القابل:
ك يوم ا خلربعاء ف Leipzigerstr. 71
الرجاء خأن تنتبه ورقة الذعلن ف شبباك الكتب.
دائرة الهجرة للشبباب ): :(JMDماما
.تقدي الشورة والع للطفال والراهقي ف متلف الشاك -
.تقدي الع للعتاف بلشهادات -
.الع الفردي للندماج ف النظام التعليي -
.دع الفراد ف مال التعلي والتدريب الهن -
.دع الفراد ف خأوقات الفراغ -
.الساعدة ف العثور عل سكن -
.دع الفراد ف اكمل تعل اللغة -
)..النشطة التفيية )عل سبيل الثال ،فرق الرقص ،عروض العطلت ،تارب اداء موسبيقية -
السبيد مايك مارشال
الهاتف03424371170 :
البيد اللكتون jmd-bad-dueben@gmx.de

:مدير السكن

السؤول عن تهي الشقق والصلح
السبيد كروستيتس
الهاتف0151 58036833 :
:السبيد هابركورن

الهاتف01603637478 :
ف  -ك نعرض عليك الساعدة ف الراءات الارية اللية يوم الثلثاء الساعة 18:00 17.00
 :جعية ديكون ف العنوان التال
Diakonat
Rudolf-Winkelmann-Straße 4, Taucha

 . ٣:السكن

عندما تغادر السكن الاص بك او الشقة ،يب عليك دائا ان تمل معك اثبات الشخصية
 )،خأوسفايس
اقامة ،دولونغ .(..بعد ثلثة خأشهر يق ل من حيث البد خأ التحرك برية ف خألانيا .لكن ف بعض
.اليان اذقامتك ل تزال مدودة .اسأخل عن ذل مقدما
.من الهم جدا خأن يكن التواصل معك ف ك الوقات
.يرج السبتفسار عن قواعد السكن الت تدد قواعد التعايش بي جيع السكن والتقيد با
ف خألانيا ،عل سبيل الثال ،النفايت يت فصلها عن بعضها ال اقسام ،ولك قسم صناديق قامة
.خاصة .يكنك السبتفسار عن ذل ف موعة نقاش للجئي ،وسيت مساعدتك بذل بك سور
 :هام جدا
 :هناك فتات راحة ،يب الافظة فيا عل الهدوء بشك خاص
عص ا  07.00 - .صباحا ..ومن الساعة  – 13.00من الساعة 15:00 22:00
خأحيان تتاجون خأيضا اذل التناوب مع جيانك ف تنظيف مدخل البناء وازال الثلج ف الشبتاء .اسبتفسو
.عن ذل
.بلنسببة ليانك اللمن ،من الهم جدا خأن تتبعوا هذه القواعد

 . ٤:البيد

تأخكد من وجود اللقب )الكنية( بشك واض ومقروء عل جرس الباب وعل صندوق الرسائل .عندئذ
فقط يكنك اسبتل الرسائل .يرج قراءة الرسائل الت تصلك بدقة والتفاظ با ،ويب طلب مساعدة
بلتجة او السبتفسار اذا احتجت .اهمل ذل يكن خأن يكون ل عواقب سلبية بلنسببة لك اذذا خأهلت
.الواعيد خأو الدة الددة لشء ما ،لنك ل تقر خأو الرسائل خأو ل تفهموها بشك صيح

 . ٥:العقود

ل توقعوا خأي عقود ل تسبتطيعون قراءتا وفهم متويتا جيدا ،يب خأن تتوقعوا خأن بعض الناس يريدون
اقناعك بتوقيع عقود ليست لصلحتك .وهذا بشك خاص بلنسببة للشخاص الين يطرقون عل الباب
.ويريدون بيع شء لك .اطلبو الشورة قبل فعل ذل من قبل شص تثقون به

 . ٦:الراديو والتلفاز

حت لو كنت ل تسبتخدم الراديو خأو التلفزيون ،يتوجب عليك من حيث البد خأ خأن تدفع للاعة
والتلفزيون
مساهة البث" .لكن كطالب لوء يكنك ان تعفى من دفع هذا البلغ .يب عليك تقدي طلب اذعفاء "
من
.الفع اذل مكتب الهجرة ،اطلب ذل خصوصا اذذا تلقيت فاتورة
بلضافة اذل ذل ،ما زالت هناك حاجة لفع رسوم اذذا كنت ترغب ف الصول عل تلفاز خأو
.الصول عل بث القمر الصناعية وعندها يب عليك خأن تدفع بنفسك

 . ٧:النقود

سيت دفع الال ل مرة واحدة ف الشهر ف مكتب التسجيل والانب ف أخيلنبورغ .ومن هناك تصل
.عل ورقة بواعيد القبض القادمة
ويمل عنك مكتب الانب خأيضا تكليف السكن والتدفئة وزيرات الطبيب والوية .كم يكنك
.السبتفادة من بعض العروض كخزن اللبس والتافل

:العونة الالية

.التصال :السبيد كيند
:هناك عل سبيل الثال اليارات التالية للطفال
سداد رسوم الضانة خأو عل سبيل الثال رسوم العضوية ف النوادي الريضية خأو مدرسة الوسبيقى
.والنح لتناول طعام الغداء وتكليف الواصلت اذل الدرسة

:مزن اللبس

ف مزن اللبس يكنك خأن تصلوا عل  5قطعات اللبس و خأحذية و خأدوات منلية مان.
لك قطعة اذضافية نتن مساهتك ف الصاريف بقية  20سبينت.
يوجد خأيضا توزيع الغذاء الصغي وهو بلصوص خض وفواكه .
تسبتطيعون خأن تسأخلوا عن خأثث خأيضا.

العنوان:
Leipzigerstr. 71
015251093108
ك يوم الذثني الساعة  2بلعص ال الساعة  6بلساء
ك يوم اليس الساعة  9بلصبح ال الساعة  1بلظهر
ك يوم الذثني من الساعة  9صباحا اذل الساعة  1ظهرا وك يوم اليس من الساعة  2ظهرا اذل
الساعة  6مساءا توجد الذمكنية للقاء مع شبباب من توخا ولجئي اخرين وتوجد قهوة وبسكوت وهذا
يت ف العنوان التال
Leipzigerstr. 71

:التافل
ف التافل تصل عل الواد الغذائية مقابل القليل من الال ،التافل متوفر فقط ف ليبيغ .يكنك
الوصول ال ليبيغ عن طريق التام خأو القطار .والتسجيل هناك ف الوعد القادم .ولكن يب خأن
يكون معك اثبات شصيتك ) خأوسفايس ،اقامة ،دولونغ ..(..ويب خأن تض معك  3خأكياس لوضع
.الواد الغذائية با .كم يت دفع رسوم تبلغ حاليا  2يورو
الوقع عل النتنت /http://www.leipziger-tafel.de

:مكن التوزيع القادم

Eisenbahnstr.149, 04315 Leipzig
الهاتف01633647719 :
خأوقات التسجيل :من الثني اذل العة من  9:30حت 10:30
توزيع الواد الغذائية :من الثني اذل العة من  12:00حت 16:00

 . ٨:التسوق

ف توخا هناك العديد من ملت السوبر ماركت حيث يكنك التسوق .وتتلف السعار بينا بشك
:كبي .من الفيد لك مقارنة السعار .نن نوص با يل
:أخلي
Leipziger Str. 104

:نيتو
Graßdorfer Str. 15 a
و Max-Liebermann-Str. 1
:ليدل
Leipziger Str. 117
:تتوفر منتجات اللل ف ليبيغ ف العنوان التال
Eisenbahnstraße, Leipzig
.ف ليبيغ يوجد متاجر دولية خأخرى خأيضا

 . ٩:النقل بواسطة الافلت والقطارات

.عن طريق التام خأو القطار تصلون بسعة ال ليبيغ
اذذا خأردت اسبتخدام وسائل النقل العام )عل سبيل الثال القطارات والافلت والتام( فأخنت باجة ال
.تذكرة صالة
.ويكن شاء التذاكر ف أخل البيع ف مطات الافلت خأو من الهاز الوجود ف الباص خأو التام
هام جدا :اغلب التذاكر يب خأن يت ختها ف جاز خاص صغي موجود ف ك الطات من خأجل خأن
تكون سارية الفعول ،وف حال اسبتخداما قبل ختها ف الهاز تكون غي صالة وتسبب لك
مالفة كم لو خأنك ل تلكون بطاقة .خأيضا قد تكون هناك قيود زمانية ومكنية عل بعض التذاكر ،خأي
خأنا تكون فقط صالة للسبتخدام ف وقت مدد و  /خأو فقط لنطقة معينة .اسبتفسوا عن ذل ف
.جلسات الناقشة للجئي ،وسوف تت مساعدتك بك سور
.يب عليك بك تأخكيد دفع ثن التذاكر ،ومالفة ذل يتتب عليا عقوبت تصل اذل  60يورو
الواصلت مكفة للغاية ..ان التذاكر السببوعية خأو الشهرية ه خأرخص اذذا كنت تتاجون لسبتخدام
.الواصلت بكثة ،فذل يساعد عل توفي التكليف
يكن الطلع عل معلومات عن مواعيد و خأسعار الواصلت من شكة MDV
)خدمة الهاتف) 01803223399 :غي مان
النتنت www.mdv.de

 . ١٠:دورات اللغة

تريد تعل اللغة اللمنية ف خأسع وقت مكن ،وبذل تعل حياتك خأسهل ف خألانيا وتزيد فرصتك ف
العثور عل وظيفة؟

:هناك عدة خيارات لتتكن من الشاركة ف دورات اللغة
دورات تعل اللغة اللمنية ف Volkshochschule
).اسأخل عنا ف مكتب الانب )الوسلندر بيورده
مدرسة : Euro-Schuleف ليبيغ
Rosa-Luxemburg-Straße 23
Leipzig 04103
Telefon: 0341 35053530
E-Mail: leipzig@eso.de
:مواعيد العمل
الثني  -اليس18:00 - 8:00 :
العة 16:00 - 8:00
:الوظف السؤول عن دراسة اللمنية كغة أخجنبية
Volkmar Wirth-Kresse
Tel: 03419629937
Fax: 0341350535333

مدرسة اللغات ليبغ
ف العنوان التال
Eisenbahnstraße 121-123
04315 Leipzig
النوقع ف انتنت

http://lehmbaugruppe.de/slg/sprachenschulel-leipzig/

)موعة الناقشة  :اللغة اللمنية للجئي )مان

ف العنوان التال – 19 :الثلثاء Oberschule Taucha Friedrich-Engels-Straße 19:00
17:30
ف – 3 :اليس Pfarramt, Kirchstraße 11:00 10:00
ف العنوان التال - :اليس 18:30 16:30
Oberschule Taucha Friedrich-Engels-Straße 19
يكنك خأيضا السبتفادة من العروض الانية حيث يكنك التعرف عل خأشخاص أخخرين ،ويكن مارسة
:اللغة اللمنية

القهىى الول : Café International :

:مرة واحدة ف الشهر يوم الربعاء ف الساعة ال  5مساء ف العنوان التال
Jugendclub Taucha, An der Parthe 22
يري اللقاء القادم ف التاري 29.6.16

:دائرة الهن اليدوية للنساء
ك يوم الذثني من الساعة  10صباحا اذل الساعة  11.30صباحا ف العنوان:
Diakonat, Rudolf-Winkelmann-Str. 4
.اذا كنت ليك ايضا خأفكر خأو اقتاحات خأو مشاركت يرج عرض ذل ف موعة نقاش اللجئي

:ورشة العمل اليدوية والتصليح للرجال

يت التخطيط لها .اذا كنت ليك خأفكر خأو اقتاحات خأو مشاركت ف ذل يرج عرض ذل ف
.موعة نقاش اللجئي

:الطبخ معا

:عل فتات غي منتظمة ،نن نطبخ معا ف العنوان التال
.Diakonat, Rudolf-Winkelmann-Str. 4
!سبندعوك لل ف الوقت الناسب
:ندي الغناء الاعي للشبباب

ف  - 4ك يوم الثني ف الساعة Diakonat, Rudolf-Winkelmann-Str. 18:30 17:30
.يدعى ك الشبباب الين يبون الغناء
:تعل اللغة ف النتنت
دورات اللغة اللمنية للمبتدئي http://www.welcomegrooves.de :
:تعل اللغة اللمنية للجئي
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html?wt_sc=willkommen
حلقة تلفييونية للطفال والكبار " )) “Die Sendung mit der Mausالسلسل مع الفأخرة(( بلعربية
والكردية وداري /http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international :
:مؤسسة لرعاية الرسة والطفال :تتضمن خأفكر ونصيحات لواضيع متلفة
http://www.kita-terrabia.de
مرحبا الوصول اذل خألانيا بلعربية http://www.n-tv.de/marhaba :
دورة توجيية عب قناة التلفزيون : ARDبلغات متلفة
http://www.ard.de/home/ard/Guide_for_refugees/2214428/index.html
خألانيا للمبتدئي :بلعربية واللمنية https://www.youtube.com/watch?v=rWPV5TzhGUo :
:برنمج تطبيق للهاب اذل الطبيب مان وب  17لغة
?https://play.google.com/store/apps/details
.id=com.universaldoctor.drspeaker&hl=en
?https://itunes.apple.com/en/app/universal-doctor-speaker-full/id389202856
mt=8
:لئحة الور للموبيل بللمنية والنكيية والعربية
https://www.test.de/Handytarife-fuer-Fluechtlinge-So-telefonieren-Sie
guenstigindie-Heimat-4935914-0/?mc=kurzurl.handytarife-fluechtlinge

 . ١١:الرض

من مكتب الهجرة تصل ك ثلثة خأشهر عل ورقة تسبتطيع بواسطتا مراجعة خأي طبيب عام )غي
خأخصائ( خأو طبيب خأسة خأوطبيب خأسبنان .اذذا ل يكن ليك هذه الورقة ،يب عليك دفع تكليف العلج
.بنفسك
ف حال الطوارئ ،خأو اذا مرضت ف الليل خأو ف عطل ناية السببوع ،يكنك الهاب اذل غرفة

:الطوارئ ف الستشفى ف العنوان التال
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH
Klinik Eilenburg
Wilhelm – Grune - Straße 5-8
Eilenburg 04838
Tel.: 03423 / 667-0
E-Mail: verwaltung@kkh-delitzsch-gmbh.de
:معلومات خأخرى مفيدة ومساعدة ف التجة يكن خأيضا خأن تكون موجودة هنا
http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html

 . ١٢:الشطة  /الطوارئ

الشطة ف خألانيا تعمل من خأجل سلمتك وضمن حقوقك .الشطة يكن خأن تساعدك ف حالت
.الطوارئ ،اذذا تعرضت لتديد خأو سقة خأو هوم
.ف الالت الطارئة السيئة جدا يكنك التصال بدمة الطفاء والنقاذ
الشطة110 :
خدمة الطفاء والسعاف112 :
الرجاء عدم طلب رق الطوارئ  112ال ف حالت طبية طارئة جدا فقط وعندما تتاجون مساعدة
.طبية اسعافية فورية

 . ١٣:الطفال

ف خألانيا يكن لك طفل خأن يذهب اذل الروضة .لكن العديد من ريض الطفال متلئة ومن الصعب
الصول عل مقعد فيا .لكنا فرصة متازة بلنسببة لطفل لتكوين صداقات وتعل اللغة .يرج ماول
.ذل
.تتاجون من خأجل ذل ال تقدي طلب ودفع مبلغ قليل من الال
تدثوا من خأجل ذل مع السبيد  Kindخأو مع السبيد .Krippendorf
مدارس الطفال )صفوف تعلي اللغة ف مدينة (Eilenburg
ك طفل يب خأن يذهب اذل الدرسة ابتداء من سن السادسة من عره .خأول يب عل الطفل حضور
فئة خاصة ف مدينة  Eilenburgلتعل اللغة اللمنية .تكليف الواصلت مؤمنة عند تقدي طلب من
خأجل ذل .بعد ذل يكن للطفل خأن يذهب اذل اذحدى الدارس ف مدينة .Taucha

تدثوا من خأجل ذل مع السبيد  Kindخأو مع السبيد .Krippendorf

:الدارس
Grundschule Berg
Hallesche Str. 19
Eilenburg 04838
Telefon:03423 608711
Oberschule Friedrich- Tschanter Oberschule
Dorotheenstraße 4
Eilenburg 04838
Telefon:03423 7062311

:وقت الفراغ

ف مدينة توخا هناك فرص ترفيية واسعة للطفال والراهقي .بعض النوادي الريضية يكن خأن
.يشارك با طفل
.يرج منك اذعلمنا ف حال رغبة طفلك بلشاركة بذحدى النشاطات .ومن المكن تغطية تكليف ذل
.للطفال الكب سبنا هناك ف توخا ندي الشبباب ف العنوان التال
.DRK Kreisverband Leipzig-Land e.V
Jugendclub Taucha , An der Parthe 22, Stefanie Rothe
Tel: 03 42 98/ 73 42 80
Email: jc.taucha@drk-leipzig-land.de
:Internet
http://www.drk-leipzig-land.de/angebote/kinder-jugend-familie/jugendclubtaucha.
html

:مواعيد العمل
من الثنين إلى الخميس من 19:00 - 13.00
الجمعة من 20:00 - 13.00
.للطفال المسيحيين هناك أيضا نشاطات ،على سبيل المثال كنيسة سانت موريتز
:التصال
القس إيدلمان

الهاتف034298155402 :

البيد اللكتون chrisgoedel@online.de

 . ١٤:العمل والتدريب الهن

لسبئل حول العمل والتدريب الهن ،يرج التحدث مع  Krippendorfخأو السبيد  Marschallف
السبيد
.دائرة الهجرة للشبباب
:العناوين التالية

:ا ذلستشارة والوساطة ف العمل والتدريب الهن
) :مكتب العمل )الوب سبنت
Agentur für Arbeit
Hartmannstraße 1
Eilenburg 04838
Tel.: 01801 / 555 111
العنوان البيدي لكتب العمل )الوب سبنت( ف : Eilenburgهو
Agentur für Arbeit Leipzig
Leipzig 04086
Jobcenter Eilenburg
Hartmannstraße 1
Eilenburg 04838
Tel.: 03423 – 651 60

:العتاف بلؤهلت

.عل الوقع التال سوف تدون معلومات وافية حول العتاف بلؤهلت النبية
www.anabin.de
):الشورة الشخصية ف ليبيغ )فقط لطرح السبئل بشأخن العتاف بلؤهلت النبية
IBAS Leipzig
Georg-Schumann-Str. 173
,AXIS-Passage, Aufgang B, EG

Raum B 026
Leipzig 04159
Tel.: 0177 / 431 49 22
E-Mail: leipzig@exis.de

 . ١٥:الثقافة والريضة والنشطة التفيية

:الندية الريضية والندية الرى
ف مدينة توخا هناك العديد من الندية الريضية والعيات الثقافية والوسبيقى .يكنك القاء نظرة عل
:موقع النتنت التال لتيار ما يعجبك
/http://taucha.de/buergerservice/freizeit-und-vereine/vereinsverzeichnis
اطرحوا خأسبئلتك حول هذا الوضوع ف موعة نقاش اللجئي ،ونن سنساعدك اذذا كنت ترغبون ف
.التصال

:الكتبة

ف الكتبة العامة ف توخا يكنك اسبتعارة الكتب والفل .يكف الشتاك السبنوي رسم قدره  6يورو
:لدة سبنة واحدة .الكتبة ف العنوان التال
Brauhausstraße 24
 :خأوقات العمل
ومن  - 13.00الثني :من 18:00 - 12:00 10.00
الثلثاء :من 18:00 - 13.00
الربعاء :مغلق
ومن  - 13.00اليس18:00 - 12:00 10.00 :
العة :من 18:00 - 13.00

 . ١٦:الؤسسات الينية
:الكنيسة النجيلية اللوثرية ف توخا
القس اذيدلان
Kirchstr. 3
Taucha 04425

Tel.: 034 298 15 54 02  ووTel.: 03 42 98 / 68 848
chrisgoedel@online.de  خأوE-Mail: kg.taucha@evlks.de
Internet: www.st-moritz-taucha.de
دائرة الكنيسة الكثوليكية ف توخا:
Kirche St. Anna: كنيسة سانت أ خن
Sommerfelderstraße 20
Tel.: 034298/68283

 تورينجن/ الكنيسة الرسولية الديدة ف ساكسونيا

Schloßstraße 28
Tel.: 034298/720
Internet: www.nak-mitteldeutschland.de
3.6.16  ت نش هذه العلومات ف: ملحظة/02/  اذذا لزم الر. البيانت والسؤوليات قد تتغي.
يرج اذبلغ خأحد الشخاص التاليي:
السبيد شتيفان كريبندورف
شؤون اللجئي التعية
Stefan Krippendorf Flüchtlingssozialarbeit
Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e.V.
Tel. 0162 / 3640469
NEU: 0151 / 16350631
Dr. Belian Str. 6
04838 Eilenburg
Email: migration.taucha@diakonie-delitzsch.de
القس كريستيان غوتفريد اذيدلان
دائرة الكنيسة الكثوليكية ف توخا
Zeit-Tausch-Börse Taucha
Projekt der Ev. St-Moritz-Kirchgemeinde Taucha
Christian Gottfried Edelmann ( Pfarrer )
Tel.: 034298 / 155402

Kirchstraße 3
04425 Taucha
Email: chrisgoedel@online.de

