أنتم تسألون ,و نحن نجاوب :دليل لغير حاملي الجواز األلماني و للمساعدين المتطوعين
العمل و التدريب المهني
أين يمكن البحث عن عمل أو تدريب مهني؟
من يساعد على اإلعتراف و معادلة الشهادات األجنبية؟
من يساعدني على التوجيه في النظام التعليمي األلماني؟
من يساعدني حول مسائل التدريب المهني و الشغل؟
ما هي اإلمكانيات و الوسائل المتاحة للتحضير للعمل و للتدريب المهني؟

خدمات إستشارية
أين أجد مكاتب تقديم الخدمات اإلستشا ريـة في شؤون الهجرة؟
من يساعد في حاالت التمييز و العنف؟
من يدافع عن مطالب و اهتمامات المهاجرين؟
أين أجد المزيد من المعلومات و اإلستشارات؟

التعليم
من يساعدني في مسائل روضة األطفال و مكان رعاية األطفال بعد المدرسة؟
أين يمكنني تسجيل طفلي بالمدرسة؟
أريد أن أدرس في الجامعة ,لمن يمكنني التوجه؟
كيف يمكنني مواصلة تعليمي المدرسي؟
من يساعدني على إيجاد نوع المدرسة المناسب؟

أعمال تطوعية و أوقات الفراغ
أين يمكنني إقامة عالقات إجتماعية؟
أين أجد عروض أنشطة رياضية؟
أين أجد عروض أنشطة ثقافية؟
أين يمكنني المشاركة في أعمال تطوعية؟
أين يمكنني تلقّي الدعم ألعمالي التطوعية؟

الصحة
بِمن يمكنني اإلتصال إذا كان عندي موعد طبيب و أنا بحاجة لمن يساعدني على
التفاهم؟
من يساعد على تجاوز المشاكل في فترة الحمل؟
ما هي التلقيحات المهمة لألطفال و للبالغين؟
كيف يمكن تسهيل عملية التفاهم بين الطبيب و المريض؟
أين أجد المزيد من المعلومات حول مجال الصحة؟

منظمات المهاجرين
أين أجد معلومات عن منظمات المهاجرين؟
أين أجد جمعيات المهاجرين؟
من يساعد إذا كان لدي فكرة عمل تطوعي؟
من يمثل مصالحي اإلجتماعية و السياسية؟

حاالت طوارئ
مكالمات طوارئ
المرجو أوال ذكر إسمكم و عنوانكم
طبيب الطوارئ/سيارة اإلسعاف  ,رجال اإلطفاء 112 :
الشرطة 110 :
مأوى النساء الالجئات
ماذا حدث؟
مرض ,حادثة ,حريق

أين حدث ذلك؟
عنوان و مكان الحادث
ما نوع اإلصابات  /الحاالت؟
فقدان الوعي ,صدمة كهربائية ,احتراق ,نزيف دموي حاد ,إلخ
إنتظر إستفساراتنا
ال تغلق الخط

اللغة
أين يمكنني تسجيل نفسي لإللتحاق بدروس تعلم األلمانية؟
أين يمكن تعلم األلمانية في وقت الفراغ؟
من يستطيع المساعدة إذا كان عندي موعد مهم و أنا ال أتكلم األلمانية؟
هل يوجد دورات (لغة) تحضيرية لدخول الجامعة؟
أين أجد المزيد من المعلومات حول دورات اللغة؟

السكن
أين أجد أثاث مستعمل و أجهزة كهربائية و مواد غذائية بأق ّل تكاليف؟
من يساعدني في البحث عن مسكن حين أغادر مأوى الالجئين؟
من يقدم لي اإلستشارة حين أريد الرحيل من مدينة هاله؟
كيف أتخلص من الموبيليا ومن األجهزة الكهربائية إلخ؟
كيف أتخلص من النفايات المنزلية بطريقة صحيحة؟

