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القراء األعزاء،
أهال وسهال بكم في مدينة بفورتسهايم! كتيبنا ” “NEUSTARTهذا سيرافقكم لتسهيل نجاح
انطالقتكم في مدينتكم الجديدة.
البدء من جديد في مدينة تكون ما زالت غريبة عنكم في بادئ األمر ليس باألمر السهل .وإذا
كانت الدولة شأنها شأن اللغة والخط والحياة اليومية غريبة هي األخرى عن المرء ،فإن كل ذلك
يتحول عندها إلى مغامرة ال تخلو من الصعوبات أحيانا .ولكي تهتدوا طريقكم بشكل أفضل فقد
قمنا في كتيب ” “NEUSTARTبتضمين كافة المعلومات التي تحتاجونها في أول مشواركم في
مدينة بفورتسهايم.
نحن نود أن تتعرفوا على مدينة بفورتسهايم وتحبوها وأن تجدوا فيها موطنا لكم وألسرتكم –
يرجى االنتفاع من كتيبنا ومن العروض األخرى المقدمة في مجال اللغة والتعليم واالندماج .فهكذا
ستنجح بدايتكم الجديدة وال شك!

مونيكا مولر
رئيسة البلدية

السيد إغناتسيو مينوتا
(إيطاليا)

أعيش منذ أكثر من  25سنة في بفورتسهايم وأشعر باالرتياح هنا
منذ أول يوم فيها.
وقد كان المفتاح إلى هذا الشعور بالنسبة لي هو تعلمي اللغة
األلمانية بسرعة وتمكني من التواصل والتفاهم باللغة األلمانية مع
اآلخرين .وبهذا كانت حياتي هنا أسهل بكثير.

السيدة خاريكليا إيزاكيدو
(اليونان)

أنا أعرف المشاكل المتوفرة في ألمانيا بحكم كوني نازحة سابقة.

حينما تعرفت على الناس هنا بشكل أفضل تبين لي أنهم منتفتحين
ومستعدين للمساعدة فعال .أتمنى أن يجد كافة النازحين مثلي تماما
أناسا يساعدونهم في التغلب على أمور حياتهم اليومية.

السيدة بشرى لوباردي
(العراق)

االندماج يعني بالنسبة لي أن أعيش هنا واآلن :التحدث ،العمل،
القيام بأعمال تطوعية واالستمتاع في التعامل مع الناس ،حتى
لو كانوا مختلفين عني .أنا سعيدة جدا بالفرصة التي أتيحت أمام
النازحين في تكوين حياتهم من جديد في مدينة بفورتسهايم.

السيد فزلي إزبلين
(تركيا)

كل بداية في بلد آخر صعبة – فقد كانت هناك بالنسبة لي أيضا
قبل سنوات أمور كثيرة جديدة وغريبة .أرجو أن يسهل هذا الكتيب
على النازحين االهتداء إلى طريقهم في ”غابة الدوائر الرسمية
والحياة اليومية“!
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	.1التسجيل في بفورتسهايم/
Anmeldung in Pforzheim
•	على كل من ينتقل للسكن في شقة في ألمانيا أن يقوم في غضون أسبوعين بتسجيل نفسه شخصيا لدى
دائرة التسجيل المختصة.
•	ويجب في حالة االنتقال من سكن إلى آخر أيضا أن يتم تغيير العنوان لدى دائرة التسجيل المختصة في
غضون أسبوعين.
• يجب عند التسجيل تقديم شهادة تأكيد من المؤجر.

التسجيل في بفورتسهايم

•	يلزم كل من ال يقوم بتسجيل نفسه أو تغيير عنوانه في الوقت المناسب بدفع غرامة مالية.

•	من المهم أن يتم بعد التسجيل واالنتقال إلى السكن الجديد وضع اسم العائلة على كل من جرس الباب
وصندوق البريد ،كي يكون باإلمكان تبليغ الرسائل البريدية بشكل سليم.
تسجيل محل السكن
أين؟

في مركز المواطنين أو اإلدارة المحلية

العنوان

Altes Rathaus
Östliche Karl-Friedrich-Str. 2–4, 75175 Pforzheim

أوقات االستقبال

اإلثنين – األربعاء
الخميس
الجمعة
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13:00 – 07:30
12:00 – 08:00
18:00 – 14:00
12:00 – 08:00

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
•	بالنسبة لألطفال بطاقة األطفال (وثيقة الوالدة؛ يرجى بالنسبة لوثائق الوالدة
األجنبية فضال عن ذلك إحضار ترجمة إلى األلمانية أو وثيقة والدة دولية)
• عقد اإليجار

ما الذي تحصلون عليه؟

شهادة التسجيل
يرجى حتما االحتفاظ بها

	.2الحضور لدى دائرة األجانب/
Vorsprache bei der Ausländerbehörde
على كل أجنبي ليس من مواطني االتحاد األوروبي أن يقوم عند سفره إلى ألمانيا بهدف العيش فيها تسجيل
نفسه لدى  Ausländerbehördeالمختصة في الموقع المعني.
الحضور غير ممكن إال في موعد محدد هاتفيا بصفة مسبقة:

الحضور إلى دائرة األجانب
أين؟

قسم الهجرة

العنوان

)Altes Rathaus, Sockelgeschoss (SG
Östliche Karl-Friedrich-Str. 2– 4, 75175 Pforzheim

االتصال الهاتفي لغرض تحديد
موعد

التسجيل في بفورتسهايم

والالجئينAbteilung für Migration und Flüchtllinge/

اسم العائلة

الهاتف

A – Bol

07231-393160

االتصال الهاتفي
اإلثنين – الخميس

Bom – Gau

07231-392123

اإلثنين – الخميس

12:00 – 08:00
16:00 – 14:00

Gav – Kal

07231-393161

Kam – Kur

07231-391032

Kus – Pok

07231-393158

اإلثنين – الخميس
الخميس
اإلثنين – الخميس
الخميس
اإلثنين – الخميس

12:00 – 08:00
15:00 – 14:00

Pol – Sor

07231-393162

Sos – Uy

07231-392509

Uz – Z

07231-393159

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

•
•
•
•

ما الذي تحصلون عليه؟

تصريح اإلقامة
يرجى حتما االحتفاظ به

اإلثنين – الخميس
اإلثنين ،الثالثاء
والخميس
اإلثنين – الخميس
اإلثنين – الخميس

جواز السفر
شهادة التسجيل
مستندات اثبات الدخل
المستندات األخرى التي أخبركم بها الموظف المختص

12:00 – 08:00
16:00 – 14:00

12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
12:00 – 08:00
12:00 – 08:00

7

بإمكان الالجئين وطالبي اللجوء أن يقوموا طبقا للقائمة التالية هاتفيا بتحديد موعد مسبق .االستقبال غير
ممكن إال في موعد محدد مسبقا:

التسجيل في بفورتسهايم

االستقبال بخصوص Asyl- und Flüchtlingswesen
والالجئينAbteilung für Migration und Flüchtlinge/

أين؟

قسم الهجرة

العنوان

)Altes Rathaus, Sockelgeschoss (SG
Östliche Karl-Friedrich-Str. 2–4, 75175 Pforzheim

إمكانية االتصال الهاتفي لغرض
تحديد موعد

اسم العائلة

الهاتف

A – Ek

07231-393109

El – J

07231-393168

K – Saf

07231-394264

Sag – Z

07231-393166

االتصال الهاتفي
اإلثنين – الخميس
الخميس
اإلثنين – الخميس
الخميس
اإلثنين – الخميس
الخميس
اإلثنين – الخميس
الخميس

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

•
•
•
•

ما الذي تحصلون عليه؟

تصريح اإلقامة/اإلذن المؤقت/السماح المؤقت
يرجى حتما االحتفاظ به

12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
12:00 – 08:00
16:00 – 14:00

جواز السفر/مستند التعريف بالهوية/إذن اإلقامة/السماح المؤقت باإلقامة
شهادة التسجيل
مستندات اثبات الدخل
المستندات األخرى التي أخبركم بها الموظف المختص

• يرجى تسجيل وصولكم على اإلنتركوم عند حضوركم إلى الموعد المحدد مسبقا.
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•	ال يمكن االستقبال واستالم الطلبات إال في الموعد المحدد وذلك في قاعة مبنى البلدية القديم في الطابق
السفلي.
• يرجى االنتظار في الموعد المحدد أمام الغرفة رقم S10

 .3السكنWohnen/

 3.1كيف تعثرون على شقة؟Wie finden Sie eine Wohnung?/

• تجدون العروض السكنية
 oفي الجرائد
 oعلى اإلنترنت
 oلدى شركات البناء.
•	يطلب معظم المؤجرين عند إبرام عقد اإليجار ضمانا لألجرة (يتراوح هذا الضمان في العادة  2أو 3
أضعاف على أقصى حد من مبلغ األجرة بدون التكاليف اإلضافية).

أوقات االستقبال

شركات البناء

العناوين

Arlinger eG

Hohlohstr. 6
75175 Pforzheim
هاتف07231-94 62-0 :
www.arlinger.de

Pforzheimer
Bau- und Grund GmbH

Erbprinzenstr. 20
75175 Pforzheim
هاتف07231-93 02-0 :
www.pforzheimerbauundgrund.de

اإلثنين – الجمعة
اإلثنين ،الثالثاء
الخميس

Familienheim e.G.

Lindenstr. 39
75175 Pforzheim
هاتف07231-93 19-0 :
www.familienheim-pforzheim.de

الثالثاء ،األربعاء
الخميس
الثالثاء

STADTBAU GmbH
Pforzheim

Schlossberg 20
75175 Pforzheim
هاتف07231-39 31 10 :
www.stadtbau-pforzheim.de

12:00 – 08:00

اإلثنين ،األربعاء
18:00 – 14:00
الخميس
وبعد تحديد موعد مسبق

Huchenfeld eG

Huchenfelder Hauptstr. 105
75181 Pforzheim
هاتف07231-97 92 70 :
www.baugenossenschaft-huchenfeld.de

12:00 – 09:00

12:00 – 08:00

السكن

اإلثنين – الجمعة
اإلثنين – األربعاء 16:00 – 14:00
18:00 – 14:00
الخميس
وبعد تحديد موعد مسبق
12:30 – 08:00
17:00 – 13:15
18:00 – 13:15
12:00 – 08:00
15:15 – 14:00

اإلثنين – الجمعة
18:00 – 14:00
الخميس
وبعد تحديد موعد مسبق
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	3.2إيجار الشقة – ما الذي يتضمنه؟/
?Wohnungsmiete – was gehört dazu
• تتألف أجرة الشقة مما

يلي:

	oاألجرة األساسية والتكاليف الثانوية .األجرة األساسية عبارة عن مبلغ أساسي ثابت .التكاليف الثانوية هي
مثال تكاليف اإلدارة والماء والصرف والتدفئة ويتم حسابها في العادة سنويا وفقا لالستهالك .يتم دفع التكاليف
الثانوية للمؤجر أو لشركة ).Stadtwerke Pforzheim (SWP
	oيتم استمداد الكهرباء وحساب تكاليفها بشكل منفصل من شركة التزويد بالطاقة
) Stadtwerke Pforzheim (SWPأو من شركة أخرى للتزويد بالكهرباء.

السكن

	oعلى كل منزل أن يدفع رسوم خاصة للنفايات لقاء التخلص منها .وبتم بالمقابل أخذ النفايات من أمام المنزل
بشكل دوري.
		 •	يتم التسجيل لذلك عبر استمارة طلب يجب توقيعها من قبل صاحب/مدير المنزل .يجب تسليم
استمارة الطلب لدى
ServiceCenter Abfallwirtschaft, Heinrich-Witzenmann-Str. 13, 75179 Pforzheim
			كافة الحاويات مجهزة بشريحة إلكترونية تخدم أغراض رصد عدد المرات التي يتم فيها تفريغ الحاويات.
		

•	يتم أخذ النفايات بحسب الطلب إما أسبوعيا أو كل  14يوما .يجب إغالق غطاء الحاوية المعنية ووضعها في
موعد أقصاه الساعة  06:30ص من يوم تفريغها أو وضعها عشية يوم تفريغها ابتداء من الساعة  06:00م
على أقرب حد على حافة الرصيف.

		

•	تجدون مواعيد تفريغ الحاويات في جدول المواعيد الخاص بالتخلص من النفايات والذي يرسل إليكم بالبريد
أو على اإلنترنت تحت ( )www.abfallwirtschaft-pforzheim.de/kundenportal/abfallkalenderوذلك
بعد إدخال اسم شارعكم ورقم منزلكم.
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يمكنم فضال عن ذلك تلقي جدول مواعيد تفريغ الحاويات الحالي في األماكن التالية:
ServiceCenter Abfallwirtschaft, Heinrich-Witzenmann-Str. 13, 75179 Pforzheim o
Technische Dienste/Abfallwirtschaft, Heinrich-Witzenmann-Str. 13, 75179 Pforzheim o
Ortsverwaltungen (Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld, Würm) o

الحاوية الرمادية

للنفايات المتبقية

الحاوية البنية

للنفايات العضوية

الحاوية الصفراء
الكيس األصفر

اإلغلفة المصنوعة من
المعادن والبالستيك
والمواد التركيبية

•	يتعين في بفورتسهيام فصل النفايات إلى نفايات متبقية ،ورق ،زجاج ومواد تغليف .النفايات العضوية ومنها مثال
بقايا الفاكهة والخس والخضار وقشور البطاطا والبيض وحثالة القهوة وأكياس الشاي وفضالت الطعام يمكن
التخلص منها بصفة اختيارية عن طريق وضعها في حاوية خاصة للفضالت العضوية .إن لم تكن لديكم حاوية
للنفايات العضوية ،فإن بمقدوركم عندها التخلص من أنواع النفايات هذه بوضعها في حاوية النفايات المتبقية.
الضخمة:

• التخلص من النفايات
خزانات المالبس ،الطاوالت ،الكراسي ،األثاث المنجد ،إطارات األسرة،
	إلى النفايات الضخمة ينتمي ما
الفرشات ،السجاد ،الغساالت ،أحواض غسل األواني ،الثالجات إلخ.
يلي:

	oإذ كانت لديكم نفايات ضخمة من هذا النوع تريدون التخلص منها فإن بإمكانكم عندها أخذها إلى المرافق البلدية
للتخلص من النفايات (مركز التخلص من النفايات هوهبيرغ ،في هوخينفيلد ،أويتنغن وبوشنبرون) .تتراوح
تكلفة التخلص من مثل هذه النفايات حتى حجم  3م 5 3يورو .عليكم أنتم أن تهتموا بأنفسكم بعملية النقل.

	oإذا كان يتعين أخذ نفايات يزيد حجمها عن 3م ،3يرجى عندها التوجه بهذا الخصوص إلى إحدى شركات
التخلص من النفايات والنقل الخاصة.

السكن

	oإن لم تكن لديكم أية وسيلة لنقل النفايات فإن من الممكن عندها للشركة المعنية أن تحضر ألخذ النفايات حتى
3م 3لقاء رسوم تعادل  80يورو .يتم هنا في العادة أخذ النفايات من الشقة أو الطابق تحت األرضي أو كراج
السيارة .ستحصلون بعد الطلب لدى شركة التخلص من النفايات البلدية (لرقم الهاتف أنظر أدناه) على خطاب
يتضمن الرسوم واجبة الدفع وستحصلون على موعد ألخذ النفايات من منزلكم من الشركة المعنية فور دفعكم
للمبلغ.

•	إن كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات أخرى متعلقة بالنفايات فسيكون من دواعي سرور العاملين في الشركة
البلدية للتخلص من النفايات اإلجابة عن ذلك (رقم الهاتف )07231-39 1393 :في األوقات
			 اإلثنين – الجمعة – 07:30
– 13:30
		
			 الخميس

12:00
18:00

الورق
كحزم
أو في

الحاوية الزرقاء

حاوية الزجاج

للزجاج بحسب لونه
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	3.3شقق اإلسكان االجتماعيSozialwohnung/
بإمكان األفراد الذين يتمتعون في ألمانيا بدخل متدني أن يستأجروا شققا ذات تكلفة أقل ،تسمى هذه الشقق
شقق اإلسكان اإلجتماعي .وفي بفورتسهايم أيضا يتوفر عدد محدود من هذه الشقق .يتطلب استئجار شقة من
شقق اإلسكان االجتماعي شهادة األحقية بالسكن.Wohnberechtigungsschein/

السكن

طلب شهادة األحقية بالسكن

12

أين؟

Jugend- und Sozialamt,
Sachgebiet Wohnungswesen/Wohnungssicherung

العنوان

Zehnthofstr. 10-12, Zimmer 501
75175 Pforzheim
هاتف07231-39 23 88 :

أوقات االستقبال
(بعد تحديدموعد

فقط)

08:00
08:00
14:00
08:00

–
–
–
–

12:00
12:00
18:00
12:00

اإلثنين
األربعاء
الخميس
الجمعة
تمنح المواعيد بتحديدها هاتفيا فقط

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• مستندات اثبات الدخل
• عقد اإليجار الحالي

ما الذي تحصلون عليه؟

شهادة األحقية بالسكن
يرجى حتما االحتفاظ بها

	3.4ما هي مخصصات السكن وأين يمكن التقدم بطلب للحصول عليها؟
?Was ist Wohngeld und wo können Sie es beantragen

• مخصصات السكن عبارة عن مبلغ إضافي ألجرة السكن وهي معدة لذوي الدخل المتدني.
• من الممكن مبدئيا لكل من يتمتع بدخل متدني التقدم بطلب للحصول على مخصصات السكن.
• تحصلون على الطلب إلى جانب معلومات أخرى في مكتب مخصصات السكن.

طلب مخصصات السكن

العنوان

Zehnthofstr. 10–12
75175 Pforzheim

أوقات االستقبال
(بعد تحديد موعدمسبق

فقط)

اإلثنين
األربعاء
الخميس
الجمعة

08:00
08:00
14:00
08:00

–
–
–
–

12:00
12:00
18:00
12:00

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• مستندات اثبات الدخل
• عقد اإليجار

ما الذي تحصلون عليه؟

موافقة على منح مخصصات السكن/رفض
يرجى حتما االحتفاظ بها

السكن

أين؟

Jugend- und Sozialamt
Sachgebiet Wohngeld
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 4.الحساب

الجاريGirokonto/

على كل أسرة في ألمانيا أن تتمتع بحساب بنكي خاص = حساب جاري ،كي يتم تحويل نقود األسرة (مثل الراتب،
مخصصات البطالة ،المعونة االجتماعية ،مخصصات األطفال) على الحساب البنكي .من الممكن من هذا الحساب
أيضا دفع أجرة السكن ،فاتورة الكهرباء ،الهاتف وغير ذلك من الفواتير.

الحساب الجاري

•	ولهذا السبب يجب أن تفتحوا حسابا لدى أحد البنوك ( Sparkasse, Volksbank, Postbankأو غيرها).

14

فتح حساب جاري
أين؟

البنك الذي تختارونه

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

جواز السفر أو البطاقة الشخصية
تصريح اإلقامة

ما الذي تحصلون عليه؟

بطاقة بنكية مع رقم حساب
يرجى حتما االحتفاظ بها

 .5االندماجIntegration/

	5.1مكلفة االندماج في مدينة بفورتسهايم/
Integrationsbeautragte der Stadt Pforzheim

مدينة بفورتسهايم تولي اهتماما بالغا ألن تقدم الدعم والمساعدة للمهاجرين المقيمين هنا في علمية اندماجهم.
تتبنى هذه المهمة مكلفة االندماج .فهي تقدم الدعم والمشورة – باالتفاق مع رئيسة البلدية المسؤولة عن الشؤون الثقافية
واالجتماعية – لإلدارة البلدية والمجلس البلدي في المسائل المتعلقة باالندماج .تقوم مكلفة االندماج بتخطيط وتنسيق مشاريع
وإجراءات من شأنها تشجيع االندماج وتعزيز الترابط االجتماعي .كما أنها تتعاون بصفتها جهة االتصال المركزية لبلدية
بفورتسهايم تعاونا وثيقا مع عدد كبير من الجهات المستقلة ومنظمات المهاجرين.

االسم

Anita Gondek

العنوان

Marktplatz 4
75175 Pforzheim

الغرفة

)309, 3. Stock, (Jugend- und Sozialamt

الهاتف

07231-39 21 17

البريد اإللكتروني

anita.gondek@stadt-pforzheim.de

االندماج للبالغين

مكلفة االندماج
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االندماج للبالغين

	5.2تعلم األلمانيةDeutsch lernen/

16

كي تتسنى للمهاجرة/المهاجر فرصة أن ينعم بحياة جيدة في ألمانيا ،أي أن يجدعمال ،وأن يكون على اتصال
بالمقيمين هنا ،ويقدم الدعم ألطفاله في المدرسة ويشارك بالحياة االجتماعية والثقافية في ألمانيا بشكل فعال،
فإن من الضروري له تعلم اللغة األلمانية .ولهذا فإن من حق أو من واجب المهاجرين والمهاجرات وفقا
لقانون اإلقامة األلماني أن يقوموا مرة واحدة باالشتراك في إحدى دورات االندماج.Integrationskurs/
•	األشخاص الذين يحق لهم االشتراك بدورة اندماج يمكنهم تسجيل أنفسهم لدى
 Koordinierungsstelle Sprachkurseإلحدى الدورات اللغوية (أنظر .)5.4
•	األشخاص الملزمون بموجب قرار من ( Ausländerbehördeقسم الهجرة وشؤون الالجئين)،
أو من  Jobcenterأو ( Jugend- und Sozialamtقسم منح المعونات لالجئين)
بزيارة إحدى دورات االندماج ،يجب عليهم تسجيل أنفسهم في أسرع وقت ممكن لدى
( Koordinierungsstelle Sprachkurseأنظر  )5.4واالشتراك بالدورة حسب األصول.
•	من شأن عدم االشتراك بدورة االندماج المفروضة أن تتمخض عن عواقب سلبية للممتنع:
 oقد يتم تقصير مدة اإلقامة
	oقد يتم تقليص مبلغ الخدمات المالية (مثل مخصصات البطالة  ،2المعونة االجتماعية) .
 oقد تفرض غرامة مالية.

		

 5.3دورات االندماجIntegrationskurse/

االندماج للبالغين

•	تتكون دورة االندماج من دورة لغوية( Sprachkurs/على األقل  600ساعة) ومن دورة توجيهية/
 100( Orientierungskursساعة) .تزود الدورة اللغوية المشاركين بها بمعارف أساسية في اللغة
األلمانية حتى المستوى  B1على أقصى حد .أما في الدورة التوجيهية فيتم اكتساب نظرة على ثقافة
ألمانيا ونظامها القانوني وتاريخها.
•	من الممكن عند الحاجة زيارة دورات اندماج خاصة (ومنها مثال دورات االندماج الخاصة
باألحداث والنساء واألبوين) والتي يشتمل الجزء اللغوي منها على  900–1200ساعة فيما يشتمل
 Orientierungskursعلى  100ساعة.
•	يتم بالنسبة للمهاجرات والمهاجرين غير القادرين على الكتابة والقراءة تقديم دورات اندماج تسبقها
مرحلة لمحو األمية ( 300ساعة).
•	االشتراك بدورة االندماج منوطة بدفع رسوم .غير أن من الممكن – في ظل شروط معينة – التقدم بطلب
لإلعفاء من هذه التكاليف.
•	يتم التسجيل لكافة دورات االندماج بشكل مركزي لدى  Koordinierungsstelle Sprachkurseفي
( Schlossberg 15أنظر .)5.4
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	5.4مكتب تنسيق الدورات اللغوية/
Koordinierungsstelle Sprachkurse
هناك مكتب تنسيق مركزي يتولي مهمة توفير  Integrationskurseوالخدمات االستشارية بشأن عروض
الدورات اللغوية األخرى في بفورتسهايم.
يجب على كافة األفراد الذين يريدون بصفة اختيارية أو ملزمون بحكم قرار إداري بزيارة إحدى دورات
االندماج أن يسجلوا أنفسهم لدى مكتب التنسيق.

االندماج للبالغين

مكتب تنسيق الدورات اللغوية
أين؟

Jugend- und Sozialamt
Koordinierungsstelle Sprachkurse

العنوان

( ،Schlossberg 15مباشرة إلى جانب  Jobcenterفي شارع
الطابق  ،4يرجى استخدام المصعد  Bفي الخلف،

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• تصريح اإلقامة
• مستندات أخرى عند الحاجة

أوقات االستقبال

اإلثنين ،الثالثاء ،الجمعة

الساعة

األربعاء

استعالمات هاتفية

75175 Pforzheim

الخميس
ما الذي تحصلون عليه؟
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)Blumenhof 4

12.00 – 09.00

الساعة 12.00 – 09.00
هاتف07231-39 28 62 :
أو 39 28 63

الساعة

17.00 – 13.00

وساطة لالشتراك في دورة اندماج مالئمة ،مشورة بشأن عروض الدورات
اللغوية في بفورتسهايم

	5.5المكاتب االستشارية لشؤون الهجرةMigrationsberatungsstellen/
•	إذا كانت لديكم أية مشاكل أو أسئلة فإن بإمكانكم عندها التوجه بهذه مجانا إلى مكاتب الخدمات
االستشارية لشؤون الهجرة.
• في بفورتسهايم  3مكاتب استشارية لشؤون الهجرة:
المشورة للبالغين
العنوان

Blumenhof 6
75175 Pforzheim

Goethestr. 41
75173 Pforzheim

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• الوثائق التي لديكم أسئلة بشأنها

أوقات االستقبال

المواعيد االستشارية بعد تحديد موعد على
هاتف07231-128 125 :
هاتفMarco Peichl 07231-128 166 :
هاتفZentrale 07231-128 112 :

الهاتف:

Jan Westermann

هاتف07231-428 650 :
Sonja Ehmann,
Ismail Niedermaier-Demirci

المشورة للشباب
أين؟

)Jugendmigrationsdienst Pforzheim (JMD

العنوان

( Bleichstr. 81اإلدارة)،
 Bleichstr. 64الطابق ( 2مشورة)
هاتف 07231-3861-901 :أو هاتف07231-3861-902 :
Maria Safroshkina, Ademau Ryspekova, Joachim Gärtner

أوقات االستقبال

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

االندماج للبالغين

أين؟

Caritasverband Pforzheim e.V.

Diakonie Pforzheim

12:00 – 10:00
15:00 – 13:00

اإلثنين
األربعاء
أو بعد تحديد موعد على الهاتف

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• الوثائق التي لديكم أسئلة بشأنها
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 .6العملArbeit/

	6.1التصريح بالعمل لألفراد من دول االتحاد األوروبي/
Arbeitserlaubnis für Personen aus EU-Ländern

يحق لمواطني ومواطنات دول االتحاد األوروبي العمل في ألمانيا أو ممارسة مهن حرة ومستقلة .وهم ليسوا
بحاجة من أجل ذلك إلى تصريح بموجب قانون األجانب .وتسري عليهم نفس الحقوق التي تسري على
المواطنين األلمان.

العمل

تحصلون على المعلومات بهذا الخصوص لدى Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
( )ZAVعلى الهاتف رقم  0228-713 20 20أو على اإلنترنت تحت العنوان:
www.make-it-in-germany.com
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	6.2تصريح العمل لألشخاص
من دول غير تابعة لالتحاد األوروبية (وتسمى ”الدول األخرى“)/

Arbeitserlaubnis für Personen
)“aus Nicht-EU-Ländern (sogenannten „Drittländern

•	يحق للمهاجرين والمهاجرات القادمين من دول غير تابعة لالتحاد األوروبي العمل في ألمانيا ،إن
كان تصريح إقامتهم يجيز ذلك .من الممكن التقدم بطلب للحصول على التصريحات الالزمة لدى
 Ausländerbehördeالمعنية.
	من الممكن أن يتم في تصريح اإلقامة الخاص بكم إضافة المالحظات التالية المتعلقة بموضوع ”العمل“:

” oيسمح بالعمل“
		وهذا يعني أن من الجائز لكم أن تعملوا لدى أحد أرباب العمل و/أو أن تمارسوا مهنة حرة ومستقلة.

o
	”يسمح بالعمل بموافقة دائرة األجانب فقط“
		وهذا يعني أنه يجب عليكم إن عثرتم على مكان عمل محتمل و/أو كنتم تريدون تسجيل نشاط مهني
حر ومستقل أن تتقدموا بطلب لدى دائرة األجانب من أجل الحصول على تصريح مطابق بالعمل.
ال يجوز لكم ممارسة هذا النشاط المهني إال بموافقة من دائرة األجانب.

العمل

o
	”يسمح بالعمل وال يسمح بممارسة نشاط مهني مستقل“
		وهذا يعني أن من الجائز لكم أن تعملوا كموظفين لدى أحد أرباب العمل ،ولكن ال يجوز لكم أن
تمارسوا نشاطا مهنيا حرا ومستقال.

تجدون المزيد من المعلومات لدى دائرة األجانب في Abteilung für Migration und Flüchtlinge
(أنظر الصفحة  7و .)8
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	6.3البحث عن عمل/توفير العملArbeitssuche/Arbeitsvermittlung/
•	إن لم يكن لديكم عمل ،فإن بإمكانكم عندها التوجه إلى وكالة العملAgentur für Arbeit/
( )Arbeitsamtفي بفورتسهايم.
•	إذا كنتم تودون تزويد أنفسكم بمعلومات حول مخصصات البطالة Arbeitslosengeld II/2
( )Hartz 4أو كنتم تحصلون على  Arbeitslosengeld IIيرجى عندها التوجه مباشرة إلى
.Jobcenter Pforzheim

العمل

التسجيل كباحث عن عمل
أين؟

Agentur für Arbeit Pforzheim

Jobcenter Pforzheim

العنوان

Luisenstr. 32, 75172 Pforzheim

Blumenhof 4, 75175 Pforzheim

رقم الهاتف

( 00 5555 4 0800مجاني)

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

أوقات االستقبال

الجمعة
ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

ما الذي تحصلون عليه؟

13:00 – 08:00
13:00 – 08:00
13:00 – 08:00
13:00 – 08:00
18:00 – 14:00
13:00 – 08:00

12:00 – 08:00

اإلثنين ،الثالثاء ،و
األربعاء
18:00 – 14:00
الخميس
12:00 – 08:00
الجمعة
الثالثاء والخميس بعد تحديد موعد مسبق
فقط ،المواعيد األخرى عند الطلب

•	بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر • جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• شهادة التسجيل
مع شهادة التسجيل
• السيرة الذاتية
•	المساعدة والمشورة في البحث عن
عمل ،التأهيل واستكمال التعليم
•	المعونة المالية (مثال تقديم طلب
للحصول على )(Arbeitslosengeld I

•	طلب Arbeitslosengeld II
•	المساعدة والمشورة في البحث عن
عمل ،التأهيل واستكمال التعليم
•	المعونة المالية ()Arbeitslosengeld II

•	تجدون كافة المعلومات المتعلقة بمواضيع التدريب المهني والمهنة واستكمال التعليم  ...في مركز
االستعالمات المهنية ( )BiZفي بناية Agentur für Arbeit Pforzheim
مواعيد دوام مركز االستعالمات المهنية بفورتسهايم
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اإلثنين – األربعاء
الخميس		
الجمعة			

– 08:00
– 08:00
– 08:00

16:00
18:00
13:00

/	االعتراف بالشهادات األجنبية6.4
Anerkennung ausländischer Abschlüsse
 فإن من الممكن عندها أن يتم مراجعة،إذا كنتم قد أحرزتم مؤهال مدرسيا في موطنكم األصلي وتعلمتم مهنة ما
. يشكل هذا شرطا أساسيا إلدماجكم في سوق العمل األلمانية.ذلك واالعتراف لكم بهذا المؤهل في ألمانيا
، بفورتسهايمJobcenter تقدم الخدمات االستشارية بشأن إجراءات اإلعتراف بالمؤهالت كل يوم إثنين في
 يمكنكم تحديد موعد. ولكن بعد تحديد موعد مسبق فقط،Blumenhof 4, 75175 Pforzheim في شارع
:شخصي لدى
Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH N4,1
,0621-43773113 : هاتف،Lortzingerstr. 3, 68161 Mannheim
anerkennung@ikubiz.de :البريد اإللكتروني

العمل

:كما تتلقون المساعدة والدعم بشأن إجراءات االعتراف لدى المكاتب التالية
Q-Prints&Service
FABÈ | Beratungszentrum für Frau und Beruf

Simmlerstr. 10, 75172 Pforzheim
)(مشورة بشأن االعتراف للنساء فقط
07231-56603-501 : هاتف،Andrea Riegraf
07231-56603-507 : هاتف،Dr. Anita Galuschek
07231-56603-563 : هاتف،Chris Meyer
)(تمنح المواعيد بتحديدها هاتفيا فقط

75173 Pforzheim
07231-39-3432 : هاتف،Renate Bertsch
07231-39-3440 : هاتف،Irina Vogel

Diakonie Pforzheim

فقط للمهاجرين من خارج دول االتحاد األوروبي
)(المواعيد بعد تحديدها هاتفيا فقط
Caritasverband e.V. Pforzheim

Stadt Pforzheim
Jugend- und Sozialamt
مكلفة االندماج

Welcome Center Nordschwarzwald
Industrie- und Handelskammer
Nordschwarzwald (IHK)

Goethestr. 41, 75173 Pforzheim
Sonja Ehmann, Ismail Niedermaier-Demirci
07231-42865-00 :هاتف
)(تمنح المواعيد بتحديدها هاتفيا فقط

Marktplatz 4, 75175 Pforzheim
07231-39-2117 :هاتف
)(تمنح المواعيد بتحديدها هاتفيا فقط

23

Gesellschaft für berufliche
Eingliederung (GBE)
) الطابق الثاني64 . (رقم المنزلBleichstr. 56–68

Blumenhof 6, 75175 Pforzheim
07231-128 166 : هاتف،Marco Peichl
07231-128 125 : هاتف،Jan Westermann
07231-128 112 : هاتف،المكتب المركزي
)(تمنح المواعيد بتحديدها هاتفيا فقط

Dr.-Brandenburg-Str. 6, 75173 Pforzheim
07231-201-334 : هاتف،Daniela Paumer
paumer@pforzheim.ihk.de
www.welcome-to-nordschwarzwald.de

تجدون المزيد من المعلومات على اإلنترنت تحت العنوان

www.anerkennung-in-deutschland.de  وwww.berufliche-anerkennung.de

 .7األطفالKinder/

 7.1مخصصات األطفالKindergeld/

•	بإمكان المهاجرين والمهاجرات المقيمين في ألمانيا بصفة دائمة الحصول على مخصصات لألطفال
تحت شروط معينة.
•	تدفع مخصصات األطفال بصفة مبدئية حتى بلوغ الطفل سن  18عاما ،ولمدة أطول في حاالت معنية.
• يتم تحويل مخصصات األطفال شهريا على حساب الوالدين الجاري.
•	يتم معالجة طلب الحصول على مخصصات األطفال من قبل Familienkasse
.Baden-Württemberg West
طلب الحصول على مخصصات األطفال

األطفال

أين؟
أرقام الهواتف
اإلنترنت
البريد اإللكتروني

Famiienkasse Baden-Württemberg West
هاتف الخدمة( 0800-4 5555 30 :مجاني)
مواعيد الدفع( 0800 4 5555 33 :مجاني)
فاكس07452-829 266 :
www.familienkasse.de
Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West.F13@arbeitsagentur.de
للزائرينBahnhofstr. 37, 72202 Nagold :
البريدي76088 Karlsruhe :

العنوان

العنوان
العنوان

أوقات االستقبال

اإلثنين ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة
مغلق
األربعاء
18:00 – 14:00
الخميس

ما هي المستندات التي يجب إرفاقها
بالطلب المعبأ؟

•	جواز السفر أو البطاقة الشخصية إلى جانب تصريح اإلقامة الساري
• للمواليد الجدد :وثيقة الوالدة
• ألطفال المدارس :شهادة من المدرسة
•	لألطفال المتواجدين في مرحلة تدريب مهني :بيان بشأن عالقة التدريب المهني

12:00 – 08:00

()Vordruck KG 5b

•	لألطفال المتراوحة أعمارهم أكثر من  18عاما :بيان بشأن التدريب المهني األولي
المختتم وبشأن النشاط المهني ()Vordruck KG 5d
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أين تسلمون طلب الحصول على
مخصصات األطفال المعبأ بالكامل؟

Familienkasse Baden-Württemberg West
شخصياBahnhofstr. 37, 72202 Nagold :
بالبريدFamilienkasse Baden-Württemberg West, 76088 Karlsruhe :

ما الذي تحصلون عليه؟

رد بشأن مخصصات األطفال
يرجى حتما االحتفاظ به

تحصلون على استمارة الطلب أيضا على العنوان

www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & Bürger > Familie und Kinder > Kindergeld,
Kinderzuschlag > Kindergeld

 7.2المبلغ اإلضافي لألطفالKinderzuschlag/
المبلغ اإلضافي لألطفال عبارة عن خدمة مالية تكميلية لـ .Kindergeld

طلب المبلغ اإلضافي لألطفال
أين؟

Familienkasse Baden-Württemberg West

العنوان البريدي

العنوان

العنوان للزائرين

أوقات االستقبال

اإلثنين ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة
األربعاء
الخميس

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

طلب المبلغ اإلضافي لألطفال
مستندات السكن والتدفئة
مستندات الدخل واألموال
مستندات بشأن تسويات نفقة الطفل/األطفال

ما الذي تحصلون عليه؟

القرار (موافقة/رفض) بشأن طلب المبلغ اإلضافي لألطفال

Familienkasse
Baden-Württemberg West
Karlsruhe 76088
هاتف0800-455500 :

Familienkasse
Baden-Württemberg West
Bahnhofstr. 37
Nagold 72202

األطفال

بإمكان اآلباء أو األمهات الذين يربون أطفالهم لوحدهم شأنهم شأن األزواج الحصول على مبلغ إضافي
لألطفال غير المتزوجين وما زالت أعمارهم تقل عن  25سنة ويعيشون في منزلهم ،إذا
• كانت مخصصات األطفال تدفع لهؤالء،
• كان الدخل الشهري للوالدين يتراوح الحد األدنى للدخل،
• كان الدخل المأخوذ باإلعتبار واألموال المتوفرة ال تتعدى الحد األقصى للدخل و
•	كان من شأن دفع المبلغ اإلضافي لألطفال ضمان تغطية احتياجات العائلة المعيشية وال يكون من حق
العائلة لهذا السبب الحصول على /Arbeitslosengeld IIالمعونة االجتماعية.
يتراوح حد الدخل األدنى  900يورو بالنسبة لألزواج ،و  600يورو بالنسبة لآلباء أو األمهات الذين يربون
أطفالهم بمفردهم .يمكنكم االنتفاع من المبلغ اإلضافي لألطفال إذا كان دخلكم الشهري يبلغ الحد األدنى
المعني للدخل .تحسب قيمة المبلغ اإلضافي لألطفال وفقا لدخل وأموال الوالدين واألطفال ،وهو يعادل
• ابتداء من  01/07/2016على أقصى حد  160يورو في الشهر لكل طفل
ويتم دفعه شهريا سوية مع مخصصات األطفال.

12:00 – 08:00

مغلق
18:00 – 14:00

تجدون المعلومات بهذا الخصوص إلى جانب استمارات طلب الحصول على المبلغ اإلضافي لألطفال على:
www.familienkasse.de
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 7.3مخصصات األبوةElterngeld/
•	يحصل على مخصصات األبوة اآلباء واألمهات بعد والدة الطفل ،إذا:
	oكان محل سكناهم في ألمانيا وكان بحوزتهم تصريح إقامة ساري
 oكانوا يهتمون بالطفل بأنفسهم
 oيعيشون مع طفلهم في نفس المنزل
	oال يعملون إطالقا أو يعملون لمدة ال تتعدى
 30ساعة في األسبوع
 oكانوا متواجدين في دراسة جامعية أو تدريب مهني

• يتم دفع مخصصات األبوة لمدة يتراوح أقصاها  14شهرا

األطفال

طلب مخصصات األبوة
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أين؟

 ،Jugend- und Sozialamtمساعدة الشباب االقتصادية

العنوان

Altes Rathaus, A 420
Östliche Karl-Friedrich-Str. 2
75175 Pforzheim

أوقات االستقبال

اإلثنين ،األربعاء
الخميس
الجمعة

12:00 – 08:00
18:00 – 14:00
12:00 – 08:00

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• طلب مخصصات األبوة معبأ وموقع
• صورة عن تصريح اإلقامة
• شهادة الوالدة األصلية للطفل الذي يقدم من أجله طلب مخصصات األبوة
• صور عن شهادات ميالد األخوة واألخوات دون سن  6أعوام المقيمين في المنزل
•	شهادة من صاحب العمل أو صور من مستندات الدخل آلخر  12شهرا تقويميا قبل
الوالدة
• شهادة من صندوق التأمين الصحي بشأن تلقي معونات األمومة
•	صورة عن القرار الحالي بشأن تلقي المعونات االجتماعية أو معونات التعويض عن
الدخل

ما الذي تحصلون عليه؟

قرار بشأن مبلغ ومدة مخصصات األبوة
يرجى حتما االحتفاظ به

 7.4حزمة التعليم والمشاركةBildungs- und Teilhabepaket (BuT(/
توفر حزمة التعليم والمشاركة المقدمة من الحكومة األلمانية لألطفال المنتمين إلى أسر ذات دخل متدني
فرصا تعليمية ومستقبلية أكثر.
يحق الحصول على معونات من حزمة  BuTللعائالت ،تتضمن معونات حزمة التعليم والمشاركة ما يلي:
التي تتلقى الخدمات التالية:
•	وجبة الغداء في حضانة األطفال ،المدرسة ومرفق
رعاية أطفال المدارس بعد الدوام المدرسي
•	 Arbeislosengeld IIأو معونة اجتماعية وفقا
لـ SGB II
•	أقساط االشتراك في النوادي الثقافية والرياضية
ونوادي أوقات الفراغ/نشاطات أوقات الفراغ
•	معونة اجتماعية وفقا لـ  SGB XIIو
§ AsylbLG 2
•	تحمل تكاليف نزهات الحضانة والمدرسة
• التشجيع على التعلم
•  Wohngeldو/أو
• .Kinderzuschlag
• االحتياجات المدرسية

• تشجيع التالميذ

طلب الحصول على معونات من حزمة التعليم والمشاركة
Jugend- und Sozialamt
,Zehnthofstr. 10–12
الغرفة ،213/212
75175 Pforzheim
هاتف0 72 31-39 10 97 :

أوقات االستقبال

Jugend- und Sozialamt
,Zehnthofstr. 10–12
الطابق ،3
75175 Pforzheim

Jugend- und Sozialamt
12:00 – 08:00

اإلثنين ،األربعاء
18:00 – 14:00
الخميس
12:00 – 08:00
الجمعة
بعد تحديد موعد مسبق فقط

Jobcenter Pforzheim

مبنى اإلدارة في شارع
Blumenhof 4
75175 Pforzheim

األطفال

أين؟
العنوان

لمتلقي المعونات الخاصة
لمتلقي مخصصات السكن والمبلغ
اإلضافي لألطفال والمعونات االجتماعية بطالبي اللجوء

لمتلقي مخصصات البطالة

2

Jobcenter Pforzheim
12:00 – 08:00

اإلثنين ،الثالثاء ،األربعاء
18:00 – 14:00
الخميس
12:00 – 08:00
الجمعة
الثالثاء والخميس بعد تحديد موعد مسبق فقط،
المواعيد األخرى عند الطلب

ما الذي يتعين أن
تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو بطاقة الهوية الشخصية
•	الطلب المعبأ للحصول على معونات من حزمة التعليم والمشاركة إن وجد
(تحصلون على الطلبات لدى مكتب األحداث والشؤون االجتماعية أو مركز العمل بفورتسهايم)
• سيطلب منكم تقديم المستندات الناقصة األخرى إن وجدت عند الحضور شخصيا

ما الذي تحصلون عليه؟

القرار بشأن مبلغ ومدة تقديم المعونات الخاصة بالتعليم والمشاركة
يرجى حتما االحتفاظ به
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	7.5التسجيل في أحد مرافق رعاية األطفال النهارية/
Anmeldung in einer Kindertagesstätte
في ألمانيا عرض واسع لرعاية األطفال .المرافق النهارية كحضانات األطفال ومرافق الرعاية النهارية
تكمل رعاية الطفل وتربيته داخل األسرة .يتمتع كل طفل في ألمانيا ابتداء من بلوغه السنة األولى من عمره
وحتى دخوله إلى المدرسة بالحق في زيارة أحد مرافق رعاية األطفال النهارية.
•	يمكنكم تسجيل طفلكم في الوقت المناسب في مرفق رعاية األطفال الذي تختارونه كي يتم هناك تقديم
الدعم والمساعدة له في أبكر وقت ممكن في التعامل مع اللغة األلمانية.

األطفال

•	من الضروري في مدينة بفورتسهايم ابتداء من العام  2014تسجيل طفلكم مسبقا في قائمة خاصة كي
يحصل على مكان في مرفق الرعاية .يمكنكم القيام بذلك إما بأنفسكم على اإلنترنت تحت العنوان
 www.pforzheim.de/Kinderbetreuungأو أن تتوجهوا بطلب المساعدة في هذا الخصوص إلى
المكتب المركزي للتسجيل المسبق (أنظر أدناه) أو إلى أحد مرافق الرعاية.
•	زيارة مرافق رعاية األطفال النهارية منوطة بتكاليف شهرية .من الممكن أن يتم بناء على طلب تقدمونه
تحمل هذه التكاليف في حاالت معينة إما جزئيا أو كليا.
القيد المسبق من أجل التسجيل ألحد مرافق رعاية األطفال
أين؟

قائمة التسجيل المسبق على اإلنترنت ،المكتب المركزي للتسجيل المسبق أو الحضانة

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جوازات سفر الوالدين
• بطاقة األطفال أو وثيقة والدة الطفل الذي يتعين تسجيله

ما الذي تحصلون عليه؟

مكان في الحضانة ابتداء من تاريخ معين

المساعدة في حاالت خاصة
أين؟

مكتب الشؤون التعليمية والرياضية ،المكتب المركزي للتسجيل المسبق ،الغرفة
هاتف07231-39 20 11 :

العنوان

Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim

أوقات االستقبال
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ما الذي تحصلون عليه؟

اإلثنين ،األربعاء ،الجمعة
الثالثاء
الخميس
• المشورة

1.06

12:00 – 08:00
16:00 – 14:00
18:00 – 14:00

•	عناوين الحضانات ،أنظر أيضا:
http://www.pforzheim.de/bildung/kinderbetreuung-0-6-jahre.html

 7.6التسجيل للمدرسةSchulanmeldung/
التعليم المدرسي في ألمانيا إلزامي ،وهذا يعني أنه يجب على كافة األطفال ابتداء من سن  6أعوام زيارة
المدرسة .زيارة المدرسة مجانية .يبدأ التعليم المدرسي بزيارة المدرسة االبتدائية لمدة  4سنوات .بعدها ينتقل
الطفل إلى إحدى المدارس الثانوية ومنها مثال المدرسة المهنية اإلعدادية ،المدرسة اإلعدادية أو المدرسة
الثانوية العامة.
•	يتم تسجيل األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  6و  10سنوات في إحدى المدارس االبتدائية الواقعة
في الدائرة المدرسية المختصة التي يسكنون فيها.
• األطفال ابتداء من سن  10أعوام يزورون في الغالب إحدى المدارس الواقعة في جوار مكان سكناهم.
• على الطفل أن يكون متواجدا بصفة شخصية أثناء تسجيله للمدرسة.
يمكنكم التحقق من المدرسة المناسبة لطفلكم في ”:“Zentrale Anlaufstelle Bildungsberatung

أين؟

Amt für Bildung und Sport
Zentrale Anlaufstelle Bildungsberatung
( Lindenstraße 2الطابق األول؛ الغرفة )1.06
75175 Pforzheim
هاتف07231-39 2420 :
البريد اإللكترونيbildung@stadt-pforzheim.de :

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

جوازات سفر الوالدين أو بطاقاتهم الشخصية
وثيقة والدة الطفل

أوقات االستقبال

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

ما الذي تحصلون عليه؟

األطفال

المكتب المركزي للخدمات االستشارية الخاصة بالتعليم

16:00 – 14:00
12:00 – 08:30
12:00 – 08:30
18:00 – 14:00
12:00 – 08:30

• مشورة ومعلومات
• عناوين المدارس وجهات االتصال

29

 .8الصحةGesundheit/

 8.1التأمين الصحيKrankenversicherung/

التأمين الصحي إلزامي لكل فرد في ألمانيا .في ألمانيا عدد كبير من صناديق التأمين الصحي/
 .Krankenkassenتجدون نخبة من صناديق التأمين الصحي المتوفرة في بفورتسهايم على اإلنترنت أو في
دليل الهاتف تحت مصطلح “.„Krankenkassen
• يتم تسجيلكم لدى صندوق التأمين الصحي الذي تختارونه عن طريق
 oالحضور شخصيا إلى صندوق التأمين الصحي أو
 oصاحب العمل أو
.Agentur für Arbeit/Jobcenter o

الصحة

•	إذا كان أحد الزوجين مؤمنا صحيا فإن بإمكان الزوج اآلخر واألطفال المشتركين (حتى سن معين) تأمين
أنفسهم في إطار تأمين صحيى أسري لدى نفس صندوق التأمين الصحي مجانا.
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 8.2زيارات الطبيبArztbesuche/
إذا مرضتم أنتم أو أحد أطفالكم توجهوا عندها في بادئ األمر إلى أحد األطباء العامين الموجودين في
جواركم .إذا كان من الضروري مواصلة العالج لدى أحد األخصائيين ،فإن الطبيب العام سيحولكم عندها
إلى األخصائي المعني.

الصحة
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 8.3الشيخوخة ،العناية واإلعاقةAlter, Pflege und Behinderung/
يمكنكم طرح كافة األسئلة المتعلقة بـ
• التقدم بالسن
• العناية بكبار السن والمرضى وكذلك
• رعاية المعاقين
في  Pflegestützpunktفي بفورتسهايم بصفة مجانية.

الصحة

األسئلة المتعلقة بالشيخوخة ،العناية واإلعاقة
أين؟

Pflegestützpunkt Pforzheim
أنظر أيضا pflegestuetzpunkt@stadt-pforzheim.de
و www.pflegestuetzpunkt.pforzheim.de

العنوان

Östliche Karl-Friedrich-Str. 9
75175 Pforzheim
(مقابل مبنى البلدية القديم)

أوقات االستقبال

اإلثنين – األربعاء ،الجمعة
الخميس
هاتف 07231-39 38 38 :أو

ما الذي تحصلون عليه؟
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13:00 – 10:00
18:00 – 14:00
39 38 39

مشورة ومعلومات حول كل ما يتعلق بالشيخوخة ،العناية واإلعاقة

 .9أرقام

الطوارئNotrufnummern/

من الممكن في ألمانيا ،كما هو الحال في البلدان األخرى تماما ،االنتفاع من مساعدة خدمات الطوارئ .يتم
إرسال نداء النجدة من أجل الحصول في حالة الطوارئ على مساعدة سريعة واحترافية من الشرطة (مثال
في حاالت السرقة ،السطو ،السطو المسلح والعنف المنزلي أيضا) ،اإلطفائية (مثال عند نشوب حريق في
الشقة أو المنزل) أو استدعاء اإلسعاف/طبيب الطوارئ (في حاالت اإلصابات الجسمانية الناجمة عن حادث
أو ظهور أمراض مفاجئة تهدد الحياة).
أرقام الطوارئ

اإلطفائيةFeuerwehr/

112

اإلسعاف (طبيب

الطوارئ)Rettungsdienst (Notarzt)/

مركز الطوارئ في حاالت

التسممGiftnotrufzentrale/

112
0761-1 92 40

•	يمكن االتصال بأرقام الطوارئ  110و  112من كافة شبكات الهواتف األرضية والنقالة مجانا ودون
الحاجة إلى إضافة الرمز الهاتفي للمنطقة المعنية.

أرقام الطوارئ

الشرطةPolizei/

110
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 .10الحياة
 10.1الوثائق

اليوميةAlltag/

والترجماتUrkunden und Übersetzungen/

•	أنتم بحاجة لغرض إنهاء الكثير من المعامالت الرسمية في ألمانيا إلى ترجمات مصدقة من وثائقكم
(ومن هذه الوثائق مثال :شهادة الوالدة ،وثيقة الزواج).
•	يجب أن تتم ترجمة الوثائق األجنبية من قبل مترجم محلف .تجدون بيانات االتصال بمترجمين
محلفين على اإلنترنت أو في ”الصفحات الصفراء “Gelbe Seiten/تحت مصطلح /مترجمون
“.„Dolmetscher/Übersetzer

الحياة اليومية

 10.2رخص السياقةFührerschein/
•	تسري رخصة السياقة األجنبية لمدة  6أشهر فقط اعتبارا من تاريخ انتقالكم للسكن في شقة في ألمانيا
وتسجيل أنفسكم هناك .ال يتم بعد انقضاء هذه الفترة االعتراف برخصة السياقة ،بعبارة أخرى ال يجوز
لكم بعدها قيادة سيارة في ألمانيا .الحالة االستثنائية :رخصة السياقة األوروبية)
•	يرجى التوجه إلى مركز المواطنين Bürgercentrum/قبل انقضاء مدة الـ  6أشهر واالستفسار هناك إن
كان يتعين استبدال رخصتكم.
•	إذا كان من الالزم استبدال رخصة السياقة ،قوموا عندها بتقديم طلب هنا بهذا الخصوص .قد يكون من
الضروري أن تقوموا باجتياز امتحان سياقة نظري وآخر عملي لدى إحدى مدارس السياقة.
•	يجب هنا إيضاح المسائل المحددة في كل حالة على حدة .مركز المواطنين موجود قيد خدمتكم إن كانت
لديكم أية أسئلة أو استفسارات.
طلب استبدال رخصة السياقة األجنبية
أين؟

في  Bürgercentrumأو

العنوان

Altes Rathaus, Östliche Karl-Friedrich-Str. 2, 75175 Pforzheim

أوقات االستقبال

اإلثنين – األربعاء
الخميس
الجمعة
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Ortsverwaltungen

13:00 – 07:30
12:00 – 08:00
18:00 – 14:00
12:00 – 08:00

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• صورة شمسية بيومترية آنية
• الرخصة األجنبية مرفقة بترجمة إلى اللغة األلمانية

ما الذي تحصلون عليه؟

رخصة سياقة سارية في ألمانيا

 10.3المراكز األسريةFamilienzentren/
•	تشكل المراكز األسرية في بفورتسهايم نقطة لقاء لألطفال والشباب والرجال والنساء والمتقدمين بالسن
من كافة القوميات والثقافات .تحصلون هناك على معلومات مفيدة حول الضاحية التي تسكنون فيها،
كما أنكم تتمتعون بفرصة المشاركة بعروض مختلفة يقدمها المركز األسري (ومن هذه مثال :المساعدة
على إعداد الواجبات المنزلية ،دورة لغوية ،مشورة للوالدين ،عروض لقضاء أوقات الفراغ لألطفال
والشباب).
• في بفورتسهايم  6مراكز أسرية:

Familienzentrum Ost

Zeppelinstr. 20
75175 Pforzheim
هاتف07231-1545 600 :

LukasZentrum
Familienzentru der Pforzheimer Weststadt

Maximilianstr. 38
75172 Pforzheim
هاتف19 :ـ07231-4 13 79

Zentrum für Familien/Mehrgenerationenhaus
im Bernhardushaus

Barfüßergasse 12
75172 Pforzheim
هاتف666 :ـ07231-128

Familienzentrum Au

Calwer Str. 2 – 6
75175 Pforzheim
هاتف07231-41 44 06 :

Familienzentrum Nord
Pforzheimer Stadtmission

Sachsenstr. 30
75177 Pforzheim
هاتف07231-77 89 608 :

Bürgerhaus
Buckenberg/Haidach und Hagenschieß e.V.

Marienburgerstr. 18
75181 Pforzheim
هاتف07231-6 78 00 :

الحياة اليومية

المراكز األسرية

العناوين

35

	10.4عروض أوقات الفراغ والمساعدة لألطفال والشباب/
Freizeit- und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche
في بفورتسهايم عروض مختلفة لقضاء أوقات الفراغ والمساعدة لألطفال والشباب:

Stadtjugendring Pforzheim

SJR Betriebs GmbH, Oranierstr. 15
 ،75175 Pforzheimهاتف07231-14 42 80 :
www.sjr-pforzheim.de

الحياة اليومية

تمثل Stadtjugendring Pforzheim, SJR Betriebs GmbH
مصالح األطفال والشباب في بفورتسهايم .تعمل هذه الحلقة

www.beratung-pf.de

تتضمن العروض التي يقدمها المكتب االستشاري مثال على
كمؤسسة ترعى مرافق أوقات فراغ مختلفة خاصة بالشباب إلى مشورة تربوية ومشورة للعائالت ،مشورة لألطفال والشباب،
جانب نشاطها في مجال العمل الشبابي فضال عن أن لها غرف المساعدة في األزمات ،المشورة للمدارس ومرافق رعاية
دائمة خاصة بالشباب في ضواحي متعددة .كما أنها تقدم أيضا
األطفال النهارية .تقدم هذه المشورة مبدئيا بصفة مجانية.
عروضا متنقلة مختلفة خاصة باألطفال.
تقدم حلقة  SJRأيضا نطاقا واسعا من عروض قضاء أوقات
الفراغ خالل العطل المدرسية .تشكل دار الشباب
( (75172 Pforzheim, Westliche 77أكبر نقطة لقاء للشباب
تابعة لحلقة شباب المدينة.

Plan B gGmbH

Jugend-, Sucht- & Lebenshilfen
Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim
هاتف07231-9 22 77-0 :
www.planb-pf.de

يقدم مكتب الخدمات االستشارية لشؤون الشباب والمخدرات
المشورة والمرافقة والعالج للشباب في األوضاع الحرجة
وللمعرضين لإلدمان ومرضى اإلدمان شأنهم شأن عائالتهم.
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Beratungsstelle für Kinder
Jugendliche und deren Familien
aus Pforzheim، Bissinger Str. 6
 ،75177 Pforzheimهاتف07231-2 81 70-0 :

Deutscher Kinderschutzbund

Pforzheim Enzkreis e.V.
المدخل عبر شارع Tunnelstr. 33
75172 Pforzheim
هاتف07231-58976-0 :
www.dksb-pforzheim.de

أو

Luisenstr. 46,

تتضمن عروض اتحاد حماية األطفال من ضمن ما تتضمنه
المشورة والمساعدة في العالقات األسرية المثقلة باألعباء.
يقدم اتحاد حماية األطفال منتدى خاص لآلباء واألمهات الذين
يربون أطفالهم بمفردهم كما يوفر مجموعات للعب خاصة
باألطفال فضال عن توفيرة لهاتف خدمة يمكن لألطفال والشباب
والبالغين االتصال به على مدار  24ساعة في اليوم إن كانت
لديهم أية هموم (الهاتف رقم.)07231-76 72 00 :

 10.5الرياضة/النوادي الرياضيةSport/Sportvereine/
بإمكان من أراد ممارسة الرياضة أن يقوم بتسجيل نفسه في أحد النواد الرياضية في .Pforzheim
تقدم هذه النوادي مختلف إمكانيات الرياضة والحركة لكافة األعمار.

يقدم ما يزيد عن  100نادي رياضي في بفورتسهايم إمكانيات رياضية مختلفة ومنها مثال الجمباز ،كرة
القدم ،السباحة ،التنس ،كرة اليد ،كرة السلة ،الجودو ،الكراتيه ،ألعاب القوى ،الرقص ،ركوب الخيل وغير
ذلك الكثير.
االشتراك بأحد النوادي الرياضية منوط بدفع رسوم اشتراك دورية.
من الممكن بالنسبة لألطفال والشباب من أسر ذات دخل متدن أن يتم تحمل هذه الرسوم عبر الخدمات
المالية المقدمة في إطار حزمة التعليم (أنظر ” 7.5حزمة التعليم“).

الحياة اليومية

من شأن االشتراك في أحد النوادي الرياضية أن يوفر ،فضال عن إمكانية ممارسة الرياضة بشكل دوري
والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية خصيصا لألطفال والشباب وللبالغين أيضا ،فوائدا أخرى مختلفة:
• تقوية الشخصية وزيادة الشعور باالرتياح
•	الحركة بشكل منتظم تشجع التطور البدني والعقلي اإليجابي لألطفال والشباب
•	إقامة العالقات االجتماعية
وإبرام الصداقات
•	االتصال بالناطقين باللغة األلمانية يسهل تعلم اللغة األلمانية
•	ممارسة الرياضة بشكل مشترك في النادي يحفز الكفاءات االجتماعية ويوفر قيم مثل اللعب
بانصاف ،التسامح واالحترام.

عند وجود اهتمام بالنوادي الرياضية
أين؟

Amt für Bildung und Sport

العنوان

 ،Lindenstr. 2الغرفة  ،1.21الطابق األول

االتصال

تحصلون على المعلومات هاتفيا على األرقام

ما الذي تحصلون عليه؟

معلومات حول النوادي الرياضية

07231-39 29 29، 39 24 14، 39 11 60

التالية:
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 .11المسائل

االجتماعيةSoziales/

 11.1جمعية تافل في بفورتسهايمPforzheimer Tafel/

من الممكن لدى جمعية تافل في بفورتسهايم شراء المواد الغذائية باسعار متدنية .التسوق في جمعية تافل
بفورتسهايم جائز فقط لالفراد الذين يحملون  Pforzheim Passمن الدرجة .F
التسوق في جمعية تافل في بفورتسهايم
العنوان

المسائل االجتماعية

أوقات الدوام
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Zeppelinstr. 16
)75175 Pforzheim (Oststadt

اإلثنين – الجمعة

14:30 – 10:00

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

بطاقة بفورتسهايم الدرجة
صورة

ما الذي تحصلون عليه؟

شهادة أحقية بالتسوق
يرجى حتما االحتفاظ بها

F

Kelterstr.107
)75179 Pforzheim (Brötzingen

اإلثنين – الجمعة
مغلق أيام األربعاء

14:00 – 10:00

 11.2بطاقة بفورتسهايمPforzheim-Pass/
يمكنكم ببطاقة بفورتسهايم االنتفاع من خدمات بلدية بفورتسهايم وغيرها من المؤسسات بأسعار مخفضة
ـ ويسري هذا التخفيض مثال على رسوم مرافق رعاية األطفال النهارية ،رعاية أطفال المدارس ،زيارة
المسابح ،المرافق الثقافية ،وجمعية تافل بفورتسهايم .هناك درجات خدماتية مختلفة لبطاقة بفورتسهايم
(الدرجة  Aحتى  )Fبحسب دخل العائلة المعنية.
يحق تقديم طلب للحصول على بطاقة بفورتسهايم
• لذوي الدخل المتدني
• لألسر مع طفل أو أطفال
• لآلباء أو األمهات الذين يربون أطفالهم لوحدهم

أين؟

في مركز المواطنين أو اإلدارة المحلية

العنوان

مبنى البلدية القديم ،الطابق األرضي

أوقات االستقبال

Östliche Karl-Friedrich-Str. 2–4, 75175 Pforzheim

اإلثنين – األربعاء
الخميس
الجمعة

ما الذي يتعين أن تحضروه معكم؟

07:30
08:00
14:00
08:00

–
–
–
–

13:00
12:00
18:00
12:00

• جواز السفر أو البطاقة الشخصية
• الطلب المعبأ للحصول على بطاقة بفورتسهايم
• شهادة راتب معبأة من قبل صاحب العمل

المسائل االجتماعية

طلب الحصول على بطاقة بفورتسهايم

تجدون المعلومات واالستمارات على:
www.pforzheim.de/buerger/buergerservice/info/egov/info/verwaltung/
verfahren/pforzheim-pass

ما الذي تحصلون عليه؟

بطاقة بفورتسهايم
يرجى حتما االحتفاظ بها
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 11.3رسوم اإلذاعة والتلفزيونRundfunkbeitrag/
كل مواطن في ألمانيا يملك تلفازا ،راديو أو حاسوبا ملزم مبدئيا بدفع رسوم اإلذاعة والتلفزيون .يتم تحصيل
هذه الرسوم لقاء توفير إمكانية استخدام القنوات العامة .يبدأ االلتزام بدفع الرسوم اعتبارا من أول يوم من
الشهر الذي انتقلتم فيه للسكن في شقة معينة ،أو قمتم بتسجيل أنفسكم فيه بموجب قانون تسجيل محل السكن
أو تم فيه ذكر اسمكم في عقد اإليجار كمستأجرين.

المسائل االجتماعية

يتم تحصيل الرسوم لكل شقة على حدة – بصرف النظر عن عدد األشخاص المقيمين فيها وعدد األجهزة
اإلذاعية المتوفرة فيها.
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•	بإمكان مجموعات معينة من األفراد أن تتقدم بطلب لإلعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها وذلك ألسباب
مادية أو صحية .ليس من الممكن تقديم هذه الطلب إال بصفة خطية.
•	تحصلون على استمارة الطلب على اإلنترنت تحت العنوان  www.rundfunkbeitrag.deأو في
( Pforzheim, Blumenhof 4على حامل مناشير المعلومات في الطابق األول).
•	يجب إرسال الطلب معبأ بالكامل وموقعا سوية مع المستندات الالزمة إلى العنوان
”.„ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln

 .12الملحقAnhang/

	12.1األعياد في والية بادن فورتمبيرغ/
Feiertage in Baden-Württemberg
رأس
عيد

السنةNeujahr/

الغطاسHeilige Drei Könige/

 6يناير

العظيمةKarfreitag/

مارس/أبريل*

الفصحOstersonntag/

مارس/أبريل*

الفصحOstermontag/

مارس/أبريل*

الجمعة
أحد

 1يناير

إثنين

عيد

الصعودChristi Himmelfahrt/

مايو/يونيو*

أحد

العنصرةPfingstsonntag/

مايو/يونيو*

العنصرةPfingstmontag/

مايو/يونيو*

إثنين
عيد

الجسدFronleichnam/

يوم الوحدة
عيد كافة

األلمانيةTag der Deutschen Einheit/

القديسينAllerheiligen/

(الخميس)

 3أكتوبر
 1نوفمبر

األول1. Weihnachtstag/

 25ديسمبر

الثاني2. Weihnachtstag/

 26ديسمبر

يوم عيد الميالد
يوم عيد الميالد

مايو/يونيو*

(الخميس)

الملحق

عيد

العمالTag der Arbeit/

 1مايو

* أعياد مسيحية تصادف كل عام في تاريخ مختلف

41

 12.2معلومات قيمة حول بفورتسهايمWissenswertes über Pforzheim/
تقع  Pforzheimفي والية  Baden-Württembergوقد كانت حتى في عصر اإلمبراطوية الرومانية
معروفة تحت اسم ”( „Portusكلمة التينية تعني( :ميناء/معبر) .تتواجد المدينة على الحافة الشمالية للغابة
السوداء ،حيث تلتقي األنهار  Enz، Nagoldو .Würm
نشأ في القرن الثامن عشر في مدينة بفورتسهايم قطاع لصناعة الحلى والساعات بلغ بعدها شهرة عالمية.
ومن هنا جاء اسمها ”مدينة الذهب“ أو ”مدينة الذهب ،الحلى والساعات“.

أرقام وحقائق
المساحة:

الملحق

عدد

( 123.609بتاريخ

السكان:

كثافة

)2015/12/31

 1.260مواطن لكل

السكان:

الرموز البريدية
رموز الهواتف

 07231و

07234

رمز

السيارات:

تقسيم

المدينة:

 15ضاحية
األول:

كم2

،75177 ،75175 ،75173 ،75172
75181 ،75180 ،75179

PF

رئيس البلدية
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 98.03كم2

( Gert Hagerمن حزب

)SPD

Stadtteile/ الضواحي12.3

الملحق

الضواحي
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1. Innenstadt

9. Dillweißenstein (mit Sonnehof)

2. Au

10. Buckenberg (mit Haidach, Hagenschieß und Altgefäll)

3. Oststadt

11. Büchenbronn (mit Sonnenberg)

4. Nordstadt (mit Maihälden)

12. Eutingen (mit Mäuerach)

5. Südoststadt

13. Hohenwart

6. Südweststadt

14. Huchenfeld

7. Weststadt

15. Würm

8. Brötzingen (mit Arlingen)

 12.4مدينة بفورتسهايم الداخليةInnensstadt Pforzheim/

3

الملحق

6

1
2

5

44

7

4

8

8

4

3

6

5

8

7

الملحق

2

1
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الملحق

	12.5قائمة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي/
Länderliste EU-Mitgliedstaaten
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الدولة (سنة االنضمام)

الدولة (سنة االنضمام)

بلجيكا ()1952

مالطا ()2004

بلغاريا ()2007

هولندا ()1952

الدانمارك ()1973

النمسا ()1995

ألمانيا ()1952

بولندا ()2004

استونيا ()2004

البرتغال ()1986

فنلندا ()1995

رومانيا ()2007

فرنسا ()1952

السويد ()1995

اليونان ()1981

سلوفاكيا ()2004

إيرلندا ()1973

سلوفينيا ()2004

إيطاليا ()1952

إسبانيا ()1986

كرواتيا ()2013

جمهورية التشيك ()2004

التفيا ()2004

هنغاريا ()2004

ليتوانيا ()2004

الممكلة المتحدة ()1973

لوكسيمبورغ ()1952

قبرص ()2004

الناشر
اإلصدار والنصوص:
Stadt Pforzheim, Jugend- und Sozialamt
مكلفة شؤون االندماج Anita Gondek
Marktplatz 4
75175 Pforzheim

هيئة التحريرAnita Gondek, Karin Reichenbacher :
 07231-39 21 17أو 39 35 88
هاتف:
07231-39 25 40
فاكس:
البريد اإللكترونيanita.gondek@stadt-pforzheim.de :
karin.reichenbacher@stadt-pforzheim.de
		

يمنع طباعة وترجمة ولو حتى مستخرج منه في المطبوعات وعلى
اإلنترنت.
يمكن تحميل الكتيب على شكل ملف بي دي إف على

www.pforzheim.de/buerger/rat-hilfe/lebensbereiche/
integration.html

الصور وتصميم الطباعة:
أطروحة دورات الحلقات الدراسية
الثانوية التقنية
بروفيل لتكنولوجيا التصميم واإلعالم
أكاديمة التواصل
بفورتسهايم

Melissa Schade

برعاية:
 ،Iris Gudlachمديرة القسم في الثانوية التقنية
www.akademie-bw.de/pforzheim
الصور والتصميم:
www.grafik-fuers-volk.de | Sonja Fischpera

تاريخ المعلومات :ديسمبر  ،2016الطبعة الخامسة
لقد تم إعداد الكتيب بأكبر قدر ممكن من الحرص والعناية .غير أنه ليس من الممكن رغم ذلك تحمل أدنى مسؤولية عن كمال وصحة البيانات
الواردة فيه .ال يمكن استبعاد طروء أية تغيرات مفاجئة وخصوصا فيما يتعلق بالجانب القانوني.

مبنى البلدية القديم

Östliche Karl-Friedrich-Str. 2– 4,
75175 Pforzheim

Marktplatz 1, 75175 Pforzheim

مبنى البلدية الجديد

Koordinierungsstelle Sprachkurse
Schlossberg 15, 75175 Pforzheim

Jugend- und Sozialamt
Marktplatz 4, 75175 Pforzheim

Jugend- und Sozialamt
Zehnthofstraße 10, 75175 Pforzheim

Amt für Bildung und Sport
Lindenstr. 2, Zimmer 1.21,
75175 Pforzheim

Jobcenter
Blumenhof 4, 75175 Pforzheim

Agentur für Arbeit
Luisenstr. 32, 75172 Pforzheim

