
 معلومات أولية
لطالبي اللجوء

تعلم األملانية
 في فترة انتظاركم قرار املحكمة ال يحق لكم زيارة دورات االندماج و
 لكن في حال وجود أماكن شاغرة فبإمكانكم التسجيل في الدورة و
 في حال استالمكم القرار اإليجابي من املحكمة فلكم الحق في  زيارة

 دورة اندماج) دورة لغة أملانية(  ال وبل عليكم زيارة دورة االندماج و
 هنا باستطاعتكم زيارة مكاتب االستشاره الطالعكم على الدورات و

أماكن وجودها و وجود الشواغر فيها

الخدمات االجتماعية
 سيتم حصولكم على الخدمات االجتماعية في فترة دراسة طلب

 لجوءكم و سيتم حصولكم على مكان لإلقامة فيه و أيضا مالبس و
مواد تنظيف و غيرها

 و من مكتب الرعاية االجتماعية سيتم حصولكم عالوة على ذلك على
 املعونة املالية لكي يتم باستطاعتكم شراء بعض املأكوالت و التذاكر

 أو بطاقات الهاتف و غيرها

 و قد يتم منحكم قسائم شراء تقدر قيمتها بنفس قيمة املعونة املالية و
 التي تمنحكم الحق بشراء ما تريدون و لكن ليس نقود بحد ذاتها

 مقدار قيمة املعونة املالية تختلف حسب العمر و الحالة االجتماعية و
يتم حصولكم عليها بعد الحصول على مكان اإلقامة

 وفي حال مكوثكم في هايم أي مركز عيش جماعي يتم حصولكم فقط
 على النقود و ليس القسائم و حتى في حال سكنكم لوحدكم أو مع
 العائلة في منازل خاصة بكم سيتم حصولكم على املعونة املالية

 و ليس بشكل قسائم ما عدا تكاليف الطاقة
ً
نقدا

 و لكن يحق لكم املطالبة بمعونات آخرى لدى مكتب الرعاية
 االجتماعية على سبيل املثال االثاث املنزلي أو تعويضات في حال

والدة مولود جديد

 في حال لم يتم حصولكم على املعونة املالية الكاملة وتم اقتطاعها
 إلى محامي أو موظف خاص بشؤون الالجئين

ً
 فعليكم التوجه فورا

العمل
 طوال إقامتكم في مركز التسجيل األول ال يحق لكم العمل أو الدراسة
 أو ما شابه و لكن في حال تم نقلكم إلى مكان اإلقامة الدائمة و م�ضي

 ثالثة أشهر على اقامتكم فيحق لكم البدء بالعمل في أملانيا. سيتم
 مكتب املهاجرين و األجانب منحكم الحق بالعمل في حال تقديمكم
 طلب من رب العمل الذي ترغبون بالعمل لديه مع موافقة مكتب

العمل

 األجر غير املناسب
ً
 هنا سيتم فحص أن ال تقوموا بعمل غير مشروع مثال

 أو شروط العمل الغير الئقة

 و سيتم بعد ذلك فحص فيما اذا باستطاعة أملاني أو مهاجر أوروبي أو
 مهاجر قانوني منتهي من طلب اللجوء القيام بنفس العمل و في هذه

 الحالة لهم األفضلية بالقيام بالعمل و ليس لطالب اللجوء الحديث و
 تنتهي هذه األفضلية

ً
لكن بعد م�ضي 15 شهرا

 الحصول على تصريح العمل أو الدراسة أو العمل التجريبي يجب أن
 يمنحكم إياه مكتب األجانب بدون أيه تقصير. مكتب العمل يستطيع

 أن يمنحكم معلومات عن إمكانية العمل في أملانيا

كما أن الجامعة تمنحكم معلومات عن الدراسة في أملانيا

 القادمين من الدول اآلمنة ال يحق لهم العمل أو الدراسة في أملانيا و في
 حال تم  تقديم طلب لجوءهم بعد 01.08.2015 وتم رفض طلب

 اللجوء فإنه نفس الحالة

 للحصول على عمل جيد فأنه في غايه األهمية الذهاب إلى مركز تعديل
شهادات و تقديم شهادتكم لالعتراف بها في أملانيا كشهادة* أملانية

روضة األطفال و املدرسة
 لطفلكم الحق بالذهاب إلى روضة األطفال. لكم الحق على تقديم طلب
 لتعويض النفقات و لكن هنا عليكم بذل جهودكم للحصول على مكان

 لطفلكم في روضة األطفال. هنا عليكم سؤال مركز الرعاية االجتماعية و
مراكز االستشاره

 على كل طفل في أملانيا الذهاب إلى املدرسة)شرط أسا�ضي(. هذا الشرط
 ينطبق على كل أطفال الالجئين بمجرد إنتقالهم من مركز اإلستقبال

 .األولي إلى مركز أو منزل في مقاطعة ساكسن أنهالت

 على األطفال الذهاب إلى املدرسة في حال بلوغهم ست أعوام بتاريخ
 ٣0ـ٦ األطفال اآلخرين سيتم مراعاة األعمار و املراحل الدراسية و التعليم

 و سيتم نقلهم إلى املدارس املناسبة لهم. وهنا يوجد غير املدرسة أيضا
 دورات لغة و دعم آخرى. عليكم التواصل مع مكتب الرعاية االجتماعية

 دائرة املدارس اإلقليمية
ً
.و أيضا

 أسألنوا في مكتب االستشاره عن املشرف الخاص في مكتب الرعاية 
 االجتماعية ألنه يحق لكم في حال ذهاب طفلكم إلى الروضة أو املدرسة
 باملطالبة بمعونات آخرى مثل القرطاسية و األدوات املدرسية و رحالت

مدرسية و منح دراسية و غيرها

)قيود اإلقامة ) مكان وجوب اإلقامة
 في فترة طلب اللجوء في مكان االستقبال األولي يحق لكم التحرك

 فقط في منطقة محدودة أي في هلبرشتات و توابعها حتى م�ضي ٦ أشهر
 .و من ال يتقيد بهذه القوانين يتعرض للعقوبة

 عليكم اإلطالع على هذه املعلومات لدى مكتب إستشارة الالجئين و
 يحق ملكتب املهاجرين و األجانب منحكم السماح بالتحرك في حاالت

 .استثنائية

 في حال انتقالكم من مركز اإلستقبال األولي إلى مكان إقامة آخر يحق
 لكم التحرك في كافة املقاطعة و في حال م�ضي ٣ أشهر على اقامتكم

 املؤقتة فيحق لكم التنقل في كافة املقاطعة و لكن يجب االنتباه على
 .أن من غير املمكن تغيير مكان اإلقامة

 األشخاص القادمين من الدول اآلمنة أي صربيا و مقدونيا و البوسنة
 و الهرسك و ألبانيا و كوسوفو و الجبل األسود و غانا و السنغال يجب
 عليهم البقاء في مركز اإلستقبال األولي حتى صدور قرار بأمرهم. هذه

 القيود التي يتم بموجبها إبقاء الالجئين في مركز اإلستقبال األولي
 تكون مشروطة و ال تلغى

ً
.مقيدا

 الرعاية الطبية
 عن تأمين الرعاية الطبية و

ً
 يكون مركز اإلستقبال األولي مسؤوال

ً
 مبدئيا

.األطباء

 عليكم سؤال املشرف املسؤول في مركز اإلستقبال األولي عن كيفية
 تأمين الرعاية الطبية و كيفية الحصول على طبيب. سيتم منحكم

 .وصفة أدوية مجانية من قبل الطبيب

 في حال خروجكم من مركز اإلستقبال األولي فعليكم الذهاب إلى مركز
 الرعاية االجتماعية في كل مرة تزورون فيها طبيبكم حتى ولو كان املريض

 طفلكم ألنه في مركز الرعاية االجتماعية يتم منحكم قسيمة املعالجة
 .الطبية التي عليكم منحها لطبيبكم ليقوم بمعالجتكم

 من قبل الطبيب الخاص
ً
 .يجب أن يتم صدور التشخيص الطبي حصرا

 .أنتم ال تحتاجون إلى موافقات طبية آخرى

 الرعاية الطبية لالجئين في أملانيا تقتصر على حاالت األلم املفاجئة و
 .األمراض غير املزمنة

 األمراض املزمنة ال يتم دفع تكاليفها و لكن فقط في حاالت استثنائية
 يستطيع مكتب الرعاية االجتماعية التكفل بهذه التكاليف. عليكم

 .التكلم مع املوظف في مكتب الرعاية االجتماعية

 الحصول على كافة الحقوق و
ً
 يحق للحوامل و املنجبات مؤخرا

 التأمينات و الرعاية من قبل األطباء

 يحق لكم تقديم طلب تعويضات لدى مكتب الرعاية االجتماعية في فور
 .والدة مولود جديد

 .يتم منحكم اثاث للطفل و سرير أطفال  تعويضات مالية

 في حال وجوب معالجة حاده أي معالجة طبية شديدة يحق لكم
 إلى املشفى و سيتم الطبيب هناك بمعالجتكم

ً
 .الذهاب فورا



 تنويهات هامة

 هذا املنشور يمنحكم ملحة عامة و يغنيكم عن االستشارة الفردية و لكننا
 .ال نكفل الكمال. هذا املنشور صادر من الشهر السابع 201٦

 إلى مكتب االستشاره او إلى محامي في حال لزم األمر
ً
 .الرجاء التوجه فورا

 عناوين مكاتب االستشاره املعنية بالالجئين تجدونها على صفحة باب
اإلندماج لدى مفوض دولة االندماج

)www.integriert-in-sachsen-anhalt.de(.  

 و تستطيع الحصول على معلومات لدى مكتب استشارة الالجئين

 واجب مكتب إستشارة الالجئين في مقاطعة ساكسن أنهالت هي الدفاع
 .عن االعتراف بحقوق الالجئين و تحسين مستوى معيشتهم

 مكتب إستشارة الالجئين هذا هو منظمة ال يتم دعمها من قبل
 أحزاب أو كنائس و إنما عن طريق إسهامات أعضاءه و التبرعات و

دعم املشاريع

 نقدم املعلومات لالجئين و نحولهم إلى املكاتب االستشارية
.الخاصة و إلى املحامين

األشخاص املسؤولين و التواصل معهم
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هذا املنشور يتيح لك ملحة عامة عن إجراءات اللجوء في أملانيا
 هو مخصص لجميع الجئي مقاطعة ساكسن انهالت و يتيح لكم

النقاط القانونية األساسية و املهمة

 مقاطعة ساكسن انهالت مسؤولة عن املكون األول لالجئين. اي يوجد
 في هذه املقاطعة مركز استقبال الجئين. في مدينة هلبرشتات يوجد مركز

 االستقبال األولي املسمى باألملانية  ولكن هنالك أيضا مراكز استقبال
 الجئين أخرى في هذة املقاطعة. و لكن الهم هنا هو ان  مدينة هلبرشتات

 تحتوي على املحكمة االساسية املسؤولة عن املهاجرين و الالجئين
)BAMF( و هناك يحدث كل من التسجيل و العمل بطلب اللجوء. 

)ZAST(

 تقديم طلب اللجوء
 في حال تسجيلكم في اي مركز حكوي حتى ولو لدى الشرطة يتاح لكم  

 في املانيا و هي اقامة قانونية ولكن طلب تقديم اللجوء
ً
 البقاء مؤقتا

 القانوني يحدث على الرغم من ذلك في مركز استقبال قانوني و في
 هذا املركز يحصل الالجئ على موعد خاص به لدى املحكمة و في هذه

املقاطعة تتواجد املحكمة في هلبرشتات

في مركز االستقبال يتم اجراءات التعريف أي أخذ البصمات و الصور...
 ويتحصل طالب اللجوء على بطاقة تعريف مؤقتة و لكن هذه البطاقة
 ال تعني االقامة في املانيا بل فقط اقامة شكلية للتعرف على حاملها و

 من املحتمل حصولكم على تصريح بأنكم قدمتم طلب لجوئكم و كانت
 هذا التصريح مسمى به و هذه الورقة لها مدة مؤقتة فقط و معناها أن
 حاملها قام بتقديم طلب لجوء و في اي مركز استقبال أولي عليه السكن

BÜMA

 في املحكمة سيتم سؤالكم عن طريق سفركم و سيتم فحص بصاتكم
 فيما أذا يتم لكم الحق في تقديم طلب اللجوء هنا في أملانيا. في حال لم

 تكن أملانيا املسؤولة عن طلب لجوئكم سوف ترسل لكم املحكمة رسالة
 خطية بهذا ال�ضيء ألعالمكم عن الدولة األوروبية املسؤولة عنكم و التي

فيها يتم إجراءات طلب لجوئكم

 الذهاب ألى مركز استشارة أو محامي الن ي
ٌ
 في هذه الحالة عليكم فورا

 هذه الحالة يكون الوقت ضيق جدا وليس لصالحكم

 األقامة املؤقتة
 بمجرد تقديم طلب اللجوء يتحصل حاملها على املسماة باألقامة املؤقتة
 و هذه االقامة تختلف من شخص آلخر و يمتلكها حالها لكي يتم النظر في

ملفه و حسب إجراءات عملية طلب اللجوء القائم به

 عملية اللجو قد تقتصر على يوم واحد فقط و املسماة باللطلب
 املستعجل و قد تستغرق شهور عدة هنا تلعب الدولة األم الدور

األسا�ضي

 كل خطوات عملية اللجوء تجري في هلبرشتات من التسجيل و حتى
الحصول على القرار الخطي من املحكمة

 جلسة املحكمة
 في هذه املرحلة يتم التحقيق مع طالب اللجو من قبل املحكمة. من
 املحتمل حصولكم على موعد خاص و عليكم السفر لى هلبرشتات

 لإلدالء باقوالكم سيتم سؤالكم بشكل تفصيلي عن أسباب هربكم و
  لجوئكم

 قد يتم سؤالكم اسئلة متكررة عن طريق سفركم و أماكن إقامتكم أو
 طلبات لجوءكم في دول أوروبية أخرى حتى وصولكم األرا�ضي األملاية

 على حالتكم الشخصية  أسباب لجوئكم و هربكم من
ً
 عليكم التركيز كليا

ً
  املطاردة السياسية مثال

  حاولوا األجابة على كافة األسئلة بشكل تفصيلي و لكن هنا عليكم التركيز
 لى أن تفهموا األسئلة بشكل جيد و أن حصل ولم تفهموا فأسئلوا

 عن* التوضيح فهذا حقكم

  معلومات مهمة عن جلسة املحكمة

 جلسة املحكمة هي أهم جزء من أجزاء عملية اللجوء فيجب عليكم
 له ألنه فيما

ً
 الذهاب الى هذا  املوعد و التحضير جيدا

ً
 شرطيا

 اإلدالء مرة أخرى بالتفصيل أو
ٌ
 و صعب جدا

ً
 بعد يكون مقتصرا

تصحيحها أو إكمالها

حقوقكم أثناء جلسة املحكمة

 لكم الحق بمطالبة مترجم أو مترجمة. وفي حال انتابكم الشك بالترجم أو
 عدم الثقة به فلكم الحق باملطالبة ب مترجم آخر

 سيتم كتابة تقرير في أثناء جلسة املحكمة و على املترجم أن يعيدها لكم
 في نهاية الجلسة للتأكد من صحة املعلومات و تصحيح األخطاء في

 حال ذكرها. عليكم التركز على إن التقرير  ال يحتوي أيه أخطاء و من
 تم قوموا بالتوقيع عليه

 في حال وجدتم صعوبة بذكر بعض الحوادث املؤملة فعليكم إعالم
 املحقق بذلك و في حال وجود مشاكل جسدية أو نفسية فال تترددوا

 تقديمها مع أوراقكم
ً
 أن تطالبوا بها من طبيبكم و أيضا

عليكم اإلفصاح عن كل ما تتمنون للمحكمة و املحقق

 هذه الجلسة ال يتم نشرها للعلن و لكن فقط األشخاص املعنيين يحق
 لهم اإلطالع عليها

 لكل امرأة الحق باملطالبة بترجمة وليس مترجم

 قرار املحكمة
 سوف تنتهي  اقامتكم املؤقتة في حال استالمكم رسالة خطية من

املحكمة و هنالك العديد من القرارات التي تصدرها املحكمة

 قرار إيجابي

 في حال حصولكم على قرار نوع  1٦ ا ج ج القرار الذي صدر بمعاهدة
 جنيف و الذي هو قرار اإلقامة املؤقتة الذي يصرح بعدم إمكانية

 اعادتكم إلى الدولة األم فيحق لكم البقاء لفترة محدودة في أملانيا و
 هنا يقوم مكتب األجانب الخاص بكم بمنحكم إياها

 قرار سلبي

 في حال عدم وجود األسباب اآلنفة الذكر سيتم رفض طلب لجوءكم و
 هنا يحق لكم طعن هذا القرار في أي محكمة أملانية قانونية. و لكن من
 املستحسن التواصل على وجه السرعة مع محامي ألخذ النصيحة منه

. و لذلك
ً
 و لكن الرجاء االنتباه هنا ألن مدة الطعن تكون قصيرة جدا

 على صندوق رسائلكم لكي يكون لديكم الوقت
ً
 عليكم اإلنتباه يوميا

 الكافي للطعن

 من قبل صندوق االندماج لالجئين و املهاجرين
ً
يتم دعم هذا املشروع ماديا


