
#YOUNGREFUGEES_NRW

WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

gefördert von

Institut für Sozialarbeit und 
 Sozialpädagogik e. V.

Institut für Sozialarbeit und 
 Sozialpädagogik e. V.

معلومات وعناوين في منطقة 
والية نوردراين فستفالن 

المخصصة لالجئين الشباب

YOUR
NEXT
STEPS

www.youngrefugees.nrw
www.youngrefugees.nrw


   إرشاداتك|
األولى 

أهالً ومرحباً بجميع األطفال والشباب الالجئين في 
والية نوردهاين فيستفالن. سواء كنت قد وصلت 
إلى هنا لوحدك أو برفقة شخص بالغ له الحق أو 

واجب تقديم الرعاية لك )هذا الشخص هو في العادة 
الوالدين( - فإننا سوف نقدم لك المساعدة. 

من أجل أن تتمكن من النظر إلى المستقبل بصورة 
أوضح وتتمكن من إيجاد سبيلك بشكل أفضل, سوف 

تحصل من خالل هذا الكتيب على معلومات أولى 
حول ماهية خطواتك المقبلة وعن مكان حصولك على 

المساعدة أو المزيد من التفاصيل. 

 من أجل ذلك قمنا بإنشاء تطبيق ويب 
من أجلك, توجد عليه عناوين هامة وروابط مواقع 

 إنترنت من أجل الالجئين الشباب 
الموجودين في هذا الجزء من ألمانيا. 

 هذه المعلومات ليس لها أية 
خلفية تجارية. 
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   هذه اإلشارات |
سوف ترشدك

هل قدمت إلى ألمانيا باعتبارك الجئ قاصر بدون مرافق؟ 
أو يوجد معك أمك أو أبوك أو شخص آخر قريب بالغ 
لديه الحق القانوني في رعايتك )حق الرعاية(؟ حسب 

الحالة التي قدمت بها سوف تسري قواعد أخرى جزئياً. 
سوف تجد بسرعة المعلومات المتعلقة بحالتك وفقاً لهذه 

الرموز التالية.

   قاصر بدون مرافق 
الجئ بدون وصي قانوني 

   الجئ قاصر مع 
وصي/أوصياء قانونيين

في أثناء سير إجراءات اللجوء   

  بعد قبول طلب اللجوء, هذا يعني مع صدور 
الموافقة, والبقاء في ألمانيا 

أهالً بكم

   نتمنى لكم |
أفضل التمنيات

 »الالجئين الشباب في والية نوردراين فستفالن هو 
 مشروع مشترك. يتم تنفيذ المشروع من قبل 

 جمعية رعاية العمال في وستفاليا الغربية 
ومن معهد العمل االجتماعي والتربية االجتماعية 

»جمعية مسجلة«. المشروع ممول من قبل مؤسسة 
رعاية العمال في والية نوردراين فستفالن.

   إن NRW تعني |
والية نوردراين فستفالن

أنت وصلت إلى غرب جمهورية ألمانيا االتحادية 
وبكلمة أخرى أنت وصلت إلى والية نوردراين 
فستفالن التي ُتسمى اختصاراً NRW. من بين 

 NRW الواليات االتحادية األلمانية ُتعتبر والية
 ليست فقط األكبر من حيث عدد السكان 

بل تعتبر أيضاًً من بين الواليات األقوى اقتصادياً. 
 
 

األطفال و|
الفتيان في ألمانيا

طفل 0 – 13  عاماً:
» قاصر«

14 – 17 عاماً:   فتى

بالغ اعتباراً من سن 18 عامً :  »كامل األهلية«

المحتوى
اللجوء
السكن

المال و
الرعاية

اللغة
التعليم
العمل

الصحة
ساهم معنا

مساعدة
عناوين أخرى
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إجراءات اللجوء|
عند تقديم طلب اللجوء تبدأ إجراءات اللجوء, هذا 

يعني عملية فحص وتقرير ما إذا كان الشخص يمكن 
له البقاء في ألمانيا.  يمكنك تقديم طلب لجوء خاص 

بك ويمكنك أن ال تفعل ذلك أيضاً. 

فقط عندما يتم قبول طلب اللجوء سيسمح لك 
بالبقاء في ألمانيا لمدة محددة. إذا تم رفض طلب 
اللجوء يتوجب على الشخص بعد مضي عدة أيام 

أو أسابيع مغادرة البالد أو سيتم إبعاد الشخص 
قسراً إلى بلد آخر. 

يمكن تقديم اعتراض ضد قرار رفض طلب اللجوء
في غضون أسبوعين, هذا يعني تقديمك لتصريح
خطي شخصي ضد قرار السلطات وتقوم بأفضل

األحوال بتقديم دعوى عن طريق محام أمام المحكمة,
عندها سيتم فحص القرار المتعلق بالرفض. تستغرق
إجراءات اللجوء في ألمانيا حوالي 6 أشهر, وتستمر

أحياناً لمدة أطول أو أقصر.

الهيئة المختصة بالنظر في إجراءات اللجوء
)BAMF( هي المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

في مدينة نورنبيرغ أو. الهيئة الممثلة للمكتب 
االتحادي للهجرة والالجئين الموجودة في جوارك.  

سوف يتم هناك...
 تقديم طلب اللجوء الخاص بك««
 سوف يتم أخذ عالمات التحقق الرسمية )أي سيتم أخذ ««

صور فوتوغرافية وفحص وثائق هويتك وأخذ بصماتك 
في حال كنت قد تجاوزت سن 14 سنة من العمر(

 سوف يتم التحقق, بخصوص الدولة األوروبية المختصة ««
للنظر في طلب اللجوء

 إذا كانت ألمانيا هي البلد المختص بطلبك, سيتم إصدار ««
ترخيص إقامة مؤقت, سيتم بموجبه السماح لك باإلقامة 

في ألمانيا أثناء سريان إجراءات اللجوء 
 ثم سيتم اإلستماع لمقدم أو مقدمة الطلب بشكل شخصي. ««

 للحصول على معلومات متوفرة بعدة لغات حول 
اإلستماع سوف تجدها على 

www.asyl.net/index.php?id=337 
  القرار المتخذ بخصوص طلبك للجوء - حول إذا كان ««

سيسمح لك بالمكوث أو ال - وسوف يتم إرساله إليك 
بالبريد.

سوف تجد جميع عناوين المكاتب الخارجية للمكتب 
االتحادي للهجرة والالجئين هنا.  

  www.bamf.de 
/EN/DasBAMF/Aufbau/Aussenstellen 

aussenstellen-node.html

 إرشادات توجيهية أولية |
لطالبي اللجوء

ُظهر هذه النشرة اإلعالنية خطوة بخطوة أهم   
المحطات في إجراءات طلب اللجوء والتي يتوجب

 على طالبي اللجوء المرور عبرها.
 متوفرة في 13 لغات.

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Flyer/flyer-  
erstorientierung-asylsuchende

|NRW القدوم إلى 
عندما يصل شخص ما إلى الحدود األلمانية يقول

هذا الشخص لموظف الحدود بأنه يسعى لطلب
اللجوء. يكفي أن يقول الشخص كلمة« لجوء .»

بعد ذلك سوف يتم وضع الشخص في مركز تجميع.
بعد ذلك سيتم توزيع الشخص على مركز إيواء

مؤقت في إحدى الواليات األلمانية وسيحصل على
طعام ولباس وعلى مكان للنوم وعلى وثيقة تسجيل
كطالب لجوء. سيقيم الشخص هناك لمدة 6 أشهر.
واآلن قد جئت أخيراً إلى والية نوردراين فيستفالن

اإلتحادية.

اللجوء
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اجراءات اللجوء|
ال يتحتم عليك بعد قدومك تقديم طلب للجوء. غير أنه يتوقف على ذلك القرار أشياء كثيرة.

 عدم تقديم طلب لجوء
  وثيقة التسامح (سوف تحصل على إقامة مؤقتة لمدة ««

بضعة أشهر  التي ستحتاج مراراً إلى تمديدها من قبل
السلطات طالما أنك مازلت قاصراً

 توجد طرق أخرى, لإلقامة بصورة شرعية في ألمانيا««
 لكن إقامتك ستبقى مع ذلك غير مأمونة وستظل ««

مرتبطة بتقييدات 

لذلك ينبغي عليك أن تطلب االستشارة بأسرع وقت 
ممكن, حول إذا ما كان ينبغي عليك تقديم طلب لجوء 

 أم ال. 

في حالة تقديم طلب اللجوء 
رخصة إقامة مؤقتة  (ُيسمح لك بالبقاء في ألمانيا, ««

طالما أن إجراءات اللجوء لم تنتهي بعد(
عندما تتم الموافقة على طلب اللجوء: ««

تصريح اإلقامة( سوف سوف ُيسمح لك باإلقامة في 
ألمانيا لمدة زمنية محدودة) 

إذا تم رفض طلب اللجوء: وثيقة التسامح (سوف««
 تحصل على إقامة مؤقتة لمدة بضعة أشهر و 

التي ستحتاج مراراً إلى تمديدها من قبل السلطات 
طالما أنك مازلت قاصراً

إذا لم تكن لديك أوراق, فمن المهم معرفة كم هو 
 عمرك.  سوف يكون هناك موظف مفوض من 

 قبل المكتب االتحادي للهجرة والالجئين 
مسؤول عن اإلستماع إليك بخصوص اللجوء.  

أيضاً سيكون الولي القانوني حاضراً لجلسات 
اإلستماع.

الوصول إلى ألمانيا|
بالنسبة لألطفال القصر غير المرافقين ستكون 

هيئة رعاية األطفال والقاصرين  مسؤولة عنهم. 
المكان الرسمي الذي ينبغي لك فيه أن تسجل نفسك 

مبدئياً أو الذي تحدد فيه  الشرطة حضورك على 
األراضي األلمانية , يتوجب على هيئة رعاية 
األطفال والقاصرين المحلية استقبالك وإيوائك 

)الرعاية األولية(. وعالوة على ذلك فإنه بإمكانك 
حاالً إعالم شخص ما تثق به. 

سوف يتم بعد ذلك التباحث معك حول أية مدينة
أو ناحية يمكنك المكوث فيها. سيتم بشكل خاص
مراعاة ما إذا كان لك أقارب في ألمانيا. عندها 

سوف تذهب إلى منطقة أقربائك.

 وسوف تعتني بك هيئة رعاية األطفال والقصر 
الموجودة هناك. وهذا يشمل:

 تخصيص ولي قانوني لك يمثلك ««
 اتخاذ اجراءات فحص من أجل تحديد ما إذا كنت ««

بحاجة لمساعدة
مكان إيوائك««
  رعايتك بالطعام, ««

والمالبس وإلخ.
 إمكانياتك في النظام التعليمي««
 رعايتك الطبية««
اإلجراء اآلخر المتعلق بإقامتك««

اللجوء



السكن

في مركز اإليواء المؤقت التابع للوالية  |
أوالً ستقوم حكومة مقاطعة آرنسبيرغ بتوزيع 

 .NRW الالجئين على مركز إيواء مؤقت في والية
 يمكن للعائالت البقاء سوياً. 

 يتوجب على الشخص هناك في البداية 
السكن على األقل لمدة 6 أشهر أو لمدة تطول ما 

دامت إجراءات اللجوء جارية. 
في الشهور الثالثة األولى في ألمانيا ال ُيسمح 

للشخص بمغادرة والية NRW. يمكن عن طريق 
طلب مقدم لدى هيئة األجانب ومبرر بشكل كافي 

التماس مغادرة والية NRW لمدة قصيرة. سوف 
لن تحصلون على المبيت والرعاية إال في مركز 

اإليواء المسؤول عنكم.

األشخاص القادمين من البلدان التي ُتدعى »بلدان 
األصل اآلمنة« )القادمون من بلدان اإلتحاد 

 األوروبي, البوسنة والهرسك,
مقدونيا, صربيا والجبل األسود, ألبانيا, كوسوفو, 

 غانا أو السنغال(, يتوجب 
عليهم البقاء هناك حتى مغادرتهم. 

حكومة مقاطعة آرنسبيرغ
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg 

 02931 82-0  
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de  

السكن   |
عن طريق رخصة اإلقامة المؤقتة يمكنكم البحث 

لنفسكم وألطفالكم عن شقة مثالً عن طريق اإلنترنت 
أو اإلعالنات في الصحف أو لدى مصلحة المساكن 

أو سماسرة العقارات. ال يسمح لألطفال والقصر 
باستئجار شقة لوحدهم. إذا كان مقدار دخل الخاضع 

للوصاية والرعاية يقع تحت حدود معينة, فيمكن 
عندها إيجاد وسائل للحصول على دعم:

  وثيقة رخصة للسكن لدى ««
 مصلحة السكن, من أجل 

استئجار مساكن اجتماعية مناسبة السعر.
 من الممكن أن تتولى مصلحة الشؤون اإلجتماعية أو ««

مكتب العمل نفقات اإليجار

 إذا كنتم تحصلون على مساعدة اجتماعية, فيمكن 
لهيئة األجانب أن تقرر أين ستسكنون.

 
يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات حول 

السكن لألجانب على 

www.bamf.de/DE/Willkommen/Woh-
nen/wohnen-node.html

بالنسبة لموضوع السفر فإنه ُيسمح لكمب ذلك, ولكن 
يتوجب عند ذلك تحقيق شروط

السفر المتعلقة بكل بلد )مثالً التأشيرة(. ُيسمح لكم أن
تبقوا هناك لمدة ال تتجاوز 3 أشهر على أقصى تقدير.

لمزيد من المعلومات حول  
شروط السفر تجدونها على 

www.auswaertiges-amt.de

السكن   |
 إن هيئة رعاية األطفال والقاصرين في المدينة أو 

الناحية التي تم تحويلك إليها سوف تكون هي 
 المختصة بإسكانك. 

تتولى هيئة رعاية األطفال والقاصرين فحص 
الخيارات التالية )وفقاً للترتيب التالي(:

  اإلسكان في حالة البالغين ««
األقارب

العائلة المتبنية««
  مركز االستقبال المزود بتجهيزات ««

خاصة للقاصرين 
  مسكن آخر مناسب للقاصر ««

مثل دور المأوى أو مجموعات اإلسكان

في البلديات  |
يسري على جميع اآلخرين: بعد ستة أشهر على 

األقل سوف يتم نقلكم إلى مدينة أو إلى ناحية )بلدية( 
ضمن والية NRW: إذا كانت عائلتك تعيش في 

ألمانيا فيمكنك تقديم طلب لدى مكتب الخدمات 
اإلحتماعية التابع لمركز اإليواء المؤقت بحيث يتم 

نقلك إلى نفس البلدية. 

في البلديات سوف يتم إيوائكم في المساكن المشتركة 
أو مساكن الطوارئ أو في شقق. غير أنه في الوقت 
الراهن وفي مناطق عديدة ال يوجد العدد الكافي من 

الشقق للجميع.

يتوجب على طالبي اللجوء وأطفالهم العيش في 
المساكن التي تم تخصيصها لهم. وهذا يسري عليهم 

لحين انتهاء اجراءات اللجوء. 

اإليواء في مساكن خاصة
من الممكن أحياناً استئجار مساكن خاصة عندما 
تتمكنون من تحمل تكاليف استئجارها. غير أن 

تنظيم ذلك هو مختلف باختالف المدن والنواحي. 
يمنكم االستفسار لدى مصلحة الشؤون االجتماعية 

هناك حول ما إذا يمكن السماح لكم باستئجار 
مساكن خاصة. عندما تحصلون على اإلذن, يمكنكم 

البحث عن شقة خاصة أو عن غرفة عن طريق 
الصحف أو اإلنترنت. 

 مواقع اإلنترنت 
 www.fluechtlinge-willkommen.de
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 سوف يتم دعم الالجئين الشبان وعائالتهم 
في ألمانيا من خالل الواليات اإلتحادية والبلديات 

في الشهور 15 األولى   |
طالما أنك تقيم في مركز اإليواء المؤقت في والية 

NRW, فإن والية NRW اإلتحادية ستكون 
مسؤولة عن رعايتك المادية. عندما يتم توزيعك 

على مدينة أو ناحية فإن البلدية في كل منها ستكون 
هي المختصة. 

سوف تحصل على مالبس وعلى تغذية,
وعلى منتجات العناية بصحة الجسم, وعلى كهرباء و

كذلك على مبلغ من المال من أجل
تلبية احتياجاتك اليومية. ستقرر كل بلدية بنفسها, إن
كانت ستوزع من اجل هذا الغرض قسائم شرائية أو

مبالغ مالية, بحيث تتمكنون من تموين أنفسكم عن
طريقها. سوف تدفع الجهة المذكورة مباشرة تكاليف

السكن والتجهيزات المنزلية واألغراض المنزلية
وكذلك تكاليف التدفئة.

 

بعد مضي 15 شهراًً  |
بعد مضي 15 شهراً سوف يحصل كل طالب أو

طالبة لجوء على مستحقات تعادل
قيمة المساعدة اإلجتماعية (مستحقات مالية من الدولة

من أجل تلبية الحاجات اإلنسانية في ألمانيا(.

إن المساعدة )اإلعانة( اإلجتماعية هي محددة في 
قانون الشؤون اإلجتماعية الثاني عشر وتطرأ عليها 
تغييرات في كل سنة. إذا كنت تريد أن تعرف مقدار 
حجم مبلغ المساعدة اإلجتماعية المخصصة لعائلتك, 

فسوف تجد ذلك في حاسوب باللغة األلمانية على
 www.geldsparen.de/inhalt/rechner 

Soziales/sozialhilferechner.php

المال ومستلزمات الرعاية

من هو الموظف المختص من أجل      |
رعايتك؟

إن هيئة رعاية األطفال والقاصرين في البلدية التي تم
إسكانك فيها كالجئ هي المختصة من أجلك. سوف
تحصل على ثياب وطعام وعلى مسكن وعلى أشياء

أخرى من أجل تلبية احتياجاتك اليومية. 

سوف تجد عناوين جميع هيئات رعاية األطفال 
والقاصرين في والية NRW هنا: 

Jugendämter 
Landschaftsverband Rheinland 

www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/
jugendmter/jugendmter_7.jsp

Jugendämter 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

www.lwl.org/jawl/jugendamt

http://www.geldsparen.de/sozialhilfe-rechner/
http://www.geldsparen.de/sozialhilfe-rechner/
http://www.geldsparen.de/sozialhilfe-rechner/
http://www.geldsparen.de/sozialhilfe-rechner/
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/jugendmter_7.jsp
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/jugendmter_7.jsp
https://www.lwl.org/jawl/jugendamt


اللغة
سوف تحتاج من أجل حياتك المستقبلية في ألمانيا إلى 

اللغة األلمانية. من أجل ذلك تم إنشاء خيارات عديدة جداً 
لالجئين من أجل ضمان تعلمهم للغة األلمانية. 

األلمانية في المدرسة
تجري الدروس اللغوية األساسية في المدرسة: في 
الصفوف التحضيرية )قبل السنة الدراسية(, تجميع 

الصفوف )أثناء السنة الدراسية( أو في صفوف 
التقوية الدولية.

سيتم بشكل جزئي إعطاء دروس تقوية إضافية في 
اللغة األلمانية لالجئين الشبان. ُتعطي بعض المدارس 

القليلة دروس بلغتين. 

   لألطفال والقصر |
الصغار

التعلم عن طريق اللعب 
تدعم مؤسسة اقرأ األطفال الالجئين وعائالتهم عن 

طريق تقوية اللغة والقراءة. سوف يتم في جميع 
مراكز اإليواء األلمانية مجاناً تقديم مجموعات قراءة 
خاصة لألطفال الالجئين حتى سن 5 سنوات, وتقديم 
وسائط قراءة  إعالمية لألطفال حتى سن 12 سنة. 

إذا كنت لم تحصل بعد على مجموعة, فقم باالستفسار 
لدى إدارة مركز اإليواء حول ذلك. 

التلفزيون التعليمي
هو قناة تلفزيونية من أجل األطفال في مرحلة 

التحضير للمدرسة, » القناة عن طريق الماوس « 
هو متوفر اآلن باللغة اإلنكليزية والعربية والكردية 
والدارية. عن طريق متابعة القناة يمكن للمرء غالباً 

 تعلم بعض األشياء. 
www.wdrmaus.de/sachgeschichten/

 maus-international

   للقاصرين األكبر سناً |
والبالغين

دروس على اإلنترنت 
منصة التعليم المجانية

 www.ich-will-deutsch-lernen.de
هي مناسبة من أجل التعلم الذاتي أو كوسيلة إعالم 
مرافقة. متوفرة في 15 لغة باإلضافة إلى األلمانية.

راديو الالجئين 
راديو الالجئين 

معلومات وخدمات من أجل الالجئين بالعربية 
واإلنكليزية تبثها إذاعة أوروبا عن طريق »راديو    

الالجئين«.
   
ويوجد من أجل ذلك تطبيق مجاني.  تسلسالت اإلرسال 

هي متوفرة من أجل االستماع الالحق على ساوند 

 

كالود وعلى اإلنترنت على

األلمانية من أجل العمل والمهنة
 يمكنك الحصول عليها حتى أثناء إجراءات اللجوء 

سوف يتم تقديم دروس تمهيدية في اللغة األلمانية من 
أجل الالجئين الذين ُيسمح لهم على ما يبدو بالبقاء في 

 ألمانيا والذين يمكنهم إيجاد عمل بسهولة, 
 متوفر في جميع وكاالت العمل في المقاطعات 30 

 NRW التي تتألف منها والية 
www.arbeitsagentur.de

unter: Schnellzugriff/Dienststellen vor Ort. 

 
 

دروس اإلندماج 
تساعد دروس اإلندماج في تعلم اللغة األلمانية 
وبعض األشياء الهامة حول ألمانيا وتاريخها 

وثقافتها ونظامها القانوني. يرتبط السماح باالشتراك 
بدروس اإلندماج بعدة عوامل, وعالوة على ذلك 

فهذه الدروس هي فقط للبالغين. كل من حصل على 
الموافقة بخصوص طلب اللجوء الخاص به و ليست 
لديه معرفة باللغة األلمانية, يتوجب علية المشاركة 

في دروس اإلندماج. 

يوجد لدى BAMF محرك للبحث يمكن عن طريقه 
إيجاد دروس اإلندماج.

www.bamf.bund.de

 

http://www1.wdr.de/radio/cosmo/

http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/
https://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html
https://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html
http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html
www.arbeitsagentur.de
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/


التعليم

في ألمانيا لكل الفتيات واألوالد على حد سواء الحق في 
التعليم. كلما كان تحصيلك الدراسي أفضل, كلما زادت 

فرصك في الحصول على فرص عمل.

األطفال الصغار
اعتباراً من اتمام سن السنة األولى سيكون للطفل الحق 

 ,)KiTa( في الحصول على مكان في دار الحضانة
عندما يتم توزيع العائلة على بلدية ما. لألسف فإن 

أماكن الحضانة هي قليلة جداً في ألمانيا. ال تسري هذه 
الحقوق على دور اإليواء في الوالية, غير أنه ينبغي 

أن يكون هنا أيضاً توافر لمجال من الرعاية.

االلتزام المدرسي
 NRW يسري اإللتزام بارتياد المدارس في والية

على جميع الفتيان والفتيات حالما تم انتقالهم من مركز 
اإليواء المؤقت )من دون مدرسة( إلى البلدية, اعتباراً 
من  سن 6 من العمر ولمدة 10 سنوات مدرسية بدوام 
كامل, وبعد ذلك بدوام جزئي حتى إتمام السنة الدراسية 

الذي يبلغ فيها الشخص سن 18  من العمر أو حين 
اتمامه لتدريبه التأهيلي.

سوف يتم شرح كيف يعمل نظام المدرسة في والية 
NRW في الكتيب المجاني »نظام المدرسة في 

والية NRW - شرح بسيط وسريع« في 10 لغات:  
https://www.schulministerium.nrw.de/

التدريب المهني
إن إكمال تدريب مهني يساعدك كثيراً في مستقبلك 

في سوق العمل. من الضروري دائماً الحصول على 
شهادة اتمام المرحلة الثانوية. تدوم فترة التدريب المهني 

غالباً من 2-3 سنوات. يمكن أن تجري في سياق 
مدرسة مهنية أو في عملية جمع بين الدرس والممارسة 

في المنشأة التشغيلية )ما يسمى بالنظام المزدوج(. 
 المساعدة االستشارية في اختيار المهنة 

وفي إيجاد تدريبك المهني هي متوفرة بكثرة. 

www.wir-sind-bund.de )متوفرة في 7 لغات(
www.planet-beruf.de

 www.berufenet.arbeitsagentur.de 

الدراسة
ُيسمح لكل الجئ في والية NRW بالدراسة, تختلف 

شروط القبول في هي شهادة البكالوريا أو شهادة 
البكالوريا االختصاصية - حسب نوع الكلية أو الجامعة. 
سوف تقوم الكلية بالتأكد من تحقق الشروط لذلك. إذا لم 
تستطع تقديم شهاداتك فلديك الحق في أن تتقدم لفحص 

اختبار القدرات والكفاءة. تحصل على المزيد من 
المعلومات في الدليل األوروبي لتعديل الشهادات. 

www.eurorecognition.eu/Manual/
EAR%20HEI.pdf

تحصل على مزيد من المعلومات على: 
 www.wissenschaft.nrw.de

 www.refugee-students-service.nrw.de
www.eduserver.de

خيارات تعليمية أخرى
توجد دورات, دورات التعليم المستمر, المتطوعون 

المساعدون, أو موجهي القراءة موجودة في اإلنترنت. 
مسؤول االتصال األول في هذا الموضوع هو المدارس 

األهلية العليا المحلية )VHS( أو وكالة التوظيف 
اإلتحادية: 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de
 kurs

من يستطيع القيام بتدريب مهني؟
المثبتة من خالل شهادة هي ضرورية من أجل أي تدريب مهني أو من  المدرسية  إن شهادة اإلكمال 

أجل أي دراسة.

العمر نوع المدرسة المدة
ابتداًء من سن 6 من العمر المدرسة اإلعدادية  من الصف 1 – 4

اعتباراً من سن 10 من العمر 
والدان أي طريق هو  سيقرر ال
األنسب على أساس التوصية 

المعطاة من قبل المدرسة 
االبتدائية.

المدرسة األساسية من الصف 5–9  هذا النوع من المدرسة 
تمكن من الحصول على 

مؤهالت دراسية متنوعة, ترتبط 
بها عدة خيارات مهنية.

المدرسة المتخصصة من الصف 5–10 
المدرسة الثانوية 

العامة من الصف 13/12-5 

وعالوة على ذلك توجد أيضاً المدرسة اإلجمالية التي يتم فيها تلخيص عدة أنواع مدرسية.

NRW  www.schulministerium.nrw.de/BiPo/SchuleSuchen البحث عن مدرسة في والية

التدريب المهني المدرسي التدريب المهني العملي
طالبو اللجوء في كل وقت بعد مضي 3 شهور من * 

مع وجود موافقة على طلب اللجوء  في كل وقت في كل وقت
مع تساهل في كل وقت اعتباراً من منح التساهل** *

  *مع ترخيص بالعمل من قبل هيئة األجانب
لتدريب المهني بإمكانك الحصول على تصريح إقامة مؤقت, عندما تحصل على وظيفة  ** بعد اإلكمال الناجح ل

في مهنتك تمكنك من تأمين سبل معيشتك بنفسك.

http://www.broschueren.nrw/

http://www.wir-sind-bund.de/WSB/DE/Startseite/startseite-node.html
http://www.planet-beruf.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null 
http://www.eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
http://www.eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
http://www.eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
http://www.wissenschaft.nrw.de/
http://www.wissenschaft.nrw.de/
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren//
http://www.eduserver.de/
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/
https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen


العمل

تسري بالنسبة للقاصرين تعليمات خاصة بخصوص 
سوق العمل وتهدف بالمقام األول لحمايتك 

األطفال والحماية من العمل
قبل اتمامهم سن 13 سنة من العمر ال ُيسمح لألطفال 

بالعمل. من سن 13 سنة لغاية سن 15 سنة ُيسمح 
لألطفال بالعمل في أعمال خفيفة بناء على حصولهم 
على موافقة أهاليهم أو موافقة شخص بالغ لديه حق 

الوالية القانونية عليهم. 

ويشمل ذلك على سبيل المثال توزيع توزيع الصحف 
والمهام القصيرة, رعاية األطفال, إعطاء دروس 

تكميلية, إطعام الحيوانات, المساعدة المنزلية و 
االعمال الحدائقية إلخ. ُيسمح بممارسة النشاط لمدة 2 
ساعتين في اليوم بحد أقصى, في األشغال الزراعية 

واألشغال العائلية بحد أقصى. 3 ساعات في اليوم 
وفقط من أيام اإلثنين لغاية أيام السبت من الساعة 8 

لغاية الساعة 18, وذلك بعد انتهاء الدروس المدرسية. 
يستثنى من ذلك الذين يمارسون تدريباً مدرسياً.

 القاصرون و 
الحماية من العمل

تسري نفس القواعد بالنسبة للفتيان والفتيات اعتباراً 
من بلوغهم سن 15 سنة من العمر والذين يداومون في 

المدرسة بدوام كامل, كما تسري أيضاً على األطفال. 
غير أنه ُيسمح لهم بالعمل في العطل المدرسية: في 
أيام العمل من الساعة 6 ولغاية الساعة 20 لمدة 8 

ساعات في كل يوم وذلك لمدة 4 أسابيع في السنة, في 
بعض المجاالت لمدة أطول )بعد الحصول على موافقة 
هيئة رعاية األطفال والقاصرين(. القاصرين الذين ال 

يتوجب عليهم الدوام في المدرسة بشكل دوام كامل )بعد 
السنة الدراسية العاشرة(, ُيسمح لهم بالعمل حتى مدة 8 
ساعات يومياً, بحد أقصى لمدة 40 ساعة في األسبوع. 

األنشطة الخطرة هي محظورة.

العمل 
كل شخص ال يزال في مرحلة اجراءات اللجوء أو في 

مرحلة التساهل, يمكن له بعد مضي ثالثة أشهر في 
ألمانيا تقديم طلب ترخيص عمل لدى هيئة األجانب.  
عندما توافق هيئة األجانب و وكالة العمل اإلتحادية 

على الطلب فسوف يمكن للشخص مباشرة العمل. غير 
أن العمل المؤقت أو العمل المستقل )مثل فتح متجر( 
يبقى غير مسموح به. يجب دفع الحد األدنى القانوني 

لألجور و هو 8,50 يورو في الساعة, يستثنى من ذلك 
حالة التدريب العملي.

 من يحصل على نتيجة إيجابية على طلبه للجوء 
 سيحصل على إقامة مؤقتة, وسيمكن له بموجبها 

أن يبحث عن عمل بصورة طبيعية, مثالً عن طريق 
اإلنترنت أو اإلعالنات في الصحف. 

 البحث عن العمل و 
بورصة العمل

يمكن لالجئين الشبان وعائالتهم الحصول على مشورة 
ومعلومات لدى وكالة العمل أو لدى خدمة المهاجرين 

 الشبان. إلى جانب اإلعالنات في 
الصحف وفي اإلنترنت و في معارض العمل أو 

مبادرات الترشح, توجد أيضاً إعالنات للتوظيف في 
بورصة العمل, مثالً 

www.workeer.de

تحصل على المزيد من المعلومات حول »الدخول إلى 
سوق العمل وخيارات التدريب المهني لالجئين« على 

 www.eduserver.de مواقع اإلنترنت 
  ومتوفرة كذلك باإلنكليزية. 

 www.bildungsserver.de 
-Arbeitsmarktzugang-und 

-Moeglichkeiten-der-Ausbildung 
fuer-Fluechtlinge-11400.html

بوابة اإلنترنت »اإلعتراف في ألمانيا« تجيب في 8 
لغات على أهم األسئلة المتعلقة باإلعتراف بالشهادات 

 األجنبية. 
www.anerkennung-in-deutschland.de

هل لديك تساؤالت؟ 
هل يتعلق السؤال برخصة عملك؟ إذاً في هذه الحالة 
ستكون هيئة األجانب هي المختصة بالنظر في ذلك. 

سوف تزودكم الوكالة اإلتحادية للعمل بمعلومات حول 
 األنشطة التشغيلية والتدريب لطالبي اللجوء 

والمتساهل معهم على رقم اإلتصال المركزي 
+49 (0) 228 713 2000  

http://www.worker.de/
http://www.eduserver.de
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/


الصحة
يوجد في ألمانيا نظام شامل للرعاية الصحية. معظم 

 الناس هنا هم مؤمن عليهم في نظام 
صندوق التأمين القانوني. 

 في مراكز اللجوء المؤقت والمساكن |
المركزية و مساكن الطوارئ في والية 

NRW

الفحص األولي
إذا أمكن في األسبوع االول بعد وصولك إلى ألمانيا, 

يتوجب عليك أن تجري فحصاً أولياً لدى الطبيب. 
يتوقف األمر على مدى سرعة إدراكك فيما إذا كنت 

مريضاً. وعالوة على ذلك ستحصل على لقاحات. إذا 
لم يكن عمرك 15 عاماً أو كنِت حامالً, فسوف يتم 

إجراء فحوص أخرى.

 هل مرضت بشدة فجأة؟
 آالم؟ حالة طارئة؟

في مركز اإليواء المؤقت في والية NRW سوف يتم 
العناية بك طبياً وفي حال الضرورة سوف يتم تحويلك 

على طبيب اختصاصي. توجد أيضاً خدمة طبيب 
الطوارئ في مركز اللجوء المؤقت والتي يمكنك 

الذهاب إليها في خارج ساعات العمل. يمكن أيضاً 
في الحاالت المهددة للحياة نقل المريض في سيارة 

إسعاف.

   بعد مضي 15 شهراً وفي |
منطقة بلدية

في حالة المرض واآلالم أو وقوع حادث سوف 
تحتاج غالباً إلى قسيمة خاصة من مصلحة الشؤون 
اإلجتماعية, لكي ُيسمح لك بالذهاب للطبيب, وذلك 

ألن الشؤون اإلجتماعية ستتحمل نفقات الطبيب 
)»قسيمة خضراء«(. غير أن القسيمة هي صالحة 

لمدة ثالثة أشهر فقط. إذا ذهبت إلى الطبيب فأحضر 
هذه »القسيمة الخضراء«: معك - في حال كنت قد 

حصلت عليه - واحضر الرسالة إلى الطبيب مع خطة 
تناول العالج. إذا أعطيت القسيمة الخضراء للطبيب 
فسوف تحتاج إلى الحصول من الطبيب على قسيمة 
تحويل, إذا كان يتوجب عليك خالل مدة ثالثة أشهر 

الذهاب إلى طبيب آخر.

حالة الطوارئ
عندما تحدث حالة الطوارئ أي عندما يتوجب عليك 

القيام باالتصال بخدمة الطوارئ, فيمكنك استعمال 
»القسيمة الخضراء« أو تسليمها الحقاً. في حالة 

الطوارئ يمكن للشخص أيضاً الذهاب بسرعة إلى 
الطبيب وتسليم قسيمة العالج الحقاً خالل مدة 10 أيام. 

في الحاالت المهددة للحياة يمكن أن تجري المعالجة 
في المستشفى.

هل أنت مريض؟ سيتقرر ذلك على ضوء وضعك كالجئ   |

الوضع القانوني ستحصل...
 خالل وضعك في مركز الرعاية األولية أو في 

 دار الرعاية التربوية بدوام كامل أو في المأوى أو  
في أشكال الرعاية السكنية األخرى

ستحصل على الرعاية الطبية* طالما انك ال تملك تأميناً صحياً 
خاص , حينها سيتم تولي دفع تكاليف رعايتك الصحية من قبل 
صندوق تأمين أو من قبل مصلحة رعاية األطفال والقاصرين. 

يسري ذلك على المعالجات النفسية.

في حالة التساهل في موضوع اإلقامة, في خالل فترة اجراءات 
اللجوء )ال يوجد مساعدة تربوية(

الرعاية الحادة والطارئة

 * تنتهي المساعدة المرضية الطبية, عندما تحصل على تأمين صحي قانوني, مثالً عندما 
تبدأ بممارسة تعليم أو عندما يتم التوسط لك لتقديم الرعاية بدوام كامل. 

يمكنك من مكان سكنك الحصول على مزيد من 
المعلومات من هنا:

طبيبة عامة أو طبيب عام««
صندوق التأمين الصحي««
مركز الصحة««
مكتب هجرة الشباب««

الموظف المختص من أجل معلومات تتعلق بالنظام 
الصحي األلماني. 

 www.bamf.de/DE 
/Willkommen/GesundheitVorsorge 

gesundheitvorsorge-node.html

يوجد فيديو تعليمي من أجل الالجئين في ألمانيا باللغة 
 اإلنكليزية: 

www.ardmediathek.de/radio/Guide-for-
-Refugees-BR-de/Guide-for-refugees

-Medical-help-23-1/BR-de/Video 
&Podcast?documentId=31256744 

bcastId=30927050

شرح حول النظام الصحي األلماني في 10 لغات: 
 www.1averbraucherportal.de

/versicherung/krankenversicherung 
international

يمكنك عن طريق التطبيق المجاني 
BundesArztsuche العثور على أطباء وأطباء 

أسنان وأخصائيين نفسيين. 

 في حالة الطوارئ الطوارئ
: أرقام هواتف خدمات األطباء

 الطارئة )خدمة الطوارئ(
–116 117– 

  هو رقم مجاني
 , بدون الحاجة إلى إدخال رمز ويمكن 

الوصول إليه من كل الشبكات.
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ساهم معنا

من أجل أن تتمكن من بناء حياة جديدة لك في بلدنا, 
سوف يساعدك التواصل مع أناس آخرين من مجموعات 

سكانية مختلفة. 

سوف تسنح لك الفرص لذلك من خالل المرافق العامة 
مثل أماكن اللعب والرياضة وأسواق يوم األحد وفي 

المدينو وفي االحتفاالت المقامة في  وكذلك في المرافق 
التي تتطلب رسوماً لدخولها مثل حديقة الحيوانات 

والمسابح والمسرح أو المتاحف.  وعالوة عن ذلك 
عروض خاصة ثقافية وترفيهية ورياضية مجانية 

لالجئين الشبان. 

الزمالء األلمان  |
من أجل معرفة كيف هو إيقاع حياة األلمان وكيف 
يعمل المجتمع هنا, ينبغي عليك طريقة تصرفات 

وسلوك والطرق التهذيبية المعتادة في التعامل, بالرغم 
من الناس هنا ال يتصرفون جميعاً بنمط واحد.

يوجد من أجل ذلك دليل عام للحياة في ألمانيا متوفر 
www.refugeeguide.de  :في 12 لغة

الرياضة  |
ليس من المستغرب أن الرياضة تساهم في تواصل 

الناس مع بعضهم دوماً وفي جميع أنحاء العالم. يمكنك 
أن ُتخرج طاقتك وتستمتع بتجارب النجاح وتتمتع 

بوقتك - حتى ضمن فريق. ويمكن أيضاً حل مشاكل 
اللغة من خالل اللعب. 

هل لديك رغبة, تعال وساهم معنا؟ 
www.integration-durch-sport.de تقدم إليك 

لمحة عامة عن النوادي في والية NRW. من هنا 
يمكنك اإلنتقال إلى عناوين اإلتصال التالية.

المزيد من المعلومات مثل النوادي الرياضية في والية 
NRW مساعدة الالجئين, أين يمكن إيجاد عروض 

رياضية في والية NRW أو الحصول على مساعدة 
ودعم من خالل الرياضة, سوف تحصل عليها هنا: 

www.land.nrw/de/sportvereine 
helfen-fluechtlingen

 الموظف المختص من أجل 
العروض الترفيهية

مكتب هجرة الشباب ««
مراكز اإلندماج««
النوادي الرياضية««
مراكز الشباب القصر««
المتاحف والدور السينما والمسارح إلخ.««

األنشطة الثقافية  |
العديد من النوادي الثقافية تمارس األنشطة الموسيقية 
والمسرحية والرقص. تحتوي المدن والنواحي على 

متاحف و أوركسترا ومكتبات وتقيم مهرجانات 
وألعاب احتفالية. توجد عروض بعدة لغات ومجانية 

لالجئين وهي تزداد باستمرار.

عروض ثقافية من أجل الالجئين الشبان
يبذل برنامج »الثقافة تجعلنا أقوياء - تحالف من 

أجل التعليم« جهداً كبيراً في أنحاء ألمانيا من تامين 
أفضل فرص التعليم لكل طفل في اللغة األلمانية سواء 

في تعلمها من خالل الطهي المشترك أو في زيارة 
المتاحف أو في حلقات عمل:

www.buendnis-fuer-bildung.de

برنامج »حقيبة الثقافة في والية NRW« الذي هو 
برنامج على نطاق الوالية يفتح المجال أمام جميع 

األطفال والفتيان بين عمر 10 و 14 عاماً مع إمكانية 
الدخول مجاناً أو بكلفة قليلة إلى المناسبات الثقافية 

والفنية. 
 المناسبات الحالية وأماكنها تجدها على 

www.kulturrucksack.nrw.de تحت
»Angebote« كلمة عروض

http://www.refugeeguide.de/
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مساعدة
أرقام خدمة الطوارئ

 بدون إدخال رمز نداء من شبكة الهاتف األرضي أو 
 من الجوال. يمكن اإلتصال من أي شبكة عاتفية. 

 مجانية. في حالة الطوارئ قم باالتصال قبل كل شيء 
بالشرطة. 

طوارئ الشرطة   110

خدمة الطوارئ اإلسعافية  112

خدمة اإلطفاء  112

أطباء الطوارئ  116 117 

طوارئ حاالت التسمم 
  

أرقام هواتف األطفال والقاصرين »أرقام ضد الهموم« 

هواتف المساعدة »العنف الممارس ضد المرأة«

خدمة طوارئ الصيدليات
تقوم الصيدليات بمناوبة ليلية طارئة. يمكن التعرف 

من بعيد على الصيدليات في الشارع من خالل حرف 
A ذو لون أحمر. كل صيدلية لديها الفتة معلقة على 
الباب أو على واجهة الصيدلية الزجاجية تشير إلى 

أوقات المناوبة الليلية.

مساعدة للفتيات والنساء 
يوجد خدمة ومساعدة مجاني للفتيات والنساء اللواتي 

يعانين من العنف الممارس ضدهم
www.hilfetelefon.de .)متوفر في 6 لغات( 

هاتف المساعدة الذي يغطي ألمانيا »العنف الممارس 
ضد النساء« 

هو محجوز و متوفر طوال الوقت مع خدمة مترجمين 
شفهيين في لغات عديدة.  

هل تحتاج إلى دعم قانوني؟
مساعدة ودعم في اجراءات اللجوء تجدها لدى منظمة 

.Pro Asyl حقوق اإلنسان المستقلة
www.proasyl.de

مكتب هجرة الشباب
تدعم مراكز اإلستشارات اإلندماج اللغوي والمدرسي 
والمهني واإلجتماعي للمهاجرين والمهجرات الشبان. 

 أنت تدعم مشاركتك في 
نواحي الحياة اإلجتماعية والثقافية والسياسية, وبخاصة 

من أجل الفتيان األكبر سناً وعائالتهم. 

مكتب خدمات هجرة الشباب  
Adenauerallee 12–14  

Bonn 53113  
0228 95968-0  

0228 95968-30  
info@jugendmigrationsdienst.de  

www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd-onlineberatung.de

  معلومات حول مساعدة الالجئين ««
 في أنحاء والية NRW )متوفرة في 5 لغات( 

www.land.nrw/de/fluechtlingshilfe
  الرابطة اإلتحادية ««

 لالجئين القاصرين غير المرافقين )جمعية مسجلة( 
www.b-umf.de )متوفرة في 3 لغات(

»»  NRW مجلس الالجئين في والية
www.frnrw.de

 رابطة المدارس األهلية العليا األلمانية ««
www.dvv-vhs.de

»» NRW وزارة المدارس في والية  
www.schulministerium.nrw.de

  مخدم السيرفر األلماني للتعليم - ««
 الدليل إلى التعليم )متوفر أيضاً باإلنكليزية( 

www.bildungsserver.de

الوكالة اإلتحادية للعمل - 
والية نوردراين فستفالن 

اإلدارة اإلقليمية
Josef-Gockeln-Straße  7  

  Düsseldorf 40474
0211 3060-0  

Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  

www.arbeitsagentur.de/web/content/
/DE/service/Ueberuns 
/Regionaldirektionen 

NordrheinWestfalen/index.html

هيئة التحرير
الناشر

 الجمعية اإلقليمية
لرفاه العمال 

 في والية نوردراين فستفالن )جمعية مسجلة(
Kronenstraße 63–69 

44139 Dortmund
رقم هاتف. 54830 0231

info@awo-ww.de

قسم التحرير
المؤلفات  

 تينا أليكه, معهد العمل اإلجتماعي و 
التربية اإلجتماعية )جمعية مسجلة(, مدينة فرانكفورت أم ماين

 GbR  VORREITHER مريام رايت, مؤسسة

تطبيق
 VORREITHER | KOMMUNIKATIONDESIGN

 -KONZEPTKUNST www.vorreither.com

حقوق النشر والطباعة
®123RF © :إثبات الصورة

 تم دعم المشروع من قبل 
NRW في والية Wohlfahrtspflege مؤسسة

عناوين أخرى 

0800 116016 

0800 1110333 

0228 19240   (0800 116016 ) 
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#YOUNGREFUGEES_NRW

WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

 احصل اآلن على 
على التطبيق المجاني 

على الجهاز الجوال!

 + + + المزيد من المعلومات + + + المزيد من العناوين 
 + + + المزيد من الروابط + + + المزيد من المواد 
التوجيهية + + + تحميل مباشر + + + المزيد من 

 اإلرشادات + + + المزيد من التصفح + + +
 المزيد من الميزات + + + المزيد من 

التواصل   المزيد من الفرص 
 +  +  +

www.youngrefugees.nrw
www.youngrefugees.nrw



