
	:الالجئین	بوابة

	..كابلن	بلدیة	في	بكم	سھال	و	أھال

	الجھة	في	الجمیل	مونسترالند	اقلیم	في	وتقع	السفلى	سكسونیا	والیة	شمال	كابلن	بلدیة	في	القلب	من	بكم	أھال

	.إمس	و	فیزر	مدینتي	بین	أولدنبورغ	من	القریبة

	.نشیط	مجتمع	لدیھا	والتي,	لطیفة	عائلیة	بلدة	عن	عبارة	كابلن

	مع“	بقوة	أیضا	الھدف	والواضحة,	األخرى	المنظمات	و	نوادینا,	متطوعینا,	لكنائسنا	الكثیرة	العروض	خالل	من

	.أولدینبورغ	جھة	من	الند	لمونستر	التابعة	البلدیة	ھذه	في	الجذاب	الریفي	الواقع	في	المعیشة	نقرب”	األخر

	متابعة	خاللھا	من	تستطیعوا	أن	یمكن	لتيا	الكیفیة	حول	عدة	بلغات	الصفحات	ھذه	في	المعلومات	لكم	نقدم	نحن

	.الیاء	إلى	األلف	من	معرفتھ	یمكن	ما	كل	و	ألمانیا	في	الیومیة	حیاتكم

	.المختلفة	أسئلتكم	على	الرد	في	جانبكم	إلى	سیكون	والذي,	الید	في	المناسب	الشخص	نعطیكم	لذلك	باإلضافة

	.ةللبلدی	الحیاتیة	األنشطة	في	تشاركون	عندما	سعداء	نكون	نحن

	:	الیاء	إلى	اللف	من	المھمة	المعلومات

A	wie	Ausländerbehörde	

	....یعني”	الجانب	مكتب“	األوسلندربیھوردي

	جوازات	و	اإلقامات	على	للحصول	المناسبة	اإلجراءات	تنفیذ	عن§)		71	AufenthG(	مسؤولة	المكاتب	ھذه

	تكون	وھكذا.	األخرى	القوانین	في	نباألجا	وتشریعات	أحكام	و	اإلقامة	قوانین	بمقتضى	یقررون	ھم.	السفر

	العامة	األسئلة.	المجاالت	ھذه	في	السئلة	لجمیع	األولى	التواصل	نقطة	ھي”	األجانب	مكاتب“	األوسلندربیھوردن

	الالجئین	و	للھجرة	التحادي	للمكتب	التابعة	المواطنین	خدمة	أیضا	علیھا	تجیب	الجانب	لقوانین	بالنسبة

BAMF	

A	wie	Asylantrag	

	....یعني”	أنتراغ	أزیول“	اللجوء	طلب

	یتقدمون	اللجوء	طالبي.	فھمھ	یتم	حتى	المختصة	السلطة	أمام	عنھ	یعبر	شخصي	موقف	اللجوء	طلب	یتضمن

	اللجوء	إجراءات	قانون	من	13	الفقرة	انظر.	الدولیة	الحمایة	أیضا	یطلبون	و	لجوء	كطالبي	بھم	لإلعتراف	بطلب

)AsylVfG(	

	الطلب	ھذا	إلى	یشار	و.	الالجئین	و	للھجرة	االتحادي	المكتب	في	اللجوء	طلب	األولى	المرة	اللجوء	طالبي	یقدم

	.أولي	لجوء	كطلب

	اللجوء	إجراءات	قانون	من	71	المادة”إختباره	یتم	اللجوء	إجراءات	نھایة	بعد	اللجوء	طلب

)AsylVfG	"(كطلب	لجوء	تعقیبي	)كلمة	رئیسیة	طلب:	تعقیبي(	

A	wie	Aufenthaltserlaubnis	



	من	طلب	على	بناء	یعطى	ھذا	اإلقامة	تصریح.	تصریح	أساسي	بشكل	األجانب	یحتاج	ألمانیا	في	لإلقامة	بالنسبة

	على	القانون	ألحكام	وفقا	تمدیدھا	ویمكن	محدودة	دائما	ھي	و”	بیھوردي	األوسلندر“	المختص	األجانب	مكتب

	).دائمة(	مفتوحة	إقامة	تصریح	إلى	تحویلھا	أو	تمدید	المثال	سبیل

B	wie	Beratungsstelle	Radikalisierung	

	كما	صدیق	أو	قریب	صادرعن	تطرف	من	بالقلق	یشعرون	الذین	لجمیع	مخصص	ساخن	خط	اإلتحادي	للمكتب

	الموضوع	بھذا	یتعلق	فیما	األسئلة	توجیھ	یمكن

	:	الھاتف	رقم

Tel+	:49	911	943	43	43	

D	wie	Dublinverfahren	

	دبلن	إجراءات

	بأن	بأمان	یحدد	أن	یجب	وھكذا.	اللجوء	طلب	بفحص	المختصة	األوروبیة	الدولة	معرفة	تمی	دبلن	إجراءات	خلل

	واحدة	دولة	في	یقدم	و	یفحص	لیختنشتاین	و	سویسرا,		أیسلندا,		النرویج,		األوروبي	التحاد	في	لجوء	طلب	كل

	.فقط

D	wie	Daueraufenthalt	

	اإلقامة	من	سنوات	5	بعد	ثالثة	دولة	من	للجانب	ةالمحدود	غیر	اإلقامة	منح	یتضمن	وھذا:	الطویلة	اإلقامة

	.األوروبي	اإلتحاد	في	عضو	دولة	في	القانونیة

	التصریح	أیضا	یقدم	كما,	عضو	أخرى	دولة	إلى	التالیة	الھجرة	في	الحق	اإلعتبار	بعین	یأخذ	التصریح	ھذا

	الخدمات	و	العمل	سوق	دخول	المثال	سبیل	على	الدولة	نفس	مواطني	مع	ثالثة	دولة	من	األفراد	بین	بالمساواة

	.اإلجتماعیة

E	wie	Elektronischer	Aufenthaltstitel	

	فھي.	موثقة	برقاقة	المجھزة	و	اإلئتمان	بطاقة	شكل	على	رسمیة	وثیقة	عن	عبارة	ھي	اإللكترونیة	اإلقامة	بطاقة

	.السفر	جواز	في	الموجودة	السابقة	اللصاقة	محل	تحل	و	بصمة	و	صورة	تتضمن	الشخصیة	البیانات	تحتوي

	.الموثق	اإللكتروني	التوقیع	توفیر	و	ھویتھ	إلثبات	اإلمكانیة	لدیھ	البطاقة	صاحب

E	wie	Erstaufnahmeeinrichtung:	

	وضع	یتم	سوف	ھنا.	اللجوء	طالبي	إلستقبال	الالزمة	المراكز	بتأمین	ملتزمة	تكون	الوالیات:	األولي	اإلستقبال

	.أولیة	استقبال	مراكز	في	األولى	سابیعاأل	في	اللجوء	تقدیم	بعد	اللجوء	طالبي

F	wie	Familiennachzug	

	وحدة	على	الحفاظ	أو	إنشاء	لغرض	إقامة	على	الحاصل	األجنبي	أو	المواطن	أسرة	جلب	ھو	العائلي	الشمل	لم

	,الزوج	شمل	لم	بین	الشخص	یؤكد.	البلد	داخل	أجنبي	طفل	والدة	بعد	حتى	الحق	أو	واحد	وقت	في,	األسرة



	..الطفال	شمل	لم	و,	الزوجة

G	wie	Gemeinwesen	

	التعایش	و	البشري	المجتمع	لتنظیم	التاریخیة	و	الحالیة	األشكال	تنظیم	إلى	ویشیر.	جماعي	مصطلح	ھو	المجتمع

	.العائلة	نطاق	تتجاوز	التي	و	منفتحة	مجتمعیة	وحدة	في

	أن	یمكن	ولةالد	نظام	من	كجزء	المحلیة	سلطاتال	لكن.	السیاسي	للكیان	الوحید	الشكل	تقریبا	الدولة	تكون	الحاضر	الوقت	في
	.سیاسي	كیان	أنھا	على	تفسر

I wie Interkulturelle Kompetenz	

	ھي قدرة التواصل الناجح مع أناس من دائرة ثقافیة أخرى.مھارات  بین ثقافیة 

I wie Integrationskurs	

اللمانیة. ھذا یكون مھما إذا كنت تبحث عن عمل أو لكتابة دورة إندماج: إذا أردت العیش في ألمانیا یتوجب علیك تعلم اللغة 
	الطلبات أو بكل بساطة إذا أردت االتعرف على أناس جدد.

عالوة على ذلك یتوجب علیك معرفة بعض األشیاء عن البلد و المعیشة. كما تشمل التاریخ و الثقافة و النظام القانوني. كلھا 
	یمكن أن تتعلمھا في دورة اإلندماج.

J wie Jugendmigrationsdienst (JMD)	

	عاما. 27خدمة الشباب المھاجرین تقدم المشورة و ترافق المھاجرین الشباب الجدد والشباب البالغین حتى 

M wie Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)	

المھاجرین, المھاجرین البالغین وخاصة تدعم مشورة  2005المشورة للمھاجرین الكبار : المخصصات اإلتحادیة منذ عام 
تحت اسم مشورة المھاجرین البالغین  2009أولئك الذین وصلوا حدیثا بتقدیم المشورة والمرافقة  وھذا ما یشار إلیھ منذ عام 

MBE	

	إعادة التسمیة لیس لھا تأثیر مباشر على العمل المحدد للھیئات اإلستشاریة في الموقع.

P wie Praktika	

ب : عبر التدریب تتعمق المعارف الحالیة من خلل التطبیق العملي أو یتم تعلم معارف جدیدة من خالل العمل الفعلي التدری
	في شركة أو مؤسسة. ویمكن للطالب استكمال التدریب اإللزامي في المكتب اإلتحادي.

S wie Stellenangebot 	

للعامة في مواقع الوظائف و الصحف الیومیة و على عروض وظائف: فرص العمل الشاغرة في المكتب التحادي تعرض 
	مواقع النترنت.

Z wie Zulassung zum Integrationskurs	

الترخیص لحضور دورة إندماج: األشخاص الذین ال یمتلكون الحق في المشاركة بدورة إندماج ممولة, ھنا یتعلق األمر على 
 األلمان الذین لیس لدیھم المعرفة الكافیة باللغة اللمانیة یمكن أن یتم قبولھمسبیل المثال بالمواطنین األوروبیین أو المواطنین 

	في ظروف معینة و عند وجود أماكن خالیة في دورة اإلندماج.

	یكون تقدیم الطلب في المكتب القلیمي المختص التابع للمكتب اإلتحادي للھجرة والالجئین.

 )Quelle www.bamf.de ,letzter Zugriff 26.07.2016 (	



	جھات إتصال/ عروض خدمات:

 Migrations-und Integrationsberatungsstellen	

مركز اإلندماج وإرشاد المھاجرین یساعد طالبي اللجوء و الالجئین و األجانب من خالل الخدمات الموجھة لإلستشارة و 
ا التعلیم المھني, الزواج, العائلة, التربیة و أیضالمرافقة. ھم یساعدون في االستفسارات عن اإلقام, النشاط المھني, المدرسة, 

	في وقت الفراغ و النشاطات الیومیة.

	

Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth كاریتاس	

Integrationsberatung Cloppenburg	

Eschstraße 8	

49661 Cloppenburg	

Tel: 04471/ 704 50	

	

Deutsches Rotes Kreuz الصلیب األحمر األلماني	

Kreisverband Cloppenburg e.V.	

Migrations-und Integrationsberatungsstelle	

Hofkamp 2	

49661 Cloppenburg	

Tel: 04471 / 911 027	

	

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Oldenburger Münsterland دیاكوني	

Migrationsberatung im Landkreis Cloppenburg	

Friesoyther Straße 9	

49661 Cloppenburg	

Tel: 04471/ 1841 717	

	

Jugendmigrationsdienst des Landkreises Cloppenburg خدمة الشباب المھاجرین	

Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth	

Jugendmigrationsdienst (JMD)	

Eschstraße 8	

49661 Cloppenburg	

Tel: 04471/ 7045-24/25	



	Cloppenburger Tafelتافل كلوبنبورغ 

تافل كلوبینبورغ تجمع المواد الغذائیة و توزعھا على الفئات المحرومة إقتصادیا و إجتماعیا. ویتم توزع الطعام مجانا أو 
	مقابل رسوم رمزیة. حتى یتم اإلستفادة من ھذا العرض یتم طلب بطاقة تافل.

صباحا. من أجل تقدیم  12حتى  11س بین الساعة طلبات التسجیل على بطاقة تافل للمرة األولى یتم قبولھا فقط كل یوم خمی
	ھذا الطلب یجب تقدیم بیان كامل عن الدخل و لیس مجرد صفحة واحدة.

Cloppenburger Tafel e.V.	

Kirchhofstraße 15	

49661 Cloppenburg	

Tel :04471 /1842 692	

	Caritas Kleiderkammerمخزن كاریتاس للمالبس 

	كن الحصول على حاجیات مستعملة و مالبس جیدة بأسعار مناسبة جدا.في مخزن كاریتاس للمالبس یم

	مساء 17حتى  15صباحا, و یومي الثالثاء و الخمیس الساعة  11حتى  9أوقات العمل: یوم األربعاء و الجمعة من الساعة 

Caritas Kleiderkammer	

Kirchhofstraße 11	

Cloppenburg 49661	

IQ Anerkennungs-Qualifizierungsberatungsstelle	

" تقدم معلومات حول إجراءات IQالمركز اإلستشاري للتقییم و اإلعتراف : النقاط المحویة لبرنامج "اإلندماج من خالل التقییم
	اإلعتراف المھني و توجیھ أصحاب العالقة إلى المركز المختص بھذا األمر.

Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH	

Raiffeisenstraße 24	

26122 Oldenburg	

Tel :0441 /2190 6819	

Soziale Fahrradwerkstatt der Integrationshilfe Cappeln	

	الورشة الجتماعیة للدراجات للمساعدة على اإلندماج كابلن

	. المستفیدین من الخدمات اإلجتماعیة والالجئین 17:00حتي  14:00الورشة الجتماعیة للدراجات مفتوحة كل یوم ثالثاء 

	یمكنھم ھنا شراء دراجة مقابل رسوم رمزیة كما یمكنھم إصالح دراجاتھم بالتعاون مع المتطوعین.

Soziale Fahrradwerkstatt der Integrationshilfe Cappeln	

Große Straße 21	

Cappeln 49692	

	

	



Integrationslotsen مرشدي اإلندماج	

مرشدي اإلندماج في محافظة كلوبنبوغ یمثلون المھتمین بالمھاجرین و المھاجرات.من الوظائف الخاصة للجمیعة تقدیم 
المشورة و المرافقة و دعم الالجئین.میزات أخرى للجمعیة ھي الوساطة اللغویة و الثقافیة والتعلیم المھني و تأھیل المھاجرین 

	فیین.كمرشدي إندماج و وسطاء لغویین و ثقا

	الجمعیة تقف بشكل خاص مع الحقوق و مساواة المرأة المھاجرة في الحیاة األسریة والتعلیم و المھنة و في المجمع.

Integrationslotsen im Landkreis Cloppenburg e.V.	

Frau Mina Amiry	

Altes Stadttor 17	

49661 Cloppenburg	

Tel :04471 /8820 36	

	

	خدمات استشاریة أخرى

Integrationsbeauftragte der Kreisbehörde Cloppenburg مفوض اإلندماج في كلوبینبورغ	

Frau Hosseiny	

Eschstraße 29	

49661 Cloppenburg	

Tel :04471 /15 743	

	

Integrationsbeauftrage der Gemeinde Cappeln مفوض اإلندماج في كابلن	

Frau Effenberger	

Am Markt 3	

49692 Cappeln	

Tel :04478 /9484-34	

	


