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مقدمة -:
مرحبا ً بكم في بلدية ألتن بيكن!
نحن نسعى من خالل كتيب الترحيب هذا إلى تيسير أمر الحضور إلى بلدتنا ،فسوف تجد فى هذا
الكتيب الكثير من المعلومات المفيدة التي سوف تعطيك النصيحة واإلرشاد ،ويسعدنا أيضاً أن نقدم
الدعم لك لمساعدتك عمليا ً في اإلندماج ،وسوف يتم هذا من خالل دورات تعليم اللغة ،وعروض
ترفيهية فى وقت الفراغ  ،أو من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات اإلستشارية والمساعدات.
نحن مجموعة من المساعدين المتطوعين من بلدية ألتن بيكن ،الذين تواجدوا سوياً من أجل تقديم الدعم
لك في أي أسئلة أومشاكل محتملة فى الحياة اليومية.
وسنؤتيك بالمزيد عن هذا في وقت الحق!
سوف يساعدﻙ كتيب الترحيب هذا فى أن تلقى نظرة عامة أولية على المكان ،الذي قد وصلت إليه،
حيث أن هذا الكتيب يحتوي على بيانات اإلتصال بالجهات الهامة المختصة ،وعناوين أولى المكاتب
والمصالح الحكومية التى سوف تتجه إليها فى سياق إجراءات اللجوء ،فهناﻙ معلومات هامة عن
دورات اللغة التي يقدمها المتطوعون ،وسوف نقدم الكثير من المعلومات حول أوقات اإلستشارات
المفتوحة  ،حيث يمكنك طرح األسئلة حول زيارات الطبيب ،وحول اإلجراءات اإلدارية ،و عن
إمكانيات التسوق ،والتبرعات من المالبس والهبات العينية وأكثر من ذلك ،باإلضافة إلى ذلك ،سوف
تتعلم كيف يمكنك أن تتواصل معنا ومع طالبي اللجوء األخرين عبر الفيسبوﻙ والهاتف المحمول
والواتس أب ،وكذلك الحصول على الكثير من المعلومات.
ونحن نتطلع لمقابلتك شخصياً ،والتواصل معك إذا كان لديك رغبة في ذلك ،فكل ما عليك هو إرسال
 ،أو رسالة قصيرة على الهاتف info@asyl-altenbeken.deرسالة على البريد االلكترونى
المحمول ،أو الواتس أب على الرقم التالى . 8017 5555-151 4400
ونحن نأمل أن تستطيع أن تتأقلم بصورة جيدة فى ألتن بيكن ،بحيث يمكنك التعرف سريعا ً على المزايا
التى تقدمها بلدتنا  ،وقبل كل شيء  :أن تتمكن من ترسيخ جذورﻙ ،والعثور على أصدقاء ،وأن تجد
السعادة فى المشاركة في الحياة االجتماعية في بلدتنا.

إليكم أطيب التحيات المقدمة
من المساعدات والمساعدون فى دائرة دعم الالجئين
والعامالت والعاملون في بلدية ألتن بيكن.

3

فهرس المحتويات -:
مقدمة 3 ...... ........ ............... ............. . ..... .............. ....... ...........
 1دائرة دعم الالجئين 5................................................... ......... .....
 - 5التوجيه األولي في بلدية ألتن بيكن 6..... ...... ...... ............... .........
 3الحياة في ألمانيا 7 ..... ........... ...... .............. ....... ........ ............
 0المعيشة في بلدية ألتن بيكن 7 ........... ....... ... ................... .... .......
نحن نفصل نفاياتنا 7 ............. .................. ......... ...............
 5المصالح والسلطات الحكومية الهامة 0 ........... ................... ............
 6أسئلة وخدمات مصرفية و حسابات مالية 14 . . ....... .......... ...............
 8ساعة اإلستعالمات والمشاورات األسبوعية 11 ..... ........ .......... .........
 7إمكانيات التسوق 15 ..….....…......... .......... ....... ...... ....... ..... ..
 0زيارة الطبيب والصيدليات 13 ..…… ...... ......................... ........ ..
 14المواصالت العامة 15..…… ...... ......... ....... .......... ......... ..... ..
 11دورات لغوية وثقافية 16 ..... ............ ... ......... ........... ..... ..... ..
 15األنشطة ……… … ………………… … ……………16...
األلعاب المسائية ……… …… … … …… …… …16 ...
األلعاب العائلية بعد الظهر …………… ………18 ..............
حمام السباحة …………………… ……………18 …...
فرق …………………………… …… … ……… 18
المشي والتنزه 17 ..............…………......... ....... .............
 13أرقام الطوارئ الهامة 17 ..............… … ............ ........ .............
 10كلمات ألمانية هامة  -ومفردات 10 ….................…… ...... ....... .......
4

1

دائرة دعم الالجئين :

تتألف دائرة دعم الالجئين من مواطنات ومواطنين بلديةة ألتةن بيكةن،
الذين يرغبون في تسهيل وصول الالجئين القادمين إلى بلدتنا.
يعمل فى الوقت الحالى فةي دائةرة دعةم الالجئيةن مةا يقةرب مةن 04
شخةةصا ً فةةى تنظيةةم التبرعةةات ،والمةةساعدة فةةي تعلةةم اللغةةة ،وإعةةداد
المسكن ،أو على األقل عمل لقاءات مع الناس للتباحث معهم.
تنظيميا ً تنقسم دائرة دعم الالجئين إلةى مجموعةات عمةل مختلفةة مةن
حيةةث الهةةدف  ،ويوجةةد لكةةل مجموعةةة مةةن تلةةك المجموعةةات متحةةد أو متحدثةةة عنهةةا  ،و تقةةوم كةةل
مجموعة بتنظيم نفسها بشك ٍل مستقل إلى حد كبير.
يمكنك الحةصول علةى مزيةد مةن المعلومةات حةول مختلةف المجموعةات واألنةشطة علةى الةصفحات
التالية على الموقع اإللكتروني .www.asyl-altenbeken.de
لقةةد أنةةشأت دائةةرة دعةةم الالجئيةةن مجموعةةة علةةى الةةواتس أب
تتةةألف مةةن نحةةو  54مواطنةةة ومواطنةةاً ،وحوالةةي  34مةةن
الزائرين من بلدان مختلفة.
فةةي المجموعةةة نقةةدم معلومةةات حةةول األنةةشطة المقبلةةة باللغةةة
األلمانيةةة واإلنجليزيةةة والفرنةةسية ،وعةةن الفعاليةةات ،ودورات
اللغة األلمانية ،واأللعاب المسائية ،وما إلى ذلةك ،كمةا يتةم فةى
هةةذه المجموعةةة عةةرض العديةةد مةةن فةةرق التةةشارﻙ وتقاسةةم تكلفةةة المواصةةالت ،وأحيانةاً المةةشاركة
لمجرد الرغبة فقط فى قول "صباح الخير" و "مساء الخير" .
إذا أردت أن ترى ذلك عن قرب  ،فعليك فقط أن تقوم بإرسال رسالة واتس أب مع اسمك على
 ، 8017 5555 151 4400وإذا لم يعجبك األمر ،فيمكنك بطبيعة الحال الخروج من المجموعة فةي
أي وقت.

باإلضافة إلى ذلك ،يوجد مجموعة على الفيةسبوﻙ تحةت اسةم – „MeetingPoint Altenbeken
 ،“Buke – Schwaneyفهنا أيضا ً يتم تقديم المعلومات عن األنشطة والفعاليةات القادمةة  ،لةذا فإنةه
سيكون من دواعي سرورنا إستقبال طلبك لإلنضمام.
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 - 2التوجيه األولي في بلدية ألتن بيكن -:
يبلغ عدد سكان بلدية ألتن بيكن  0.344نةسمة ،وهةى بةذلك تةشكل أصةغر بلديةة مةن
عشر بلديات تشكل مقاطعة بادربورن ،وتضم البلدية ثال ضواحى هى ألتةن بيكةن
وبوكيه وشةياانى ،نحةن نعيةن هنةا فةي الواليةة االتحاديةة األكةثر إكتظاكةاً بالةسكان
شمال الراين  -وستفاليا ( ، )NRWهناﻙ إدارة مشتركة فى مجلس بلدية ألتن بيكةن
مع العمدة.
العمدة هانز يورغن فيسيلز

يمكن الوصول بسهولة إلى مناطق ألتن بيكن بوكيه وشياانى بإستخدام الحافلة ،أو سيراً على األقدام أو
بإستخدام الدراجات ،وتقع مقاطعة بادربورن (هنا يتواجد مكتب األجانب والجامعة ) فقط على بعد 15
كم ،ويمكن الوصول أيضا ً إليها بسهولة عن طريق الحافالت والقطارات.
تمتلك جميع المناطق روضة أطفال واحدة على األقل ،يمكن معرفة ما إذا كان طفلك سوف يحصل على
الرعاية عن طريق المكتب الرئيسى ( مجلس البلدية فى الدور الثانى العلوى)  ،في كل منطقة يوجد
مدرسة إبتدائية ( من الصف األول إلى الرابع )  ،وفى بلدية ألتن بيكن يكون اإللتحاق التالى فى
المدرسة الشاملة ( من الصف الخامس إلى العاشر ) ،وكذلك يمكن معرفة ما إذا كان طفلك يمكنه
اإللتحاق بالمدرسة عن طريق المكتب الرئيسى أيضاً.
ألتن بيكن
ألتةةن بيكةةن هةةى المنطقةةة األكةةثر إكتظاك ةاً بالةةسكان ،هنةةا تتواجةةد البنةةوﻙ،
ومصةةصفى الةةشعر والمطةةاعم ومختلةةف الةةسوبر ماركةةت ومحةةالت بيةةع
الجالتةةةي والمحةةةالت التجاريةةةة ومحطةةةات الةةةسكك الحديديةةةة والقناطةةةر
الشهيرة ،هناﻙ أيضا ً العديد من األنديةة ،الةتى يتالقةى فيهةا المواطنةون مةن
أجل الغناء أو الموسيقى أو الرياضة.
بوكيه
بوكيه منطقة خالبة ،تقع بين شياانى وألتن بيكن ،تربط الحافلة السريعة بوكيةه مةع مدينةة
بادربورن ،فرسان بوكيه مشهورين بموسيقى سالح الفرسان ،وكرة اليد تلعب دوراً هاماً
فةةي القريةةة ،يوجةةد سةةوبر ماركةةت ومطةةاعم ،وتقةةع العديةةد مةةن الةةشركات فةةى المنطقةةة
التجارية.
شيڤانى
يبلغ عمر شياانى بالفعل أكثر من  0111عام ،فالمنطقة الطبيعية تحةوى علةى
العديد من األنشطة اإلجتماعية ،وال سيما األشهر هو Garde Musikkoprs
 ، Schwaneyفةةي شةةياانى يمكنةةك التةةةسوق ،وإيجةةاد المؤسةةسات المةةةصرفية
والمطاعم ومصصفى الةشعر ،فعلةى سةبيل المثةال ،فعنةد التةنزه فةي "إليرتةال"
يمكنك اإلستمتاع كثيراً بالطبيعة الجميلة.
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Altenbeken ،المناطق Altenbeken.يتم إصدار هذه البطاقة لالسترشاد بها .في الصورة البلدية
يمكن الوصول إليها بالحافلة ،سيرا على األقدام والدراجات الهوائيةSchwaney .و Buke
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 3الحياة في ألمانيا -:
كل بلد ،وكل ثقافة لها خصائصها المميزة ،لذا فسوف تجد هنا في ألمانيا الكثةير مةن األشةياء الةتى تبةدو
غريبة بالنسبة لك ،ولذا فنحن نريد أن نوضح لك بعض األمور ،والتى نرجو منك أن تراعيهةا ،ألن هةذا
سوف يوفر تفاهم أفضل متبادل ويعمل على تسهيل التعاين سوياً.
ينبغةةي أن يتةةسم تعاوننةةا بةةاإلحترام المتبةةادل ومراعةةاة مةةشاعر األخةةرين ،فةةالحقوق
األساسية فى ألمانيا هي المقيةاس للحكةم علةى كةل أعمالنةا ،فعلةى سةبيل المثةال" ،إن
كرامة اإلنسان مصونة" أو "كل الناس سواسية أمام القانون" ،وهةو مةا يعةني أيةضاً
أن الرجال والنساء متساوون في كافة الحقوق.
حتى "الحريةة الدينيةة" أو "حريةة التعبةير عةن األراء" فهةى هنةا منةصوق عليهةا،
ونريةةد هنةةا أن نقةةوم بترشةةيح كتيبةا ً صةةغيراً ،سةةوف تجةةد فيةةه مقتطفةةات مةةن القةةانون
األساسي األلماني مصاغة بعدة لغات ،يمكنك الحصول على هذا الكتيب فةي مكتةب الرعايةة اإلجتماعيةة
في مجلس بلدية ألتن بيكن .

 4المعيشة في بلدية ألتن بيكن -:
إذا كان قد تم تحديد بلدية ألتن بيكن لك بصفتك الجئ أو طالب لجةوء  ،فةسوف نعتةنى علةى الفةور بأمةر
مسكنك ،وهذا يتم حسب اإلمكانيةات المتاحةة فةي مراكةز إيةواء الالجئيةن أو فةي بعةض المةساكن ،إال أن
العدد المتزايد من الالجئين تضع إدارة البلديةة أمةام كثةير مةن المةشكالت الكبةيرة ،لةذا فلةن يمكنةك دائمةاً
الحصول علةى الظةروف المعيةشية المثاليةة ،ولكةن عليةك أن تتأكةد مةن أننةا نةسعى جاهةدين لتوفيرإقامةة
إنسانية الئقة ،وعلى وجه الخصوق للعائالت ذوى األطفال ،فنحن نسعى لتقةديم مةسكن لهةم فةي أسةرع
وقت ،من أجل تسهيل عملية االندماج.

نحن نفصل نفاياتنا -:
في ألمانيا يولةى المةرء أهميةة كبةيرة لفةصل النفايةات ،هةذا فةى األسةاس
ألسباب بيئية ،ألن النفايات التي يتم جمعها وفرزها تتةم إعةادة تةدويرها،
أيضا ً نحن هنا فةي ألتةن بيكةن نقةوم بفةصل النفايةات لةدينا ،ففةي البرميلل
األسللود و الاءللاص األ للفر تةةأتى النفايةةات المةةصنوعة مةةن البالسةةتيك
والمعدن ،فى حين أن الورق والكرتةون يتةم جمعهةم فةى لندو أرق
مللن الللوق  ،أمةةا برميللل المهمللالت األ لل ر فيةةشتمل علةةى النفايةةات
العضوية ومخلفات األسمدة ،مثل بقايا األكةل والفاكهةة والخةضروات ،
والبيض أو الجوز ،ومرشةحات القهةوة ،أكيةاس الةشاي ،وكةذلك نفايةات
الحدائق مثل أوراق الشجر وقصاصات العشب ،أما فى برميل النفايات
المتبقية األسود تأتى جميع النفايات ،التي ال تحتوي على مواد ضةارة،
ولكنها أيضاً ال تحوى على مواد قابلة إلعادة التدوير.
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أما النفايات التي تحتوي على ملوثات يجب أن يتم جمعها بشكل منفصل ،فبعض البطاريات والبطاريات
القابلة للشحن تحتوي على مواد سامة ،لذا فإنه يمكن التخلص منها في بعض المحالت
التجارية والسوبر ماركت ،أما عن نفايات الزجاج ( ليس منها الزجاجات الواجب إرجاعها )
فيتم جمعها في حاويات النفايات الزجاجية ،وثمة فرق بين الزجاج األبيض واألخضر والبني،
ويمكن التعرف على الزجاجات القابلة إلعادة اإلستعمال عن طريق العالمة " قابلة إلعادة
اإلستعمال" ،ففى العادة يوجد على الزجاجات القابلة إلعادة اإلستعمال (على سبيل المثال زجاجات
البيرة ) يوجد رهن ،ولذا فإنه يتوجب إعادتها إلى السوبر ماركت ،أما فيما يتعلق بجمع األجهزة
الكهربائية واإللكترونية ،مثل التلفزيونات والغساالت وغساالت الصحون والثالجات وأجهزة الكمبيوتر
وغيرها ،فإنه يتم ذلك بعد مخابرة مسبقا ً ( توجد بطاقة الطلب فى مجلس البلدية ) .بالتأكيد هذا األمر
مربك للغاية ،لذا إذا لم تكن متأكداً ،فسأل جيرانك ،فحتما ً سوف يساعدونك بكل سرور.

 5المصالح والسلءات الحكومية الهامة -:
لقد تعرفت على مجلس البلدية في ألتن بيكن بالفعل عند وصولك ،فهنا تجد إدارة البلدية.
العنوان  :شارع بانهوف  33170 ،5ألتن بيكن
الصفحة الرئيسية www.altenbeken.de; :البريد اإللكتروني info@altenbeken.de :
مواعيد العمل -:
من اإلثنين إلى الجمعة :من الساعة  7:34إلى  15:34الساعة ،وكذلك اإلثنين والثالثاء والخميس من
الساعة  10:44إلى الساعة .16:44
الموظفين المختصين -:
مكتب نصح المواطنين ( تسجيل الحضور ،وبطاقات الهوية ،الخ) :هاتف)4 55 55( 15 44 31 :
مكتب الرعاية اإلجتماعية ومصلحة النظام العام ( مساعدات مالية ،ومسكن ،وما إلى ذلك) :
هاتف  - )4 55 55( 15 44 54 :البريد اإللكتروني ordnungsamt@altenbeken.de :
بعد وصولك إلى ألتن بيكن ،يجب عليك أن تقوم بتسجيل نفسك في غضون  5أيام لدى مصلحة إدارة
شؤون األجانب في بادربورن  ،ويمكن معرفة مصلحة األجانب المختصة لك من خالل إدارة مقاطعة
بادربورن ،الكائنة في شارع ألديه جريفر  33145 ،10-14بادربورن ،المبنى الملحق  ،Cالطابق
األرضى
( C.11.00 Aldegreverstraße 01-04, 33012 Paderborn Nebengebäude C, Erdgeschoss
;)Raum C.11.00هاتف رقم.45551 347 - 3516 :
أوقات اإلستشاقات-:
من اإلثنين إلى األربعاء من الساعة  47.34إلى الساعة . 15:44
الخمي من الساعة  47.34إلى الساعة  15:44ومن الساعة  10.44إلى الساعة .17.44
السفر -:
يمكنك الذهاب مباشرة إلى محطة قطار بادربورن من ألتن بيكن وبوكيه
وشياانى بالحافلة أو بالقطار  ،حيث تبعد المسافة من هناﻙ  354متر فقط،
ففي كل يوم تقريبا ً يذهب شخص ما من مجموعة الواتس أب إلى العمل
فى بادربورن ،لذا فعليك فقط أن تكتب فى المجموعة لتسأل عما إذا كان
هناﻙ شخص ما يمكنه أن يأخذﻙ معه.
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بى إيه إم إف  -المكتب اإلتحادى للهجرة وشئون الالجئين
إن المكتب اإلتحادى للهجرة وشئون الالجئين هو صاحب القرار فيما يتعلق بطلب اللجوء الخاق بك،
حيث تجرى جلسة اإلستماع في سياق إجراءات اللجوء في بيليفيلد في حضور مترجم إلى لغتك األم،
فإذا تم دعوتك إلى جلسة اإلستماع ،فسوف تتلقى خطاب ،يحتوي على المعلومات الهامة حول هذا
اإلجراء.
العنوان -:
Am Stadtholz 24
آم اشتاتهولتس  50؛
 33640بيليفيلد ؛ 33640Bielefeld

طريقة الذهاب -:
يمكنك الوصول إلى بيليفيلد بإستخدام القطار ،كريةستينا هةى مةساعدة ،تةذهب يوميةاً إلةى بيليفيلةد ،وهةى
علةةى إسةةتعداد لتأخةةذﻙ فةةي الةةصباح فةةي الةةساعة  48:15معهةةا إلةةى المكتللب اإلتحللادى للهجللرة وشللئون
الالجئين فى بيليفيلد ،كل ما عليك هو فقط إرسال رسالة نصية قةصيرة أو رسةالة واتةس أب علةى الرقةم
 ،5555-4151 8017أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى christina@asyl-altenbeken.de

 6أسئلة و دمات مصرفية و حسابات مالية -:
بمةا أنةك طالةب لجةوء فةسوف تتلقةى إسةتحقاقات بموجةب قةانون إسةتحقاقات طةالبي اللجةوء ،فةي البدايةةة
تحصل على شيك مصرفي يمكنك صرفه في البنك ،وفي وقت الحق سوف يتم تحويل اإلسةتحقاقات مةن
النقود شهريا ً على حسابك المصرفي ،لذا فإنه يتوجب عليك بعد قدومك القيام بفتح حساب جار لةدى بنةك
من البنوﻙ (أحد البنوﻙ أو المصارف التعاونية ) ،لذا فأنت في حاجةة إلةى شةهادة التةسجيل الةتي تحةصل
عليها عند التسجيل في مكتب نصح المواطنين.
الحساب الجاري هو أساس المعامالت النقدية في ألمانيا ،ففى خالل أوقات العمل الرسمية يمكنةك سةحب
النقود والتحةويالت فةي الفةروع ،أمةا فةى غةير أوقةات العمةل الرسةمية يمكنةك سةحب النقةود مةن جهةاز
الصراف اآللي بإسةتخدام بطاقةة البنةك الةذي تتعامةل معةه والةرقم الةسري ،ومةن أجةل ذلةك يجةب عليةك
إستخدام جهاز الصراف اآللي التابع للبنك الذي تتعامل معه ،وإال فإنك سوف تقوم بدفع بعض الرسوم.
ولكةةى يمكنةةك الحةةصول علةةى اإلسةةتحقاقات النقديةةة ،فإنةةه يتوجةةب عليةةك التقةةدم إلةةى مكتةةب الرعايةةة
اإلجتماعية بشهادة صالحة تفيد تسجيلك كطالب لجوء ( ، )BüMAأو بتصريح سارى المفعول (تحةصل
عليه من مكتب شئون األجانب ،إذا كنت قد أجريت المقابلة بالفعل في المكتب اإلتحادي للهجرة وشةئون
الالجئين) ،كما ينبغى عليك دائما ً مراعاة تجديد الوثائق في األوقات القانونية ،وإال فلن يتم دفع أى مبالةغ
نقدية لك.
إشباقكاسيه ألتن بيكن Sparkasse Altenbeken
Adenauerstraße 61شارع أديناور ،64
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنين  /الجمعة  :من الساعة  0:44إلى  - 15:44ومن الساعة  10:44إلى 16:44
الثالثاء  /الخميس  :من الساعة  0:44إلى  - 15:44و من الساعة  10:44إلى 17:44
الجمعة  :من الساعة  0:44إلى 15:44
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فولكس بنك ألتن بيكن Volksbank Altenbeken
شارع أديناور Adenauerstraße 60 ،61
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنين  /الجمعة  :مةن الةساعة  0:44إلةى  - 15:34ومةن الةساعة  10:44إلةى
16:34
الثالثاء  /الخميس  :من الساعة  0:44إلى  - 15:34و من الساعة  10:44إلى .17:44
الجمعة  :من الساعة  0:44إلى 15:34
إشباقكاسيه شيڤانى Sparkasse Schwaney
شارع إوست تور Osttorstraße 6 ،6
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنين  :من الساعة  0:44إلى  - 15:44ومن الساعة  10:44إلى 16:44
الخميس  :من الساعة  0:44إلى  - 15:44و من الساعة  10:44إلى . 17:44
فولكس بنك شيڤانى Volksbank Schwaney
شارع بادربورنور Paderborner Straße 4 ،0
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنين والجمعةة  :مةن الةساعة  0:44إلةى  - 15:44ومةن الةساعة  10:44إلةى
16:34
الثالثاء والخميس  :من الساعة  0:44إلى  - 15:44و من الساعة  10:44إلى .17:44

 7ساعة اإلستعالمات والمشاوقات األسبوعية -:
كل يوم إثنين في الفترة من الساعة  18.44إلى  17.44ساعة
في الهوت ديترين بونهوفر-هاوس في ألتن بيكن ،الكائن فى
شارع باهنهوف ( 8أسفل المدخل)  ،يتم تنظيم ساعة
لإلستعالمات والمشاورات ،حيث يمكنك هنا طرح أي سؤال
يخطر على بالك.
.وباإلضافة إلى ذلك يوجد قائمة ،يمكنك تسجيل فيها ما إذا كنت ال
تزال بحاجة إلى ملبس ،أو ما هي األشياء التي مازالت تنقص
مسكنك.
متى :اإلثنين :من الساعة  18:44إلى 17:44
أين :فى ديترين بونهوفر-هاوس
شارع باهنهوف  8في ألتن بيكن
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 8إمكانيات التسو ومتاجر المالبس -:
في جميع األماكن الثالثة من بلدتنا سوف تجد إمكانيات للتسو  ،إال أنه فى يوم
األحد وأيام العطلة الرسمية تكون جميع المحال مغلقة.
كما يوجد المزيد من اإلمكانيات للتسو فى بادربورن.
شيڤانى -:
ماركانت ماركت روتر Markant Markt Rüther
شارع إوست تورOsttorstraße 6 , 6
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنين  -السبت  :من الساعة  48:44إلى .54:44
بوكيه -:
كومبي فير برواخر ماركت Combi Verbrauchermarkt
إورتهاجن Orthagen 3 , 3
أوقات العمل الرسةمية  :اإلثنيةن  -الةسبت  :مةن الةساعة 47:44
إلى .51:44
ألتن بيكن -:
آلدي ALDI
شارع هوتين Hüttenstraße 60, 61
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنين  -السبت  :من الساعة  48:44إلةى
.54:44
ماركانت ماركت Markant Markt :-
شارع هوتين Hüttenstraße 2 , 5
أوقات العمل الرسمية  :اإلثنيةن  -الةسبت  :مةن الةساعة  47:44إلةى
.51:44

نيتو ماركن-ديسكاونت -: Netto Marken-Discount
أديناور شارع Adenauerstraße 20, 51
أوقةةات العمةةل الرسةةمية  :اإلثنيةةن  -الةةسبت  :مةةن الةةساعة  48:44إلةةى
.54:44
12

يمكنك الحصول على المالبس المستعملة من متاجر المالبس هذه على سبيل المثال:
دى أق كا-كليدق كامر -:DRK-Kleiderkammer
شارع نيو هيوزر  33145 ،60-65بادربورن Neuhäuser Straße 62-64, 33012 Paderborn
الهاتف - 45551 /1340034 :اإلثنين والثالثاء :من الساعة ،13.34 - 47:34
الخميس :من الساعة  10:44إلى الساعة .18.44
إن فيا ليدتشين -: IN VIA Lädchen
مالبس للكبار ولألطفال
شارع بانهوف  33145 ،10بادربورن Bahnhofsstraße 09, 33012 Paderborn ,
الهاتف - 45551 /1557-51 :اإلثنين  -الجمعة :من الساعة .17:44 -14.44
كليدق كامر ديس باستوقال فيربوندر بادقبوقن شمال شر -:
Kleiderkammer des Pastoralverbundes Paderborn Nord-Ost
شارع هاير  33407 ، 15بادربورن Heiersstraße 05, 33198 Paderborn ,

الهاتف - 45551 /35315 :الخميس :من الساعة .18:44 -15:44
كليدق كامر سانت هيدفچ Kleiderkammer St. Hedwig :-
شارع جوزيف -اشبيجيل-بالتس  33144، 8بادربورن Josef-Spiegel-Platz 7,
33100 Paderborn,

الهاتف - 45551 /164014 :الخميس :من الساعة .18:05 -16:44
كليدق كامر اوكومينيشيه ماقتن لوثر جيمينديه وسانت ستيفن -:
Ökumenische Kleiderkammer Martin-Luther-Gemeinde und St. Stephanus
شارع كلينجندر  33144 ،13بادربورن Klingender Straße 03, 33011 Paderborn ,

الهاتف - 45551 /45551 -35 :الثالثاء :من الساعة .18:44 -15:34

 9رياقة الءبيب والصيدليات -:
إذا كنت مريض وتحتاج إلى زيارة طبيب ،فيمكنك الذهاب إلةى طبيةب عةام  ،ولكةن قبةل هةذا عليةك أن
تحضر شهادة من مكتب الرعاية اإلجتماعية ،ومن المهم كذلك أن يرافقك أحد المترجمين فى حال ما لم
تكن لغتك األلمانية بعد على ما يرام.
بعد وقوع حاد أو في حاالت الطوارئ الحادة يمكنك اإلتصال بخدمة اإلسعاف علةى  ،115هةذا الرقةم
يصلح لإلتصال من جميع أنحةاء ألمانيةا ،والطبيةب هةو مةن يقةرر إذا كانةت اإلقامةة فةي المستةشفى أمةراً
ضروريا ً أم ال.
يتواجد األطباء األتى ذكرهم فى بلدية ألتن بيكن:
الءب العام -:
ألتن بيكن:
السيدة سفيتالنا الور ،شارع أديناور Frau Svetlana Lauer, Adenauerstr. 71 ،84

هاتف45555 -1444 :
أوقات اإلستشارات -:
اإلثنين :من الساعة  47.15إلى 15.44
األربعاء :من الساعة  47.15إلى 15.44
الجمعة :من الساعة  47.15إلى 10.44
والحديث المريض في روسيا ممكن.

الثالثاء :من الساعة  47.15إلى  - 15.44ومن الساعة  16:34إلى 17:44
الخميس :من الساعة  47.15إلى  -15.44ومن الساعة  16:34إلى 17:44
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السيد لوتز فاكيه  ،شاقع إوقتفالد Herr Lutz Wanke, Ortwaldstr. 3, ،3

هاتف45555 -544 :
أوقات اإلستشارات -:
اإلثنين :من الساعة  47.44إلى  11.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
األربعاء :من الساعة  47.44إلى 11.44
الخميس  :من الساعة  47.44إلى  11.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
(مقابلة المرضى في اللغة اإلنجليزية هي ممكنة)

الثالثاء :من الساعة  47.44إلى 11.44
الجمعة :من الساعة  47.44إلى 11.44

الدكتوق مايكل فيلينغ ،د .بنتروب شارع Dr. Welling & Dr. Sander, Dr.-Pentrup-Straße 5, ،5
هاتف45555 8433 :
أوقات اإلستشارات -:
األربعاء :من الساعة  47.44إلى 15.44
اإلثنين :من الساعة  47.44إلى  15.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
الثالثاء :من الساعة  47.44إلى  15.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
الخميس  :من الساعة  47.44إلى  15.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
(مقابلة المرضى في اللغة اإلنجليزية هي ممكنة ،وإال تجلب بالضرورة مترجم)
شياانى -:

الجمعة :من الساعة  47.44إلى 15.44
ومن الساعة  13.44إلى 10:44

السيد فيلهلم كوتنج ،بودن تالسفيج ,Herr Wilhelm Küting, Bodentalsweg 9 ،0
هاتف45555 077074 :
أوقات اإلستشارات -:
اإلثنين :من الساعة  47.44إلى  15.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
الثالثاء :من الساعة  47.44إلى  15.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
الجمعة  :من الساعة  47.44إلى  15.44ومن الساعة  16.44إلى 17:44
(مقابلة المرضى في اللغة اإلنجليزية هي ممكنة)

األربعاء :من الساعة  47.44إلى 15.44
الخميس :من الساعة  47.44إلى 15.44

أطباص األسنان -:
ألتن بيكن
السيد الدكتور أولرين بولمان والسيدة الدكتورة روستيه ماير -بولمان ،شارع هوتين 1
Herr Dr. Ullrich Bollmann und Frau Dr. Rustemeyer-Bollmann, Hüttenstraße 1
الهاتف45555 6150:
السيدة أولغا شتاين مارﻙ  -شارع د.بنتروبFrau Olga Steinmark, Dr.-Pentrup.-Str. 2 , 5
هاتف4555 8735 :
شياانى
الدكتور توربن زونكول ،شارع فيست تور Herr Dr. Torben Sonkol, Westtorstraße 2 , 5
هاتف4555 8465 :
وفي بادربورن يجد أطباء فى تخصصات أخرى.
الصيدليات -:
ألتن بيكن
صيدلة إيجيه ،شارع أديناور,Egge Apotheke, Adenauerstraße 70 84
هاتف.45555 515 :
صيدلة-زونن ،شارع أديناورSonnen-Apotheke, Adenauerstraße 63 , 63
هاتف 45555 1755. :
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 11الموا الت العامة -:
يمكنك الذهاب إلى أي مكان تقريبا ً من محطة السكة الحديد فى ألتن بيكن ،فكل  34دقيقة تقريباً يمكنك
السفر إلى بادربورن ،حيث يمكنك الذهاب بالحافلة إلى بادربورن وألتن بيكن وبوكيه وشياانى.
أهم خطوط الحافالت الرئيسية هي كما يلي:
حافلة  ( 541شياانى  -بادربورن )
حافلة  ( 033ألتن بيكن  -بوكيه  -شياانى )
حافلة  ( R31ألتن بيكن  -بادربورن )
سوف تجد جداول المواعيد مباشرة في محطات الحافالت المختلفة ،كما أنه يمكنك الحصول عليها في
مجلس البلدية ،تحت  www.nph.deبإستخدام أحد التطبيقات المفيدة :
وهو تءبيق “”Deutsche Bahn – App
وألجل هذا ،فإنك في حاجة إلى أحد الهواتف الذكية مع اإلنترنت ،ومن خالل هذا التطبيق يمكنك معرفة
مواعيد وصول ومغادرة جميع الحافالت والقطارات في ألمانيا والمدة التي تستغرقها جميع الرحالت.
قم بتنزيل تءبيق DB Navigator :
قم باختيار مكان انطالق سفرﻙ (من) ووجهة سفرﻙ ( إلى)
قم بتسجيل التاريخ والوقت المراد ،ثم اضغط على البحث
اآلن لديك جميع مواعيد المغادرة والوصول ،والمدة ،وعدد مرات تغيير المواصالت.
التشاقك فى الموا الت عن طريق مجموعة الواتس أب!
من خالل مجموعة الواتس أب يتم تنظيم العديد من فرق التشارﻙ وتقاسم كلفة المواصالت بين
المناطق ألتن بيكن  -شياانى بوكيه  -بادربورن وبيليفيلد ،إذا كان لديك اإلهتمام  ،يرجى إرسال رسالة
على البريد اإللكتروني متضمنة رقم هاتف الواتس أب على البريد االلكترونى christina@asyl-
altenbeken.de.

التشاقك فى الموا الت عن طريق باله باله كاق!
باله باله كار هو منصة على اإلنترنت ،يقدم من خاللها رحالت سفر خاصة في جميع أنحاء ألمانيا،
فكل ماعليك هو تحميل التطبيق والبحث عن رحلة السفر المطلوبة ،فالمنصة تناسب بشكل خاق
الرحالت البعيدة إلى مدن أخرى.
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 11دوقات لاوية وثقافية -:
يتم عمل دورات لتعلم اللغة األلمانية بإنتظام في ألتن بيكن
وشياانى ،والتي يتم تقديمها من قبل متطوعين ،تعمل هذه
الدورات فى الغالب على محاولة التعرف عن قرب على
الثقافة األلمانية وكذلك تعلم المعارف األساسية فى اللغة
األلمانية.
ً
ويتم تقديم الدورات التالية حاليا :
ألتن بيكن -:
اإلثنين  :من الساعة  40:44إلى الساعة 11:34
العنوان :كيرش بالتس  ، Kirchplatz 3،3ألتن بيكن ( دار أبرشية الكاثوليك )
األربعاء  :من الساعة  40:44إلى الساعة 11:34
العنوان  8 :شارع باهنهوف ( ، Bahnhofstraße 7 ،دار األبرشية االنجيلية)
شيڤانى -:
اإلثنين  :من الساعة  40:44إلى الساعة 11:34
الخميس  :من الساعة  40:44إلى الساعة 11:34
العنوان :تريفت فيج 1بى شياانى  ( Triftweg 0b, Schwaney ,مباشرة بجانب المدرسة اإلبتدائية
وصالة األلعاب الرياضية ).

 12األنشءة -:
األلعاب المسائية
كل مساء أربعاء يتم التنظيةم لللعةب مةسا ًء فةى الةساعة 10:44
فى هوت شياانى  ،HoT Schwaneyيوجةد لةدينا إمكانيةة لعةب
البلياردو ،لعبة كرة قدم الطاولة ،ولعبة السهام المريةشة ،ولعةب
ألواح ،ولعب الورق.
العنةةةةةوان :تريفةةةةةت فيةةةةةج 1بةةةةةى شةةةةةياانى Triftweg 0b, ,
 ( Schwaneyمباشةةةرة بجانةةةب المدرسةةةة اإلبتدائيةةةة وصةةةالة

األلعاب الرياضية ).
نقوم أيةضا ً مةن خةالل مجموعةة الةواتس أب بتنظيةم العديةد مةن
فةرق التةشارﻙ وتقاسةم كلفةة المواصةالت مةن ألتةن بيكةن إلةةى
شياانى.
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األلعاب العائلية بعد الظهر
يتم عقد كل مساء أربعاء إجتماع للعائالت التي لديها أطفال ،والدعوة عامة إلى كل ضيوفنا الدوليين
وجميع المواطنات والمواطنين فى ألتن بيكن ،فنحن نلتقي في جو مريح لشرب القهوة ،واللعب ،
والضحك  ،والتعرف على بعضنا البعض وعقد الصداقات فيما بيننا .
متى :األربعاء من الساعة  10:44إلى الساعة 16:44
العنوان :دار أبرشية الكاثوليك 33 ،شارع دورف ،بوكيه Kath. Pfarrheim Buke, Dorfstraße
33, Buke

المسئول :آنيه بالنس  - Anne Planzهاتف .45555 / 331767

حمام السباحة
في ألتن بيكن هناﻙ حمام سباحة مغطى ذو حوض سباحة 55متر وثال حارات ،رسم الدخول هو 5
يورو.
أوقات السباحة :
السباحة النسائية :الثالثاء من الساعة  17:44إلى .10:05
السباحة في الصباح الباكر :اإلثنين  /األربعاء  /الجمعة من الساعة  6:55إلى .48:04
األربعاء  :من الساعة  15:44إلى .10:05
الجمعة  :من الساعة  15:44إلى .54:05
األحد  :من الساعة  47:44إلى .11:05

الثالثاء  :من الساعة  16:44إلى .18:05
الخميس  :من الساعة  15:44إلى .54:05
السبت  :من الساعة  10:44إلى .16:05

األندية
فى بلدية ألتن بيكن هناﻙ العديد من األندية والمجموعات ،والتي يمكنك اإللتحاق بها ،وسوف تجد
الخيارات التالية معنا:
* كرة القدم
* كرة اليد
* الكرة الطائرة
* الجمباز
* المشي لمسافات طويلة
* تنس الطاولة
* الموسيقى (الفرقة النحاسية ،الجوقة ،موسيقى القرب والطبول)
* رجال اإلطفاء
* نادي األطفال
* أندية غير ربحية
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إذا كنت مهتما ً بأحد تلك العروض ،كل ما عليك هو كتابة رسالة عبرالبريد اإللكتروني إلى
 ،info@asyl-altenbeken.deوسوف نقوم بالتعريف ببيانات اإلتصال.

المشي والتنزه
يمكنك المشي والتنزه بصورة جيدة فى بلدتنا ،يوجد في المناطق الثال
الرائعة ،بحيث يمكنك التمتع بالطبيعة الخالبة.

العديد من مسارات المشي

في بوكيه يوجد مركز الرماية تابع لـ النديس ياجد فيرباند ،Landesjagdverband

حيث يتم ممارسة الرماية خالل أيام العمل الرسمية ،وفى األغلب يتم التصويب على
أقراق من الطين ،من الممكن أن يتسبب صوت إطالق النار فى إخافتك ،ولكن ال داعى
للخوف ،فلن يحد شيء ،فهؤالء فقط هم الصيادين الذين يتدربون على الصيد.

 13أققام الءواقئ الهامة -:
طب الطوارئ  /خدمة االسعاف 112 :
الشرطة 111 :
رجال اإلطفاء 112 :

ويمكنك بكل سرور التوجه مباشرة إلى الموكف المسئول فى دائرة دعم الالجئين:

ديتليندا استاخ Dietlinde Stach
رقم الواتس أب والهاتف المحمول4400-186 3480 8081 :
البريد اإللكتروني didi@asyl-altenbeken.de :

كريستينا بوديكيرChristina Böddeker
رقم الواتس أب والهاتف المحمول4400-151 5555 8017 :
البريد اإللكتروني Christina@asyl-altenbeken.de :
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-:  ومفردات-  كلمات ألمانية هامة14
German

English

French

عربى

Hallo

Hello

Salut

مرحبا

Tschüss

Goodbye

Salut

مع السالمة

Wie geht es dir?

How are you?

Comment ça va?

كيف حالك

Mir geht es gut.

I’m fine.

Ça va bien.

Dankeschön

Thankyou

Merci

Bitte

Please

s'il te plaît

Gern geschehen.

Your welcome.

De rien.

Wie heißt du?

What’s your name?

Tu t'appelles
comment ?

Ich heiße…

My name is…

Je m’appelle…

Woher kommst du?

Where are you
from?

Tu viens d’où ?

Ich komme aus…

I’m from…

Je viens de…

...جئت من

Hilfe!

Help!

Au secours !

مساعدة

Ich verstehe nicht.

I don’t understand.

Je ne comprends
pas.

أنا بخير
شكرا جزيال
من فضلك
العفو
أهالًا ما اسمك ؟
…اسمي
من أين أنت ؟

.أنا ال أفهم

:مالحظات
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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مرحبا ً بكم
فى ألتن بيكن
دليل الالجئين والباحثين عن اللجوء
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