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مرحباً يف تسفيكاو 

القارئات و القراء األعزاء،

أود أن أرحب بكم من كل قلبي بصفتي 
نى،  عمدة مواطني تسفيكاو. و أ
ان تتأقلموا برسعة عىل الحياة يف 

تسفيكاو و أن تشعروا بالراحة. 

إن «مرشد الطريق للمهاجرين - الخطوات 
هد  األوىل يف تسفيكاو» هذا، لسوف 

لكم اإلشرتاك يف الحياة اليومية، ك يقدم لكم معلومات 
و عناوين هامة خاصة باملعروض من اإلستشارات. سوف 

اً م يلزم معرفته حول  تجدون يف مرشد الطريق كث
هنتكم، تعلم اللغة  التسجيل، و البحث عن عمل، و اإلعرتاف 

و الحصول عىل مساعدة يف األزمات. 

نى لكم بداية جيدة يف تسفيكاو، و خربات جميلة، و  أ
عية جيدة، و كل توفيق يف حياتكم.  عالقات إجت

تحيات من القلب

املخلصة دكتورة بيا فيندأيس
عمدة مدينة تسفيكاو
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التسجيل
هنا تقومون بتسجيل أنفسكم سكاناً يف املدينة خالل أول 

 : أسبوع

بلدية تسفيكاو

(Bürgerservice) خدمات املواطن
Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau

www.zwickau.de, 0375 830 :هاتف

هام:
تحتاجون لهذا إىل جواز سفركم أو هوية أخرى و شهادة 

من صاحب السكن (املؤجر، أو املستأجر الرئييس أو إدارة 
السكن)

إرشاد:
ل تجارية كنكم أيضاً عمل تصديقات، و تسجيل أع هنا 

أوقات العمل:
، الثالثاء، الخميس، الجمعة: الساعة  8:00 – 18:00 اإلثن

 13h00 – 18h00 األربعاء: الساعة
السبت: الساعة 13:00 – 8:00  

دائرة تسفيكاو

مصلحة التنظيم/هيئة األجانب
(Ordnungsamt/Ausländerbehörde)

Gerhard-Hauptmann-Weg 1,08371 Glauchau
كن الوصول إليه بواسطة الباص أو القطار) )

هاتف: 24160 4402 0375
www.landkreis-zwickau.de

هام:
هنا تقدمون طلبات 

لترصيح اإلقامة املؤقت، أو ترصيح بالبقاء، أو تقدمون طلبات 
،.هنا تحصلون عىل  تحت قانون الحرية الخاص باإلتحاد األورو

4
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ح بالبقاء لح  ة أو الس ح باإلقامة القص دون أمد الس أو 
البت يف أمر اإلقامة.

إرشاد:
و هنا أيضاً يتم إصدار وثائق سفر ملستحقي اللجوء، و فحص 

طلبات اإلنتقال إىل مدينة أخرى، و طلبات مغادرة نطاق 
اإلقامة املحدد مكانياً، و طلبات الحصول عىل حق املواطنة.

هنا تحصلون عىل معلومات حول دورات اإلندماج.
هنا تحصلون أيضاً عىل معلومات حول التمثيل يف الخارج / 
 . السفارات، و املديرية اإلتحادية لشئون الهجرة و الالجئ

 
أوقات العمل:

الثالثاء: الساعة 9:00 - 12:00 و 13:00 - 18:00
الخميس: الساعة 9:00 - 12:00 و 13:00 - 15:00

العمل و املهنة
العمل

/مواطني اإلتحاد  إذا كنتم من مواطني اإلتحاد األورو
/مواطني سويرسا، أو يف حيازتكم إقامة  اإلقتصادي األورو

تتيح لكم العمل يف أملانيا، فتستطيعون العمل يف أملانيا. 
إن هيئة األجانب مسئولة عن تقديم طلبات و إصدار تصاريح 

اإلقامة.

لإلتصال:
(Agentur für Arbeit Zwickau) وكالة العمل يف تسفيكاو

Pölbitzer Str. 9a, 08058 Zwickau
( هاتف: 00 5555 4 0800 (مجا

 www.arbeitsagentur.de » Dienststellen vor Ort »
Sachsen » Zwickau

إرشاد:
هنا تحصلون عىل معلومات حول ما إذا هناك إمكانية عمل 
لكم يف أملانيا، و ما هي الرشوط الواجبة عليكم يف هذا.

كنكم الحصول عىل  تحصلون عل معلومات حول إذا كان 
كنكم ذلك. إعرتاف باملهنة التي تعلمتموها و كيف 

5
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و تحصلون عىل إستشارة شخصية باإلتفاق عىل موعد.

أوقات العمل:
اإلثن - األربعاء، الجمعة: الساعة 7:30 – 12:30
الخميس: الساعة 7:30– 12:30 و 13:30 – 18:00

املهنة/التعليم املهني

كنكم اإللتحاق به، و إذا كنتم  إذا كنتم ال تعلمون، أي عمل 
ترغبون يف البدء يف تعليم مهني، أو إذا تكنتم ترغبون 

يف اإلستعالم عن إمكانيات العمل و التعليم املهني، 
فتستطيعون فعل ذلك يف املركز املعلوما للمهن 

 .(BIZ)

لإلتصال:

,(BIZ) املركز املعلوما للمهن التابع لوكالة العمل
Pölbitzer Str. 9a, 08058 Zwickau

 www.arbeitsagentur.de » Dienststellen vor Ort »
 Sachsen » Zwickau » Agentur für Arbeit Zwickau »

Bürgerinnen und Bürger » Berufsinformationszentrum

إرشاد:
تحصلون يف BIZ عىل معلومات حول املوضوعات التالية: 

العمل «
النعليم املهني «
الدراسة الجامعية «

أوقات العمل:
اإلثن - األربعاء: الساعة 7:30 – 16:00

الخميس: الساعة 7:30 – 12:30 و 13:30 – 18:00
الجمعة: الساعة 7:30 – 12:30  
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هنة اإلعرتاف 

تساعدكم عناوين اإلتصال التالية، إذا كنتم تسعون للحصول 
هنتكم: عىل إعرتاف 

شبكة QI ساكسونيا، قسم املعلومات و اإلستشارات
،(IBAS) اإلعرتاف ساكسونيا

Römerplatz 4, 08056 Zwickau
هاتف: 3909365 0375

www.exis.de

إرشاد:
تحصلون هنا عىل معلومات حول إمكانيات اإلعرتاف بـ: 

املؤهالت األجنبية، «
عن أقسام اإلعرتاف املختصة،  «
عن مسار إجراءات اإلعرتاف و املستندات الالزمة لذلك،  «
عن إمكانيات التأهيل و البدائل املهنية.  «

IHK كمنيتس، الغرفة املحلية يف تسفيكاو
(Regionalkammer Zwickau)

 Äußere Schneeberger Str. 34, 08056 Zwickau
هاتف: 8140 0375

www.chemnitz.ihk24.de
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غرفة الحرفي يف كمنيتس، القسم الخارجي يف تسفيكاو
  Handwerkskammer Chemnitz, Außenstelle Zwickau

Edisonstr. 1, 08064 Zwickau
هاتف: 787056 / 787078 0375

إرشاد:
تحصلون هنا عىل معلومات عن الشهادات املهنية األجنبية 

يف الصناعة، و التجارة، و املهن الحرفية، و املطاعم و 
الفندقة، و الخدمات. ك تحصلون أيضاً عىل معلومات عن 

دراسات تكميلية مناسبة يف حالة نقصان التأهيل. 

دروس اللغة
إذا  تكن معلوماتكم اللغوية ال تكفي لإللتحاق بعمل يف 

أملانيا أو البدء يف تعليم مهني، فالتحقوا بدورة إندماج 
أو درس لغة. يوجد يف مدينة تسفيكاو عارضون مختلفون 

لدورات اإلندماج و دروس اللغة.

دورات اإلندماج

تحصلون عىل معلومات عن دوران اإلندماج لدى هيئة 
األجانب، أو وكالة العمل يف تسفيكاو، أو مركز العمل يف 

عية)، أو مقدمي دورات  تسفيكاو (أنظر الخدمات اإلجت
اإلندماج يف مدينة تسفيكاو. 

اإلتصال:

 (Benedict School)مدرسة بنديكت
 Alte Reichenbacher Str. 2,

08056 Zwickau
هاتف: 277660 0375

www.benedict-school-sachsen.de
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ية DPFA ذ.م.م، مركز التعليم يف تسفيكاو، املجموعة األكاد
(DPFA Akademiegruppe GmbH, Bildungszentrum Zwickau)

Salutstr. 4, 08066 Zwickau
هاتف: 44005113 0475

www.dpfa-akademiegruppe.com

(Euro-Schulen Zwickau) يف تسفيكاو Euro-Schulen
Max-Pechstein-Str. 29, 08056 Zwickau

هاتف: 2713430 0375
www.eso.de/zwickau

(ciT Zwickau GmbH) تسفيكاو ذ.م.م ciT
Leipziger Str. 130, 08058 Zwickau

هاتف: 390090 0375
www.cit-zwickau.de

إرشاد:
تحصلون يف املدارس عىل كل املعلومات الخاصة بدورات 

اإلندماج، و رشوط التقدم إليها، التكاليف و رشوط اللغة 
الالزمة للمهنة، و أيضاً معلومات خاصة بدورات محو األمية.

تشجيع تعلم اللغة األملانية املتعلق باملهنة

إذا  تكونوا توفوف الرشوط الالزمة لإللتحاق بدورة إندماج، أو 
كنت فقط تحتاجون إىل دورة تعليم اللغة املتعلقة باملهنة، 
فتستطيعون اإللتحاق بدراسة تشجيع و تنمية اللغة األملانية 
املتعلقة باملهنة تحت رشوط معينة.إن هذا صائب عىل وجه 

الخصوص، إذا كنتم من مواطني اإلتحاد األورو و ترغبون يف 
العمل بأملانيا.

لإلتصال:
(Euro-Schulen Zwickau) يف تسفيكاو Euro-Schulen

Max-Pechstein-Str. 29, 08056 Zwickau,
 هاتف: 2713430 0375

www.eso.de/zwickau
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دروس اللغة

إذا كنت فقط ترغبون يف درس لغة عام أو الحضور كضيف 
يف املدرسة العليا، فالرجاء التوجه إىل مدارس اللغة العليا / 

مدارس الشعب العليا

اإلتصال:

 (Benedict School)مدرسة بنديكت
Alte Reichenbacher Str. 2, 08056 Zwickau

هاتف: 277660 0375
www.benedict-school-sachsen.de

(ciT Zwickau GmbH) تسفيكاو ذ.م.م ciT
Leipziger Str. 130, 08058 Zwickau

هاتف: 390090 0375
www.cit-zwickau.de

ية DPFA ذ.م.م، مركز التعليم يف تسفيكاو، املجموعة األكاد
(DPFA Akademiegruppe GmbH, Bildungszentrum Zwickau)

Salutstr. 4, 08066 Zwickau
هاتف: 44005113 0475

www.dpfa-akademiegruppe.com

(Euro-Schulen Zwickau) يف تسفيكاو Euro-Schulen
Max-Pechstein-Str. 29, 08056 Zwickau

هاتف: 2713430 0375
www.eso.de/zwickau

مدرسة غرب ساكسونيا العليا يف تسفيكاو هيئة الخارج 
 Westsächsische Hochschule Zwickau

Akademisches Auslandsamt
Dr. Friedrichs-Ring 2a, 08056 Zwickau

هاتف: 5361068 0375
www. -zwickau.de

املدرسة الشعبية العليا يف تسفيكاو 
(Volkshochschule Zwickau)

Werdauer Str. 62, 08056 Zwickau
هاتف: 23800 4402 0375 حتى 23807

www.vhs-zwickau.de
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الرتجمة
إذا كان لزاماً عليكم أن ترتجموا مستندات بشكل رسمي، 

مثالً ألجل اإلعرتاف باملهنة، أو اإلنتساب ملدرسة، أو تعليم 
مهني، فتستطيعون فعل ذلك لدى العنواين التالية:

اإلتصال:

(Euro-Schulen Zwickau) يف تسفيكاو Euro-Schulen
Max-Pechstein-Str. 29, 08056 Zwickau

هاتف: 2713430 0375
www.eso.de/zwickau

GbR الخدمات الدولية اللغوية Psi
PSi Sprachenservice international GbR

Max-Pechstein-Str. 3, 08056 Zwickau
هاتف: 785137 0375

www.psi-sprachen.de

 (Benedict School)مدرسة بنديكت
Alte Reichenbacher Str. 2, 08056 Zwickau

هاتف: 277660 0375
www.benedict-school-sachsen.de

هام!
الرجاء طلب عرض أسعار قبل كل شيئ.

تكمييل:
إذا كنت تحتاجون إىل مرتجم محلف فيمكنكم السؤال هنا:

بلدية تسفيكاو، خدمة املواطن
Stadtverwaltung Zwickau, Bürgerservice

Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau
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عية الخدمات اإلجت
إذا كنتم تعيشون يف تسفيكاو، و ليس لديكم عمل ك ليس 
لديكم مصادر دخل أخرى ترصفون منها عىل حياتكم، فينبغي 

عية.   عليكم أن تقدموا طلب للحصول عىل خدمات إجت

إذا كنتم الجئ أو حائزون عىل ترصيح إقامة مؤقت أو 
ح مؤقت بالبقاء.  عىل س

. فستحصلون عىل خدمات تبعاً لقانون خدمات الالجئ

لإلتصال:
عية دائرة تسفيكاو، مصلحة الشئون اإلجت

Landkreis Zwickau, Sozialamt
Werdauer Str. 62, 08056 Zwickau

هاتف: 22171/22172 4402 0375
www.landkreis-zwickau.de

أوقات العمل:
الثالثاء: الساعة 9:00 – 12:00 و 13:00 – 18:00

الخميس: الساعة 9:00 – 12:00 و 13:00 – 15:00

ة  إذا كان معكم ترصيح إقامة، ترصيح بالبقاء، تأش
دخول، أو كنتم من مواطني اإلتحاد األورو (خدمات 

من تأم البطالة).

يف رشوط معينة تستطيعون الحصول عىل راتب إعانة 
.SGB III بطالة تبعاً لـ

لإلتصال:
وكالة العمل يف تسفيكاو

 Agentur für Arbeit Zwickau
 Pölbitzer Str. 9a, 08058 Zwickau,

( هاتف: 00 5555 4 0800 (مجا
 www.abeitsagentur.de » Dienststellen vor Ort »

Sachsen » Zwickau
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إذا كنتم ال تحصلون عىل راتب إعانة بطالة، فيمكنكم 
الحصول عىل خدمات من التأم األسايس التابع 

 (II BGS أو II راتب إعانة البطالة) للدولة

لإلتصال:
(Jobcenter Zwickau) مركز العمل يف تسفيكاو

Horchstr. 12–14, 08058 Zwickau
هاتف: 60600 0375

www.jobcenter-zwickau.de

أوقات العمل:
، الثالثاء، الجمعة: الساعة 7:30 – 12:30 اإلثن

الخميس: الساعة 7:30 – 12:30 و 13:30 – 18:00

إرشاد:
عية، إذا   هنا تقدمون طلب للحصول عىل خدمات إجت

تكونوا تحصلون عىل خدمات من وكالة العمل.
و هنا تحصلون أيضاً عىل مساعدة و دعم لإللتحاق بعمل، 
و العثور عىل تعليم مهني، أو تغي املسار الدرايس أو 

درس لغة.

إذا كنت تعملون و لكن ال تتكسبون ما يكفيكم.

إذا كنتم تحصلون عىل راتب من عمل، أو قرض درايس 
أو راتب من التعليم املهني، و كان ذلك قليل جداً، 

فتستطيعون برشوط معينة رصف إعانة إليجار املسكن.

إتصال:
إدارة بلدية مدينة تسفيكاو، مديرية املدارس، الشئون 

عية و الرياضة اإلجت
 Stadtverwaltung Zwickau, Amt für Schule, Soziales und

Sport
(Wohngeldstelle) قسم إعانات إيجار املسكن

Werdauer Str. 62 Haus 4, 08056 Zwickau
www.zwickau.de ,0375 830 :هاتف
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أوقات العمل:
الثالثاء: الساعة 9:00 – 12:00 و 13:00 – 18:00

الخميس: الساعة 9:00 – 12:00 و 13:00 – 15:00 

إرشاد:
تحصلون هنا عىل معلومات خاصة بطلبات إعانة إيجار املسكن 

و رشوط تقديم الطلبات و أيضاً أماكن رخيصة للسكن يف 
املدينة.

إذا كان لديكم أطفال عمرهم أقل من 18 سنة أو 
يف التعليم املهني و أقل من 25 سنة، فيمكن أن 

يكون لكم الحق يف راتب إعانة الطفل و راتب إضايف 
لألطفال.

لإلتصال:
وكالة العمل - خزينة األرسة،

Agentur für Arbeit - Familienkasse
Hegelstr. 64a, 08527 Plauen

( هاتف: 30 5555 4 0800 (مجا
 www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen und Bürger »

Familie und Kinder » Kindergeld, Kinderzuschlag

إرشاد:
تحصلون هنا عىل كل املعلومات، إذا كان لكم الحق يف:

أ) راتب إعانة األطفال
ب) العالوة اإلضافية لألطفال

بطاقة تسفيكاو

إذا كنتم تقطنون يف تسفيكاو و تحصلون عىل خدمات 
عية (ISGB XI ,SGB II، خدمات طالبي اللجوء، و ما  إجت

شابه)، فتستطيعون طلب الحصول عىل بطاقة تسفيكاو. 
إن بطاقة تسفيكاو عبارة عن تخفيضات مثالً يف متحف 

أوجوست هوخ، و شاطئ بالنيتس، و املرسح أو املكتبة. 
تحصلون عىل املعلومات الالزمة لذلك يف خدمة املواطن 

التابع ملدينة تسفيكاو.

لإلتصال:
إدارة مدينة تسفيكاو، خدمة املواطن

Stadtverwaltung Zwickau, Bürgerservice
Hauptmarkt 1 (Rathaus), 08056 Zwickau

www.zwickau.de ,0375 83-0 :هاتف
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األطفال - روضة األطفال - املدرسة 
- التعليم املهني 

الرعاية يف روضة األطفال النهارية و أماكن رعاية 
األطفال بعد وقت املدرسة

إذا  يكن طفلكم قد أتم عامه الـ6 بعد، أو  يذهب إلىاملدرسة 
بعد أو إذا كنتم تحتاجون ملكان لرعاية طفلكم بعد وقت املدرسة، 

فتستطيعون مخاطبة مكتب خدمة املواطن التابع ملدينة 
تسفيكاو. يوجد يف تسفيكاو بطاقة تسفي لرعاية األطفال 

تلك. تحصلون عىل كل املعلومات الخاصة بذلك يف:

لإلتصال:

بلدية تسفيكاو، خدمة املواطن
Stadtverwaltung Zwickau, Bürgerservice

Hauptmarkt 1 (Rathaus), 08056 Zwickau
هاتف: 830 0375

أو:

إدارة بلدية مدينة تسفيكاو، مديرية املدارس، الشئون 
عية و الرياضة, قطاع حضانة األطفال النهارية  اإلجت

 (Stadtverwaltung Zwickau, Amt für Schule Soziales und Sport,
(Sachgebiet Kindertageseinrichtungen )

Hauptmarkt 1, 06056 Zwickau
www.zwickau.de ,0375 834004 :هاتف

إذا كان طفلكم يذهب إىل روضة األطفال أو أحد أماكن رعاية األطفال 
عية لتنفقوا عىل  بعد وقت املدرسة و تحصلون عىل خدمات إجت

معيشتكم، فيمكنكم تقديم طلب لتويل إشرتاكات الوالدين يف 
روضة األطفال و أماكن رعاية األطفال بعد وقت املدرسة. 

لإلتصال:
SG مديرية تسفيكاو، مديرية الشباب، املساعدات اإلقتصادية لـ
Landratsamt Zwickau, Jugendamt, SG Wirtscha liche Hilfen

Königswalder Str. 18, 08412 Werdau
www.landkreis-zwickau.de
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ك تستطيعون تقديم طلب الحصول عىل حزمة مساعدات التعليم 
عية. و بهذا  (BuT) لدى مركز العمل أو مديرية الشئوون اإلجت

تحصلون عىل دعم مادي ألطفالكم يف الغذاء، و أنشطة وقت 
الفراغ و تشجيع التالميذ. 

املدرسة

يخضع األطفال و الشباب من العام الـ6 فب أملانيا للتعليم 
اإللزامي. و يرسي عليهم إلزامية التعليم املهني حتى 

بلوغ سن الـ18 عاماً. 

عنى أنه يجب أن تسجلوا طفلكم يف املدرسة اإلبتدائية 
(الصف الدرايس 1 إىل 4)، أو املدرسة العليا (الصف 

الدرايس 5 إىل 01)، أو الثانوية العامة (الصف الدرايس 5 
إىل 21) أو مركز للتعليم املهني (التعليم املهني). 

ال توجد معلومات لغوية أملانية

إذا  يكن لدى طفلكم معلومات لغوية أملانية وافية، فيوجد 
يف تسفيكاو مدارس تقدم درساً إضافياً للغة األملانية. 

املدارس اإلبتدائية:
« Nicolaischule, Katharinenstr. 18, 08056 Zwickau
« Bebelschule, Helmholtzstr. 21, 08056 Zwickau
«  Dittesgrundschule Zwickau, Leipziger Str. 107,

 08058 Zwickau  
«  Adam-Ries-Schule, Ernst- Grube-Str. 78,
« 08062 Zwickau

املدارس العليا: 
« Pestalozzischule, Seminarstr. 3, 08058 Zwickau
« Humboldtschule, Lothar-Streit-Str. 2, 8056Zwickau

املراكز املدرسية املهنية:
عيات و الهندسة  » BSZ لإلقتصاد، و الصحة، و اإلجت

Werdau :تسفيكاو - املقر  
BSZ für Wirtscha , Gesundheit, Soziales und  

  Technik Zwickau  
 Schloßstr. 1, 08412 Werdau,  

هاتف: 888660 03761  

BSZ للهندسة و الرتبية املنزلية جالوخاو «د. فريدريش ديتس »
(BSZ für Technik und Hauswirtscha  Glauchau  

«Dr. Friedrich Dittes»)  
 Schulplatz 2, 08371 Glauchau,  

هاتف: 2289 03763  
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معلومات لغوية أملانية جيدة

إذا كان لدى طفلكم معلومات لغوية أملانية جيدة، 
فتستطيعون تسجيله يف كل مدرسة نطاقكم املدريس. 

تحصلون عىل املعلومات الالزمة لذلك و أيضاً الالزمة 
لإلعرتاف بالشهادات املدرسية األجنبية هنا:

لإلتصال:
وكالة التعليم يف ساكسونيا، املركز اإلقليمي تسفيكاو

Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Zwickau
Makarenkostr. 2, 08066 Zwickau

هاتف: 44440 0375
www.sba.smk.sachsen.de

إرشاد:
تقدم وكالة التعليم يف ساكسونيا تسفيكاو املشورة إليكم 
في يخص املسار التعليمي لطفلكم و اإلعرتاف بالشهادات 

التعليمية األجنبية، و إيضاً إذا كان طفلكم بالغاً و  يحصل عىل 
شهادة مدرسة.
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املساعدة والدعم
تحصلون عىل املساعدة و الدعم يف بدايتكم 

الجديدة يف تسفيكاو لدى مؤسسات و إتحادات 
مختلفة، ورد ذكر بعضها هنا. 

 
تستطيعون أن تحصلوا عىل املساعدة:

ذج، عند التواصل مع الهيئات و املصالح   « عند ملئ الن
الحكومية  

يف البحث عن عمل و التعليم املهني «
يف البحث عن مسكن «
عية « يف األزمات اإلجت
يف البحث عن دروس يف اللغة «
يف الرتجمة «
للعثور عىل أطباء و مستشفيات «
ت و يف محيط   « يف اإلندماج يف إتحادات و منظ

املسكن إلخ.   

اإلتصال:
ا  املكلفة بشئون األجانب يف مدينة ج

 (Ausländerbeau ragte der Stadt Zwickau)
Hauptmarkt 1 (Rathaus), 08056 Zwickau

هاتف: 831834 0375
www.zwickau.de

إستشارات الهجرة للمهاجرين من البالغ
 Migrationsberatung für erwachsene

 Zuwanderer (MBE)
Lessingstr. 4, 08058 Zwickau

 هاتف: 541717 0375
www.integra-zwickau.de
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خدمة الهجرة للشباب
 Jugendmigrationsdienst

Osterweihstr. 19, 08056 Zwickau
هاتف: 2704848 0375

www.awo-erzgebirge.de

Club Impuls
Max-Pechstein-Str. 9,08056 Zwickau

هاتف: 2703060 0375
www.club-impuls.de

(Helferkreis Zwickau) دائرة املساعدين تسفيكاو
عن طريق نادي الشباب يف املطار 

(über Jugendclub Airport)
 Reichenbacher Str. 125, 08056 Zwickau,

هاتف: 295837 0375
www.helferkreis-zwickau.de

(SOS Mütterzentrum Zwickau) مركز األمهات تسفيكاو SOS
Kolpingstr. 22, 08058 Zwickau

هاتف: 390250 0375
 www.sos-kinderdorf.de/muetterzentrum-zwickau

إن مركز األمهات مكان جيد، لإللتقاء مع سيدات و أرس آخرين، 
و لتكوين عالقات، و الحصول عىل رعاية لألطفال، و اإللتحاق 

ة أخرى. بدروس و أشياء كث
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هام و مفيد
التأم الصحي

إن التأم الصحي يف أملانيا واجب لكل الناس. إذا كنتم 
عليكم  فيجب  إقامة،  ترصيح  معكم  و  أملانيا  يف  تعيشون 

أرستكم  إرشاك  كنكم  الصحي.  التأم  يف  تشرتكوا  أن 
أنفسكم  عىل  التأم  كنكم  أو  تأمينكم  يف  غالباً 

بأسئلتكم  ذلك  يف  توجهوا  محددة.  حاالت  يف  بأنفسكم 
إما إىل وكالة العمل، أو مركز العمل، أو رشكة تأم 

ذلك  بخصوص  معلومات  عىل  تحصلوا  أن  كنكم  مبارشة. 
تسفيكاو،  مدينة  إدارة  و  العمل  مركز  و  العمل،  وكالة  عند 

 .Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau , مكتب خدمة املواطن

الرشطة

كنكم مخاطبتها عندما: إن الرشطة 
ة رسقة، أو   « ترغبون يف اإلبالغ عن رسقة بيت، او جر

ة أخرى، أي جر  
ضايقة بها عنف، « أو إذا خربتم 
أو إذا أردتم اإلبالغ عن إزعاج لييل أو مضايقة صوتية   «

أخرى،  
»  . أو عندما كنتم طرف يف حادثة س

لإلتصال:
(Polizeirevier Zwickau) قسم رشطة تسفيكاو

 Alter Steinweg 17,  08056 Zwickau,
هاتف: 44580 0375
رقم الطوارئ: 110

www.polizei.sachsen.de
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املتاجر اإلشرتاكية

إذا كنت فرش مسكن باألثاث أو إحتجتم إىل متطلبات مهمة 
للبيت، و لكن  يكن معكم ما يكفي من النقود لرشاء ذلك، 

فيمكنكم أن تشرتوا ما يلزمكم مستعمالً بأسعار ضئيلة من 
العناوين التالية::

لإلتصال:

(Zentrale Kleiderkammer) غرفة املالبس املركزية
Lutherkirchgemeinde Zwickau

Werdauer Str. 62, Haus 4, 08056 Zwickau
أوقات العمل:

األربعاء: الساعة  15:00 – 17:00 اإلستالم  
:  الساعة 15:00 – 17:00 اإلثن التسليم  

إرشاد:
إذا كنتم محتاج و تحتاجون إىل مالبس جديدة، 

فتستطيعون هنا البحث عن ملبس مناسب لكم مجاناً.

(Zwickaus gute Geister) تسفيكاو أرواح طيبة
Audistr. 9, 08058 Zwickau

هاتف: 3322417 0375
www.zwickaus-gute-geister.de

أوقات العمل:
، الثالثاء، الخميس: الساعة 9:00 – 18:00 اإلثن

األربعاء: الساعة 9:00 – 16:00
الجمعة: الساعة 9:00 – 14:00
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(Sozialkau aus Zwickau) املتجر اإلشرتا يف تسفيكاو
Bosestr. 45, 08056 Zwickau, هاتف: 28940844 0375

www.sozialkau aus-zwickau.de
أوقات العمل: اإلثن - الجمعة: الساعة 9:00 – 17:00

السبت: حسب الطلب

(Rotkreuz Kau aus) متجر الصليب األحمر
Amseltal 45, 08066 Zwickau

www.drkzwickau.de ,0375 475353:هاتف
أوقات العمل: اإلثن - الجمعة: الساعة 9:00 – 17:00

غرفة األطفال و بورصة األثاث يف تسفيكاو 
(Kleiderstube und Möbelbörse Zwickau)

Katharinenstr. 47, 08056 Zwickau
أوقات العمل: اإلثن - الخميس: الساعة 10:00 – 12:00 و

13:00 – 17:00, الجمعة: الساعة 10:00 – 13:00 

املساعدة يف األزمات
ية املرأة ح

إذا كنتم كإمرأة - تعرضت للتهديد باستخدام العنف يف البيت، أو 
يف الشارع، أو يف العمل، أو يف وقت الفراغ، فأبلغوا عن ذلك و 

ابحثوا عن املساعدة و الدعم. 

لإلتصال:
,Wildwasser Zwickauer Land e. V.

Robert-Müller-Str. 1, 08056 Zwickau
هاتف: 6901429 0375

أرقام الطوارئ: 21018722 0176 و 21018723 0176
www.wildwasser-zwickauer-land.de

رقم الطوارئ للسيدات:  «
هاتف: 9479789 0173  

هاتف اإلغاثة - العنف ضد النساء  «
هاتف: 116016 0800 (جميع أنحاء أملانيا)  
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فقدان املسكن

وا عىل مسكن يف املدينة برغم البحث املكثف،  إذا  تع
ية  ا تستطيع تبش ك  يكن لكم مكان آخر تبيتون فيه، فر

املدينة مساعدة من ليس لهم مسكن.

لإلتصال:
 Stadtmission Zwickau e. V. – Wohnungslosenhilfe

Römerstr. 11, 08056 Zwickau
هاتف: 5019111 0375

www.stadtmission-zwickau.de

املواد الغذائية

كنكم رشاء املواد الغذائية  إذا  تعرفوا يوماً، كيف 
الالزمة لأليام القادمة، فتستطيعون أيضاً مخاطبة مائدة 

تسفيكاو. و هناك يجب عليكم إثبات أنكم محتاجون. 

لإلتصال:
(Zwickauer Tafel) مائدة تسفيكاو
Wostokweg 33, 08066 Zwickau

www.gemeinsamzieleerreichen.de

الحاالت الطارئة

يف حالة الطوارئ، أو الخطر، أو التعرض للتهديد برجاء 
اإلتصال بأرقام الطوارئ التالية للحصول عىل الغوث: 

املطافئ: 112, طبيب الطوارئ: 112, الرشطة: 110, 
ة يف جميع أنحاء اإلتحاد: 116 و 117, الخدمة الطبية الدا

سيارة اإلسعاف: 19222 0375
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