ً
مرح ـ ـ ــبا بـ ــكم ف ــي إلشينقين )(Elchingen
مجموعة أص ـ ــدقـ ــاء ال الجـ ـئـ ــين ت ـ ــرحـ ــب ب ـ ــكم في مدينة Elchingen
ً
نحن مجموعة تطوعية مؤلفة من  ٣٠شخصا يعملون في املجال الخيري ،هدفنا مساعدة الضيوف الجدد في
التأقلم والراحة في هذه النطقة الجديدة .نريد مشاركتكم في همومكم ومشاكلكم لكي نستطيع مساعدتكم في
مجا الت كثيرة ومتنوعة .نحن مقسمي إلى مجموعات بحيث لكل مجموعة مهمة تطوعية معينة ،فمن هذه الهمات
مثل:
ًا

 .1تقديم المعلومات األولية التي تحتاجون اليها .
 .2مساعدتكم في تعلم اللغة األملانية .
والعلج الصحي وكيفية الوصول إلى املراك الحكومية.
ا
الجابة على أسئلتكم في الرعاية
 .3ا
 .4تأمين وتوفير اللباس وا الشياء املستعملة.
 .5مساعدة العائلت في مواضيع الروضة و املدرسة ،وفي املجا الت الرياضية والترفيهية.
أوال :إرشادكم إلى ا االماكن واملناطق الهامة:
من أجل توضيح تواجد ا الماكن املهمة في هذه املنطقة عملنا على إنشاء هذا امللف الذي يتواجد به عنواين
ومعلومات هامة ستحتاجون إليها .هذه املعلومات التي تهمكم تجدونها في
املدخل الرئيس ي لي أدلر  Adlerو كارني  . Garniنرجوا ا النتباه إلى املعلومات والخدمات التي
ً
ً
تعرض دائما على لوحة ا الستعلمات الخاصة بمجموعة أصدقاء ال الجئييي والتي تتجدد دوريا والتي توجد بها
الفعاليات واملواعيد والتعليمات الجديدة التي في غاية ا الهمية لكم في حياتكم هنا.
ً
ثانيا :مساعدتكم في تعلم اللغة االملانية:
ا
كما تعلمون إن اللغة الملانية هي من أهم الوسائل في عملية التواصل وا الندماج مع مجتمعنا في أملانيا .في املقابل
ً
ول السف يحق للجىء فقط بعد قبول اللجوء بتعلم اللغة الملانية ويكون مل ماا

بتعلمها في دورات مجانية تأمنها الحكومة لكم .إن قسم العمل لتعليم اللغة التابع ملجموعتنا يعمل على إنشاء
دورات مجانية في تعليم اللغة الملانية .هذه الدورات يتم تمويلها من تبرعات أهالي النمطقة اويقوم بها متطوعي

لتعليمكم اللغة الملانية.التزامكم بالذهاب الى هذه الدورات يمنحكم الفرصة بالحصول على
مساعدة للتسجيل في دورة لغة في معهد لغة خارجي ( فولكس هوخ شولة ) أرجوا من أن
تستغلوا هذه الفرصة في تعلم اللغة الملانية.

مواعيد وأوقات الدورات القادمة تجدونها على لوحة

العملومات أو عند السيدة م اولر من خلل سؤالها على البريد اللكتروني dr.bmoeller@gmx.de
ً
والعلج الصحي وكيفية الوصول إلى
ا
االجابة على أسئلتكم في الرعاية
ثالثا :ا
ا
املراكز الحكومية:
والعلج في حال املرض أو على أسئلتكم عن
ا
للجابة على أسئلتكم وإستفساراتكم عن مواضيع الرعاية الصحية
ا
املراك الحكومية يمكنكم املجيء إلينا في مواعيد ا الستقبال ملجموعة أصدقاء
ا الجئيين في محل األدوات املستعملة (كليدر تروا) أو مواعيد ا الستقبال الخاص بالسيدة لوي بنر
ً
أيضا.
) (Leubnerالتابع للكنيسة ،هكذا نستطيع إجابتكم على أسئلتكم ومساعدتكم ا
ً
رابعا :تأمين وتوفير امللبس وا االشياء املستعملة:
ا
في الفاكيل بيرق  (Fackelberg 1) ١عملنا على إنشاء سوق ل الغراض الستعملة „ سوقا
ً
البالة“ الجلكم و الجل السكان املحليين .من خلل البطاقات تستطيعون شراء اللباس مجانا وحتى بدون
ً
البطاقات تستطيعون شراء اللباس بمبلغ زهيد .هذا السوق ليس لشراء الحاجيات فقط وإنما أيضا مكان
للقاء مع املتطوعيين في مجموعة ا الصدقاء بحيث من املكن
ا الستماع إليكم وإرشادكم على الحلول للمتاعب واملشاكل التي من املكن أن تصادفوها.
ً
يوجد في هذا السوق أيضا قسم للدراجات الهوائية التابع للفريق التطوعي بقيادة السيد كيوراكيو
ً
) .(Giorgioتستطيعون في هذا القسم أن تستأجرون الدراجات الهوائية مجانا واملمولة من قبل تبرعات
ً
السكان الحليي .مبلغ التأمي سوف يعود إليكم مباشرة عندما ُتعيدون الدراجة للفريق.
ً
كما يوجد إسبوعيا الفرصة في مساعدتكم لتصليح دراجاتكم الهوائية .عبر الدراجات الهوائية تستطيعون

ً
الوصول إلى ا الماكن املهمة مجانا مما سيوفر عليكم آجارات الباص والقطارات الغالية.

ً
خامسا :مساعدة العائ الت في مواضيع الروضة و املدرسة ،وفي املجالت الرياضية
ا
والترفيهية:
من إجل العائ الت التي لديها أطفال يمكننا مساعدتكم وإجابتكم على أسئلتكم وإستفساراتكم عن املواضيع
التي تتعلق بالروضة واملدارس ومجال الرياضة والنشاطات الترفيهية.
من إجل املواضيع التي تتعلق بك وبأطفالك نرجوا منك أن تتحدثوا مع السيدة كول ( (kühlفي موعد ا الستقبال
الخاص بها كل يوم أربعاء في سوق األغراض املستعملة (كليدر تروا ) التابع ملجموعة أصدقاء اللجئيين.
ان كان لديكم أي س اؤال بأي مجال ،أرجوكم منكم ان ال تترددوا باملجيء إلينا .نحن موجودون
دائما في ) (Adlerأو في سوق ا االرغرا

املستعملة وخاصة في املوعد الدديد يو ارأرععاء

نتمنى لكم من صميم قلوبنا بداية موفقة في مكانكم الجديد
م ـ ـ ــع تـ ـحـيات م ـ ـ ــجموعة أصـ ـ ـ ــدقاء الد ـ ـئ ـ ــي ف ــي إيلشينقين ا
ا
ا
ا
ا

جددت هذه املعلومات بتاريخ 08:2015 :
Willkommen in Elchingen

مواعيد أصدقاء الالجئيين

 .１الموعد لمحل األغراض المستعملة (الكاليدر تروا)/ Fackelberg ،جمعية
أصدقاء :
هل لديكم أسئلة ؟
هل تحتاجون الى مساعدة ؟
اذا إتوا إلينا في محل األغراض المستعملة (كاليدر تروا ) كل يوم أربعاء
من الساعة الخامسة الى الساعة السابعة 17:00-19:00
نقدم لكم :
نتحدث عن االجوبة التي تأتيكم  ،نحضركم لستجواب اللجوء  ،نساعدكم بتعبئة الطلبات  .نرافقكم لتعرفوا الطريق الى
المؤسسات التي تحتاجونها  ،نساعدكم لتجدوا محامي ،أخذ المواعيد لدى األطباء  ،أيصالكم للعيادة (خاصة في اول مرة ).

مهم جدا
.２

 :نحن ال نستطيع ان نقدم لكم نصائح حقوقية وال نحل محل المحاميين .

موعد السيدة لويبنر ( )Leubnerمن الدياكوني (الكنيسة ) :

كل يوم اثنين من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشر في االدلر
١٢:٠٠- ١٠:٠٠

 .３محل األغراض المستعملة (الكاليدر تروا ) :
Fackelberg 1
األربعاء والجمعة من الساعة الثالثة الى الساعة السادسة
١٦:٠٠- ١٥:٠٠
.４

استئجار وتصليح الدراجات

الهوائية :

fackelberg 1
يوم الجمعة من الثالثة الى الخامسة
١٧:٠٠- ١٥:٠٠
جدد بتاريخ 08/2015 :
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