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المحتوى 

إذا كنت جديداً في هالة

ويلكم تريف

لكفاالت  الناس تقّوي الناس

الرعاة والمرشدون المتطوعون والحلول من أجل الالجئين

تقديم استشارات ومعلومات لالجئين من ذوي الخلفية المسلمة

قديم المشورة للمهاجرينت

الشبابخدمة هجرة 

إذا كنت بإنتظار طفل

استشارات الحمل ومشاكل الحمل

ة أثناء الحمل وبعد الوالدةالرعاي

الدعم المالي واالستحقاقات للعوائل

اإلعانة المالية للوالدين )إيلترن غيلد(

نفقة األطفال )كيندر غيلد(

نفقة األطفال اإلضافية )كيندر تسوشالغ(

إعانة السكن )فوهن غيلد(

بطاقة )هالة باس ( للتخفيض

سلفة نفقة المعيشة

استشارات من اجل األستحقاقات األجتماعية

التربية والصحة

خدمات العائلة والتربية

 الطفلألم/ االب/ معالجة   ا

مساعدة األسرة  والرعاية األسرية في حالة المرض

لتربية والتعليما

رعاية الطفل في مدينة هاله

مشورة  بلغات متعددة بشأن الحضانة والمدرسة والهورت  ومشاركة الوالدينتقديم ال

التدريب المهني )آوسبيلدونغ(

الدعم في المشاكل وحاالت الطوارئ

خدمة االجتماعية العامةال

معاون محكمة شؤون األحداث

االستشارة والمساعدة في العنف المنزلي

أماكن حماية المرأة

تقديم المشورة للمتضريين من التمييز والعنف العنصري

المرافقات الجنائزية ذات االحساس الثقافي عند الموت



 

  

 

 للترجمة في ساكسن انهالت زيزا

 هل أنت بحاجة للدعم والترجمة في مواعيدك؟ 

مع التسجيل المسبق، يمكن للمترجمين المتطوعين مرافقتك إلى مواعيدك أو ترجمتها عبر الهاتف.

 الخط الساخن : 

ً في هالة  إذا كنت جديدا

ألمانيا؟وصلت لتوك إلى هالة )زاله( أو إلى   

في أماكن مختلفة سوف تجد المشورة بشأن دورات االندماج واللغة، والتوجيه األولي أو التواصل واالتصال  

 االجتماعي.

 ويلكم تريف

 

هنا تقام عروض ثقافية ولغوية مشتركة وهناك مجال  ويلكم تريف هو مكان اللتقاء األشخاص مع أو بدون تجارب نزوح،

أيضاً  للتواصل والتعارف على أناس جدد 

للتواصل :

 تلفون

 موبايل

إيميل

ي الناسلكفاالت  الناس تقّو

 هل تقيم منذ فترة ليست طويلة في ألمانيا وتحتاج الدعم بالوظائف المدرسية ألوالدك أو بالبحث عن عمل أو بالعالقات مع الناس اآلخرين؟

 يواجهون تحدّيات أولية؟جيدة في ألمانيا وترغب بأن تدعم اآلخرين، الذين  مدةهل تعيش منذ 

 من منظمة المزا (الناس تقّوي الناس )  إن مشروع الرعاية )

يجمع ذلك كله، يرافق ويدعم األعمال التطوعية  

وعون والحلول من أجل الالجئينالرعاة والمرشدون المتط

يقدم المرشدون المتطوعون الدعم العملي والمشورة في الحياة اليومية لألشخاص القادمين حديثاً، ليسهل لك التوجيه األول 

يمكنك االتصال بنا إذا كنت  في المدينة الجديدة. وسوف يرافق المتطوعون من خالل وكالة المتطوعين ويتم تدريبهم.

 هالة وتحتاج إلى مساعدة بلغتك أو إذا كنت ترغب في التفاعل مع اآلخرين بنفسك. جديداً في

mailto:welcometreff@willkommen-in-halle.de


 

  

 

للتواصل

   (زالة )وكالة المتطوعين في هالة 

الرعاة والمرشدون المتطوعون من اجل الالجئين 

د. طارق علي 

  تلفون:    

  إيميل

تقديم استشارات ومعلومات لالجئين من ذوي الخلفية المسلمة

يقدم مركز المشورة معلومات وإرشادات بلغات متعددة ألسر المهاجرين والالجئين.

التواصل

ومعلومات لالجئين من ذوي الخلفية المسلمة ) المزا (تقديم استشارات 

 جمال امالل 
عربي فرنسي الماني انكليزي 

موبايل  

  إيميل

اوقات المقابلة

االثنين

الثالثاء

الجمعة

قديم المشورة للمهاجرين  ت

تقديم المشورة للمهاجرين يمكن أن تدعمك إذا كنت جديداً في مدينة هالة )زالة( ولديك مشاكل في مسائل اإلقامة والقانون 

المقابالت  دائرة المشورة في مجال التعامل مع الجهات الرسمية واالجتماعي. كما سوف تحصلون على االستشارات من 

والبحث عن عمل والحصول على معلومات حول دورات االندماج.

التواصل

 جمعية كاريتاس في هالة 

تلفون 
 إيميل 

أرض منسفيلدر )جمعية  -الصليب االحمر األلماني 
مسجلة (

تلفون
إيميل

خدمة هجرة الشباب

سنة بحيث تقوم بدعم  و  إن خدمة هجرة الشباب هي جهة اتصال للفتيان والكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 

 تقديم المشورة بشأن مواضيع االندماج والمدرسة والتدريب المهني والدراسة في الجامعةومرافقة و 

التواصل

mailto:tarek.ali@freiwilligen-agentur.de
mailto:djamel.amelal@lamsa.de
mailto:migranten@caritasverband-halle.de
mailto:med@kv-halle-sk-ml.drk.de


 

  

 

فروهة تسكونفت )ورشة عمل شبابية 

 هالة زالة(
التنوع ومكافحة التمييز التوجه/االنفتاح بين الثقافات، 

العنصري 

تلفون

المؤسسة االنجيلية لمساعدة الشباب 

تلفون

االتحاد الدولي لخدمة هجرة الشباب في هالة

تلفون

ايميل

 

  

mailto:jmd-halle@internationaler-bund.de


 

  

 

 

إذا كنت بإنتظار طفل   

عند الحمل، تسأل العائالت نفسها العديد من األسئلة وأحياناً يكون هناك قلق وعدم ثقة أيضاً. في هذا الفصل تتعرف على 

أهم مراكز االلتقاء من اجل الحصول على الدعم واألستشارات 

استشارات الحمل ومشاكل الحمل   

االتصال بالعناوين المذكورة أدناه بشكل موثوق و)إذا أردت( . يمكنك  الحمل يمكن أن يثير العديد من األسئلة والشكوك.

بشكل مجهول )سّري(.

 

التواصل 

رابطة العمال الخيرية ) آفو (  جمعية مقاطعة هالة )جمعية مسجلة 
)

تلفون

ايميل  

صفحة االنترنيت

مركز )برو فاميليا( العائلي لألستشارات في 
 هالة 

تلفون

ايميل

صفحة انترنيت

 مركز قوس قزح ايريس 

 ايريس )جمعية مسجلة ( من اجل النساء والعائلة 

تلفون

ايميل

صفحة انترنيت

 الصليب االحمر األلماني 
جمعية مقاطعة هالة )جمعية مسجلة ( أرض 

منسفيلدر 

تلفون

صفحة 

انترنيت

 مركز المشورة االنجيلية 

تلفون 
 ايميل

صفحة انترنيت

 في هالة ) كاريتاس ( الرابطة اإلقليمية

 

تلفون

صفحة 
انترنيت 

mailto:schwangere-hal@awo-halle-merseburg.de
http://www.awo-halle-merseburg.de/
mailto:halle@profamilia.de
http://www.profamilia.de/
mailto:info@irisfamilienzentrum.de
mailto:beratung@irisfamilienzentrum.de
http://www.irisfamilienzentrum.de/
http://www.kv-halle-sk-ml.drk.de/
mailto:ev-beratungsstelle@kirchenkreis-halle-saalekreis.de
mailto:ev-beratungsstelle@kirchenkreis-halle-saalekreis.de
http://www.kirchenkreis-halle-saalekreis.de/
http://www.caritasverband-halle.de/


 

  

 

الرعاية أثناء الحمل وبعد الوالدة

أثناء الحمل وأيضا بعد الوالدة، األم والطفل يكونان بحاجة كبيرة للعناية، التعليم، والرعاية الطبية. خالل هذا الوقت، 

سيرافقك طبيب أمراض النساء الخاص بِك، و من الممكن عندما ترغبين ان ترافقِك أيضا قابلة . 

 طبيب نسائية 

 

يجب أن يتم فحصِك بشكل دوري من قبل طبيب أو طبيبة طوال فترة الحمل وبعد الوالدة أيضا لتطمئني وتتأكدي أنِك 

وتسمى هذة الفحوصات بالفحوصات الوقائية. سيتم وضع هذة النتائج في كتيب والذي سوف تحتاجينه حتى وطفلِك بخير . 

ة(. كما ويمكنِك العثور على عناوين أطباء أمراض النساء في منطقتِك موعد الوالدة ) وفي بعض األحيان الى ما بعد الوالد

 من خالل االنترنيت أو من خالل طبيبك العام. 

القابالت القانونية

 

ويمكن أيضاً إجراء بعض هذه الفحوصات مع قابلة. كما وأن التركيز الرئيسي للفحوصات عند القابلة الينصّب فقط على 

على إعطاء المشورة والمعلومات للمرأة . كما ويمكنِك مناقشة األسئلة حول الحمل والوالدة  الرقابة الطبية بل أيضا

والرضاعة الطبيعية مع القابلة.

قابالت العوائل يحصلن على مؤهٍل إضافي يمكنهم من خالله مرافقة ودعم العائالت حتى عيد ميالد الطفل األول. إذا كنِت 

سن االتصال بالقابلة الخاصة بالعائلة.في وضع صعب أو مجهد، فمن المستح

تحذير: القابالت وقابالت العوائل لديهن قوائم انتظار طويلة. إذا كنِت ترغبين بالحصول على دعم من القابلة فيجب عليِك 

االتصال والتسجيل في وقت مبكر.

التواصل

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

تلفون تلفون تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون

 

تلفون تلفون



 

  

 

تلفون تلفون تلفون

 

تلفون تلفون

 

تلفون

تلفون تلفون  تلفون

 

تلفون

 

تلفون تلفون

تلفون

قابلة عوائل

 

تلفون

قابلة عوائل

 

 تلفون

قابلة عوائل 

تلفون
قابلة عوائل

 

 تلفون
قابلة عوائل

 تلفون
قابلة عوائل

 المستشفيات ومراكز الوالدة 

لعيادات تتوفر العديد من الهذا الغرض  تفكري في المكان الذي تريدين أن تلدي طفلك فيه. يجب أنقبل أن تلدين طفلك، 

ومراكز الوالدة . خالل فترة الحمل لديِك الفرصة للتعرف على العيادات والمراكز مسبقاً وكما يمكنِك ملء بعض األوراق 

يتم رعايتك أنِت وطفلِك من قبل الممرضات  حيث دة تنتمي إلى مستشفى.عيادات الوال للتسجيل مع الموظفين هناك.

أيام في المشفى بعد والدة طفلك قبل أن تتمكني من العودة إلى المنزل  -على األغلب، تقضين  والقابالت واألطباء.

ودة إلى المنزل مباشرة بعد .وفي مراكز الوالدة  تعمل القابالت القانونية. في حاالت خاصة جداً يمكنك والدة طفلك والع

 الوالدة.

التواصل مع عيادات الوالدة 

 عيادة القدّيسة اليزبيث  والقدّيسة بربارا

تلفون

إيميل

صفحة انترنيت

عيادة جامعة مارتن لوثر في هالة فيتنبرغ لطب التوليد 
 والوالدة في كرولفيتز

تلفون

إيميل

صفحة 
األنترنيت

mailto:geburtshilfe@krankenhaus-halle-saale.de
http://www.geburtshilfe-halle.de/
mailto:geburtshilfe@uk-halle.de
http://www.medizin.uni-halle.de/kgr


 

  

 

التواصل مع مراكز الوالدة 

مركز والدة باوخ غيفول 

تلفون

إيميل

صفحة انترنيت

تسين مونده

نتلفو

إيميل

صفحة انترنيت

مركز والدة ليبينس ليشت 

تلفون

إيميل

صفحة 

انترنيت

مركو قوس قزح )روغن  مركز الوالدة في ايريس 
  بوغن(

تلفون

إيميل

صفحة انترنيت

mailto:praxis@bauchgefuehl-halle.de
http://www.bauchgefuehl-halle.de/
mailto:info@zehn-monde.de
http://www.zehn-monde.de/
mailto:info@geburtshaus-lebenslicht.de
http://www.geburtshaus-lebenslicht.de/
mailto:info@irisfamilienzentrum.de
http://www.irisfamilienzentrum.de/


 

  

 

الدعم المالي واالستحقاقات للعوائل 

اعتماداً على حالة المعشية الخاصة بك، يمكنك التقدم بطلب للحصول على  كثيراً ما تواجه األسر تحديات مالية كبيرة.

أن تحصل عليها األسر.في هذا الفصل، سوف تتعلم عن بعض المزايا التي يمكن  إعانات مختلفة.

لوالدين )إيلترن غيلد( لمالية ل  اإلعانة ا

 بإمكان جميع اآلباء تقديم طلب إعانة مالية للوالدين بعد الوالدة أو عند التبني في حالة : 

إذا كان الطفل يعيش عند األبوين  -

قليلة بسبب رعاية الطفل.إذا ما كان األب او/ و األم منذ وقت لم يذهبوا الى العمل او يعملون لساعات  -

 

 يمكن الحصول على نماذج ومعلومات إضافية من مركز المدينة في هاله.

التواصل

 
مجلس األعانة المالية للوالدين 

تلفون

إيميل

اوقات الدوام 

 الثالثاء 
 

 الخميس 

           

األطفال )كيندر غيلد(نفقة 

 

في بعض  سنة( الحصول على إعانة الطفل. كما يمكن -يحق لجميع األطفال الذين يعيشون في ألمانيا من عمر )

ويجب دائماً تقديم طلب في صندوق العائلة للحصول  .األحيان االستمرار في دفع استحقاقات األطفال الى ما بعد سن 

على إعانة الطفل.

التواصل 

صندوق العائلة في هالة  الخط الساخن لصندوق العائلة

 

 من االثنين الى الى الجمعة   : من 

الى
صندوق نفقة األطفال 

إيميل

http://www.halle.de/de/Rathaus-Stadtrat/Digitales-Rathaus/Dienstleistungen
http://www.halle.de/de/Rathaus-Stadtrat/Digitales-Rathaus/Dienstleistungen
mailto:familienkasse-sachsen-anhalt-thueringen@arbeitsagentur.de
mailto:familienkasse-sachsen-anhalt-thueringen@arbeitsagentur.de


 

  

 

نفقة األطفال اإلضافية )كيندر تسوشالغ(

 

اٍف نفقة الطفل اإلضافية إذا كان الدخل غير ك باإلضافة إلى نفقة الطفل، يمكن للوالدين أيضاً التقدم بطلب للحصول على

وأيضاً :

إذا مكان االطفال يعيشون عند الوالدين -

إذا كان الوالدان يحصالن على نفقة األطفال من أجل األطفال  -

إذا  كان ما يتبقى من دخل الوالدين أيضاً ضمن الحد األدنى والحد األقصى -

( أو االستحقاقات االجتماعيةالبطالة الثانية )أربايتس لوس غيلد  إذا كان ال يحق للوالدين الحصول على إعانة -

سنة  إذا كان الطفل أصغر من  -

إذا اكان الطفل غير متزوج  -

التواصل 

صندوق العائلة في هالة )فاميلين كاسه( الخط الساخن لصندوق العائلة

تلفون

  – الجمعة   -االثنين

صندوق نفقة األطفال )كيندر غيلد كاسه(

 إيميل 

إعانة السكن )فوهن غيلد( 

يمكن تقديم طلب إعانة سكن إذا لم يكن الدخل كافياً لدفع اإليجار.

 التواصل
)سوسيال آمت(

تلفون

اوقات الدوام

االثنين

الثالثاء

الجمعة

بطاقة )هالة باس ( للتخفيض 

مع بطاقة هالة باس، يحصل سكان مدينة هاله على دخول مخفض أو مجاني إلى مختلف المتاحف , األماكن الثقافية , 

( أو المساعدة االجتماعية يمكن طلب بطاقة هالة باس إذا تلقيت إعانة البطالة الثانية )أربايتس لوس غليد والمسابح.  

 )سوسيال هيلفه( أو مزايا طالب اللجوء

mailto:familienkasse-sachsen-anhalt-thueringen@arbeitsagentur.de
mailto:familienkasse-sachsen-anhalt-thueringen@arbeitsagentur.de


 

  

 

التواصل 

 

 السيدة ميرتينس 

 الغرفة 

 

تلفون

 

سلفة نفقة المعيشة 

ذا لم إ إذا كان أحد الوالدين يهتم لوحده بالطفل فمن حق الطفل الحصول على نفقة. والتي يجب على الوالد اآلخر أن يدفعها.

يحصل الطفل على نفقة، يمكن طلب سلفة إعالة إذا كان الطفل:

ولد في المانيا  -

إذا كان الطفل يعيش مع أحد الوالدين  -

لم يتم استالمها من الوالد اآلخر أو يستلمها  في بعض األحيان فقط -

سنة  إذا كان اصغر من  -

يكون أحد الوالدين يربي لوحده الطفل إذا:

كان منفصل عن الوالد االخر  -

كان من الواضح أن معظم المسؤولية من اجل تعليم الطفل تقع على عاتقه -

التواصل 

فريق سلفة نفقة المعيشة في هالة 

تلفون

اوقات الدوام 

الثالثاء 

الخميس

استشارات من اجل األستحقاقات األجتماعية 

 

يقدم لك مكتب الضمان االجتماعي ) سوسيال آمت( المساعدة في التقدم للحصول على هذه المزايا:

إعانة سكن / مساعدة سكن )فوهن غيلد( -

بطاقة تخفيض ) هالة باس ( -

الديون  -

قانون استحقاقات طالبي اللجوء -

إعادة الدخول إلى المهنة -

https://m.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/Telefonbuch/Mailkontakt/?Type=1&RecID=836&ReplicationsID=89711ec1-0686-466a-933c-a851641d0473


 

  

 

التواصل

تلفون

اوقات الدوام 

االثنين

الثالثاء
الخميس بعد اتفاق 

الجمعة  

كما يقدم لك مكتب الضمان االجتماعي المشورة بشأن األسئلة المتعلقة بما يلي:

التقاعد  -

العجز عن العمل  -

دعم إعادة االدمج في مهنة بسبب المرض أو اإلعاقة -

التواصل

تلفون

اوقات الدوام 

االثنين

الثالثاء
الخميس بعد اتفاق 

الجمعة  



 

  

 

 التربية والصحة

الحياة اليومية في العائلة يمكن أن تكون في بعض األحيان صعبة جداً أو مرهقة. يمكن للعوائل االتصال بمراكز االستشارة 

ذا كان األطفال إ بالتعليم وتنمية الطفل والشراكة. هناك يتلقون المعلومات التقنية والدعم في حل المشاكل.لألسئلة المتعلقة 

في كثير من األحيان يمرضون أو أنت تمرض أيضاً، يمكنك أيضاً التقدم بطلب للحصول على مساعدة من شركة التأمين 

الصحي الخاصة بك

لتربية خدمات العائلة وا

مراكز للمشورة التربوية في هاله )زالة(. كما يمكنك هنا الحصول على مساعدة من  الصعبة، تتوفر في الحاالت 

أخصائيين في علم االجتماع وعلم النفس في المواضيع التالية:

مشاكل النمو والسلوك لدى الطفل -

الصعوبات المدرسية -

مشاكل الشراكة، االنفصال، الطالق -

الحضانة  االسئلة المتعلقة بالتعامل وحق -

العنف المنزلي وخطر رعاية األطفال  -

التواصل 

مركز استشاري لألسر والشباب واألطفال -كاريتاس 

تلفون

إيميل

صفحة انترنيت

 مركز استشارة للتربيةآفو 

 

تلفون

إيميل

انترنيتصفحة 

 مركز قوس قزحايريس 
 ايريس جمعية مسجلة من اجل النساء والعوائل 

 

تلفون

إيميل

صفحة انترنيت

 مراكز استشارة اجتماعية برو فاميليا 

تلفون

صفحة انترنيت

المركز اإلنجيلي للمشورة في التعليم والزواج واألسرة والحياة

 

تلفون
 إيميل

صفحة انترنيت

mailto:familienberatung@caritasverband-halle.de
http://www.caritasverband-halle.de/
mailto:eb@awo-halle-merseburg.de
http://www.awo-halle-merseburg.de/
mailto:beratung@irisfamilienzentrum.de
http://www.irisfamilienzentrum.de/
mailto:ev.-beratungsstelle@kirchenreis-halle-saalekreis.de
http://www.kirchenkreis-halle-saalekreis.de/


 

  

 

   الطفلمعالجة   األم/ االب/ 

في كثير من األحيان يمكن أن تكون الحياة اليومية مرهقة للغاية للوالدين. كما أن الكثير من الجهد يجعل الناس مرضى. 

يمكن لطبيبك أن يصف لك وألوالدك عالجاً للتعافي. مع التقرير الطبي للطبيب، يمكنك التقدم بطلب للحصول على عالج 

التأمين الصحي الخاصة بك. كما أن العالج يتم في العيادة. يتضمن العالج العروض واألنشطة التي تساعد من شركة 

اآلباء واألطفال على التعافي والحصول على صحة جيدة.

 في هاله )زالة( هناك العديد من مراكز المشورة لمساعدتك في تقديم الطلب واختيار العيادات.

التواصل

النساء االنجيليات في المكتب االقليمي في وسط المانيا من 

اجل شفاء األمهات 

 

تلفون  

إيميل

جمعية الصليب األحمر األلماني في ساكسن أنهالت

تلفون

إيميل

رابطة كاريتاس للمدينة ومكتب العمادة هاله ومراكز 

المشورة

 

تلفون

إيميل

 مانسفيلدر الند  -زالة كرايس  –جمعية مناطق هاله 

 ومراكز مشورة العوائل والحوامل 

تلفون

إيميل

 مكتب االستشارات من اجل العالج في هالة 

تلفون

المكتب االستشاري االنجيلي 

تلفون

إيميل

مساعدة األسرة  والرعاية األسرية في حالة المرض

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في منزلك أو رعاية أطفالك ألسباب صحية، يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة منزلية 

هادة يمكنك التقدم بطلب إلى شركة التأمين الصحي تحتاج لذلك إلى شهادة من طبيبك بأنك تحتاج إلى دعم. مع هذه الش

 للحصول على مساعدة األسرة.

إذا كان لديك أية أسئلة، يرجى االتصال بطبيبك أو شركة التأمين الصحي مباشرة.

 

 

mailto:muettergenesung@ekmd.de
mailto:sozialarbeit@sachsen-anhalt.drk.de
mailto:kurberatung@caritasverband-halle.de
mailto:skb@kv-halle-sk-ml.drk.de
mailto:ev-beratungsstelle@jw-bauhof.de


 

  

 

لتعليم  لتربية وا ا

إذا  أطفالك والشباب.هنا تحصل على لمحة عامة عن مراكز المشورة المختلفة، والتي هي مهمة لآلباء واألمهات وكذلك 

كنت بحاجة إلى معلومات ومشورة حول الحضانة والمدرسة و دار الرعاية )الهورت( والتعليم. كما يمكن للشباب 

والمراهقين االتصال بخدمة هجرة الشباب.

رعاية الطفل في مدينة هاله

تم رعايته في الحضانة )الروضة(  أو عند من وقت الوالدة، يمكنك تسجيل طفلك عبر البوابة اإللكترونية لمدينة هالة لت

حتى إذا كنت ال  لذا أشهر وأحياناً أطول. كقاعدة عامة، يجب أن تتوقع فترة انتظار تبلغ حوالي  آباء للرعاية النهارية.

هالة مدينة  تقدم تريد إحضار طفلك إلى الحضانة حتى يبلغ من العمر سنة واحدة، فمن المفيد التسجيل في وقت مبكر جداً.

 المشورة بشأن البحث عن أماكن الحضانات.

 

يتم تعبئة طلبات التسجيل على مكان في الروضة عبر االنترنت على الموقع التالي: 

صل التوا

تلفون

صفحة انترنيت

اوقات الدوام 

الثالثاء

الخميس

 

تقديم المشورة  بلغات متعددة بشأن الحضانة والمدرسة والهورت  ومشاركة الوالدين

شبكة األباء من ذوي الخلفية المهاجرة ) المزا (نيمزا 

حول جميع األسئلة المطروحة والمشاكل المتعلقة بالحضانات والمدرسة و دار الرعاية النهارية )الهورت( ، يمكن للوالدين 

االتصال بمستشاري نيمزا. تتم االستشارات باللغات العربية واأللمانية والفرنسية والبرتغالية والفارسية والروسية 

تسجيل بشكل شخصي للحصول على استشارة شخصية أو كتابة بريد إلكتروني أو والفيتنامية واإلنجليزية. كما ويمكنك ال

الحضانات والمدرسة و يمكنك أيضا العثور على مزيد من المعلومات حول .االتصال باالستشاريين عبر تطبيق 

دار الرعاية النهارية )الهورت( ومشاركة الوالدين على موقع االنترنيت

التواصل

ألباء ذوي الخلفية المهاجرة )المزا(نيمزا شبكة ل

 

صفحة انترنيت

 ايميل 

https://www.halle.de/de/Verwaltung/Bildung/Elternportal/
http://www.kitawegweiser-halle.de/
http://www.nemsa.de/
mailto:nemsa@lamsa.de


 

  

 

التدريب المهني )آوسبيلدونغ( 

 المحدودة (ذات المسؤولية  المهاجرين والمهاجرات في التدريب المهني المزدوج )جمعية المزا و وشركة  ميدوو 

 يتم من خالل مستشاري ومستشارات المشروع يتم تعريف أولياء األمور على الطرق للدخول في المهن . 

سنة في بحثهم عن مكان للتدريب المهني أو الممارسة  و  المهاجرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين دعم 

 العملية.

 التواصل 

 

 المهاجرين والمهاجرات في التدريب المهني المزدوج ميدوو 

 

تلفون



 

  

 

الدعم في المشاكل وحاالت الطوارئ 

في الظروف المعيشية الصعبة )على سبيل المثال االنفصال أو البطالة أو المخاوف بشأن األطفال أو وفاة أحد األقارب( 

 تحتاج األسرة إلى الدعم.

أن تساعدك في حاالت مختلفة في حياتك. . في هذا الفصل نقدم مراكز المشورة التي يمكن

 

الخدمة االجتماعية العامة    

المشورة والدعم في المواقف الصعبة: تقدم الخدمة االجتماعية العامة )

حول أسئلة التربية والتطوير الخاصة بطفلك  -

توضيح وإدارة المشاكل الفردية والعائلية -

والتعايش األسريحاالت االنفصال والطالق في الزواج  -

أسئلة حول حق التعامل والحضانة -

أسئلة حول االستحقاقات االجتماعية -

حاالت الطوارئ الناجمة عن مرض أو وفاة أحد الوالدين -

األهتمام باألطفال والمراهقين  -

اوقات الدوام 

الثالثاء

الخميس

 وايضاً بعد االتفاق على موعد 

التواصل 

 شرق البالد الخدمة األجتماعية العامة في وسط / شمال 

تلفون

الخدمة األجتماعية العامة لالجانب القاصرين الغير 
مصحوبين  

تلفون

الخدمة األجتماعية العامة في سيلبر هوهه / اميندورف 

تلفون

الخدمة األجتماعية العامة في الجنول 

تلفون  

الخدمة األجتماعية العامة نيوشتاد / هايده 

تلفون

الخدمة األجتماعية العامة في الجنوب الغربي من نيوشتاد 

تلفون   

 



 

  

 

 معاون محكمة شؤون األحداث

(( استشارات، مرافقات، ودعم تقدم معاون محكمة شؤون األحداث )يوغند غيريشتس هيلفه 

. والتي تم رفع دعوى جنائية ضد احدهم  الى  لجميع المراهقين والشباب من سن 

التواصل
 معاون محكمة شؤون األحداث

 

تلفون    

اوقات الدوام 

االثنين
او بعد االتفاق على موعد 

االستشارة والمساعدة في العنف المنزلي 

العنف يمكن أن يؤثر على أي امرأة، بغض النظر عن المكان  النساء أكثر عرضة للعنف في منازلهن منه في الشوارع.

من المهم أن تطلب المساعدة والدعم من الخارج. مراكز المشورة تعمل  منه. لديك الفرصة لتغيير الوضع. الذي جاءت

 دون الكشف عن هويتك، مجانا وبمبدأ حر.

ن إذا كنت ترغب في ذلك، يمك هنا سوف يتم االستماع إليك، سوف تتلقى المشورة القانونية والمساعدة في ملء الطلبات.

ي هالة، ف لبحث معاً عن حلول لوضعك الشخصي، المستشارون اليفعلون شيء التريد أنت أن تفعله.في مركز المشورة ا

تتوفر مراكز التقاء مختلفة للتشاور. يمكن لألصدقاء أو األقارب أيضاً إجراء أول اتصال لك.

لقيام صرف على الفور. لإذا كنت أنت أو أطفالك في خطر شديد والوضع في المنزل يصبح صعباً للغاية، يجب عليك الت

بذلك، يمكنك االتصال بأحد األرقام:

تلفون   الشرطة

تلفون مأوى النساء في هالة   

تلفون مأوى النساء في 
ميرسبورج 

تلفون مركز التدخل 
لمساعدة األطفال والنساء في هالة 

األستشارة في هالة )زالة (للتواصل مع مراكز 

مركز التقاء واحد للمتضررين من العنف والمطاردة 
)مالتيزر(

كما و يركز مركز االلتقاء باألخص على الالجئين 
واألشخاص الذين يواجهون أوضاعاً صعبة

تلفون

 التدخل "العنف المنزلي والمطاردة" هالة ) آفو (وكالة 

تلفون

موبايل

إيميل

 مركز المشورة التابع لدار حماية المرأة

mailto:interventionsstelle@awo-halle-merseburg.de
mailto:interventionsstelle@awo-halle-merseburg.de


 

  

 

تلفون

إيميل

خدمات المشورة في حالة العنف باسم الشرف والزواج القسري أو باإلكراه )افو( -فيرا 

 

وإذا لزم األمر، فإنها تدعم  الزواج القسري والمقربين منهم. يقدم قسم "فيرا" نصائح مجهولة ومجانية وسرّية لضحايا

تطوير وجهات نظر جديدة وإجراءات المحاكم وتدريس دورات اللغة  وترافق األشخاص المتضررين في تنظيم سكن آمن،

واألطباء والمعالجين

التواصل

تلفون

موبايل

إيميل

اوقات الدوام

الى  من االثنين الى الجمعة  :

 

أماكن حماية المرأة 

 

دار حماية المرأة 

ن يمك الفردي.في دار حماية النساء، تجد النساء المتضررات من العنف وأطفالهن الحماية والمشورة الشخصية والدعم 

قبول المهاجرين الذين يحملون تصاريح إقامة. كما ان عنوان دار النساء مجهول وذلك من أجل حماية النساء واألطفال.

 التواصل 

تلفون

إيميل

دار الالجئات 

مصدومة من العنف أو تشعر بالتهديد في في دار النساء يتم قبول النساء المسافرات لوحدهن وأطفالهن , والتي تكون 

السكن المشترك. كما أن دار الالجئات على اتصال وثيق باألطباء ومراكز المشورة.

mailto:frauenschutzhaus@halle.de


 

  

 

التواصل

تلفون

موبايل

إيميل

تقديم المشورة للمتضريين من التمييز والعنف العنصري

 مركز المشورة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اليومي ) المزا (  إنتكنوتين 

أصلك أو جنسيتك أو دينك، فهذا هو التمييز العنصري. والتمييز محظور. أنت لديك حقوق إذا كنت تعامل بشكل سيء بسبب 

وبإمكانك الدفاع عن نفسك. في مركز استشارات انتكنوتين ، سيتم االستماع إليك و)إذا كنت ترغب( العمل معاً إليجاد 

 حلول. جميع االستشارات شخصية وسرية ومجانية.

التواصل

انتكنوتين )المزا(

تلفون

إيميل
واتس اب

 استشارات جّوالة للضحايا ) منظمة معاً (

أصلك أو دينك أو لون بشرتك أو موقفك السياسي، يمكنك الدفاع عن نفسك! المشورة إذا حدث لك موقفا فيه تعنيفاً بسبب 

 بنفسك. المتنقلة لضحايا العنف اليميني تستمع إليك وتدعمك في الخطوات التي تريد اتخاذها

 التواصل 

تقديم المشورة المتنقلة لضحايا العنف اليميني)منظمة معاً (

تلفون

موبايل

إيميل

واتس اب

mailto:ffh@dibomedia.de
mailto:entknoten@lamsa.de
mailto:opferberatung.sued@miteinander-ev.de


 

  

 

لثقافي عند الموت  المرافقات الجنائزية ذات االحساس ا  

إذا كنت قد فقدت أحد أفراد أسرتك وتريد الدعم في حزنك ، فإن مشروع "مرافقة الوداع ، وتعزيز الموارد" يقدم الدعم,  

لتوفير االحساس ثقافياً ولغوياً عند الحزن والوداع كما وأنها توفر مرافقة جنازئزية لألشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة , 

والضياع.

التواصل 

تلفون

tel:039150676949
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