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auslaenderbeauftragte@dresden.de :الربيد اإللكرتويّن

مكتب العمل الصحيف والعالقات العامة
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تليفاكس: 38 22 88 4 (51 03)
presse@dresden.de :الربيد اإللكرتويّن
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01001 درسدن

www.dresden.de

اهلاتف املركز ي للهيئة 115– حن ن نرحب باألسئلة

اإلنتاج اإلمجايّل:
الواكلة اإلعالنية أين فولف

الطبعة الثانية (احملدثة)، أغسطس 2016
إنهتاء التحرير: مايو 2015

ال دخول إىل مستندات إلكرتونية مشفرة.
املستندات اإللكرتونية ذات اخلامت اإللكرتون ي املؤهَّل

.www.dresden.de/kontakt ميكن تسلميها عرب اسمتارة طلب موجودة عىل الرابط
وتعترب هذه املادة االعالمية جزء ا من العمل العام لعامصة الوالية درسدن. وال ي مسح

باستخدامها يف الدعاية االنتخابية. لكن ميكن لألحزاب أن تستخدمها يف اعالم أعضاهئا.
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غالريي الرشق اجلديد
مجعية الثقافة الناشطة

Bautzner Straße 49, 01099 Dresden
Tel. 8 11 37 55

neue_osten@gmx.de
www.kulturaktiv.org

فريق األملان القادمني من روسيا
Pfotenhauerstraße 22/0104, 

01307 Dresden
Tel. 45 26 45 12

lmdr.dresden@googlemail.com
www.deutscheausrussland.de

الرابطة األقلميية لمُلبعدين والنازحني حديًثا
يف الوالية احلرة ساكسونيا

Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Tel. 82 12 27 30

www.vertriebene-in-sachsen.de

شبكة الرجال يف درسدن 
(مجعية مجسلة(

Schwepnitzer Straße 10, 01097 Dresden
Tel. 96 63 48

gesundheit@mnw-dd.de
www.maennernetzwerk-dresden.de

مركز مروة الرشبيين للثقافة والتعلمي
 (مجعية مجسلة( 

Marschnerstraße 2, 01307 Dresden
Tel. 4 86 17 38

kontakt@mkez-dresden.de
www.mkez-dresden.de

مجعية بولونيا مجعية مجسلة
c/o Krazewski Museum

Nordstraße 28, 01099 Dresden
Tel. 8 58 03 62, 2 84 29 83
info@polonia-dresden.de
www.polonia-dresden.de

  مجعية ”عامل واحد“ (مجعية مجسلة( 
Reisewitzer Straße/ Schillingstraße 7

01159 Dresden, Tel. 4 22 11 23
info@quilombo-dresden.de
www.quilombo-dresden.de

امجلعية الساكسونية الربيتونية  
 (مجعية مجسلة( 

معهد الدراسات الرومانية يف جامعة درسدن التقنية
01062 Dresden
Tel. 46 33 20 38

info@sachsen-bretagne.de
www.sachsen-bretagne.de

امجلعية السويرسية درسدن
 (مجعية مجسلة( 
c/o Tröster Tours

Fährstraße 3, 01279 Dresden
Tel. 2 51 58 76

info@troester-tours.de
www.schweizer-verein-dresden.de

جامعة درسدن التقنية، مركز إيطاليا
01062 Dresden
Tel. 46 34 20 58

italien-zentrum@tu-dresden.de

مجعية الفيتناميني يف درسدن
 (مجعية مجسلة( 

Gutzkowstraße 30, 01069 Dresden

مجعية التعاون مع أوروبا الرشقية للشباب
Kipsdorfer Straße 100, 01277 Dresden

Tel. 2 89 92 76
zmo-jugend@web.de, www.zmo-jugend.de

الرشقية أوروبا  مع  للتعاون  اإلقلميية   املنمظة 
درسدن

مركز OMNIBUS اإلبدايع
Berliner Straße 65, 01067 Dresden

Tel. 2 06 36 46
omnibusdd@gmail.com
www.zmo-omnibus.com
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 MEDEA مركز حصة النساء والفتيات
Prießnitzstraße 55, 01099 Dresden

Tel. 8 49 56 79
medea-dresden@gmx.de
www.medea-dresden.de

كوَرس INA املوسييق درسدن
Stephanienstraße 10, 01307 Dresden

Tel. 5 63 70 11, 0 17 32 97 86 95
ina-chor-dresden@gmx.de

www.ina-chor.de

املعهد الفرنيس يف درسدن
املركز الثقايف الفرنيّس

Kreuzstraße 6, 01067 Dresden
Tel. 4 82 18 91
Fax: 4 82 18 99

info.dresden@institutfrancais.de
www.institutfrancais.de/dresden

مجعية األصدقاء الدولية درسدن
c/o Grundbesitz Hellerau GmbH

Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden
Tel. 8 83 82 54

kontakt@internationalfriends.de
www.internationalfriends.de

مجموعة السيدات الدولية
info@ilg-dresden.de
www.ilg-dresden.de

مجعية احلدائق العاملية يف درسدن (مجعية 
مجسلة( 

Erlenstraße 9, 01097 Dresden
info@gaerten-ohne-grenzen.org
www.gaerten-ohne-grenzen.org

املركز اإلساليم يف درسدن (مجعية مجسلة(
Flügelweg 8, 01157 Dresden

Tel. 1 60 88 02
info@izdresden.de
www.izdresden.de

مجعية يوهان صالة املدينة
Vereinshaus Aktives Leben

Dürerstraße 89, 01307 Dresden
Tel. 50 19 31 60

verein@johannstadthalle.de
www.johannstadthalle.de

امللتىق الثقايف يوهانشتدير (مجعية مجسلة(
Elisenstraße 35, 01307 Dresden

Tel. 4 47 28 23
kontakt@johannstaedterkulturtreff .de

www.johannstaedterkulturtreff .de

مجعية النساء الهيوديات درسدن (مجعية 
مجسلة(

Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Tel. 0 17 05 23 12 26

elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

مجعية اكما درسدن (مجعية مجسلة(
c/o Literaturhaus Villa Augustin
Antonstraße 1, 01097 Dresden

kama-dresden@riseup.net
www.kama-dresden.org

مركز األطفال واآلباء ”Kolibri“ مجعية مجسلة   
Ritzenbergstraße 3, 01067 Dresden

Tel. 2 06 84 41
info@kolibri-dresden.de
www.kolibri-dresden.de

KIW-Gesellschaft. e. V.
مجعية الثقافة واهلندسة والعمل

Bautzner Straße 20 HH, 01099 Dresden
Tel. 2 79 76 62

kiw_dd@arcor.de
www.kiw-dresden.de

مجموعة االتصال للجوء (مجعية مجسلة( 
Emerich-Ambros-Ufer 42, 01159 Dresden

koga@posteo.de
www.kontaktgruppeasyl.blogsport.de
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امجلعية األملانية الربيطانية (مجعية مجسلة(
Martin-Luther-Straße 25, 01099 Dresden

Tel. 0 17 82 86 43 93
info@dbg-dresden.org
www.dbg-dresden.org

امجلعية البلغارية األملانية درسدن (مجعية 
مجسلة(

Budapester Straße 49, 01069 Dresden
info@dbg-dresden.com
www.dbg-dresden.com

امجلعية اإلرسائيلية األملانية (مجعية مجسلة(
مجموعة معل درسدن

Eibauer Straße 26, 01324 Dresden
Tel. 4 60 48 88, dresden@digev.de

امجلعية اليابانية األملانية - ساكسونيا يف 
درسدن

املقر اإلقليمي درسدن
Buchenstraße 10k, 01458 Ottendorf-Okrilla

Tel. (03 52 05) 7 14 97
info@djgs-dresden.de
www.djgs-dresden.de

امجلعية البولندية األملانية - ساكسونيا
 (مجعية مجسلة(

c/o Kraszewski-Museum
Nordstraße 28, 0 10 99 Dresden

post@dpg-sachsen.de
www.dpg-sachsen.de

املعهد الثقايف األملاين الرويس (مجعية مجسلة( 
Zittauer Straße 29, 01099 Dresden

Tel. 8 0141 60
drkidresden@drki.de

www.drki.de

الرابطة األملانية السورية (مجعية مجسلة( 
Weistropper Straße 9, 01665 Klipphausen

Tel. (03 52 04) 6 01 66
vorstand@dsvb.de

www.dsvb.de

امجلعية االملانية - التونسية (مجعية مجسلة(
Forststraße 35, 01099 Dresden

Tel. 0 17 27 03 16 49
dtg-dresden@versanet.de

www.deutsch-tunesische-gesellschaft.de

اجلالية اإلسالمية الرتكية DITIB يف درسدن
(مجعية مجسلة(

Hühndorfer Straße 14, 01157 Dresden
Tel. 65 39 17 10

yuso@gmx.de, info@ditib.de
www.ditib.de

معهد رشق أوروبا درسدن (مجعية مجسلة(
Postfach 32 01 17, 01014 Dresden

Tel. 41 74 66 61
info@doi-online.org, www.doi-online.org

مجعية درسدن لالندماج االجمتايع
لالجئني والنازحني

Lingnerallee 3, 01069 Dresden
(Eingang Nord, 3. OG, Raum 3.301)

Tel. 4 84 38 03
Fax: 4 84 38 05

viaa.dd@t-online.de, www.convectus.de

FORMID e. V.
منتدى امجلعية اإلندونيسية يف درسدن

Radeberger Straße 127a, 01099 Dresden
Tel. 5 01 42 94

Mhd-ichwan@yahoo.com
formidev.blogspot.com

فرانكوفونية درسدن (مجعية مجسلة(
Lotzdorferstraße 5, 01454 Radeberg

mail@francophonie-dresden.de
www.francophonie-dresden.de

رابطة دمع النساء درسدن
Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden

Tel. 2 02 69 12
post@frauenfoerderwerk.de

www.frauenfoederwerk.de
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خدمة الشبيبة املهاجرة  لملهاجرين واملهاجرات 
دون سن 27 عاًما

رابطة اكريتاس درسدن/ مجعية مجسلة
Caritasverband Dresden e. V.

Schweriner Straße 27, 01067 Dresden
Tel. 4 98 47 46, 4 98 47 42, 4 98 47 45,

4 98 47 26
فاكس 46 47 98 4

jmd@caritas-dresden.de
www.caritas-dresden.de

حماور االستشارات:
املشورة حول املدرسة والتأهيل والدراسة  ■

واملسائل االجمتاعية  
املشورة حول الدمع اللغوّي ودورات تعلمي اللغة  ■

املساعدة يف االعرتاف بالهشادات املدرسية  ■
األجنبية واملؤهالت املهنية  

الدمع يف املسائل الخشصية واألرسية  ■
عند احلاجة تمت اإلحالة إىل هيائت أخرى  ■

متخصصة  
محاية األطفال والشباب  ■

اللغات: الروسية، االجنلزيية، العربية

مواعيد املقابلة: امخليس واملواعيد حسب االتفاق،
املشورة حول اللغة واملدرسة: الثالثاء من الساعة 14

إىل 15.30

مجعيات ومبادرات

AFROPA e. V.
;Martin-Luther-Straße 21, 01099 Dresden

Tel. 56 35 58 82
chaimite@afropa.org, Verein@Afropa.org

www.afropa.org

النادي الثقايف العريب
c/o Aslan Kamali

Helmholtzstraße 14 (Zi. 101
 01069 Dresden

Tel. 01 76 70 74 15 47
Alnadi@web.de

امجلعية الثقافية األيبريية – األمريكية / مجعية 
مجسلة 

c/o Mercedes Moraiz
Bischofsweg 74, 01099 Dresden

Aci74@hotmail.com

جملس األجانب درسدن (مجعية مجسلة(
Heinrich-Zille-Straße 6, 01219 Dresden

Tel. 4 36 37 24
info@auslaenderrat.de

www.auslaenderrat-dresden.de

امللتىق النسايئ متعدد الثقافات
Elisenstraße 35, 01307 Dresden

Tel. 3 07 09 69
familien@auslaenderrat.de

www.auslaenderrat-dresden.de

اجلرس / مؤسسة - موست
Brücke/Most-Stiftung

Reinhold-Becker-Straße 5, 01277 Dresden
Tel. 43 31 40

info@bmst.eu
www.bruecke-most-stiftung.de

املركز األملاين الصيين (مجعية مجسلة(
Postfach 20 27 27, 01193 Dresden

Tel. 4 59 34 63
mail@zhongdezhongxin.de
www.zhongdezhongxin.de

نادي سانت بطرسربج (مجعية مجسلة( 
Hechtstraße 32, 01097 Dresden

Tel. 8 04 89 89
club-spb@web.de
www.club-spb.de

DAMF
دورات اللغة األملانية، اللجوء، اهلجرة

Antonstraße 13, 01097 Dresden
damf-dd@gmx.de
damf.blogsport.de
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فريق ”األملان القادمون من روسيا“
مجعية مجّسلة املركز االستشاري للهجرة لملهاجرين 

البالغني
Pfotenhauerstraße 22/0104

01307 Dresden
Tel. 3 11 41 27, Fax 3 11 41 27

b.matthes@lmdr.de

حماور االستشارات:
املشورة الفردية لملهاجرين بدًءا من سن 27  ■

عاًما أو يف حالة مشلكة خاصة بالبالغني  
اإلحالة إىل اهليائت املتخصصة وامجلعيات  ■

واملنمظات  
الرعاية الرتبوية االجمتاعية أثناء دورة االندماج  ■

اللغات: الروسية، االجنلزيية

مواعيد املقابلة: االثنني، امخليس من الساعة 13 إىل
الساعة 17 وحسب اتفاق عىل املواعيد

مركز املعلومات املسكوين يف درسدن/ مجعية 
مجسلة

 “Cabana” املركز االستشاري لملهاجرين البالغني
Kreuzstraße 7, 01067 Dresden

Tel. 4 92 33 62, 4 92 33 67
Fax 4 92 33 60

oeiz@infozentrum-dresden.de

حماور االستشارات:
املشورة واملرافقة أثناء معلية االندماج يف أملانيا  ■

املشورة االجمتاعية والنفسية  ■
معلوماٌت حول عروض االندماج وخدماته  ■

اللغات: اإلجنلزيية، الروسية، الربتغالية، العربية،
الفارسية، التشيكية، اهلولندية

مواعيد املقابلة: االثنني من الساعة 10 إىل الساعة 17، 
الثالثاء من الساعة 13 حىت الساعة 17، األربعاء من 
الساعة 14 إىل الساعة 17، امخليس من الساعة 14 
إىل الساعة 17، امجلعة من الساعة 10 إىل الساعة 

13 وحسب االتفاق املسبق 

املجلس الساكسويّن لالجئني (مجعية مجسلة(
Dammweg 5, 01097 Dresden

Tel. 87 45 17 10
info@saechsischer-fluechtlingsrat.de
www.saechsischer-fluechtlingsrat.de

يقدم مركز الالجئني الساكسويّن  
Sächsische Flüchtlingsrat e. V.

املشورة لطاليب اللجوء واألخشاص ذوي وثيقة المساح. 
واملتعلقة  االجمتاعية  املسائل  عىل  املشورة  تنحسب 
تعلمي  دورات  يف  االندماج  عىل  وأيًضا  اللجوء  بقانون 

األملانية ويف سوق العمل.

اللغات: اإلجنلزيية، الفرنسية، اإليطالية، اهلولندية،
العربية، الفارسية (الدارية، الطاجيكية)، الرتكية،

األذربيجانية، األوزبكية، الرتمكانية، التتارية،
الكردية، األوردية.

مواعيد املقابلة: الثالثاء واألربعاء من الساعة 11 إىل
، الساعة 15 ، وامجلعة من الساعة 11 إىل الساعة 13

واالثنني وامخليس حسب اتفاق مسبق
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مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات

جملس األجانب درسدن (مجعية مجسلة(
Heinrich-Zille-Straße 6, 01219 Dresden

Tel. 4 36 37 23, 4 36 37 24
Fax 4 36 37 32

beratung@auslaenderrat.de
www.auslaenderrat-dresden.de

حماور االستشارات:
االستشارات العامة، االستشارات االجمتاعية  ■

االستشارات حول مسائل اللجوء  ■
االستشارات عرب حمامني قانونيني  ■

اللغات: األذربيجانية، االجنلزيية، الروسية، الرتكية

مواعيد املقابلة: االثنني، الثالثاء، األربعاء، امجلعة:
من الساعة 10 إىل الساعة 16

AWO Sonnenstein gGmbH
املركز االستشاري للهجرة لملهاجرين البالغني

Prohliser Allee 10, 01239 Dresden
Tel. 2 88 19 99
Fax 2 72 90 86

migration@awo-sonnenstein.de
www.awo-sonnenstein.de

حماور االستشارات:
املشورة واملرافقة يف الشؤون االجمتاعية  ■

واملهنية واملؤسساتية والخشصية  
اإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة  ■

الرعاية الرتبوية االجمتاعية أثناء دورات االندماج  ■

اللغات: الروسية، اإلجنلزيية، البلغارية، الرصبية
الكرواتية، األوكرانية

، مواعيد املقابلة: االثنني من الساعة 9 إىل الساعة 12
الثالثاء من الساعة 9 إىل الساعة 12 ومن الساعة 13

إىل الساعة 18، األربعاء حسب اتفاق مسبق

Caritasverband für Dresden e. V.
مركزاكريتاس االستشاري هلجرة املهاجرين 

البالغني
Schweriner Straße 27, 01067 Dresden

Tel. 4 89 47 15, Fax 4 98 48 15
mbe@caritas-dresden.de
www.caritas-dresden.de

حماور االستشارات:
املشورة واملرافقة والدمع يف الشؤون االجمتاعية  ■

واألرسية والخشصية  
اإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة واهليائت  ■

واملؤسسات  
الرعاية الرتبوية االجمتاعية أثناء دورات االندماج  ■

اللغات: الروسية، االجنلزيية

مواعيد املقابلة: الثالثاء من الساعة 9 إىل الساعة
11:30 ، ومن الساعة 15 إىل الساعة 18 ، امخليس

حسب اتفاق مسبق

مجعية درسدن لالندماج املجمتيع
لألجانب واملهاجرين /مجعية مجّسلة

Lingnerallee 3, 01069 Dresden
(Nordeingang, 3. OG, Zi. 3.301)

Tel. 4 84 38 03
Fax 4 84 38 05

ViAA.DD@t-online.de
www.convectus.de

حماور االستشارات:
االستشارات العامة، االستشارات االجمتاعية،   ■

واملرافقة  
التوسط واملرافقة من جانب حمامني قانونيني  ■

التوسط لتقدمي املشورة حول بدء العمل اخلاص  ■

اللغات: الفيتنامية، الروسية، العربية، الفرنسية، الفونية،
اإلسبانية، اإلجنلزيية

مواعيد املقابلة: االثنني، األربعاء، امجلعة من
الساعة 9 إىل الساعة 17، الثالثاء من الساعة 13

إىل الساعة 16
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القنصل الفخري لدولة ليتوانيا
Königsbrücker Straße 61, 01099 Dresden

Tel. 81 40 60
info@konsulatlitauen.de

القنصلية الفخرية لدولة لوكمسبورغ
Hohe Straße 12, 01069 Dresden

Tel. 4 70 09 16
konsulat@heckschen.vandeloo.de

القنصل الفخري لدولة هولندا
Palaisplatz 3, 01097 Dresden

Tel. 8 04 05 20, nlgov.dd@canaletto.net

القنصل الفخري لدولة المنسا
An der Frauenkirche 12, 01067 Dresden

Tel. 4 81 70 40
oesterreich@honorarkonsulat-dresden.de

القنصل الفخري لدولة بمنا
 Prager Straße 8a, 01069 Dresden

 Tel. 32 01 97 08
honorarkonsul@gmx.de

القنصل الفخري مجلهورية الفلبني
Königstraße 9, 01097 Dresden

Tel. 8 00 00 91

القنصل الفخري مجلهورية بولندا
 Terminal Ring 11, 04435 Flughafen Leipzig/Halle

Tel. (03 41) 2 24 10 20
honorarkonsulat-polen-sachsen@mdf-ag.com

القنصلية الروسية العامة
Turmgutstraße 1, 04155 Leipzig

 Tel. (03 41) 5 85 18 76
rusgenkon_leipzig@t-online.de

القنصلية الفخرية لدولة السويد
 c/o IHK Leipzig

 Goerdelerring 5, 04109 Leipzig
 Tel. (03 41) 3 08 51 10

pl@schwedenkonsulat.com

القنصلية السويرسية
Könneritzstraße 11, 01067 Dresden

 Tel. (03 51) 43 83 29 90
dresden@honrep.ch

القنصل الفخري مجلهورية سلوفانيا
An der Frauenkirche 1, 01067 Dresden

Tel. 8 21 26 40
hkslowenien@konsulat-dresden.com

القنصلية الفخرية ململكة إسبانيا
Neumarkt 12, 01067 Dresden

Tel. 40 35 06 10
info@honorarkonsulat-spanien.de

القنصلية الفخرية مجلهورية رسيالناك
 Messe-Allee 2, 04356 Leipzig

 Tel. (03 41) 9 26 55 73
Konsulat-Leipzig@web.de

القنصلية الفخرية مجلهورية جنوب إفريقيا
Bautzner Straße 113, 01099 Dresden

Tel. 5 63 34 70

القنصلية العامة للجمهورية التشيكية
Erna-Berger-Straße 1, 01097 Dresden

 Tel. 65 56 70
dresden@embassy.mzv.cz

القنصلية الفخرية مجلهورية املجر
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

Tel. 4 64 04 01

القنصلية العامة للواليات املتحدة األمريكية
 Wilhelm-Seyfferth-Straße 4, 04107 Leipzig

Tel. (03 41) 21 38 40
LeipzigUSConsulate@state.gov
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عامصة الوالية درسدن،
Bürgermeisteramt

قسم الشؤون األوروبية والدولية
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Tel. 4 88 21 40
europa@dresden.de

www.dresden.de/europa

عامصة الوالية درسدن
هيئة النظام العام
قسم شؤون األمان

قسم هيئة تراخيص املركبات
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden

Tel. 4 88 80 08
kfz-zulassung@dresden.de

www.dresden.de

مجعية املستأجرين يف درسدن وحميطها
Fetscherplatz 3, 01307 Dresden

Tel. 86 64 50
info@mieterverein-dresden.de
www.mieterverein-dresden.de

مجعية مساعدة الضحايا يف ساكسونيا
Heinrichstraße 12, 01097 Dresden

Tel. 8 01 01 39
dresden@opferhilfe-sachsen.de

www.opferhilfe-sachsen.de

مجعية RAA ساكسونيا - تقدمي املشورة 
للضحايا

Bautzner Straße 45, 01099 Dresden
opferberatung.dresden@raa-sachsen.de

www.raa-sachsen.de

مركز املسهتلكني يف ساكسونيا
املركز االستشاري يف درسدن

Fetscherplatz 3, 01307 Dresden
Tel. 4 59 34 84

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

القنصليات

القنصل الفخري ململكة الدمنارك
Güntzplatz 5, 01307 Dresden

Tel. 45 51 00 08
Honorarkonsul.dk.hoof@

ostsaechsischesparkasse-dresden.de

القنصلية الفخرية مجلهورية اإلكوادور
Neumarkt 12, 01067 Dresden

Tel. 40 35 06 10
info@honorarkonsulat-ecuador.de

القنصلية الفخرية مجلهورية إيطاليا
Augsburger Straße 3, 01309 Dresden

Tel. 4 44 44 88
consolato@consonordresda.de

القنصل الفخري للرأس األخرض
Königstraße 5, 01097 Dresden

Tel. 8 19 27 00

القنصل الفخري مجلهورية اكزاخستان
Loschwitzer Straße 15, 01309 Dresden

Tel. 3 12 15 60

القنصل الفخري مجلهورية كوريا
Königstraße 1, 01097 Dresden

Tel. 80 09 80, notar@hollenders.de

القنصلية الفخرية مجلهورية كرواتيا
Leubnitzer Straße 30, 01069 Dresden

Tel. 41 74 66 67
konsulat@honorarkonsulat-kroatien.de

القنصلية العامة الفخرية لململكة الرنوجيية
Braunstraße 7, 04347 Leipzig

Tel. (03 41) 4 43 20 60
office@norwegischer-honorarkonsulleipzig.

de
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ملتىق دار الصحافة
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden

Tel. 48 64 27 40
Treffpunkt.Dresden@dd-v.de

www.abo-sz.de/sz-treffpunkte

Karstadt يف SZ خدمة جحز تذاكر
Prager Straße 12, 01069 Dresden

Tel. 8 61 16 50
info@sz-ticketservice.de
www.sz-ticketservice.de

عامصة الوالية درسدن
مفوضة شؤون االندماج واألجانب
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Tel. 4 88 21 31
Auslaenderbeauftragte@dresden.de

www.dresden.de/auslaenderbeauftragte

عامصة الوالية درسدن
املنشآت الرياضية ذات اإلدارة اخلاصة
Freiberger Straße 31, 01067 Dresden

Tel. 4 88 16 01
sport@dresden.de, www.dresden.de/sport

امجلعية الرياضية يف درسدن (مجعية مجسلة(
مكتب اإلدارة

Bodenbacher Straße 154, 01277 Dresden
Tel. 2 12 38 30

info@ksb-dresden.de, ssb-dresden.de

مراكز االستشارات
لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشباب

قسم دمع األطفال والشباب والعائالت
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Tel. 4 88 46 41
kjf@dresden.de

www.dresden.de

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشباب

خدمة املعلومات للشباب
Waisenhausstraße 8/Ecke Prager Straße

01067 Dresden*
Tel. 4 84 87 15, 4 97 66 84

info@jugendinfoservice.de
www.jugendinfoservice-dresden.de

خدمة الشبيبة املهاجر انظر صفحة 57

متفرقات
هيئة التدخل والتنسيق .D.I.K - هيئة التدخل 

والتنسيق ملاكحفة العنف املزنيّل/العنف يف 
النطاق االجمتايّع القريب يف درسدن

Fröbelstraße 55, 01159 Dresden
Tel. 8 56 72 10

dik@fsh-dresden.de
www.fsh-dresden.de

مراكز االستشارات
لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55

عامصة الوالية درسدن،
دائرة الشؤون االجمتاعية

قسم االتصاالت واملعلومات اخلاصة مبجموعات
(KISS( املساعدة الذاتية

Ehrlichstraße 3, 01067 Dresden
Tel. 2 06 19 85

kiss-dresden@t-online.de
www.dresden.de/selbsthilfe

معلومات اتصال أخرى مهمة

عامصة الوالية درسدن،
جملس األجانب واإلندماج

PF 12 00 20, 01001 Dresden
www.dresden.de/auslaenderbeirat
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مرسح كباريه درسدن
„Die Herkuleskeule” GmbH

Sternplatz 1, 01067 Dresden*
Tel. 4 92 55 55

kasse@herkuleskeule.de
www.herkuleskeule.de

ستوديو ممين يف مرسح أوغسطس
im AUGUST Theater

Bürgerstraße 63, 01127 Dresden
Tel. 32 37 15 28

mimenstudio@gmx.com
www.mimenstudio.de

دور األوبرا الوطنية الساكسونية يف درسدن
دار أوبرا زميرب درسدن

Theaterplatz 2, 01067 Dresden
Tel. 4 91 17 05

bestellung@semperoper.de
www.semperoper.de

اوبريت مدينة درسدن
*Pirnaer Landstraße 131, 01257 Dresden

Tel. 20 79 90
info@staatsoperette-dresden.de
www.staatsoperette-dresden.de

مرسح مدينة درسدن 
theater oben

Theaterstraße 2, 01067 Dresden
Tel. 4 91 35 55

info@staatsschauspiel-dresden.de
www.staatsschauspiel-dresden.de

مرسح املجمتع
An der Dreikönigskirche 1a, 01097 Dresden

Karten-Tel. 8 03 68 10
bestellung@societaetstheater.de

www.societaetstheater.de

املرسح العامئ - رشكة بريتل درسدن
Terrassenufer an der Augustusbrücke

عند ّضّفة املُدّرجات قريبًا من جرس أوغسطس
Dresden 01067

Tel. 4 96 94 50, www.theaterkahn-dresden.de

مرسح الشبيبة
*Meißner Landstraße 4, 01157 Dresden

Tel. 42 91 20
service@tjg-dresden.de, www.tjg-dresden.de

مرسح حاكيات ألف ليلة وليلة ،ش.ذ.م.م. 
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden

Tel. 4 95 10 01
yenidze@1001maerchen.de

www.1001maerchen.de

رشكة تسويق درسدن ش.ذ.م.م.
Messering 7, 01067 Dresden

Tel. 50 17 30
info@marketing.dresden.de

www.dresden.de/dmg.de

شباك بيع تذاكر احلفالت يف فلورينتينوم
Ferdinandstraße 12, 01069 Dresden 

(Prager Straße/Trompeterstraße)
Tel. 8 66 60 11

info@konzertkasse-dresden.de
www.konzertkasse-dresden.de

شباك بيع التذاكر يف غالريي شيلر
Loschwitzer Straße 52a (Am Schillerplatz),

01309 Dresden
Tel. 31 58 70

info@konzertkasse-dresden.de
www.konzertkasse-dresden.de

 SaxTicket بطاقة ساكس
Königsbrücker Straße 55, 01099 Dresden

Tel. 8 03 87 44
saxticket@web.de
www.saxticket.de
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مركز زبائن  وخدمات رشكة مواصالت درسدن
  DVB املسامهة

مركز خدمة زبائن DVB يف ميدان بوست بالتز
Postplatz 1, 01067 Dresden

Tel. 8 57 10 11
service@dvbag.de, www.dvb.de

مركز خدمة DVB يف موقف ”ألربت بالتز“ 
خطوط الرتام 3 و 6 و 7 و 8 و 11

مركز خدمة DVB يف موقف ”حمطة القطارات
الرئيسية”

خطوط الرتام 3 و 7 و 8 و 10 وأيًضا خط حافلة
رمق 66، وموقف ”حمطة القطارات الرئيسية المشال“

خطوط الرتام 3 و 7 و 8 و 9 و 11

 “Pirnaischer Platz” يف موقف DVB مركز خدمة
خطوط الرتام 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 12

وخطوط احلافلة أرقام 62 و 75

 “Prager Straße” يف موقف DVB مركز خدمة
خطوط الرتام 8 و 9 و 11 و 12 وخط احلافلة رمق 62

خدمة االستقبال يف املبىن اإلداري لرشكة 
 DVB مواصالت درسدن

Trachenberger Straße 40, 01129 Dresden
مالحظة: هنا ُتباع فقط التذاكر العادية.

مركزالسفريات بالقطار األملاين  
درسدن – حمطة القطارات الرئيسية

Wiener Platz 4, 01069 Dresden
www.bahn.de

مركز السفريات بالقطار األملاين  
درسدن – نويشتادت

Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden
www.bahn.de

مطار درسدن
Flughafen Dresden GmbH

Flughafenstraße, 01109 Dresden
Tel. 88 10, www.dresden-airport.de

خط املواصالت اإلقلميية درسدن
مركز خدمة رشكة املواصالت اإلقلميية درسدن

يف حمطة القطارات الرئيسية (املدخل من شارع
Bayrische Straße, 01069 Dresden

Tel. 4 92 13 57
service@rvd.de, www.rvd.de

رشكة املالحة الهنرية الساكسونية ش.ذ.م.م & 
ش رشكة كونيت لملالحة يف هنر إلبه

Terrassenufer 2, 01067 Dresden
Tel. 86 60 90

info@saechsische-dampfschiffahrt.de
www.saechsische-dampfschiffahrt.de

عامصة الوالية درسدن
هيئة النظام العام
قسم شؤون اآلمان

هيئة تراخيص القيادة
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden

Tel. 4 88 80 60
fuehrerscheinstelle@dresden.de

www.dresden.de

املؤسسات الثقافية وشبابيك البيع املسبق

مرسح بوليفارد درسدن
Maternistraße 17, 01067 Dresden

Tel. 2 63 53 50
info@boulevardtheater.de
www.boulevardtheater.de

مرسح الكوميديا درسدن
Freiberger Straße 39, 01067 Dresden

Tel. 86 64 10
kasse@comoedie-dresden.de

www.comoedie-dresden.de

كباريه بريشكه & شوخ درسدن
Wettiner Platz 10, o1067 Dresden

(Jahnstraße املدخل من شارع يان)
Tel. 4 90 40 09

www.kabarett-breschke-schuch.de
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امجلعية األقلميية لملهن احلرة يف ساكسونيا
(مجعية مجسلة(
اهليئة االستشارية

Bertold-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden
4. Etage, Tel. 31 99 30 30

info@lfb-sachsen.de, www.lfb-sachsen.de

مركز IQ لتأسيس األمعال احلرة يف درسدن
Weißeritzstraße 3 (Yenidze), 01067 Dresden

Tel. 43 70 70 40
gruendung@exis.de

www.exis.de/Informationen

واكلة العمل انظر صفحة 42
مكتب العمل درسدن انظر صفحة 42

عامصة الوالية درسدن، قسم اإلعانات االجمتاعية،
قسم المشال/مجموعات األخشاص ذوي اإلحتياجات 

اخلاصة، قسم
الغرب/الوسط/اجلنوب، قسم الرشق،

انظر صفحة 42

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشؤون االجمتاعية

Junghansstraße 2, 01277 Dresden
sozialamt@dresden.de

قسم إعانات االندماج
Sachgebiet Eingliederungsleistungen

Tel. 4 88 49 51, www.dresden.de

قسم اهلجرة
Tel. 4 88 14 41, www.dresden.de/asyl

دائرة التقاعد األملانية - أملانيا الوسىط
Holbeinstraße 1, 01307 Dresden
Tel. 4 45 70, service@drv-md.de

احلياة يف درسدن
مراكز االستشارات

لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55

مركز استشارة املَدينني

العمل والتعمل يف درسدن (مجعية مجسلة(
مركز استشارة املدينني

Fetscherstraße 111, 01307 Dresden
Tel. 4 41 40 04

schuldnerberatung@ald-dresden.de

AWO زوننشتاين ش.ذ.م.م
مركز استشارة املدينني

Leipziger Straße 97, 01127 Dresden
Tel. 8 58 81 18

sb.pieschen@awo-sonnenstein.de

AWO زوننشتاين ش.ذ.م.م
مركز استشارة املدينني

Herzberger Straße 24/26, 01239 Dresden
Eingang von Prohliser Allee 33

Tel. 2 72 90 84
sb.prohlis@awo-sonnenstein.de

AWO زوننشتاين ش.ذ.م.م
مركز استشارة املدينني

Kesselsdorfer Straße 106, 01169 Dresden
Tel. 50 08 37 37

sb.gorbitz@awo-sonnenstein.de

رابطة اكريتاس يف درسدن
مركز استشارة املدينني

Schweriner Straße 27, 01067 Dresden
Tel. 4 98 47 15

schuldnerberatung@caritas-dresden.de

مجعية شرتيزن بنتاكون اخلريية 
مركز استشارة املدينني

Schandauer Straße 60, 01277 Dresden
Tel. 3 12 24 14
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التأهيل والعمل وتوفري سبل 
الرزق

واكلة العمل يف درسدن
Henriette-Heber-Straße 6, 01069 Dresden

für Arbeitnehmer - kostenfrei
Tel. 0 80 04 55 55 00

für Arbeitgeber - kostenfrei
Tel. 0 80 04 55 55 20

dresden@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/dresden

املاكتب االستشارية للشباب العاطلني عن العمل
والباحثني عن فرصة للتأهيل

مؤسسة AWO ملساعدة األطفال والشباب
خمزن (صندوق) الوظائف

Bürgerstraße 68, 01127 Dresden
Tel. 4 27 89 20

info33@awo-kiju.de, jl@junge-jobs.de
www.junge-jobs.de

رشكة INT ش.ذ.م.م 
 “Kompass Job-in-Club” اهليئة االستشارية

Herzberger Straße 22, 01239 Dresden
Tel. 43 88 89 22

 kompass_dresden@gmx.de
www.daa-dresden.de

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشباب

 “Lehrlauf” اهليئة االستشارية
Marienstraße 20, 01067 Dresden

Tel. 4 81 00 33
beratungsstelle@lehrlauf-dresden.de

www.dresden.de/lehrlauf

مراكز االستشارات
لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55
مؤسسة اهلجرة للشباب انظر صفحة 57

مكتب الجسل املدين، قسم شؤون اجلنسية واألجانب،
قسم شؤون األجانب، مكتب اخلدمة انظر صفحة 41

املؤسسة التعلميية يف ساكسونيا
املقر اإلقليمي درسدن

Großenhainer Straße 92, 01127 Dresden
Tel. 8 43 90

poststelle@sbad.smk.sachsen.de
www.bildung.sachsen.de

www.sba.smk.sachsen.de/sbad.htm

غرفة الصناعات احلرفية يف درسدن
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

Tel. 4 64 04 44
starter@hwkdresden.de, 

info@hwk-dresden.de, www.hwk-dresden.de

غرفُة الصناعة والتجارة يف درسدن
Langer Weg 4, 01239 Dresden

Tel. 2 80 20
existenzgruendung@dresden.ihk.de

service@dresden.ihk.de, www.dresden.ihk.de

اهليئة املعلوماتية واالستشارية ملسائل االعرتاف 
يف ساكسونيا

Weißeritzstraße 3 (Yenidze), 01067 Dresden
Tel. 43 70 70 20

anerkennung@exis.de
www.anerkennung-sachsen.de

مؤسسة التوظيف الطاليب
(Studentische Arbeitsvermittlung STAV e. V.)

Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden
Tel. 8 96 69 70, www.stav-dresden.de

عامصة الوالية درسدن
دائرة دمع االقتصاد

World Trade Center, 2. Etage
Ammonstraße 74, 01067 Dresden

Tel. 4 88 87 87
wirtschaftsservice@dresden.de

www.dresden.de/wirtschaftsservice
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جملس األجانب درسدن (مجعية مجسلة(
الرشااكت يف جمال التعلمي

Könneritzstraße 7, 01067 Dresden,
Etage, Raum 3-408/409

Tel. 40 75 42 52
bildungspatenschaften@auslaenderrat.de

www.auslaenderrat-dresden.de

واكلة العمل يف درسدن
Henriette-Heber-Straße 6, 01069 Dresden

für Arbeitnehmer - kostenfrei
Tel. 0 80 04 55 55 00

für Arbeitgeber – kostenfrei
Tel. 0 80 04 55 55 20

 (BiZ) مركز املعلومات املهنية
dresden.biz@arbeitsagentur.de

Berufsberatung:
dresden.berufsberatung@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/dresden

غرفُة الصناعة والتجارة يف درسدن
Langer Weg 4, 01239 Dresden

Tel. 2 80 20
service@dresden.ihk.de, www.dresden.ihk.de

غرفة الصناعات احلرفية يف درسدن
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

Tel. 4 64 04 44
info@hwk-dresden.de

جامعة درسدن التقنية،
املكتب األاكدميي الدويل انظر صفحة 43

معهد الدراسات العليا TUDIAS انظر صفحة 43 
دائرة شؤون الطلبة مكتب اخلدمة انظر صفحة 42

مركز ترحيب اجلامعة التقنية درسدن
Nürnberger Straße 31a, 01187 Dresden

Tel. 46 33 40 09
welcome.center@tu-dresden.de

www.welcomecenter.tu-dresden.de

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشباب

قسم هيائت املساندة والوصاية والرعاية
ختصص دمع التأهيل

Prohliser Allee 10, 01239 Dresden
Tel. 4 88 46 20, 4 88 46 48, 4 88 46 27

Jugendamt@dresden.de, www.dresden.de

اجلامعة درسدن الشعبية انظر صفحة 43

عامصة الوالية درسدن
املكتبات املدينية

املكتبة الرئيسية ومكتبة املوسيىق
*Freiberger Straße 35, 01067 Dresden

Tel. 8 64 82 33, 8 64 82 30
haupt+musikbibo@bibo-dresden.de

www.bibo-dresden.de, www.dresden.de/
bibliotheken

 medien@age درسدن 
Waisenhausstraße 8, 01067 Dresden*

Tel. 4 86 17 51, 4 86 17 81
medienetage@bibo-dresden.de
www.medienetage-dresden.de

مكتبة ساكسونيا الوطنية – املكتبة الوطنية 
ومكتبة جامعة درسدن

(SLUB)
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden

Informationsservice Tel. 46 77 37 90
www.slub-dresden.de
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مستشىف سانت ماري درسدن
Selliner Straße 29, 01109 Dresden

Tel.  8 83 20
info@mkh-dresden.de, www.mkh-dresden.de

العيادة املدينية درسدن فريدريششتادت
Friedrichstraße 41, 01067 Dresden

Tel. 48 00
info@khdf.de, www.khdf.de

العيادة املدينية درسدن نويشتادت
Industriestraße 40, 01129 Dresden

Tel. 85 60
info@khdn.de, www.khdn.de

العيادة اجلامعية اكرل جوستاف اكروس
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

Tel. 45 80
info@uniklinikum-dresden.de
www.uniklinikum-dresden.de

التعلمي
عامصة الوالية درسدن

مؤسسة منشآت الرعاية اليومية لألطفال
مقر االستشارة والتواصل

Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Tel. 4 88 51 03

kindertageseinrichtungen@dresden.de
www.dresden.de/kita-anmeldung

مراكز االستشارات
لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55

املؤسسة التعلميية يف ساكسونيا
املقر اإلقليمي درسدن

Abteilung 2 – Schulen
Großenhainer Straße 92, 01127 Dresden

Tel. 8 43 94 54
Sprechzeit: dienstags, von 13 bis 18 Uhr

daz-bildungsberatung@sbad.smk.sachsen.de
www.bildung.sachsen.de

www.sba.smk.sachsen.de/sbad.htm

مؤسسة اهلجرة للشباب انظر صفحة 57

مدرسة رومان روالن الثانوية يف درسدن
Romain-Rolland-Gymnasium

Weintraubenstraße 3, 01099 Dresden
Tel. 8 03 06 56

gym_roro@dresdner-schulen.de
www.romain-rolland-gymnasium.de

مدرسة برتولت بريشت الثانوية يف درسدن
Bertolt-Brecht-Gymnasium

Lortzingstraße 1, 01307 Dresden
Tel. 4 49 04 12

sekretariat@bebe-dresden.de
www.bebe-dresden.de

عامصة الوالية درسدن
هيئة اإلدارة املدرسية

قسم التنظمي املدريس
ختصص رعاية التالميذ/إدارة التعاقدات

Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 Dresden
schulverwaltungsamt@dresden.de
www.dresden.de/schulverwaltung

املكتب االستشاري التعليمي يف مدرسة درسدن
الشعبية (مجعية مجسلة)

Tel. 4 88 84 84
beratung@bildungsbahnen.de

www.vhs-dresden.de
VHS Standort Seidnitz

Schilfweg 3, 01237 Dresden*

اجلامعة الشعبية مقر يوهان شتادت
Gerokstraße 20, 01307 Dresden

اجلامعة الشعبية مقر جوربيزت
Helbigsdorfer Weg 1, 01169 Dresden

مدرسة درسدن الدولية (مجعية مجسلة(
Annenstraße 9, 01067 Dresden

Tel. 44 00 70
info@dresden-is.de, www.dresden-is.de
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الصحة والرعاية الطبية
مراكز االستشارات

لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55

املراكز االستشارية لألمهات احلوامل

AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
مركز AWO الستشارات احلوامل واألرس “حياة 

جديدة” 
Schaufußstraße 27, 01127 Dresden

Tel. 3 36 11 07
info20@awo-kiju.de

www.awo-in-sachsen.de

Caritasverband für Dresden e. V.
مركز استشارات احلوامل

)ال استشارات بشأن اإلجهاض(
Schweriner Straße 27, 01067 Dresden

Tel. 4 98 47 15
beratungszentrum@caritas-dresden.de

www.caritas-dresden.de

الصليب األمحر األملاين يف ساكسونيا
(مجعية مجسلة(

مركز استشارات احلوامل
Schwangerenberatung

Bremer Straße 10 d, 01067 Dresden
Tel. 4 67 81 20

s.richter@drksachsen.de
c.guenther@drksachsen.de

Diakonisches Werk Stadtmission Dresden
 e. V.

مركز استشارات احلوامل
Schneebergstraße 27, 01277 Dresden

Tel. 31 50 20
bstdresden.sekretariat@diakoniedresden.de

www.diakonie-dresden.de

donum vitae dresden e. V.
مركز استشارات احلوامل

Schweriner Straße 26, 01067 Dresden
Tel. 4 84 28 65

dresden@donumvitae.org
www.dresden.donumvitae.org

عامصة الوالية درسدن
مكتب الصحة

مركز استشارات احلوامل
Braunsdorfer Straße 13, 01159 Dresden

Tel. 4 88 53 85
Gesundheitsamt@dresden.de
www.dresden.de/gesundheit

عيادة حاالت الصدمات
عيادة العالج النفيس واألمراض العصبية

Lukasstraße 3, 01069 Dresden
Seiteneingang links

Tel. 41 72 67 50
traumaambulanz@uniklinikum-dresden.de

www.psychosomatik-ukd.de/
traumaambulanz, www.kjp-dresden.de

املستشفيات

Krankenhaus der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt 
Dresden e. V.

(مستشىف دياكونيسني)
Holzhofgasse 29, 01099 Dresden

Tel. 8 10 10 11
www.diako-dresden.de

مستشىف سانت جوزيف
Wintergartenstraße 15/17, 01307 Dresden

Tel. 4 44 00
info@josephstift-dresden.de
www.josephstift-dresden.de
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ختصص شؤون عالوة اإلعالة/جهة الدعاوى القضائية
Tel. 4 88 47 37

Jugendamt@dresden.de
www.dresden.de/unterhalt

عامصة الوالية درسدن
منشآت الرعاية اليومية لألطفال ذات امللكية 

اخلاصة
جمال الرعاية اليومية لألطفال

Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Tel. 4 88 51 31

kindertageseinrichtungen@dresden.de
www.dresden.de/kindertagespflege

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشباب

قسم اخلدمات االجمتاعية العامة
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Tel. 4 88 47 81, Jugendamt@dresden.de
www.dresden.de

قسم اخلدمات االجمتاعية اخلاصة
املراكز االستشارية للرتبية
jugendamt@dresden.de

www.dresden.de/familienberatung

اهليئة االستشارية يف الوسط
Dürerstraße 88, 01307 Dresden

Tel. 4 88 82 62

اهليئة االستشارية يف المشال
Bautzner Straße 125, 01099 Dresden

Tel. 4 88 84 51

اهليئة االستشارية يف الرشق
Burgenlandstraße 19, 01279 Dresden

Tel. 2 57 10 43

اهليئة االستشارية يف اجلنوب
August-Bebel-Straße 29, 01219 Dresden

Tel. 4 77 74 14

اهليئة االستشارية يف الغرب
Braunsdorfer Straße 13, 01159 Dresden

Tel. 4 88 57 81

املراكز االستشارية غري احلأومية للرتبية

AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
املركز االستشاري لألطفال والشباب واألرس

”Ausweg“
Hüblerstraße 3, 01309 Dresden

Tel. 3 10 02 21
info@awo-kiju.de
www.awo-kiju.de

Deutscher Kinderschutzbund Dresden e. V.
und Outlaw gGmbH

“BiP”
املركز االستشاري لألطفال والشباب واألرس

Bürgerstraße 75, 01127 Dresden
Tel. 8 58 81 53

bip@dksb-outlaw.de
www.kinderschutzbund-dresden.de/

hilfen-zur-erziehung

Diakonisches Werk – Stadtmission 
Dresden e. V.

املركز االستشاري االجنييل لألطفال والشباب واألرس
Schneebergstraße 27, 01277 Dresden

Tel. 31 50 20
bstdresden.sekretariat@diakonie-dresden.de

www.diakonie-dresden.de

Malwina e. V.
املركز االستشاري لألطفال والشباب واألرس

Königsbrücker Straße 37, 01099 Dresden
Tel. 2 15 21 90

info@malwina-dresden.de
www.malwina-dresden.de

Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
املركز االستشاري لألطفال والشباب واألرس
Jakob-Winter-Platz 2, 01239 Dresden

Tel. 2 81 32 68
post@vsp-dresden.org
www.vsp-dresden.org
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اللغة
خامعة درسدن الشعبية

Volkshochschule Dresden e. V. (VHS)
Schilfweg 3, 01237 Dresden*

Tel. 25 44 00
post@vhs-dresden.de
www.vhs-dresden.de

اخلامعة الشعبية فرع جوربيزت
Helbigsdorfer Weg 1, 01169 Dresden

Tel. 4 16 16 23

معهد جوته درسدن
Goethe-Institut Dresden e. V.

Königsbrücker Straße 84, 01099 Dresden
Tel. 80 01 10

Dresden@goethe.de
www.goethe.de/dresden

معهد الدراسات العليا
جامعة درسدن التقنية، معهد الدراسات العليا

(TUDIAS)
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

Tel. 40 47 01 02, Sprachschule@tudias.de
www.tudias.de

جامعة درسدن التقنية
مكتب التبادل األاكدميي الدويل

Strehlener Straße 22, 01069 Dresden
Obergeschoss .6
Tel. 46 33 53 58

auslandsamt@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/internationales

مراكز االستشارات لملهاجرين
واملهاجرا ت انظر صفحة 55

العائلة
عامصة الوالية درسدن

مكتب الجسل املدين
قسم دائرة األحوال املدنية

قسم املواليد وحاالت الوفاة
Provianthofstraße 7, 01099 Dresden

Tel. 4 88 67 40
standesamt@dresden.de

www.dresden.de

قسم الزواج
Goethealle 55, 01309 Dresden

Tel. 4 88 88 10
standesamt-eheschliessungen@dresden.de

www.dresden.de/heiraten

قسم الوثائق واملستندات
Provianthofstraße 7, 01099 Dresden

Tel. 4 88 67 90
standesamt-urkundenstelle@dresden.de

www.dresden.de

صندوق العائلة يف درسدن
Neusalzaer Straße 2, 02625 Bautzen

Tel. 0 80 04 55 55 30
Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

مراكز االستشارات
لملهاجرين واملهاجرا ت انظر صفحة 55

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشباب

قسم هيائت املساندة والوصاية والرعاية
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

ختصص عالوة اآلباء/بدل الرتبية
Tel. 4 88 47 77

Elterngeld@dresden.de
www.dresden.de/elterngeld

* قريبا يف ماكن أخر
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مكتب خدمة املواطنني بروليس
Prohliser Allee 10, 01239 Dresden

Tel. 4 88 83 90
buergerbuero-prohlis@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني شونفيلد فايسيج
Bautzner Landstraße 291, 01328 Dresden

Tel. 4 88 79 67
@ortschaft-schoenfeld-weissigbuergerbuero

dresden.de

عامصة الوالية درسدن
دائرة الشؤون االجمتاعية

Junghansstraße 2, 01277 Dresden
قسم إعانات االندماج
قسم الرعاية السكنية

Tel. 4 88 12 90
wohnen@dresden.de

www.dresden.de/wohnberechtigungsschein

قسم إعانة السكن
Tel. 4 88 13 00

Wohngeld@dresden.de
www.dresden.de/wohngeld

قسم اإلعانات االجمتاعية
sozialamt@dresden.de

,www.dresden.de/sozialhilfe
www.dresden.de/dresden-pass

قسم المشال/مجموعات اإلحتياجات اخلاصة
Sachgebiet Nord/Besondere Personengruppen 
für die Ortsamtsbereiche Klotzsche, Neustadt, 

Pieschen und die Ortschaften Weixdorf, 
Langebrück, Marsdorf 

Bürgerstraße 63, 01127 Dresden
Tel. 4 88 55 21

قسم الغرب/الوسط/اجلنوب
Sachgebiet West/Mitte/Süd für die Ortsamts-
bereiche Altstadt, Plauen, Cotta und die Ort-

schaften Cossebaude, Altfranken, Gompitz 
Lübeckerstraße 121, 01157 Dresden

Tel. 4 88 57 11

قسم الرشق
Sachgebiet Ost für die Ortsamtsbereiche 

Blasewitz, Leuben, Prohlis, Loschwitz und die 
Ortschaften Schönfeld-Weißig und Kauscha

Hertzstraße 23, 01257 Dresden
Tel. 4 88 81 71

واكلة العمل يف درسدن
Henriette-Heber-Straße 6, 01069 Dresden

für Arbeitnehmer - kostenfrei
Tel. 0 80 04 55 55 00

für Arbeitgeber - kostenfrei
Tel. 0 80 04 55 55 20

dresden@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/dresden

مكتب العمل يف درسدن
Budapester Straße 30, 01069 Dresden

Tel. 4 75 17 30
Jobcenter-Dresden@jobcenter-ge.de

www.dresden.de/jobcenter

رشكة
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH

Rosenstraße 32, 01067 Dresden
Information hotline: 8 60 44 44

kundenservice@drewag.de
www.drewag.de

رشكة
 ENSO Energie Sachsen Ost AG

Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden
Tel. 46 80

(Servicetelefon 08 00 6 68 68 68 (kostenfrei
service@enso.de, www.enso.de

دائرة شؤون الطلبة درسدن
مكتب اخلدمة

Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden
Tel. 4 69 75 26, 4 69 75 27, 4 69 75 29
bafoeg-service@swdd.tu-dresden.de

info@swdd.tu-dresden.de
,www.studentenwerk-dresden.de

www.study-dresden.com
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عناوين وأرقام اتصال مهمة

الوصول إىل درسدن –
اخلطوات األوىل بعد الدخول

مراكز االستشارات
لملهاجرين واملهاجرات انظر صفحة 55

عامصة الوالية درسدن
مكتب الجسل املدين

قسم شؤون اجلنسية واألجانب
قسم شؤون األجانب

نقطة اخلدمة
Theaterstraße 13, 01067 Dresden

Tel. 4 88 64 51
Auslaenderbehoerde@dresden.de
,www.dresden.de/aufenthaltsrecht

www.dresden.de/aufenthaltstitel

قسم مركز ترحيب درسدن
Schweriner Straße 1, 01067 Dresden

Tel. 4 88 60 51
akzess@dresden.de

welcome.dresden.de

عامصة الوالية درسدن
مكتب الجسل املدين
قسم خدمة املواطنني

www.dresden.de/buergerbuero
Zentrales Bürgerbüro Altstadt

Theaterstraße 11, 01067 Dresden
Tel. 4 88 60 70

buergerbuero-altstadt@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني بالزيفيزت
Naumannstraße 5, 01309 Dresden

Tel. 4 88 86 90
buergerbuero-blasewitz@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني كوتا
Lübecker Straße 121, 01157 Dresden

Tel. 4 88 56 90
buergerbuero-cotta@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني لكوتشه
Kieler Straße 52, 01109 Dresden

Tel. 4 88 65 90
buergerbuero-klotzsche@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني لوينب
Hertzstraße 23, 01257 Dresden

Tel. 4 88 81 90
buergerbuero-leuben@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني نويشتادت
Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 Dresden

Tel. 4 88 66 55
buergerbuero-neustadt@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني بيشن
Bürgerstraße 63, 01127 Dresden

Tel. 4 88 55 90
buergerbuero-pieschen@dresden.de

مكتب خدمة املواطنني بالون
Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

Tel. 4 88 68 90
buergerbuero-plauen@dresden.de
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امحلاية من العنف ومحاية 
الضحايا

بالنسبة ألولئك الذين عايشوا العنف بأنفهسم أو يعرفون 
من عاىن منه، هناك الكثري من العروض اخلاصة بتقدمي 
وجمانية  جمهَّلة  املشورة  تكون  واملعلومات.  املشورة 

ومفتوحة للك السيدات والرجال.
هيئة التدخل والتنسيق ملاكحفة العنف املزنيّل/   

العنف يف النطاق االجمتايّع القريب يف درسدن  
www.dresden.de/frau-mann  

”Schutz vor Gewalt“ عنوان  
(مبعىن: امحلاية من العنف)  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

مجموعات املساعدة الذاتية
ذوو  أخشاٌص  جيمتع  الذاتية  املساعدة  مجموعات  يف 
حياولوا  يك  اجمتاعية،  أو  نفسية  أو  حصية  مشكالٍت 
يعيشون  أخرين  باالشرتاك مع  املعييّش  تدبري وضعهم 
أطراًفا  املجموعة  داخل  جيدون  ومه  احلالة.  نفس 
لالتصال والتبادل والتفامه وتبادل املعلومات واخلربات، 
جيدون  ذلك  لك  قبل  ولكن   – والطاقة  املوازنة  وأيًضا 
طرًقا للخروج من العزلة ومقدمات حلل الصعوبات اليت 
بشلك  للنشاط  إماكنيات  املجموعات  تقدم  تواجههم. 
ذايت. ويريد أعضاُء املجموعات تغيري أوضاعهم احلياتية 
مبحض إرادهتم وبقرارمه الذايت وانطالًقا من الرغبة يف 
التغيري املتبادل. وتنشأ احلاجة إىل التبادل مع األخرين 
التجارب  واقع  ومن  لألوضاع،  الخشصية  املعايشة  من 
الذاتية تتناىم لدهيم يف الهناية الرغبة يف دمع األخرين 
واملعلومات  االتصاالت  هيئة  ويقدم موظفو  ومساعدهتم. 
اخلاصة مبجموعات املساعدة الذاتية املشورات الالزمة 
ويقدمون  الذاتية،  املساعدة  أسئلة  لك  عىل  لإلجابة 
ملجموعات  اتصال  جهات  ويوفرون  إمجالية  معلوماٍت 

مع  التعامل  ويمت  جمانية  اخلدمة  الذاتية.  املساعدة 
الطلبات برسية تامة.

هيئة االتصاالت واملعلومات اخلاصة  
مبجموعات املساعدة الذاتية  

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfegruppen (KISS)

اإلجرام
القانون وال تعمل  ُتدان مبا خيالف  أو  حىت عندما ُتهتم 
االستشارية.  اهليائت  إىل  التوجه  ميكنك  ينتظرك،  ما 
وحني احلاجة ميكن االتصال مبحاٍم أو حمامية مبراكز 

االستشارات لملهاجرين واملهاجرات. 
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

متفرقات
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منزتهات قضاء أوقات الفراغ
لألطفال والشباب

والشباب هناك يف درسدن عدد كبري  بالنسبة لألطفال 
للغاية من منشآت تزجية أوقات الفراغ. يستطيع األطفال 
أو  املدريّس  اليوم  عقب  السكيّن  نطاقهم  والشباب يف 
بعد إهناء التأهيل االستفادة من عروض التجمع والتعمل 
رفاق  من  اللعب  جانب  إىل  واملشورة  اإلبدايع  والعمل 

السن العمرية وتبادل املعرفة .
مصلحة الشباب يف درسدن، قسم دمع األطفال   

والشباب والعائالت  
خدمة معلومات الشباب درسدن  

JugendInfoService Dresden  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

مؤسسة اهلجرة للشباب  

خدمة املعلومات للشباب
خدمًيا  عرًضا  درسدن  الشباب  معلومات  خدمة  تعترب 
والشباب  لألطفال  الشباب  دائرة  تقّدمه  اجمتاعًيا 
من  واإلرشادية  املعلوماتية  العروض  وُتتاح  والبالغني. 
للك  قيوٍد  دون  درسدن  الشباب  معلومات  خدمة  جانب 
باهلاتف  أو  إلهيا خشصًيا  الوصول  وميكن  األخشاص 
أو بالفاكس أو باإلمييل أو باسمتارة إنرتنت جمهَّلة. تمت 

اإلجابة عىل الطلبات يف خالل ثالثة أيام معل.
معلوماٍت  درسدن  الشباب  معلومات  خدمة  تقدم 
يف  الفراغ  أوقات  قضاء  عروض  حول  واستشارات 
مشكالت  حل  يف  املشاركة  إماكنيات  وحول  درسدن 
دائرة األصدقاء وحول استخدام  أو  العائلة  أو  املدرسة 
احلاسوب واإلنرتنت، وعند البحث عن معل والتقّدم إىل 
وظيفة، وحول خدمات التطوع واإلقامة يف اخلارج وحول 
األملانية  املوظفون  ويتحدث  الشباب.  محاية  موضوعات 

واإلجنلزيية والروسية والفرنسية.
خدمة معلومات الشباب درسدن  

JugendInfoService Dresden  

خريطة املدينة لألطفال
وميكن  خريطة ميكن طهيا  لألطفال يه  املدينة  خريطة 
وتوفر  للتعليق.  بوسرت  صورة  يف  استخدامها  أيًضا 
اخلريطة  امللوَّنة عىل  والرموز  واألرقام  املعروفة  املباين 
مدينة  يف  واإلرشاد  التوجيه  بعض  يدوًيا  املرسومة 
لألطفال يمت رشح  اليدوّي  املدينة  درسدن. ويف مرشد 
لك النقاط املوضوعة عىل اخلريطة بلكامٍت مبسطة. وفيه 
املعامرية يف  األمناط  حول  التفاصيل  بعض  يمت رشح 
بشلك  للزنهات  ونصاحئ  اتصال  عناوين  ورسد  املدينة 
خاص لألطفال والعائالت. وحتيك خشصيُة "أوغسطس 
وتبوُح  املدينة  حول  شيِّقة  حاكياٍت  القوي"  الصغري 
بأماكن رسية. خريطة مدينة درسدن لألطفال (النارشة: 
بيرت ماي/واكلة إيديرنايش Agentur Ideenreich رمق 
اإلصدار الدويل: 024894-00-3-978) ميكن احلصول 
عرب  أو  درسدن  يف  اإلقلميية  الكتب  متاجر  يف  علهيا 

متاجر الكتب اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت.
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نظرة عامة عىل العطالت 
الرمسية

1 يناير
 العام اجلديد

مجعة اآلالم
(امجلعة السابقة عىل عيد الفصح)

أحد الفصح

اثنني الفصح

1 مايو
 عيد العامل، إجازة مايو

عيد صعود املسيح
(امخليس، عرشة أيام قبل أحد العنرصة)

أحد العنرصة

اثنني العنرصة

15 أغسطس
 انتقال العذراء (فقط يف املناطق ذات األغلبية 

الاكثوليكية من الساكن، مثاًل يف الوزيتس)

3 أكتوبر
يوم الوحدة األملانية

31 أكتوبر
يوم اإلصالح (عطلة إجنيلية)

1 نومفرب
 عيد مجيع القديسني (فقط يف املناطق ذات األغلبية 

الاكثوليكية من الساكن، مثاًل يف الوزيتس)

يوم التوبة
(األربعاء فميا بني يوم احلزن الشعيب وأحد املوىت،

فقط يف ساكسونيا)

 25 / 26 ديمسرب 
1 و 2 يوم عيد امليالد

االستجامم
تعترب درسدن واحدًة من بني أكرث املدن خرضًة يف أوروبا، 
إذ أن نسبة % 63 مهنا مساحات خرضاء وغابات. يف 
منطقة  ويه  اخلرضاء،  درسدن  مروج  تنترش  المشال 
أزرق  رشيٍط  ومثل  املدينة.  يف  األكرب  املغلقة  الغابات 
بالهنر  وحتيُط  املدينة،  أرض  إلبة  هنر  خيرتق  وأخرض 
مروٌج خرضاء شاسعة وأرايض لزراعة العنب. وجتدون 
والراحة.  إماكنياٍت عديدة لالستجامم  أيًضا  املدينة  يف 
 der Große Garten واملتزنهات، مثل احلديقة الكبرية
مفتوحة  147 هكتار)،  كبري متسع عىل مساحة  (متزنه 
األبواب أمام امجليع جماًنا، ولدخول متزنه قرص بيلنزت 
يلزم  هكتار)   28 مساحة  (عىل   Schlosspark Pillnitz

دفع رسوم دخول. هنا ميكنمك االسمتتاع بالتجول.

الرياضة
الرياضة واحلركة مهامن جًدا يف درسدن. تضم درسدن 
ناٍد   380 عن  يزيد  وما  الرياضية  املنشآت  من  العديد 
اجلليد  عىل  بالزتحلق  مروًرا  القدم  كرة  من  ريايض. 
البدنية  واللياقة  واأليروبيك  الشاطئية  الطائرة  وكرة 
والرقص والتسلق وقيادة الدرجات – أكرث من 90 نوًعا 
ذوي  من  لألخشاص  أيًضا  وُتتاُح  الرياضة ممكًنا.  من 

االحتياجات اخلاصة أنشطٌة رياضية خمتلفة.
منشآت درسدن الرياضية ذات اإلدارة اخلاصة  

امجلعية الرياضية يف درسدن  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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يوليو) لك  (يف مطلع  لملتاحف  الصيفية  الليلة  وتضيف 
عام جًوا استثنائًيا، إىل جانب الليايل الطويلة من العلوم 

واملرسح والكنائس (منتصف/أخر يونيو).
 ويعترب عيد Elbhangfest (يف أخر عطلة هناية أسبوع 
يف يونيو) وعيد مدينة درسدن (يف عطلة هناية أسبوع 
يف أغسطس) يه أعياٌد شعبية، تليبِّ لك احلاجات من 

املوسيىق إىل أنشطة السوق املختلفة .
احلديثة املشاهد  من  وصاخب  وملوَّن  كبرٌي  احتفاٌل 

 "Bunte Republik Neustadt" هو  درسدن  يف 
ُينّظم لك عام  والذي  امللون)،  نويشتادت  (عيد مجهورية 

يف عطلة هناية األسبوع الثالثة يف يونيو .
مكا يندرج سوق شرتيتسل، أقدم سوق عيد ميالد أملاين 
(هشر ديمسرب)، وسوق درسدن لألواين الفخارية (أول 
الذروة  نقاط  بني  من  سبمترب)  أسبوع يف  هناية  عطلة 

الثقافية يف املدينة .
يه  درسدن  يف  سنوًيا  ُتنظم  كربى  أخرى  احتفالياٌت 
األيام الثقافية التشيكية األملانية وأسبوع الرقص العاملي 
الثقافات  يف درسدن، وأيام الشعر يف درسدن، وأيام 
الهيودية  املوسيىق  وأسبوع  درسدن،  يف  املتبادلة 
واملرسح الشبايّب، واحتفال ميناء بيشن، وليايل األفالم 
عىل ضفة هنر إلبه، ومهرجات الفيمل يف درسدن، ويوم 
النصب التذاكري املفتوح واملهرجان العاملّي للفن املدعوم 

   .CYNETART باحلاسوب
من  ومتنوعة  ملونة  ثقافة  درسدن  يف  ترخست  لقد 
املدينة اجلديدة  ليس فقط يف  واملهرجانات.  االحتفاالت 
عروضًا  املدينة جتدون  أجزاء  وإمنا يف لك  اخلارجية، 
إبداعية شّيقة تناسُب خمتلف األذواق. وحتتوي صفحاُت 
 ”Dresdner” و  ”SAX” اإلنرتنت ملجالت مدينة درسدن 

عىل إشارات للفعاليات املُقامة وعناويهنا.
www.cybersax.de  
www.dresdner.nu  

veranstaltungen.dresden.de  

منشآت  وبراجم  العرض  جداول  عىل  االطالع  وميكن 
املسمترة  العروض  حول  ومعلومات  الثقافية  درسدن 
نصاحئ  وأيًضا  واملعارض  لملتاحف  واالستثنائية 
تنظميية، من خالل املواد الصحفية أو منشورات اجلهة 
املنمظة. وميكن احلصول عىل التذاكر من دور العرض 

أو من شبابيك بيع التذاكراملُسبق.
املؤسسات الثقافية وشبابيك البيع املسبق  

وامجلعيات  واملتاحف  الثقافية  لملؤسسات  رائد  مرجٌع 
الثقافية يف مدينة درسدن جتدونه يف منشور  ”فروع 

درسدن“، أسفل العنوان
  www.dresdner-branchen.de

  www.dresden.de/kultur وأسفل العنوان
اخلاصة  والفعاليات  األنشطة  عن  االستعالم  وميكنمك 
بامجلعيات األجنبية يف درسدن من خالل ظهور متعهدي 
"مجعياٌت  العنوان  مضن  واألجانب  االندماج  شؤون 

ومبادرات" عىل املوقع التايل
www.dresden.de/auslaenderbeauftragte  

الدين
تقريًبا  درسدن  ساكن  إمجايّل  من  باملئة   15,4 يعتنق 
اكثوليك.  باملئة   4,5 فميا  اللوثرّي،  اإلجنييل  املذهب 
وهناك مجاعاٌت بوذية وهيودية ومسملة. ميكن ملفويض 
واألخشاص  العناوين  رسد  واألجانب  االندماج  شؤون 

املستشارين يف هذا الصدد.
www.dresden.de/kirchen  

متعهدو شؤون االندماج واألجانب  
 

العطالت الرمسية يف درسدن 
وساكسونيا

الرعاية  ومنشآت  واملدارس  واحملال  السلطات  ُتتعطل 
وبالنسبة  الرمسية.  العطالت  أيام  يف  لألطفال  اليومية 
لوسائل املواصالت العامة ُتَطبَّق جداول رحالت خاصة.

31 ديمسرب  و  املقدسة)  (الليلة  24 ديمسرب  أيام  تعترب 
فهيام  تعمل  ال  عطالت"،  "أنصاف  العام)  رأس  (ليلة 
املؤسسات والسلطات، وأغلُب احملال تغلق بعد الظهرية 

مبارشة.
يكون  ثالثاء،  يوم  الرمسية  اإلجازة  يوم  ما صادف  إذا 
يوم االثنني السابق "يوم قنطري"، أما إذا صادف يوم 
امخليس فيكون يوم امجلعة التايل هو "اليوم القنطرّي". 
يف "األيام القنطرية" تفتح احملال أبواهبا يف املعتاد، 
أما بعُض الرشاكت واملدارس ومؤسساٌت أخرى فتظل 

معّطلة .
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ُسُفن املالحة
تعترب مالحة السفن الهنرية لساكسونيا وسيلة مواصالت 
إمجااًل،  سفينة   13 درسدن.  يف  خاص  طابع  ذات 
سفن  وأربع  حركة  بدواليب  تارخيية  بواخر  تسع  مهنا 
 Oberelbe مبحراكت، تتحرك يف منطقة أعىل هنر إلبه
Bad Schandau وديسبار  باد شانداو  فميا بني مدينة 

 .Diesbar-Seußlitz زويسليزت
مالحة السفن البخارية لساكسونيا (فايسه فلوته)   

رخصة القيادة
احلصول  أملانيا  يف  املركبات  قيادة  أجل  من  يلزم 
انتقال  يتعني محلها يف لك  واليت  قيادة،  رخصة  عىل 
بالسيارة . ُيحمس باستخدام رخصة القيادة األجنبية (من 
خارج االحتاد األورويّب، املنطقة االقتصادية األوروبية) 
يف إطار قانونيهتا يف أملانيا بقيادة املركبات ملدة ستة 
أهشر حبد أقىص. ويتوقف رشط احلصول عىل رخصة 
قيادة أملانية (حتويل) عىل البلد اليت حصلت فهيا عىل 
مع  التواصل  عليك  جيب  هنا  قبل.  من  قيادتك  رخصة 
الوقت  (يف مقر سكنك). يف  الرتاخيص املختصة  هيئة 
املناسب، يك تستعمل حول طرق التحويل ومن الرضورّي 
الرتاخيص  هيئة  إىل  املُقدمة  القيادة  رخصة  تكون  أن 
من أجل التحويل ما تزال سارية املفعول مثال (يف حال 
تراخيص القيادة ذات املدد الزمنية احملددة) عند قيادة 
انقضاء مهلة الهشور  بعد  قيادة أجنبية  مركبة برخصة 
الستة أو بعد انهتاء صالحية رخصة القيادة، فإن ذلك 
سوف ُيعترب قيادة من دون رخصة وتوقَّع بسببه العقوبة 

الالزمة!
هيئة النظام العام، قسم شؤون اآلمان، ختصص  

هيئة تراخيص القيادة  

الثقافة
اإلرث  مع  احليوية  الثقافية  احلياة  تتحد  درسدن  يف 
ومما  األوروبية.  املاكنة  ذات  الفنية  والكنوز  الثقايّف 
يضيف عىل درسدن هباًء ورونًقا النفائُس املعامرية من 
 Brühlsche Terrasse برويلش  ورواق  املرسح  ميدان 
وأيًضا كنوز املقتنيات الفنية احلكومية. ذلك اخلليط بني 
اجلاذبية البنائية لملدينة واملقتنيات ذات الصيت  العاملّي، 
بالتقاليد  والعناية  للعرص  املواكبة  الفنية  واملامرسة 
التشكيلية  والفنون  والرقص  املوسيىق  يف  احلياتية 
الثقايّف  الربيق  الذي يشلك  والتصويرية والتطبيقية هو 

ملدينة درسدن.
ومنشأة  40 مرسًحا  متحًفا وحوايل   44 تضم درسدن 
رياضية، و 17 منشأة سيمنائية ترفهيية، تضم 54 صالة 
عرض إمجااًل، و 300 نادي ثقايف وفين، و 56 معرًضا 

وماكًنا للعرض.
يف  موسيقية  ومعاهد  فرق  تنشط  نفسه  الوقت  يف 
درسدن،  يف  الساكسونية  الدولة  الفرقة  مثل  درسدن، 
الكنسية،  درسدن  وفرقة  املوسيقية،  درسدن  ومجعية 
واملركز  درسدن،  يف  االوالد  اجلوقة  غملان  وفرقة 
درسدن  سميفونيي  وفرقة  هيلرأو،  للفنون  األورويب 
درسدن  وأاكدميية   ،Dresdner Sinfoniker e. V.
للغناء .Singakademie Dresden e. V، فرقة موسيىق 
احلجرات Dresdner Kammerchor ، إىل جانب فرقة 
  .  Sächsisches Vokalensemble الساكسونية  الغناء 
ُيضاُف إىل ذلك العروض الزائرة من جانب العديد من 

الفنانني والفنانني املعروفني عاملًيا.

األعياد يف درسدن
لملهرجانات يف درسدن تقليٌد راخس. موسيىق كالسيكية 

ومعارصة:
احتفاالت درسدن املوسيقية  ■

Dresdner Musikfestspiele  
Tonlagen – مهرجان درسدن لملوسيىق    ■

املعارصة 	

أيام درسدن ملوسيىق اجلاز  ■
مهرجان هايرنيش شوتز لملوسيىق  ■

ميثل مهرجان ديكسيالند الدويل (أسبوٌع يف هشر مايو) 
مقة االحتفال بالنسبة لعشاق موسيىق اجلاز ملا يضمه 

من حفالت عديدة واستعراض ديكسيالند الكبري.
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التاكيس
يف درسدن ليس من الشائع إيقاُف تاكيس يف الشارع. 
حمطات  من  بالقرب  بالتاكيس  خاصة  مواقف  هناك 
الكربى واملطامع. من  الفنادق  املطار ويف  القطار ويف 
باجتاه  حمددة  زمنية  ساعٍة  يف  تاكيس  طلب  املمكن 

عنواٍن حمدد.
تاكيس درسدن الالسليك، هاتف 211211   

واملوقع  
www.taxi-dresden.de  

جتدون األرقام اهلاتفية لرشاكت تاكيس أخرى يف دليل 
اهلاتف، يف ”الصفحات الصفراء“

(www.gelbeseiten.de) ، و“فروع درسدن“  
اإلنرتنت.  شبكة  ويف   (www.dresdner-branchen)
وتتوقف عىل  ثابتة،  أسعاٌر  بالتاكيس  االنتقال  وأسعاُر 

الطريق املقطوعة.

تأجري سيارة ومشاركة السيارات
يف  السيارات  تأجري  حمال  هواتف  أرقام  جتدون 
الصفراء“ ”الصفحات  يف  اهلاتف،  دليل  يف  درسدن 
درسدن” ”فروع  وأيًضا يف   (www.gelbeseiten.de)

 .(www.dresdner-branchen.de)
وتعترب مشاركة السيارات Car Sharing طريقة مناسبة 

السعر الستخدام سيارة لفرتة زمنية مؤقتة.
مركز زبائن ونقاط خدمة رشكة مرور  

درسدن املسامهة  

خطوط مرور حافالت املسافات 
الطويلة

حافالت  مرور  خطوط  أمهية  تزتايد   2013 عام  منذ 
مث  ومن  أخر،  بعد  يوًما  أملانيا  يف  الطويلة  املسافات 
حلافالت  االنتظار  مواقف  وتقع  درسدن.  أيًضايف 
بافاريا شارع  يف  والدولية  احمللية  البعيدة  املسافات 

Bayrische Straße 
أمام حمطة قطارات درسدن الرئيسية.

الهناية  أو  البداية  ماكن  هذه  االنتظار  مواقف  وتعترب 
للكثري من رشاكت احلافالت ومير علهيا يومًيا ما يزيد 
الفردية  الرحالت  أيًضا  وجُترى  تقريًبا.  حافلة   120 عن 

يف حمطة قطارات درسدن – نويشتات.
وأسعار  الدقيقة  اإلقالع  مواعيد  إىل  التعرف  وميكن 
بوابات  عرب  اخلطوط  تربطها  اليت  واملسافات  الرحالت 
اإلنرتنت اخلاصة حبافالت املسافات الطويلة (ومهنا مثاًل 
عىل  احلصول  وميكن   .(www.busliniensuche.de
تذاكر الرحالت اخلاصة حبافالت املسافات البعيدة لدى 

رشاكت احلافالت املعنية.

التنقل ملسافات بعيدة باستخدام 
خط السكك احلديدية

كثرٍي  مع  درسدن  مدينة  األملانية  احلديدية  السكك  تربط 
من املدن األملانية واألوروبية األكرب. وميكن احلصول عىل 
التذاكر من مركز السفر أو من املاكينات اآللية املوجودة 
يف حمطات القطار ونقاط التوقف. وال ميكن رشاء تذاكر 
لذلك  أعىل.  بأسعاٍر  إال  القطارات  داخل  من  الرحالت 
بعدة  الرحلة  قبل  اإلماكن  بقدر  تذاكرمك  رشاء  حاولوا 
حول  السفر  مركز  داخل  املشورة  عىل  واحصلوا  أيام 

أنسب سعر للرحلة .
مراكز رحالت رشكة السكك احلديدية األملانية  

يف حمطة القطارات الرئيسية يف حمطة قطارات  
نيوشتات  

حركة الطائرات
كيلومرتات  تسعة  حوايل  بعد  عىل  درسدن  مطار  يقع 
لكوتسشه درسدن  يح  يف  املدينة  مركز  مشايّل 

.Dresden-Klotzsche 
يشمتل املطار عىل صالة وصول للراكب هلا 12 بوابة و 
24 شباك حفص وصالة وصول شاحنات و 3014 موقف 
سيارة مقابل أجر وميكن الوصول إليه بفضل خط الرتام 
اخلاص به بهسولٍة ويرس أيًضا انطالًقا من مركز املدينة 

 .S 2 رمق S-Bahn عرب خط قطار املدينة
مطار درسدن  
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التأمينات
ُينصح بشدة معل تأمني خاص لملسؤولية األلزامية. مكا 
امحلاية  يقدم  والذي  املزنل،  حملتويات  تأمني  معل  أن 
للك املعدات التأسيسية واالسهتالكية يف شقتك تقريًبا 
عند الرسقة واألحوال اجلوية املتقلبة والتخريب املتعمد، 
ومعل تأمني حلاالت الزناعات القانونية ، قد يساعدانمك 
ر من أجل إبرام عقد  كثرًيا. ومن املمكن أن يطلب املؤجِّ
إجيار الشقة معل تأمني حملتويات املزنل. من أجل ذلك 
خمتلف  تقدمها  اليت  العروض  بني  املقارنة  عليك  جيب 
تفهمه  ال  بالتوقيع عىل يشٍء  تقم  وال  التأمني.  رشاكت 
(وانتبه بشلٍك خاص إىل ما ُكتب خبٍط صغري!). ألنه يف 
الغالب يكون من العسري الرتاجع فميا بعد عن التعاقد 

املوّقع خبط اليد.
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

الديون
فوق  وترامكت  مالية،  صعوباٌت  صادفتك  ما  إذا 
للحجز  التعرض  وشك  وعىل  الديون"  "جباُل  أكتافك 
لك  تقدم  املدينني  استشارة  هيائت  فإن  عىل ممتلاكتك، 
يف  لملترضرين  الدمع  اهليائت  هذه  وتقدم  املساعدة. 

تنسيق وضعهم املايل.
هيائت استشارة املدينني   

www.dresden.de/schulden  

مواصالت املسافات القريبة
وتسعٌة  ترام  خط  عرش  اثنا  درسدن  نوايح  خترتق 
وعرشون خط حافالت وثالث عبارات يف هنر إلبه وخّطا 
املسامهة.  درسدن  مرور  لرشكة  تارخييان  قطارجبليان 
الطرق  شبكة  حول  معلومات  عىل  احلصول  وميكنمك 

واجلداول الزمنية للتحرك وأسعار التنقل من هنا:
مركز زبائن ونقاط خدمة رشكة مرور  

درسدن املسامهة  

لهنر  العلوّي  التل  األمه يف  القرى  إىل  الوصول  ميكن 
املدينة   قطار  خط  باستخدام  درسدن  من  انطالًقا  إلبه 
S-Bahn أو خط مواصالت القطار اإلقليمي. وُيدار هذا 
اخلط من خالل رشكة السكك احلديدية األملانية املسامهة 
أن يمت رشاء بطاقات  ومن رشاكت مرور أخرى. جيب 
السفر قبل بدء الرحلة، وليس ممكًنا رشاء تذكرة السفر 

من داخل القطار.
مراكز رحالت رشكة السكك احلديدية األملانية  

يف حمطة القطارات الرئيسية ويف حمطة  
قطارات نيوشتدير  

اإلقليمي  املواصالت  خط  حافالت  خطوط  خالل  من 
درسدن ميكن الوصول إىل الكثري من القري يف الدوائر 

املجاورة.
خط املواصالت اإلقليمي درسدن   

Regionalverkehr Dresden RVD

رشاء تذاكر التنقل
ميكنمك رشاء تذاكر السفر من مركز الزبائن أو من نقاط 
اخلدمة اخلاصة برشكة مرور درسدن، أو من املاكينات 
املنترشة يف العديد من حمطات القطار واملواقف، وغالًبا 
ما ترّكب أيًضا يف العربات األخرية من قطارات الرتام، 
تذكرة  تصبح  وال  احلافلة.  عن  املسؤول  الخشص  ومن 
السفر سارية إال عند خمتها. عندما تنتابك احلرية حول 
أي التذاكر اليت جيب عليك اختيارها من املاكينة وكيف 
يمت خمتها، فعليك بسؤال األخرين – أهُل درسدن حيبون 

املساعدة. 
املتحدة  إلبه  أعىل هنر  منطقة  التنقل يف اكمل  وميكنك 
الطرق املرورية بتذكرة واحدة فقط، فهناك تعريفة واحدة 
يف القطار ويف قطار املدينة S-Bahn  ويف الرتام ويف 

احلافلة ويف لك عبارة تقريًبا.
مركز زبائن ونقاط خدمة رشكة مرور  

درسدن املسامهة  



33

وصلة اهلاتف
ُتدار شبكة اهلاتف يف أملانيا من جانب رشكة االتصاالت 
األملانية (Deutsche Telekom AG). من املمكن رشاء 
هاتف أو نظام اتصال من متاجر اإللكرتونيات وتركيبه 
مبعرفة العاملني يف هذا املجال. قد متتد فرتة االنتظار 
للحصول عىل وصلة هاتف من ثالثة إىل أربعة أسابيع . 
وللحصول عىل معلومات بشأن وصلة اهلاتف من رشكة 

االتصاالت األملانية:
هاتف اخلط الساخن لالستفسارات:   

0 80 03 30 30 00
www.telekom.de

إىل جانب رشكة االتصاالت األملانية، اليت تقوم برتكيب 
تقدم  أخرى  رشاكٌت  هناك  للهاتف،  األساسية  الوصلة 
نسبًيا  أرخص  بتعريفاٍت  اهلاتفية،  االتصاالت  خدمات 
لملحادثات اهلاتفية يف أملانيا وخارجها. ميكنمك التعرف 
دليل  من   هواتفها  وأرقام  الرشاكت  تلك  عناوين  عىل 

اهلاتف، ”الصفحات الصفراء“   
(www.gelbe-seiten.de)

 أو ”فروع درسدن“
.(www.dresdner-branchen.de)

االتصال  هنا ميكنمك احلصول عىل نصاحئ حول  ومن 
بشلٍك أرخص:

www.billiger-telefonieren.de  

الصفراء"  و"الصفحات  اهلاتف  دليل  عىل  حتصلون 
مكا  هاتف.  وصلة  تطلبون  عندما  درسدن،  منطقة  عن 
ميكن أيًضا طلب دليل هاتف و"الصفحات الصفراء" عن 

مناطق أخرى.
حشن دليل اهلاتف رمق تليفون     

08 00 38 63 34 36
www.telefonbuchversand.de

املعلومات اهلاتفية حول وصالت اهلاتف األريض
(مقابل تلكفة مالية):

هاتف 80 18 1  ■
هاتف 33 18 1  ■

هاتف 34 18 1 خدمة املعلومات األجنبية لألرقام الدولية
هاتف 33 18 1  ■

هاتف 37 18 1 (باللغة اإلجنلزيية)   ■

ميكن رشاء اهلواتف اجلوالة (احملمول، اهلاتف الذيك) 
من متاجر االلكرتونيات أو من فروع مّشغيل الشباكت 
االستخدام  عقود  إبرام  أيًضا  ميكنمك  هنا  اهلاتفية. 
واالنتفاع. وال ُتستخدم اهلواتف العمومية إال نادًرا جًدا. 
ويه تعمل حسب نوعها باستخدام العمالت أو البطاقات 

املالية أو بطاقات االئمتان أو بطاقات اهلاتف.

الربيد
الربيد  طوابع  رشاء  األملاين  الربيد  فروع  يف  ميكنمك 
الربيد  بنك  من  واالستفادة  والطرود  الرسائل  وتسلمي 
اخلطابات.  أو  الصغرية  احلقائب  أو  الطرود  وإحضار 
وتوجد فروع الربيد األملاين عىل سبيل املثال يف مراكز 

التسوق التجارية. وُيشار إلهيا هبذا الرمز:

تقوم  يلزم إرساهلا،  الربيدية، اليت  والبطاقات  الرسائل 
بتسلميها داخل فرع الربيد أو تلقهيا – ويه مغلّفة مبا 
يكيف – داخل أحد صناديق الربيد الصفراء يف املدينة.

توزَّع الرسائل مرًة واحدًة يف اليوم، لكن ليس يف أيام 
األحد والعطالت. حتصلون عىل معلوماٍت حول تاكليف 

الحشن والفروع من:
رشكة الربيد األملانية  

Deutsche Post AG
هاتف  

0 22 84 33 31 11
https://standorte.deutschepost.de  

www.deutschepost.de  

ُتوضَّ العناوين يف أملانيا حسب المنوذج التايل:

السيدة صيغة املخاطب 
ماكيس موسرتفراو االمس 
موسرتشرتاسه 27 الشارع، رمق الدارشارع 

01099 درسدن الرمق الربيدي، املاك ن 

Frau  Anrede
Maxi Musterfrau  Name 
Musterstraße 27  Straße, Hausnummer
01099 Dresden  Postleitzahl, Ort
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احلياة يف درسدن

فتح حساب بنيك
تسري حركة املدفوعات يف أملانيا، مكا يف أغلب البلدان، 
من خالل املدفوعات النقدية أو باستخدام بطاقات الدفع 
تقريًبا لك  االئمتان.  وبطاقات   (EC) اإللكرتونية  الفوري 
البنيّك: راتب  املالية تمت عن طريق احلساب  التحراكت 
بطاقات  واستخدام  اهلاتف،  وفاتورة  واإلجيار،  العمل، 
إىل  الغالب  يف  حتتاج  لذلك  ذلك.  إىل  وما  االئمتان 
منه حسب  أو ميكن  األموال  حُتوَّل هيلع  بنيك،  حساب 
انتشاًرا يف  األكرث  البنيك  واحلساب  املالية.  احلواالت 

أملانيا هو احلساب اجلاري.
يوجد يف لك يح من املدينة فروٌع لبنوك خمتلفة، ميكنمك 
يف  احلساب  فتح  يستوجب  جاٍر.  حساب  إنشاء  فهيا 
خصم  يعين  وهذا  مالية،  مرصوفات  دفع  البنوك  أغلب 
عىل  عالوًة  سنة.  ربع  لك  أو  هشرًيا  هيلع  متفق  مبلغ 
بالنسبة  حوالة.  لك  عىل  مايل  مبلغ  فرض  ميكن  ذلك 
لألخشاص الذين حيصلون عىل إعاناٍت مالية منتمظة من 
مكتب العمل أو دائرة الشؤون االجمتاعية  حسب قانون 
الشؤون االجمتاعية XII، تكفل بعُض البنوك مرصوفات 
الشباب  حالة  ويف  احلساب.  فتح  نظري  مالية خمفضة 

تتنازل أغلُب البنوك عن هذه املرصوفات.
بعمل  ُيوىص  لمك،  املناسب  احلساب  اختيار  أجل  من 
مناقشة استشارية خشصية مع أحد موّظيف البنك يف 
زمنية  بفرتٍة  احلساب  إنشاء  بعد  ختتاروه.  الذي  البنك 
الفوري  الدفع  بطاقة  عىل  احلصول  ميكنمك  حمددة 
األسواق  من  الكثري  وميكنمك يف  االلكرتونية.  بالبطاقة 
نقًدا وإمنا حسب  الدفع  الكربى واحملال واملتاجر عدم 

األموال من ماكينات الرصاف اآليل.
وميكن إلغاء احلساب اجلاري للعميل يف أي وقت ودون 

التقيد بفرتة زمنية حمددة. وال يفرض البنك نظري ذلك 
مرصوفاٍت مالية. إىل هذا ميتلك البنك أيًضا أحقية 

إلغاء احلساب.
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

اشرتاك اإلذاعة
توجد يف أملانيا قنوات تلفزيونية وإذاعات راديو حكومية 
استقبال  ميكنك  درسدن  ويف  خاصة.  وأخرى  عامة 
أو  الصناعية  لألمقار  القط  أو  اكبل  عرب  التلفاز  قنوات 
الرمقي  الفيديو  بث  استقبال  جهاز  تلفاز رمقي عرب   –
ُيركَّب  (ُيعرف باالختصار DVB-T) ، وهو جهاز  أرضًيا 
مستقبل  عىل  احلصول  وميكن  واهلوايّئ.  التلفاز  بني 
األمقار الصناعية وأجهزة بث الفيديو الرمقّي من متاجر 
الصناعية  األمقار  تركيب القط  أجل  ومن  اإللكرتونيات، 

ر. حتتاج إىل موافقة املُؤجِّ
ُ عىل لك خشص يف أملانيا، ميتلك شقة خاصة به،  ويتعنيَّ
أن يدفع اشرتااًك هشرًيا لإلذاعة، ُيستَحق الدفع لك ربع 
سنة. ولذلك يلزمك حني االنتقال لسكىن شقة جديدة أو  
مسكن جديد التجسيل لدى مكتب خدمة االشرتااكت يف 
قنوات ARD و ZDF وراديو أملانيا، يف 50656 كولونيا. 

مكا ميكنمك أيًضا التجسيل عرب اإلنرتنت:
www.rundfunkbeitrag.de  

وهنا ميكنمك أيًضا معرفة ما يه األسباب اليت ميكنمك 
استناًدا إلهيا احلصول عىل إعفاء من إشرتاك اإلذاعة أو 
ختفيضه. ومهنا عىل سبيل املثال تليق إعاناٍت اجمتاعية 
من مكتب العمل أو من دائرة الشؤون االجمتاعية حسب  
طاليب  إعانة  وقانون   .XII االجمتاعية  الشؤون  قانون 
الشديدة  اإلعاقات  ذوي  لألخشاص  ميكن  مكا  اللجوء 
احلصول عىل ختفيضات أو اإلعفاء التام من االشرتاك.

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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معاش التقاعد
سواٌء تعلق األمر باملعاش التقاعدّي، أو معاش العجز عن 
ل أو تصفية احلساب التأميين أو  العمل أو معاش الرتمُّ
إجراءات التأهيل الطيب والدمع املهيّن – تكون  دائرة 
وللحصول  الرشيك.  يه  األملانية  التقاعد  ُمستحقات 
أن  برشوط حمددة. جيب  الوفاء  من  البد  املعاش  عىل 
سٍن معرية  إىل  علهيم  املؤمَّن  والسيدات  الرجال  يصل 
حمددة (سن التقاعد)، ويقضوا فرتة التأمني الدنيا (فرتة 
يف  معاش.  عىل  احلصول  بطلب  ويتقدموا  االنتظار) 
املعتاد يبدأ حسب املعاش مع سن السابعة والستني من 

العمر.
دائرة ُمستحقات التقاعد األملانية أملانيا الوسىط  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

جواز درسدن
الدخل الضئيل زيارة  للساكن ذوي  يتيح جواز درسدن 
الثقافية  املنشآت  يف  ُتقّدم  اليت  والعروض  الفعاليات 
التابعة إلدارة مدينة درسدن ووالية ساكسونيا احلرة إىل 
جانب احلصول عىل ختفيضات أثناء التنقالت باستخدام 
من  واالستفادة  درسدن  يف  العامة  املواصالت  وسائل 
اخلدمات البلدية. ويرتبط جواز درسدن بالدخل والرثوة. 
بالطلب جيب أن يكونوا من سَكَنة  التقدم  من حيق هلم 

درسدن.
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم اإلعانات  

االجمتاعية، قسم المشال/مجموعات األخشاص  
ذوي األحتياجات اخلاصة، قسم الغرب/الوسط/  

اجلنوب، قسم الرشق،  
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم اهلجرة  

   www.dresden.de/dresden-pass  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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عن  النظر  بغض  لألخشاص،  ميكن  ذلك  عىل  عالوًة 
امتالكهم حق احلصول عىل إعانات لتأمني قوت احلياة 
وتناقص  العمر  تقدم  عند  األسايّس  التأمني  وإعانات 
العائد املادي، احلصول عىل إعانات أخرى يف حاالت 
معيشية خاصة،عند توفُّر الرشوط الالزمة . ينحسب هذا 
الرعاية  ومساعدات  بالصحة  اخلاصة  املساعدات  عىل 
ومساعدات دجم ذوي االحتياجات اخلاصة ومساعدات 
ومساعدة  اخلاصة،  االجمتاعية  الصعوبات  اجتياز 
مواصلة  ومساعدات  املكفوفني،  ومساعدة  الشيخوخة، 
هذه  وُتكفل  الدفن.  وتاكليف  املزنلية  املزيانية  تأمني 
أو عدم كفايهتا  الدخل والرثوة  النفقات فقط عند غياب 
وال تكيف مساعدات هيائت اإلعانة األخرى (عىل سبيل 
الالزمة.  االحتياجات  لتغطية  الرعاية)  صندوق  املثال 
عرب  املعاقني  األخشاص  دجم  مساعدة  إعانات  وُتسملَّ 

قسم إعانات االندماج.
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم اإلعانات  

االجمتاعية، قسم المشال/مجموعات األخشاص  
اخلاصة، قسم الغرب/الوسط/اجلنوب، قسم   

الرشق  
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم إعانات  

االندماج، قسم إعانات االندماج  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

تأمني مورد رزق حسب قانون 
إعانة طاليب اللجوء

ميكن لألخشاص األجانب احلصول عىل إعانات حسب 
تقدمي طلب، طاملا أهنم  بعد  اللجوء  إعانة طاليب  قانون 
قانون  علهيم رشوط  وتنطبق  بالفعل  أملانيا  يف  مقميني 
إعانة طاليب اللجوء. من يندرج مضن دائرة األخشاص 
املذكورة وييف بالرشوط الالزمة لكفالة اإلعانات املالية، 
حيق له يف املعتاد احلصول عىل إعانات للتغذية وامللبس 
االسهتالكية  والبضائع  واجلسدية  الصحية  والرعاية 
املزنلية، اليت ال ُتسملَّ يف درسدن يف صورة عينية وإمنا 
يف صورة إعانات مالية. وُتكفل إعاناٌت أخرى يف صورة 

إعانات عينية. ومن ذلك
اإلعانات األساسية لنفقات اإلقامة (نفقات  ■

السكن أو السكن يف شقة ينشأ عهنا نفقات  
إجيار).   

إعانات عند املرض من أجل معاجلة األمراض  ■
اخلطرية وحاالت األمل، وعند امحلل والوالدة،  
إعاناٌت أخرى ال ُيستغىن عهنا يف احلاالت  ■
الفردية من أجل تأمني قوت العيش أو تأمني  
احلالة الصحية، إىل جانب إعانات تغطية   

االحتياجات اخلاصة لألطفال (مثل اإلعانات   
املتعلقة بالدراسة يف املدرسة).  

وميكن أن ُيلزم األخشاص العاملون، طاملا اكنوا قادرين، 
املُنفَّذ  العمل  نظري  هلم  وُيدفع  العام.  للصاحل  بالعمل 

تعويضات عن النفقات للك ساعة.
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم اهلجرة  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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تأمني مورد رزق حسب قانون 
 XII الشؤون االجمتاعية

جملس  يف  االجمتاعية  الشؤون  دائرة  خالل  من  ُيتاح 
االجمتاعية  الشؤون  لقانون  وطبًقا  مدينة درسدن  إدارة 
التأمني  وإعانات  احلياة  قوت  لتأمني  إعانات  منح   XII
العائد  تناقص  حالة  املتقدمة ويف  السن  األساسية يف 
التأمني األساسية  إعانات  املادي. وحيق احلصول عىل 
يف السن املتقدمة ويف حالة تناقص العائد املادي، وبعد 

تقدمي طلب بذلك، من ييل:
األخشاص كبار السن ذوو اإلقامة املعتادة يف  ■
أملانيا، والذين ال يتوفر هلم دخل اكف (معاش  

مثاًل) أو مصدر ثروة لتأمني قوت عيهشم. ويندرج  
مضن األخشاص كبار السن املواطنون الذين  

بلغوا السن للحصول عىل تأمني املعاش  
القانوين. وُيراىع يف ذلك أن مواليد العام 1947  

وحىت مواليد العام 1963 مت رفع سن التقاعد  
احلايل هلم تدرجيًيا من 65 سنة إىل 67 سنة.  

األخشاص الذين أهنوا عامهم الثامن عرش،   ■
ومل يبلغوا بعد السن التقاعدية من منظور تأمني  

املعاشات القانويّن وليس ممكًنا هلم بسبب املرض  
أو اإلعاقة املسمترة إىل غاية بلوغ السن   

التقاعدية، العمل وكسب لقمة العيش يف ظل   
الظروف العامة لسوق العمل. معلًيا يعين ذلك أن  
هذا الخشص ال يقوى عىل ممارسة معل ملا يزيد  
عن ثالث ساعات يومًيا. وُيراىع هنا أيًضا الدخل  

اخلاص والرثوة املالية.  

وميكن أن ُتكفل إعانات تأمني قوت العيش للك األخشاص 
الذين ال ميتلكون موارد مالية اكفية (دخل وثروة) وليس 
العمل.  هلم حق ذو أولوية يف إعانات من جانب مكتب 
ال  الذين  األخشاص  لُك  أيًضا  أولئك  مضن  ويندرج 
يقدرون عىل العمل ألكرث من ثالث ساعاٍت يومًيا بسبب 
مرض أو إعاقة أو اكنوا متقاعدين، وحيصلون قبل بلوغ 
بلدمه  من  تقاعدّي  معاش  عىل  للتقاعد  القانونية  السن 

األصيّل أيًضا.

تمشل إعانات التأمني األسايس عند تقدم السن وتناقص 
إىل  العيش،  قوت  تأمني  إعانات  وأيًضا  املادي  العائد 
جانب اإلعانات اجلارية للتغذية واإلقامة وامللبس واألثاث 
التأمني اليحص  وإشرتااكت  باجلسد  والعناية  والتدفئة 
والعاليج، أيًضا عىل إعانات ُتدفع ملرة واحدة من أجل 
التجهزي األويل لملسكن والزتوُّد األويل باملالبس، مبا يف 
األحذية  ولرشاء وصيانة  واحلوامل،  الرضع  ألبسة  ذلك 
واملعدات  األجهزة  ولصيانة  العظام،  بتقومي  اخلاصة 
العالجية إىل جانب استئجار األجهزة العالجية. ومُيكن 
الذين  لألخشاص،  واحدةأيًضا  ملرة  اإلعانات  ُتكفل  أن 
قوت  لتأمني  جارية  إعانات  أية  دخلهم  بسبب  يتلقون  ال 
العيش، لكهنم ال يستطيعون تغطيهتا بالاكمل من الدخل 
ادخار  احلاجة  عند  يلزم  ذلك  ويف  املتاحني.  والرثوة 

الدخل إىل غاية ستة أهشر بعد تقدمي الطلب.
بشلٍك  واملشاركة  بالتعلمي  اخلاصة  اإلعانات  وُتكفل 
إضايّف عىل اإلعانات املذكورة بناًء عىل طلب منفصل 
واملهيّن  العام  للتعلمي  مدرسًة  يرتادون  الذين  للتالميذ 

ولألطفال والصبيان. ويندرج مضن هذه اإلعانات:
املرصوفات الالزمة للزنهات املدرسية ملرة واحدة  ■
ورحالت الصف املدريس ألكرث من يوم يف إطار  
اللواحئ املدرسية أو الرحالت املسمترة ألكرث من  

يوم لألطفال الذين يرتادون روضة أطفال،  
املرصوفات الالزمة للزتّود باملستلزمات  ■

املدرسية الخشصية،  
نفقات نقل التالميذ إىل املدرسة الواقعة يف  ■
أقرب ماكن واملتوفرة مضن املسار التعليمي  

املختار، حيث يستلزم دفع حصة خشصية هشرية  
تبلغ مخسة يورو،  

دمع التعمل، طاملا مل تتوفر عروض مدرسية اكفية  ■
ولن يمت بلوغ اهلدف من الدراسة يف الصف دون  

هذا الدمع،  
املرصوفات اإلضافية اخلاصة باملشاركة يف  ■
الغداء امجلايع (بالنسبة للتالميذ فقط خالل   

األيام الدراسية، ويف أيام اإلجازات بناًء عىل   
طلب يف شلك إعانة تطوعية من جانب جملس   

إدارة مدينة درسدن)، حيث يلزم محّتل مبلغ   
خاصة عن لك وجبة يقدر بواحد يورو،  

عالوة مبقدار 10 يورو من أجل املشاركة يف   ■
احلياة االجمتاعية والثقافية لألطفال والصبيان   

وحىت إمتام سن الثامنة عرش (مثاًل رسوم   
العضوية يف جماالت الرياضة واأللعاب والثقافة   

واالجمتاعات؛ واملشاركة يف أنشطة أوقات  
الفراغ).  
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مركز  ويقدم   IQ درسدن  يف  احلرة  األمعال  لتأسيس 
املشورة اخلاصة لملهاجرين واملهاجرات بشأن تأسيس 
األمعال. ويتلىق األخشاُص املهاجرون هنا يف طريقهم 
عند  وتأهياًل  مسمترة  ومشورًة  دمًعا  االستقاللية  حنو 

احلاجة لذلك .
IQ مركز لتأسيس األمعال احلرة يف درسدن  

البطالة
عىل  حيصل  فعاًل،  كذلك  يكون  أو  عاطاًل  يصبح  من 
عليك عقب  العمل. جيب  واملعلومات من واكلة  املساعدة 
مكتب  ولدى  العمل  واكلة  لدى  التجسيل  البالد  دخول 
(تجسيل  ميكن  ما  وبأرسع  خشصًيا  املدين  الجسل 
عىل  احلصول  يف  احلق  وتكتسب  مرة).  ألول  البطالة 
إعانة بطالة، عندما تعمل خالل األهشر األربع والعرشين 
داخل  اإلجمتايع  للتأمني  مستوجًبا  يوًما   360 األخرية 
خبدماهتا  العمل  واكلة  ه  وتتوجَّ األورويّب.  االحتاد 
التجشيعية والتوسطية املختلفة إىل أرباب العمل من جهة 
وإىل الراغبني يف احلصول عىل معل من جهٍة أخرى. 
ويه حتاول دجم أكرب عدد من الباحثني عن معل داخل 
بالسيع  ُمطالب  إنساٍن  لك  أن  وبدهييٌّ  العمل.  سوق 

بشلك خشيص للحصول عىل فرصة معل.
إعانة  بطالة  لديه حق يف احلصول عىل  ليس  أما من 
أو انقىض أمد حقه يف احلصول علهيا أو أن دخله  ال 
يكيف لتدبري أمور معيشته ، ميكنه طلب إعانات لتأمني 
أموره احلياتية، أو ما ُتعرف بامس إعانة البطالة II، لدى 

مكتب العمل يف درسدن. وُيشرتط للحصول عىل إعانة
أملانيا  يف  املعتادة  إقامتك  لديك  تكون  أن   ،II البطالة 
إىل  بعد  تصل  مل  وأنك  عاًما   15 عن  يزيد  وأن معرك 
عىل  عالوًة  القانويّن.  املعاش  لتأمني  العمري  احلاجز 
ذلك يلزم عليك من أجل تليق إعانة البطالة II أن تكون 
قانون  منظور  من  لإلعانة  ومستحًقا  العمل  عىل  قادًرا 
الشؤون االجمتاعية II. وصفة "قادر عىل العمل" تعىن 
أن مبقدورك العمل لثالث ساعات عىل األقل يومًيا. أما 
املستحق لإلعانة هو ذلك الخشص الذي ال يستطيُع تدبري 

قوت يومه أو أن دخله اخلاص ال يكيف لذلك.

أن  ذكره،  سبق  ملا  إضافًة  ُيشرتط  األجانب  حالة  ويف 
يكون ممسوًحا للخشص ببدء العمل أو ميكن أن ُيحمس له 
بذلك مستقباًل (انظر فصل ترصحي العمل). وإىل جانب 
لألقرباء  أيًضا  حيُق  العمل  عىل  القادرين  األخشاص 
وغري  املزنل  يف  القاطنني  واألطفال  احلياة  (رشاكء 
العمر)  من  اخلامسة عرش  إمتام سن  املزتوجني وحىت 
من  أن  مراعاة  وتلزم  اجمتاعية.  إعانات  احلصول عىل 
إعانة  تليق  أي  اإلعانة،  عىل  احلصول  احلق يف  يقرر 
،حُيمتل  ألنه  درسدن،  العمل يف  مكتب  هو   ،II البطالة 
وجود إعانات اجمتاعية أخرى أيًضا لتأمني قوت العيش، 
ميكن إما أن ُتضاف إىل إعانة البطالة II أو تليغ هذه 

األخرية متاًما.
إن من يلزم هيلع تجسيل نفسه كعاطل ويبحث عن معل 
جديد، فعليه التوجه إىل قسم االستقبال يف واكلة العمل. 
التجسيل  اسمتارة  هناك  العاملون  املوظفون  يستمل 
ويسمّلون  املتقدم،  بيانات  عىل  وحيصلون  كعاطل، 
مستندات الطلب، وحيددون مع املتقدم موعًدا أو ينقلونه 

إىل اجلهات املختصة .
واكلة العمل يف درسدن  
مكتب العمل يف درسدن  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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البحث عن أيٍد عاملة
إذا كنت تريد تدشني رشكة أو االستقرار يف درسدن، 
عليك احلصول عىل املشورة. سوف حتصل إىل جانب 
معلوماٍت  عىل  أيًضا  الرشكة،  تدشني  حول  املعلومات 
حول قطع األرايض القابلة لالستخدام وإماكنيات  الدمع 
يف هيئة دمع االقتصاد. عالوًة عىل ذلك لن يقترص دور 
خدمة رب العمل املشرتكة بني واكلة العمل ومكتب العمل 
يف درسدن عىل تقدمي املشورة فقط  أثناء توطني األيدي 
اخلدمات.  من  بالعديد  أيًضا  ستساندك  وإمنا  العاملة، 
ويكوُن الخشُص احملاور لك خشصًيا عىل معرفة بسوق 
العمل اإلقليمّي، وسوف يقدم لك املشورة يف لك األسئلة 
لك  الوظيفة وينتيق  بالتطويع الخشيّص ملالمئة  املتعلقة 

من حزمٍة واسعة من املهن عىل مستوى أملانيا.
واكلة العمل يف درسدن  

هيئة دمع االقتصاد  

بدء معل خاص واالعمتاد عىل 
النفس

إن اخلدمة االقتصادية اليت تقدمها هيئة دمع االقتصاد 
يه توفري رشيٍك حماور للك املهمتني ببدء معل خاص 
واالعمتاد عىل النفس وتوفر هلم جهات اتصال أخرى. 

يشمتل املعروض من االستشارات عىل:
االستشارة األولية خبصوص بدء معل خاص  ■
معلومات حول بنية وحمتوى خطة التأسيس  ■

معلومات ومشورة بشأن وسائل الدمع العامة  ■
معلومات حول إماكنية املشورة ملؤسيس  ■

األمعال اجلديدة  
التوسط يف معليات االتصال مع الغرف   ■

والشباكت املعنية (ومن بيهنا اهليائت البحثية،   
واملراكز التكنولوجية وهيالك حضانة األمعال)  
تقدمي الرعاية يف السنة األوىل بعد بدء العمل   ■

اخلاص  

هيئة دمع االقتصاد  

احلرفية  الصناعات  لغرفة  التابع  املبتدئني  مركز  يعترب 
يف درسدن هو امللتىق األول ألحصاب األمعال اجلديدة، 
الذين خيططون لتدشني معل مستقل يف جمال احلرف 

اليدوية. ويقدم مركُز املبتدئني األمعال التالية:
املشورة والرعاية عند بدء العمل اجلديد  ■

الدمع عند إعداد مهناجية التأسيس رعاية   ■
املؤسسني من جانب مؤسسة اإلقراض  

إلعادة اإلمعار  ■
إجراء رمسيات التجسيل لدى مركز االسمتارات   ■

الرمقّي  

غرفة الصناعات احلرفية يف درسدن  

سواٌء اكن املجال هو التجارة أو الفندقة أو اخلدمات أو 
خدمة  فإن  التعمري،  أو  الصناعة  أو  املرور  أو  السياحة 
املؤسسني من غرفة الصناعة والتجارة يف درسدن تقدم 
بالنفس  االستقالل  قدًما حنو  امليّض  عند  املشورة  لمك 
عىل  وتطلعمك  الرشكة  مهناجية  لدى حترير  وتساعدمك 
وتقمي  العام.  الصندوق  من  والدمع  المتويل  إماكنيات 
حول خمتلف  وندواٍت  فعاليات  والتجارة  الصناعة  غرفُة 
داخل  واكنطالقة  بالتأسيس.  املتعلقة  املوضوعات 
املوضوع تيف أمسيُة املؤسسني املقامة بانتظام بالغرض. 

غرفُة الصناعة والتجارة يف درسدن  

احلرة  لملهن  الوالية  لرابطة  االستشارية  اهليئة  ُتقدِّم 
اخلاصة  األمعال  ملؤسيس  املشورة  ساكسونيا  يف 
والرشاكت الناشئة يف طريقهم حنو االستقاللية. يشمتل 

املعروض من االستشارات عىل:
االستشارة األولية خبصوص بدء معل خاص  ■
معلومات حول بنية وحمتوى خطة التأسيس  ■

معليات التدريب  ■
معلومات ومشورة بشأن وسائل الدمع العامة  ■

معلومات حول إماكنية املشورة ملؤسيس  ■
األمعال اجلديدة  

تقدمي الرعاية يف السنة األوىل بعد بدء  ■
العمل اخلاص  

إبطة الوالية لملهن احلرة يف ساكسونيا،   
اهليئة االستشارية  
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االعرتاف  مبهمة  والتجارة  الصناعة  غرفُة  تضطلع 
والتجارة  الصناعة  جماالت  يف  املهنية  باملؤهالت 
وُتقدَّم  واملطامع.  والفندقة  والتعمري  واملرور  واخلدمات 
يف غرفة الصناعة والتجارة يف درسدن املشورة الالزمة 
لذلك. وتدمع غرفُة الصناعة والتجارة يف درسدن مقدِّيم 
املهنة  تقيمي  ولدى  املستندات  مجتيع  أثناء  الطلبات 
املرجعية األملانية وعند ملء اسمتارة التقدمي. عالوًة عىل 
ذلك تطلع األخشاص املعنيني مبسار اإلجراءات والتلكفة 

املادية واملدة الزمنية الالزمة.
غرفُة الصناعة والتجارة يف درسدن  

جيري تقيمي املؤهالت الدراسية األجنبية عن طريق اهليئة 
املركزية لنظام التعلمي األجنيّب 

(Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) 
وللحصول عىل معلوماٍت أوسع حول املوضوع، يرىج 

زيارة هذا املوقع:
http://anabin.kmk.org  

مبؤهالتمك  االعرتاف  حول  معلوماٍت  عىل  وللحصول 
املعلوماتية  اهليئة  إىل  التوجه  ميكنمك  األجنبية 

واالستشارية ملسائل االعرتاف يف ساكسونيا
(Informations- und Beratungsstelle

Anerkennung Sachsen IBAS)
تقدم لك اهليئة االستشارية املعلومات حول املوضوعات 

التالية: 
هل احلصول عىل االعرتاف أمر رضوري  ■

أو مساعد؟  
من املختص بذلك؟   ■

ما يه املستندات اليت حتتاُج إلهيا؟   ■
مك من الوقت تستغرق إجراءات احلصول عىل  ■

االعرتاف؟ مك يلكف ذلك؟  

عالوًة عىل ذلك تقدم اهليئة االستشارية لملهاجرين ندواٍت 
واستشاراٍت حول التوجيه املهيّن والعمل يف ساكسونيا.

اهليئة املعلوماتية واالستشارية ملسائل االعرتاف  
يف ساكسونيا  

تعترب بوابة “Anerkennung in Deutschland“ مبعىن 
للحكومة  الرمسية  البوابة  يه  أملانيا)  يف  االعرتاف   )
األجنبية.  املهنية  باملؤهالت  االعرتاف  ملسائل  االحتادية 

وجتدون هنا معلوماٍت أخرى:
 www.anerkennung-in-deutschland.de  

البحث عن معل
إذا كنت تبحث عن فرصة معل يف درسدن، ميكنك التوّجه 
يف  العمل  واكلة  إىل  الكرتونًيا  أو  أو خشصًيا  هاتفًيا 
درسدن. تعرف واكلة العمل املصانَع ورغباهتا وتديُر عىل 
العمل هنا حتصل  ضوء ذلك حزمة واسعة من عروض 
متخصص  استشاري  جانب خشص  من  املشورة  عىل 
عىل  للحصول  التوسط  وإماكنيات  املهيّن  موقفك  حول 
العمل املهيّن املناسبة لك. إذ يمت التحقق مما إذا كنت 
الرشوط  يه  ما  أو  خاص  معل  ترصحي  إىل  حباجة 
هذا  مثل  عىل  حتصل  يك  هبا  الوفاء  عليك  الواجب 
الباحثون عن وظيفة، فيحصلون  الطالب  أما  الترصحي. 

عىل املشورة واملساعدة من دائرة التوظيف الطاليب.
واكلة العمل يف درسدن  
دائرة التوظيف الطاليب  

Studentische Arbeitsvermittlung STAV e.V.
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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 ترصحي العمل
عندما  أجنبًيا،  كنت  إذا  أملانيا،  يف  بالعمل  لك  ُيحمس 
ممسوًحا  يكون  أو  البالد  يف  باملكوث  ترصحًيا  متتلك 
هذا  ويرسي  اإلقامة.  ترصحي  داخل  مضنًيا  بذلك  لمك 
عىل العمل لدى رب معل أو عىل القيام بعمل مستقل، 
إذ أن مصطلح العمل ” Erwerbstätigkeit” يمشل كال 

النوعني. 
ويف الكثري من تصارحي اإلقامة ينشأ حق العمل حلامل 
الترصحي، مبارشًة من القانون نفسه: إذا كنَت مستحًقا 
للجوء أو معرتف بكونك الجاًئ، أو إذا كنت مزتوًجا من 
أملانية أو كنِت مزتوجًة من أملايّن، أو أنك أتيت إىل أملانيا 
اخلاص  اإلقامة  ترصحي  فإن  العائلة،  انتقال  إطار  يف 
العمل  "إماكنية  مفادها  جانبية  مجلة  عىل  يشمتل  بك 
أو  لك مبزاولة أي معل  أنه ُيحمس  متاحة". وهذا يعين 

مهنة خاصة.
بني  من  لسَت  لكن  إقامة،  ترصحي  متتلك  كنَت  إذا  أما 
األجانب  شؤون  هيئة  فإن  سلًفا،  املذكورة  املجموعات 
ميكهنا أن تحمس لك بعد انقضاء ثالث أعوام عىل اإلقامة 
للتأمني  مستوجب  مهين  نشاط  مزاولة  عىل  عامني  أو 
االجمتايّع، بالبدء يف مزاولة مهمة دون أية حمظورات. 
شؤون  دائرة  حتتاج  الزمنية،  املدد  هذه  انقضاء  وقبل 
العمل.  واكلة  موافقة  إىل  احلاالت  أغلب  يف  األجانب 
عندما  فقط  موافقهتا  أن تصدر  األخرية  وُيفرتض هبذه 
ر مواطٌن أملايّن ذو أولوية أو مواطن من االحتاد  اليتوّفّ
فرصة  لشغل  أفضلية  ذوو  أخرون  أجانب  أو  األورويّب 
أن  ال جيب  ذلك  عىل  عالوًة   . األولوية")  ("مبدأ  العمل 
يكون الراتب املايّل أقل من املوظف األملايّن يف الوظيفة 
نفهسا. وحىت وإن كنَت ال متتلك ترصحًيا باإلقامة، وإمنا 
بعد  العمل  بدء  فميكنك  اللجوء،  لطلب  مؤقت  إقامة  إذن 
بذلك  إذا مُسح لمك  أملانيا،  اإلقامة يف  ثالثة أهشر من 
من جانب دائرة شؤون األجانب. ويف حالة امتالك وثيقة 
مساح باإلقامة املؤقتة فإن هذا حيدث أيًضا بعد موافقة 

دائرة شؤون األجانب .

مكتب الجسل املدين، قسم شؤون اجلنسية  
واألجانب، نقطة اخلدمة  
واكلة العمل يف درسدن  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

االعرتاف بالهشادات األجنبية أو
املؤهالت املهنية أو الدبلومات

ل علهيا من بلد املنشأ  جيب أن ُترتمج الهشادات املُتحصَّ
أملانيا  عىل يد مرتمجني حملَّفني يف ساكسونيا أو يف 
يف  املعنية  السلطات  جانب  من  هبا  ُيعرتف  ذلك  وبعد 
الوالية. واالعرتاف بالوثيقة هو جعلها قانونيًة يف أملانيا. 
مؤسسة  عرب  املدرسية  بالهشادات  االعرتاف  وجيري 
التعلمي يف ساكسونيا. وميكن احلصول عىل اسمتارات 
داخل  التعلمي  ملسار  االستشاري  املكتب  لدى  الطلبات 

مؤسسة التعلمي يف ساكسونيا.
املؤسسة التعلميية يف ساكسونيا،  

  املكتب اإلقليمي يف درسدن
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

مؤسسة اهلجرة للشباب  

مهيّن  اعرتاٌف  هناك  ليس   – الراجئ  الرأي  عىل خالف 
رمسٌي من جانب الدولة يف الكثري من املجاالت. العامُل 
احلامس هو هدفَك املهيّن: يف أي وظيفٍة تود أن تعمل؟ 
إذا كنت تريد العمل يف مهنة ُمعرتٌف هبا، فأنت حباجٍة 
إىل ترصحي مهين. ويف إطار ترصحي العمل هذا سيمت 
حفص تاكفؤ تأهيلك املهيّن األجنيّب مع الوظيفة. وهذا 

هو ”االعرتاف”.
إذا كنت تريد العمل يف مهنة الحتتاج إىل ختصص ، 
فميكنك التقّدم إلهيا عىل الفور. ويقرر رُب العمل ما إذا 

اكنت مؤهالتك ومعرفتك اللغوية مناسبة للوظيفة أم ال.

وختتص غرف الصناعات احلرفية باالعرتاف باملؤهالت 
املهنية للحرف اليدوية .

غرفة الصناعات احلرفية يف درسدن  
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التأهيل املهين ، العمل ومضان مصدر العيش

التأهيل املهين
التدريب  إعادة  أو  التأهيل  أو  التدريب  إماكنيات  خُتترب 
أو  املهنية  االستشارات  هيئة  جانب  من  أخرى  لوظيفة 
ذلك  أجل  ومن  وظيفة.  عىل  للحصول  التوسط  مؤسسة 
يلزم حتديد موعد يف واكلة العمل يف درسدن. وميتلك 
الشباب والبالغون األصغر من 35 عاًما اإلماكنية الجتياز 
والتصوراُت  اجليدة  الهشادات  وترفع  مهيّن.  تأهيل 
الواحضة واالهمتامات املنصبة عىل املهنة املستقبلية من 

أهسم احلصول عىل فرصة تأهيل .

التقدم لوظيفة
توفِّر واكلة العمل يف درسدن عىل مسافاٍت زمنية حمددة 
التقدمي  كيفية  عىل  التدريب  يف  لملشاركة  اإلماكنية 

لوظيفة. وجتدون مواعيد ذلك حتت الرابط:
www.arbeitsagentur.de/  
dresden-berufsberatung

للوظيفة  للتقدم  املطلوبة  األوراق  بتاكليف  التكفَّل  ميكن 
حمدَّدة  رشوط  وفق  لذلك  الالزمة  التنقالت  ومرصوفات 
بدء  قبل  املناسب  الوقت  الطلب يف  تقدمي  وجيب  فقط. 

التقدمي عىل الوظيفة يف واكلة العمل يف درسدن .

املساعدات املصاحبة للتأهيل
يف  صعوباٌت  التشغييّل  التأهيل  أثناء  طرأت  ما  إذا 
التعمل، فميكن احلصول عىل مساعدة مصاحبة للتأهيل 
العمل  واكلة  يف  املهيّن  االستشاري  املكتب  جانب  من 

جماًنا.
وُيفرتض هبذه املساعدات أن حتول دون دون احلصول 
عىل درجات سيئة يف التأهيل املهيّن أو االنقطاع عن 
زيارته هنائًيا. وألجل ذلك ميكن تقدمي طلب يف املكتب 

االستشاري املهيّن يف واكلة العمل.
أواًل  وتريد  معل،  أو  تأهيل  فرصة  عىل  تعرث  مل  إذا 
احلصول عىل توجيه مهيّن أو تبحث عن آليات جتسري، 

فأمامك اإلماكنيات واخليارات التالية:
اخلدمة التطوعية (مثاًل سنة تطوعية للعمل   ■

اإلجمتااعيي، سنة تطوعية للعمل البييئ، خدمة   
التطوع االحتادية).  

سنة التعلمي املهيّن األسايّس  ■
سنة التحضري املهيّن  ■

الورشة الشبابية (للشباب الصغارلدمع ذوي   ■
اإلحتياجات اخلاصة)   

العمل املؤقت  ■

عند الرغبة يف بدء شغل معني أو االخنراط يف وظيفة 
ما أو إجراء تغيريات يف املوقف احليايّت لك، جيب عىل 
الفور وقبل بدء العمل إطالع مؤسسة التوسط للحصول 
تستطيُع  ال  اليت  واملواعيد   ، االختصاص  وظيفة  عىل 
الوفاء هبا، جيب رفضها يف الوقت املناسب. تندرج هذه 
البنود مضن الزتامات الباحث عن فرصة تأهيل أو معل.

واكلة العمل يف درسدن  
املاكتب االستشارية للشباب العاطلني عن العمل  

والباحثني عن فرصة للتأهيل  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

دائرة اهلجرة للشباب  
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مكتبة ساكسونيا الوطنية
وإىل جانب املكتبات املدينية املوجودة يف درسدن، هناك 
أيًضا مكتبة ساكسونيا الوطنية – املكتبة الوطنية ومكتبة 
نفقات.  أية  دفع  املكتبة  استخداُم  يستلزم  وال  اجلامعة. 
الغالب احملطة األوىل  للطالب تعترب يه يف  وبالنسبة 

لعمل األحباث .
مكتبة ساكسونيا الوطنية – املكتبة الوطنية  

  (SLUB) ومكتبة اجلامعة درسدن  
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دمع فردي طبًقا للقانون 
االحتادي لدمع التعلمي

العارش،  املدارس املسمترة بعد الصف  ميكن يف حالة 
الثانوية  واملدارس  املتخصصة  املهنية  واملدارس 
املتخصصة ومدارس املسار التعليمي الثاين واملدارس 
املتخصصة األعىل مرتبة واللكيات، وفق رشوط حمددة، 
التعلمي.  لدمع  للقانون االحتادي  تبًعا  مضان دمع مايل 
وميكن تقدمي طلب هبذا الصدد لدى املكتب املختص بدمع 

التأهيل .
دائرة شؤون الشباب يف درسدن، قسم  

هيائت املساندة والوصاية والرعاية،  
ختصص دمع التأهيل (لمللزمني بالتعلمي)  

دائرة شؤون الطلبة درسدن، مكتب اخلدمة  
(للطالب)  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
مؤسسة اهلجرة للشباب  

مدرسة درسدن الشعبية
تقدم خامعة درسدن الشعبية باقًة تعلميية شاملة مبقابل 
مادي يف فرتة ما بعد الظهرية والفرتة املسائية، واليت 
مهنا  االستفادة  السن  وكبار  والبالغني  للصبيان  ميكن 
بالقدر نفسه. لكن ال ميكن احلصول عىل درجات أاكدميية 
الدرايّس  الفصل  برناجم  عىل  حتصلون  ودبلومات. 
جماًنا يف املدرسة الشعبية نفهسا ويف املجالس البلدية 
واملكتبات  لملواطنني  االجمتاعية  االستشارة  وماكتب 

وحمالت بيع الكتب .
مدرسة درسدن الشعبية  

املكتبات
حتتضن درسدن شبكة متنوعة متفرعة من املكتبات العامة 
ميكنمك  ما،  مكتبة  حمتوى  من  ولالستفادة  والعملية. 
اشرتاك  مرصوفات  ذلك  نظري  ُتفرض  لدهيا.  التجسيل 
يلزم دفعها سنوًيا. حتصلون يف املقابل عىل بطاقة هوية 
خاصة من املكتبة، ميكنمك من خالهلا استعارة وسائط 
إعالمية جماًنا، مكا ميكنمك أيًضا االستفادة مما تقدمه 

املكتبة من داخل مقرها.

املكتبات املدينية
تكوِّن املكتبات التابعة ملدنية  درسدن شبكًة من 23 مكتبة، 
ُيقدَّم فهيا حوايل 745000 وسيط إعاليّم. وُيعترب الدمع 
التعليمي، هو املهمة األكرث أمهية لملكتبات املدينية، سواٌء 
من ناحية اإلقبال علهيا أو من ناحية األمهية االجمتاعية.
الرئيسية ومكتبة  املكتبة  العاملي  التجارة  حيتضن مركُز 
"السفر".  موضوع  حول  املعايشة  وجمال  املوسيىق 
ومكتبة  الرئيسية  املكتبة  يف  القراءة  قاعًة  وتستضيف 
مكتبًة  أما  املرموق.  الطراز  من  فعالياٍت  املوسيىق 
من  موقٍع  أفضل  يف  فتقع   medien@age الشباب 
املدينة – ويه مرشوٌع حيظى أيًضا باهمتاٍم بالغ حىت 
خارج حدود أملانيا. إضافًة إىل ما سبق هناك مكتبة 19 
مكتبة موزَّعة عىل أحياء املدينة، إىل جانب حديثة متنقلة، 
والعمل املكتيب االجمتايّع مع خدمة مزنل الكتب واملكتب 

 .eBibo الفريّع االفرتايّض
اإلنرتنت  خدمات  عىل  أيًضا  املدينية  املكتبات  وحتتوي 
باأللوان  تصوير  وماكينة  السلكية  اتصاٍل  شبكة  عرب 
وطابعة. وميكنك إلقاء نظرة عامة وشاملة عىل اكمل ما 
تقدمه املكتبات املدينية، ورشوط االستخدام، ومرصوفات 
االشرتاك، والعناوين، ومواعيد العمل ونقاط توقف املكتبة 

املتنقلة، من خالل شبكة اإلنرتنت عرب الرابط:
www.bibo-dresden.de  

املكتبات املدينية يف درسدن  
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وحول التأهيل املهيّن والدرايّس ُتقام إىل جانب معرض 
م يف  ”KarriereStart” (إبدأ حياتك املهنية)، الذي ُينظَّ
فعالياٌت عديدة ومعارض وبورصاٌت  يناير من لك عام، 
االتصاالت  وعقد  االستعالم  ميكنمك  هنا  تسويقية. 
عامة  نظرة  إلقاء  ميكنمك  وقدراتك.  ميولك  واستكشاف 

عىل إماكنيات التوجيه املهيّن والدرايّس يف الرابط:
 www.bildungsmarkt-dresden.de  

Veranstaltungen vor Ort عنوان  
(الفعاليات املُقامة حملًيا)  

ومن أجل توجيه املهاجرين الشباب هناك عالوًة عىل ذلك 
منتدى إلكرتوين ُمَعدٌّ بشلك خاص هلذا الغرض:

 aumil.de  

التأهيل املهين املزدوج

التأهيل  حول  مشوراٍت  والتجارة  الصناعة  غرفُة  تقدِّم 
والتجارة  الصناعة  يف  املثال  سبيل  عىل  والتدريب 
وغرفة  واملطامع.  والفندقة  والتعمري  واملرور  واخلدمات 
احلرف  جمال  يف  املشورة  تقدِّم  احلرفية  الصناعات 
املهنية. لكتا الغرفتني تقدمان إىل جانب التوجيه املهيّن 

خدمة "الوساطة املالمئة".
غرفة الصناعات احلرفية يف درسدن  
غرفُة الصناعة والتجارة يف درسدن  

التأهيل املهين املدريس
يمت تعملَّ بعض املهن يف املجال االجمتايع أو المترييض 
أو التجاري أو التقين طيلة الوقت يف املدرسة، أي من 
االستشارّي  املكتب  ويوجد  ما.  رشكة  يف  العمل  دون 

لفرص التأهيل مبارشًة يف املدارس املهنية.
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de  

خدمة للشباب املهجر   

الدراسة
يف درسدن هناك 45000 طالٍب وطالبة مجسلني، مهنا 
درسدن،  التقنية يف  اجلامعة  37000 يف  عن  يزيد  ما 
درسدن  ويف  ساكسونيا.  والية  يف  جامعة  أكرب  ويه 
أيًضا متكن دراسة لك املقررات التخصصية تقريًبا بال 

استثناء.
وُيشرتط للدراسة يف أملانيا احلصول عىل هشادة معادلة 
لهشادة الثانوية Abitur (هشادة إمتام املدرسة الثانوية 
أو اجتياز اختبار القبول يف لكية) ومعرفة اكفية باللغة 

األملانية مثبتة بهشادة (املرحلة املتوسطة عىل األقل).
عندما ال تكيف هشادة إمتام املدرسة، فال بد من اجتياز 
فصلني دراسيني يف لكية الدولة للدراسات- ساكسونيا 
يف اليبزتج (دون نفقات مالية) أو بناء عىل الرغبة لدى 
لكية دراسات معهد الدراسات العليا يف درسدن (يلزم 
قبول.  اختبار  اجتياز  يلزم  ذلك  وألجل  نفقات).  دفع 
وللحصول عىل املشورة واخلدمة حول موضوع الدراسة 

جتدون هنا ما يفيدمك:
جامعة درسدن التقنية، مكتب التبادل  

األاكدميي الدويل  
معهد الدراسات العليا  

دائرة شؤون الطلبة يف درسدن، مكتب اخلدمة  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

إذا كنمت من رعايا إحدى الدول األخرى، فإنه يلزم عليمك 
للتأهيل  قبل دخول البالد االجهتاد للحصول عىل مقعد 
أو الدراسة. وعند املوافقة عىل طلبمك ميكنمك طلب فزيا 

من إحدى جهات المتثيل األملانية املختصة يف اخلارج.
مركز ترحيب اجلامعة التقنية درسدن  
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ميكنك أيًضا االستفادة من املشورة التعلميية والتواصل 
مع منسقة اهلجرة واالندماج يف املؤسسة التعلميية يف 

ساكسونيا.
املؤسسة التعلميية يف ساكسونيا، املكتب   

اإلقليمي يف درسدن،  
Friederike.Haendler@
sbad.smk.sachsen.de

التعلمي،  املدارس ومسارات  أنواع  املعلومات حول  ُتتاح 
وإماكنيات التأهيل عىل السريفر التعليمي. وتقدم دائرة 
وكذلك  للبالغني  سواء  معلومات  أيًضا  للشباب  اهلجرة 
التعليمي يف مدرسة درسدن  االستشاري  املكتب  يقدم 

الشعبية املعلومات الالزمة.
www.bildung.sachsen.de  

دائرة اهلجرة للشباب  
املكتب االستشاري التعليمي يف مدرسة  

درسدن الشعبية  

مدرسة غري حكومية عامة –
مدرسة درسدن الدولية

تأسست مدرسة درسدن الدولية يف العام 1996. تستند 
اخلطة التعلميية فهيا عىل برناجم الباكلوريوس الدويل 
وفلسفته. تقوم كفاءات تدريسية دولية بالتدريس للتالميذ 
من  (بدًءا  لألطفال  اليومية  الرعاية  صفوف  من  بدايًة 
صغرية  صفوف  يف   12 الصف  وحىت  األوىل)  السنة 
اللغة االجنلزيية. يمت دمع  لغُة التدريس والتعامل يه   .
خاص.  بشلٍك  اإلجنلزيية  باللغة  الناطقني  غري  األطفال 
لدمع  قوًيا  برناجًما  الدولية  الاكمل  اليوم  مدرسة  وتقدم 
وتطوير املعرفة اللغوية. وُينظم "يوم الباب املفتوح" لعدة 

مرات يف العام.
مدرسة درسدن الدولية  

الرشااكت يف جمال التعلمي
أو  اللغة  اكتساب  أو  املدرسة  يف  التعمل  يكن  مل  إذا 
احلصول عىل التوجيه يف البيئة احلياتية اجلديدة أمًرا 
هساًل عىل أطفالمك أو صبيانمك، فإن الرشاكء التعلمييني 
الرشفيني يف مكتب شؤون األجانب يف درسدن يسعدون 

مبساعدتمك.
مكتب شؤون األجانب، الرشااكت  

يف جمال التعلمي  

التوجيه الدرايس واملهين –
التأهيل والدراسة

ما يه الوظائف أو طرق التأهيل أو إماكنيات الدراسة 
الدراسة  أو  التأهيل  أو  الوظيفة  يه  ما  اآلن؟  املتاحة 
هبا  الوفاء  عيّل  الواجب  الرشوط  وما يه  املناسبة يل 
يف مقابل ذلك؟ كيف ومىت وأين ميكنين التقّدم إلحدى 

هذه الفرص؟
تعمل مدارس درسدن من أجل التوجيه املهين والدرايّس 
املهنية  االستشارات  مكتب  مع  وثيق  بتعاون  املُسهتدف 
يف درسدن. ويف ذلك ُيستخدم يف بعض املدارس أيًضا 
من  االستفادة  لملهاجرين  مُيكن  الوظيفة.  اختيار  جواز 

حزمة تمكيلية خاصة.
ويواصل قسم االستشارات املهنية والدراسية يف واكلة 
باستقاللية وحيادية   – املعونة  تقدمي  العمل يف درسدن 
التأهيل  حول  خاصة  استشارات  خالل  من   – وجماًنا 
يف  العمل  سوق  حنو  توجهيية  وفعاليات  والدراسة، 
مع  املعلومات  مركز  وندوات يف  املدارس، وحمارضات 
إماكنيات للتحقق من مدى املالءمة (BiZ)، املهيّن للوظيفة 

مع تقدمي فرص تأهيل وتدريب مبارشة.
واكلة العمل يف درسدن، االستشارة  
املهنية (BiZ) مركز املعلومات املهين  
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الصف التحضريي
ال  والذين  اجلنسيات،  خمتلف  من  التالميذ  لُك  يزور 
يكيف، صًفا  ال جييدوهنا مبا  أو  األملانية  اللغة  يعرفون 
والصبيان  التالميذ  يتعمل  هنا  البداية.  يف  حتضريًيا 
الصف  لدخول  ويمت جتهزيمه  ثانية  لكغة  األملانية  اللغة 
النظايّم يف املرحلة الدراسية املناسبة لعمرمه. وأثناء 
يف  والصبيان  التالميذ  مرشف  مدرس  يصاحب  ذلك 

طريقهم حنو االندماج املدريّس واالجمتايّع.
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

مؤسسة اهلجرة للشباب  

االندماج تدرجيًيا
بعد انقضاء ما بني أربعة إىل ستة أسابيع يزور تالميُذ 
الصف التحضريّي ألول مرة الصف النظايّم املستقبيل 
هلم لعدة ساعات. وعند اختيار املواد ُتراىع اهمتاماهتم 
الدراسية.  بدايهتم  تهسيل  أجل  من  اخلاصة  وميوهلم 
ولكام تطور التواصل مع التالميذ وتثبتت املعرفة باللغة 
الصف  يف  احلضور  مدة  تزداد  فأكرث،  أكرث  األملانية 
الوصول  غاية  إىل  االنتقالية  املرحلة  وُتصاغ  النظايّم. 
تمليذ  لك  يناسب  فردّي  بشلك  الاكمل  االندماج  إىل 
وغالًبا ما تنهتي بعد عاٍم درايّس واحد. بعد ذلك يتعمل 
التالميذ وفق جدول احلصص االعتيادّي وحيصلون عىل 
بالفرص  املدريّس  املسار  ُيستأنف  مث  أيًضا.  درجاٍت 
يقدِّم  هذا  إىل  األخرين.  التالميذ  أمام  املتاحة  نفهسا 
املدرس املرشف املشورة حول إماكنيات الدمع اإلضافية 

(مثل مواصلة تعمل اللغة األملانية).
معمًَّقا  تعلمًيا  تقدِّم  مدارس  أيًضا  درسدن  يف  وتوجد 
دولية  هشادات  عىل  احلصول  ويكون  األجنبية.  للغات 

ممكًنا يف هذه املدارس:
مدرسة رومان روالن الثانوية يف درسدن  

Romain-Rolland-Gymnasium Dresden
مدرسة برتولت بريشت الثانوية يف درسدن  
Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden

التدريس باللغة األم
ترعرعوا  الذين  األطفال،  لدى  اللغوية  املعرفة  ُينظر إىل 
مزدويج اللغة أو أكرث من ذلك، عىل أهنا موهبة وجيري 
دمعها عىل أفضل وجه ممكن. لذلك تقدم والية ساكسونيا 
احلرة هلؤالء األطفال اختيارًيا تدريًسا باللغة األم مثاًل 
الفارسية  اإليطالية،  الصينية،  البلغارية،  (بالعربية، 

البولندية، الروسية، اإلسبانية، الرتكية، الفيتنامية).

املدارس البلدية
إن الذهاب إىل مدرسة بلدية ال يستوجب نفقات. يتعمل 
ويكون  وفتاة.  صيب   30 إىل   20 الواحد  الصف  يف 
مدرُس الصف هو الخشص احملاور للك التالميذ وأولياء 
هيئة  أعضاء  أو  االستشاري  املدرس  ويقدم  أمورمه. 
التدريس الثقات جبانب املستشار االجمتايّع املساعدة 

والدمع أو ينصحون  بدروٍس أأضافية ، عند احلاجة.
تستغرق احلصة املدرسية 45 دقيقة. يبدأ اليوُم 

الدرايّس بني 7.30 و 8.00 وينهتي عند الظهرية أو ما 
بعدها. وُتقدَّم وجبات غداء للتالميذ يف لك املدارس.

للرعاية   Hort يتوفر  االبتدائية  املدرسة  ألطفال  بالنسبة 
تربويون  مرشفون  فيه  ُيرشف  الدرايّس  اليوم  بعد 
بألعاٍب  الفراغ  وقت  وملء  البيتية  الواجبات  إجناز  عىل 
ونشاطاٍت ترفهيية. فوق هذا هناك إماكنات للرعاية طيلة 
الفراغ  أوقات  لقضاء  عروض  توجد  أيًضا  وهنا  اليوم. 

إضافًة إىل اليوم املدريّس النظايّم. 
درسدن  اإلقلميية  العامصة  أن  إىل  نصل  سبق  مما 
تتوفَّر عىل عدد كبري من املدارس. ميكن احلصول عىل  

املعلومات عرب الرابط االلكرتوين 
  www.dresden.de/schulen  

وهو موقع إلكرتوين يعرض أمه املعلومات عن مدارس 
نوع  عن  البحث  إماكنية  للزائر  ويتيح  درسدن  مدينة 
تكن  مل  إذا  التعرييف.  والربوفايل  احلي  أو  املدرسة 
والطريق  السكن  مقر  من  بالقرب  تقع  املرغوبة  املدرسة 
وسائل  استخدام  التالميذ  فمبقدور  جًدا،  طويلٌة  إلهيا 

املواصالت العامة بأسعار خمفضة .
هيئة اإلدارة املدرسية، قسم التنظمي املدريس،   

ختصص رعاية التالميذ/إدارة التعاقدات  
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املدرسة االبتدائية (مرحلة الصفوف 1 – 4):    
يزورها لك األطفال امللزمني بالدراسة. يف الصف الرابع 
لدخول  تعلميية  توصية  عىل  املدرسة  أطفاُل  حيصل 
املدرسة  أو   Oberschule العادية  الثانوية  املدرسة 

.Gymnasium الثانوية

املدرسة االبتدائية (مرحلة الصفوف 5 – 9/ 10): 
ميكن  للوظيفة.  ومتهيدًيا  عاًما  تعلمًيا  للتالميذ  تقدم 
احلصول يف هناية املرحلة الصفية التاسعة عىل هشادة 
املدرسة  إمتام  هشادة  أو  األساسية  املدرسة  إمتام 
العارشة  الصفية  املرحلة  هناية  ويف  املؤهلة  األساسية 

هشادة إمتام املدرسة املتوسطة .

    Gymnasium املدرسة الثانوية
(مرحلة الصفوف 5 – 12):

املرحلة  اجتياز  املعمقَّة  العامة  الدراسة  من خالل  ميكن 
اللكيات  إىل  الدخول  تتيح  واليت   ،Abitur الثانوية 

املتخصصة واجلامعة.

مدرسة ذوي اإلحتياجات اخلاصة:
ميكن  التطور  يف  خاصة  مسات  ذوو  املدارس  تالميُذ 
االحتياجات  بذوي  االهمتام  ذات  املدارس  يف  دمعهم 
املدارس  إىل  إدخاهلم  يكون  الغالب  ويف  اخلاصة. 

التعلميية العامة ممكًنا.

مدرسة التدريب املهين:
ميكن يف املدارس املهنية ويف إطار معلية تأهيل مزدوجة 
مؤهل  عىل  احلصول  الرشاكت  إحدى  مع  بالتعاون 
وظييف. وغالًبا ما مجُتع املدارس املهنية واملدارس املهنية 
واملدارس  املتخصصة  الثانوية  واملدارس  املتخصصة 
حتت  املتخصصة  واملدارس  املهنية  الربيطانية  الثانوية 

امس مراكز التعلمي املهنية.

املدرسة الثانوية املهنية
(مرحلة الصفوف 11 – 13):

ميكن احلصول عىل هشادة الثانوية Abitur بعد اجتياز 
الدرجات  وتعترب  ملدة ثالث سنوات.  الوقت  تأهيل اكمل 
املهيّن  التأهيل  يف  أو  عامة  تعلمي  مدرسة  يف  اجليدة 

رشطًا للدخول إىل هذا النوع من املدارس.

إمتام املدرسة من الطريق التعليمي الثاين
املدرسية  للدراسة  إمتاًما  التعليمي  النظام  هذا  يتيح 
الثانوية  املدرسة  املسائية،  الثانوية  املدرسة  (املدارس: 

املتخصصة، اللكية) الحًقا.

التعلمي اإللزايم
األطفال  لك  عىل  احلكويم  اإلجباري  التعلمي  ينطبق 
الذين يسكنون يف والية ساكسونيا احلرة.  والصبيان، 
وميتد هذا التعلمي اإللزايم ليمشل الذهاب املنتظم إىل 

الصف املدريس والفعاليات امللزمة يف املدرسة.

التجسيل
امللزمني  أطفاهلم  تجسيل  األمور  أولياء  عىل  يتعني 

بالدراسة للوفاء باأللزتام املدريس.
املؤسسة التعلميية يف ساكسونيا، املكتب   

اإلقليمي درسدن، قسم 2 – املدارس  

يلزم من أجل التجسيل للحضور املدريس تقدمي بطاقة 
اهلوية أو جواز السفر للخشص املخوَّل حبضانة الطفل، 
وهشادة ميالد الطفل، وآخر هشادة مدرسية حصل علهيا 
قيل  املدرسة  زيارته  حالة  األصيّل يف  بلده  الطفل يف 

امليجء إىل أملانيا .
تزوِّد املؤسسة التعلميية يف ساكسونيا، املكتب اإلقليمي 
التعلمي  أولياء األمور واألطفال حول إماكنيات  درسدن، 
بشلٍك  املشورة  هلم  وتقدم  احلرة  ساكسونيا  والية  يف 
عىل  عالوًة  املدرسة.  يف  التعليمي  املسار  حول  فردّي 
ذلك تفحص الكوادر املختصة ما إذا اكنت هناك رضورة 
لزيارة صف حتضريي وما إذا اكنت هناك رغبة يف دمع 

لغة الطفل األم من عدمه.  
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املراحل التعلميية يف املدرسة
الصفوف من األول إىل الرابع:  ■

Grundschule املدرسة االبتدائية للك األطفال  
الصف الرابع: يرجع القرار حول نوع املدرسة  ■

الالحق إىل أداء الطالب (املدرسة الثانوية  
Gymnasium أو املدرسة   

  (Oberschule الثانوية العادية  
الصفان اخلامس/السادس: املرحلة التوجهيية،   ■

هنا يكون التبديل بني املدرسة الثانوية العادية  
Oberschule ومدرسة الثانوية  

Gymnasium ممكًنا   
الصف السادس: (يف املدرسة الثانوية  ■

العادية Oberschule) يرجع القرار إىل   
الربوفايل الخشيص (صف املدرسة األساسية  

Hauptschule أو صف املدرسة املتوسطة  
  (Realschule  

الصف السابع: (يف املدرسة الثانوية  ■
Gymnasium) يرجع القرار إىل الربوفايل   

الخشيص (األداء املوسييق واللغوي واإلجناز  
العلوم الطبيعية)  

الصف التاسع: (يف املدرسة الثانوية العادية  ■
Oberschule) مع متوسط درجات جيد حيصل  
التالميذ عىل هشادة إلمتام املدرسة األساسية،   

يف حالة اجتياز اختبار ينالون هشادة إمتام   
املدرسة األساسية  

الصف العارش: (يف املدرسة الثانوية العادية  ■
Oberschule) إمتام املدرسة املتوسطة  

(مع اختبار)  
الصف الثاين عرش: (يف املدرسة الثانوية  ■
Gymnasium) مع اختبار الثانوية العملة  

الصف الثالث عرش فميا ُذكر أعاله:  ■
(فقط يف الثانوية الثانوية العملة املهنية)   

مع اختبار   

النظام املدريس والتأهييل يف 
ساكسونيا

ختتلف طرق التأهيل يف أملانيا عهنا يف الدول األخرى. 
لكن أيًضا داخل أملانيا هناك اختالفات يف نظام التعلمي 
هناك  ساكسونيا  فيف  املختلفة.  االحتادية  الواليات  بني 

نظام تعليمي ذو شقني. 
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التعلمي

التعلمي يف السن الصغرية داخل 
مراكز الرعاية اليومية لألطفال

يوجد نظام تعلمي ورعاية شامل لألطفال داخل مؤسسات 
الرعاية  منشآت  يف  وأيًضا  باألطفال  اليومية  العناية 
اليومية لألطفال. ويرتكز التعلمي يف السن الصغرية داخل 
مراكز الرعاية اليومية لألطفال عىل نظام التعلمي املتبع 
لآلباء حول  إرشادي  كتيب  يوجد  والية ساكسونيا.  يف 
نظام التعلمي املتبع يف والية ساكسونيا بلغاٍت خمتلفة. 
وميكنمك إلقاء نظرة عامة وشاملة عىل أشاكل وعروض 
عرب  اإلنرتنت  شبكة  خالل  من  لألطفال  اليومية  الرعاية 

الرابط:
www.dresden.de/kita  

www.dresden.de/kindertagesstaetten  

حضانة  زيارة  العمر  سنةمن  من  ابتداء  لألطفال  ميكن 
اليومية  للعناية  مقر  أو  حضانة)  (مع  أطفال  روضة  أو 
باألطفال. مع إمتام السنة األوىل من حياة الطفل حيق له 

احلصول عىل ماكن يف مركز للرعاية.
 يف سن الثالث سنوات وحىت بداية املدرسة يستطيع 
األطفال ارتياد روضة أطفال. هناك يتواصل األطفال مع 

رفاق من فئهتم العمرية وميكهنم العثور عىل أصدقاء .
باأللعاب،  األملانية  اللغة  تعمل  ميكهنم  مناسبة  وبطريقٍة 
واللعب والتجريب، وتطوير الثقة بالنفس واالعمتاد عىل 
الذات. أما أطفاُل املدارس حىت الصف الرابع فميكهنم 
قبل اليوم الدرايّس وبعده ارتياد“ مأوى ” ]يعىن برعاية 
الغالب  يوجد يف  والذي  أهمتاماهتم[،  وتطوير  األطفال 
فرصة  لألطفال  ُيتاح  املأوى  يف  املدرسة.  مبىن  داخل 
موضوعات  ومعرفة  اللغوية  كفاءاهتم  تطوير  مواصلة 
يف  املساعدة  عىل  واحلصول  واللعب  شيقة  تعلميية 
من  كثرٌي  تقدم  لذلك  واستمكاال  املزنلية.  الواجبات  معل 

املدارس أيًضا عروضًا لالستضافة طيلة اليوم.

وُيطلب احلصول عىل مقعد يف احلضانة أو الروضة أو 
مقر الرعاية اليومية لألطفال من املنشأة املعنية بالرعاية 

اليومية لألطفال. ويمت تقدمي الطلب من خالل شبكة 
اإلنرتنت عرب بوابة أولياء األمور عىل الرابط

www.dresden.de/kita-anmeldung  
والتواصل  االستشارة  جهة  إىل  خشصُيا  بالتقدم  أو 
ملنشآت الرعاية اليومية لألطفال ذات الصلة داخل مبىن 
األمور بشلك نسيب يف محتل  أولياُء  ويشارك  البلدية. 
نفقات الرعاية اليومية لألطفال. وتتباين هذه النفقات يف 
قميهتا وتتوقف عىل منط الرعاية وفرتة الرعاية املختارة. 
عىل  الواجب  املبالغ  حول  معلوماتية  حصيفة  وتوجد 
أولياء األمور دفعها. ميكن ألولياء األمور ذوي األطفال 
املنخفض  الدخل  ذات  واألرس  املفردين  والعائلني  الكرث 
احلصول عىل ختفيض أو إعفاء من احلصة املالية ألولياء 
الرعاية  ملنشآت  الهشرية  اإلشرتااكت  دائرة  من  األمور 
اليومية لألطفال داخل مبىن البلدية. وميكن التقدم بطلب 
احلصول عىل ختفيض األموال  املخصصة للطعام يف 

مصلحة الشؤون االجمتاعية.
منشآت الرعاية اليومية لألطفال ذات امللكية  

اخلاصة، مقر االستشارة والتوصيل  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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أما إذا اكن األمُر يتعلق باختالل حصّي جسمي ال هيدد 
احلالة  نوع  حسب   – مث  من  فتوّجهوا  الخشص،  حياة 

الطارئة – إىل خدمات الطوارئ التالية:
وحدة الطوارئ ألطباء التأمني اليحص،   

األطباء العامني، أطباء األطفال،  
رمق هاتف 19292 ، من االثنني إىل امجلعة:  

من الساعة 19 إىل الساعة 23 ؛ السبت واألحد  
والعطالت الرمسية: من الساعة 8 إىل الساعة 23  

وحدة الطوارئ ألطباء العيون،   
رمق هاتف 19292  

عيادة مدينة درسدن فريدريششتادت، املدخل  
Bräuergasse من تقاطع شارع برويرجاسه  
 ،Seminarstraße مع شارع زمينارشرتاسه  
من االثنني إىل امخليس: من الساعة 19 إىل  

الساعة 7 ، امجلعة الساعة 19 إىل االثنني  
الساعة 7 باسمترار  

األنف واألذن واحلنجرة – خدمة الطوارئ الطبية،  
رمق هاتف 19292  

عيادة مدينة درسدن فريدريششتادت، املدخل  
Bräuergasse من تقاطع شارع برويرجاسه  
 ،Seminarstraße مع شارع زمينارشرتاسه  
من االثنني إىل امخليس: من الساعة 19 إىل  

الساعة 7 ، امجلعة الساعة 19 إىل االثنني  
وحدة الطوارئ اجلراحية، رمق هاتف 19292  
العيادة اجلامعية 28 ، شارع فيدلرشرتاسه  
  Fiedlerstraße: رمق 25 ، من االثنني إىل 

امجلعة من الساعة 19 إىل الساعة 23 ؛  
السبت واألحد والعطالت الرمسية:  

من الساعة 8 إىل الساعة 23  
ه رجاًء إىل من الساعة 23 إىل الساعة 8 توجَّ  

األقسام اجلراحية يف املستشفيات التالية:  
،Diakonissenkrankenhaus مستشىف  

مستشىف سانت جوزيف، عيادة مدينة درسدن  
فريدريششتادت، عيادة مدينة درسدن نويشتادت.  

وحدة االستقبال ألطباء األسنان،   
رمق هاتف 4583670  

إذا ما وقعت حالة طارئة، ال ترتبط خبطر مبارش هيدد
حياة املصاب، لكهنا تستديع نقل الخشص إىل 

مستشىف عىل الفور (مثاًل يف حالة الوالدة)، فعليمك 
حيهنا االتصال باجلهات التالية

  وحدة إسعاف املرىض، رمق هاتف 19222. 

عند وجود حالة وفاة اتصل عىل الفور مبا ييل
هيئة املدافن يق املدينة،   
رمق هاتف 4393600.   

الطارئة  النفسية  احلاالت  يف  املعونة  عىل  حتصلون 
(بشلك يضمن الكمتان أيًضا) من خالل

خدمة هاتف الثقة، رمق هاتف 8041616  
من االثنني إىل األحد: من الساعة 17 إىل  

الساعة 23.   

ميكنمك الوصول إىل الرشطة عرب رمق اهلاتف 110.
ميكنمك الوصول إىل قوات اإلطفاء عرب رمق اهلاتف 

.112

عيادة حاالت الصدمات النفسية
يعود الغرض من تأسيس عيادة حاالت الصدمات النفسية 
إىل األخشاص الذين يعانون من تبعات خربات وجتارب 
ل يمت إرشادمك إىل  صادمة. إىل جانب التخشيص املفصَّ
عىل  تساعد  تقنيات  واستخدام  األولية  العالج  خطوات 
بشأن  املشورة  وتقدمي  املعين  للخشص  التوازن  إعادة 

اإلماكنيات العالجية.
عيادة حاالت الصدمات، رمق هاتف 41726750  
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الصحة والرعاية الطبية

زيارة الطبيب والتأمني اليحص
يف أملانيا جيب أن متتلك تأميًنا حصًيا – حىت وإن مل 
تكن مريًضا. فبدون تأمني سيتعني عليك دفع الكثري من 
األموال مقابل استشارة الطبيب واحلصول عىل األدوية.
اليحص.  للتأمني  خاصة  وأخرى  عامة  رشاكت  هنا 
وتعريفات  املدفوعة  املالية  املبالغ  عن  االستعالم  ميكنك 
رشاكت التأمني اليحّص عن طريق زيارة مقرات معلهم 
الذي  الوقت  ويف  الصلة.  ذات  اإلنرتنت  مواقع  من  أو 
مثله مثل  II، يظل  البطالة  إعانة  فيه الخشص  يتقاىض 
احلكويّم.  اليحص  للتأمني  مستحًقا  العامل،  الخشص 
وميكن التأمني عىل أفراد العائلة، الذين ليس هلم مصدر 
ملن  وبالنسبة  بذلك.  طلب  تقدمي  من خالل  دخل خاص، 
يتلىق إعانات من دائرة الشؤون االجمتاعية حسب قانون 
نفسه  عىل  التأمني  ميكنه  وال   XII االجمتاعية  الشؤون 
مضن األرسة أو بشلك فردي، فإن مبقدوره عن طريق ما 
ُتعرف بامس العضوية االستثنائية احلصول عىل إعانات 

من التأمني اليحّص.
حيصل لك فرد يف العائلة عىل بطاقة رشحية يلزم هيلع 
نفقاٍت  دفع  ويلزم  الطبيب.  استشارات  أثناء  تقدميها 
إضافية نظري معليات العالج يف العيادة ومقابل املواد 
رسوم  ونظري  مزنلًيا  املرىض  رعاية  حالة  العالجية يف 
النقل من وإىل املستشىف. وتبلغ النفقات اإلضافية نظري 
يورو،  وعرشة  بني مخسة  ما  املثال  سبيل  عىل  األدوية 
ويمكن  نفسه.  الدواء  تاكليف  عن  أبًدا  تزيد  ال  أهنا  إال 
توفر  حني  ولكن  اإلضافية  النفقات  من  التحرر  إماكنية 

رشوط حمددة.
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات   

امحلل
يف حالة وجود أسئلة ومشكالت أثناء مرحلة امحلل أو 
بعدها، ميكن للجهات املذكورة أدناه أن تقدِّم املساعدة 
مساعدات  طلب  املالية،  املشكالت  حالة  يف  باملشورة: 
يف  مشكالت  اآلباء)،  عالوة  األطفال،  (إعانة  مالية 
الدراسة أو تأهيل الطفل، االستعداد للوالدة وتويّل دور 
األمومة، املسائل الصحية، اخلالف حول امحلل، أسئلة 

حول منع امحلل.
املراكز االستشارية لألمهات احلوامل  

وحدات حاالت الطوارئ
احلالة الطارئة يه اختالل حصّي جسمي وعسري، يتعنيَّ 
معاجلته عىل الفور فقد تؤدي إىل تأثريات سلبّية عىل 
الصحة رمبا هتدد حياة الخشص. عندما ترون أن هناك 

خطٌر مبارش عىل حياة األخشاص، اطلبوا عىل الفور
خدمة اإلنقاذ الفوري التابعة لقوات اإلطفاء،   

عىل رمق هاتف 112.  
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اإلعالة
والذين  مبفردمه،  العائلون  أواألمهات  اآلباء  يستطيع 
أو  لإلعالة  ضئيل  مبلغ  األخر  األبوة  من رشيك  يتلقون 
ال يتلقون مطلًقا، احلصول عىل عالوة إعالة من الدولة. 
وميكن االستفادة من هذه اإلعانة ملدة ست سنوات حبد 
من  عرش  الثانية  سن  الطفل  يمكل  مل  (طاملا  أقىص 
تقدمي  يلزم  املادية  اإلعانة  هذه  عىل  وللحصول  معره). 

طلب إىل دائرة شؤون الشباب 
قسم هيائت املساندة والوصاية  

والرعاية، ختصص شؤون عالوة اإلعالة/جهة  
الدعاوى القضائية  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

الرعاية اليومية املمكلة لألطفال
توجد  لألطفال  اليومية  الرعاية  مراكز  لفكرة  استمكااًل 
إماكنية رعاية الطفل داخل مزنل األخشاص الذين حيق 
هلم حضانة الطفل سواًء بعد مواعيد معل مركز الرعاية 
اليومية لألطفال أو قبلها. ولالستفادة من ذلك جيب توفر 
أسباب مهمة، مهنا عىل سبيل املثال االخنراط يف وظيفة 
االحتياجات  حالة  يف  الطلب.  تقدمي  عند  ذلك  وإثبات 
بأمكله  لليوم  شاملة  مطوَّلة  رعاية  طلب  ميكن  اخلاصة 

داخل شقة األخشاص الذين حيق هلم حضانة الطفل.
منشآت الرعاية اليومية لألطفال ذات امللكية  

اخلاصة، جمال الرعاية اليومية لألطفال  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

إعانات الرتبية
الصبيان  أو  األطفال  جانب  من  مشكالت  حدوث  عند 
داخل العائلة أو مع الوضع اإلمجايّل العام يف أملانيا أو 
من جانب اآلباء عند تربية أطفاهلم، تكفل دائرة شؤون 
وبالنسبة  والصبيان.  للعائالت  تربوية  مساعدًة  الشباب 
للصبيان الذين يعانون من مشكالٍت كبرية يف املدرسة 
من خالل  أنفهسم، ميكهنم  مع  أو  العائلة  مزنل  أو يف 
دائرة شؤون الشباب طلب االستعانة مبستشار تربوي. 
الدمع  يقدِّم  متخصص  الرتبوي هو خشص  واملستشار 
كيفية  السن يف  صغار  للشباب  خاص  بشلٍك  واملعونة 

التعامل مع البيئة احمليطة هبم.
دائرة شؤون الشباب، قسم اخلدمات   

االجمتاعية العامة  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

املراكز االستشارية لألطفال
والشباب واآلباء

والشباب  لألطفال  املشورة  لتقدمي  إماكنية  تتوّفُر 
العائلة  وأفراد  واألجداد  واألمهات  واآلباء  وأصدقاهئم 
معلية  تكون  أو  املثال  سبيل  عىل  نزاعات  تنشأ  عندما 
الرتبية صعبة أو هتدد األرسَة باالنفصال والطالق ، أو 
ملفتة  جسدية  نقاط  تظهر  أو  هلا،  حل  ال  مواقف  تربز 
للنظر، أو بروز مشالك يف الرعاية اليومية لألطفال أو يف 
املدرسة أو يف التدريب، أو تكون رضورية عند التعرض 
بشأهنا  احلديُث  ويكون  العنف،  أو  اجلنيّس  لالستغالل 
ورسية.  االستشارات جمانية  تكوُن  واجًبا.  أمًرا  الحًقا 
وإىل جانب املشورة الرتبوية االجمتاعية والنفسية تتوفر 

أيًضا خدماٌت عالجية .
دائرة شؤون الشباب، قسم اخلدمات  

االجمتاعية العامة  
دائرة شؤون الشباب، قسم اخلدمات االجمتاعية  

اخلاصة، املراكز االستشارية للرتبية  
املراكز االستشارية للرتبية ذات امللكية اخلاصة  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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العائلة

دائرة األحوال املدنية
يف دائرة األحوال املدنية ُتنفَّذ لك التوثيقات والتصديقات 
االجمتاعية.  واحلالة  الخشصية  باألحوال  اخلاصة 
وتشمتل احلالة االجمتاعية عىل توارخي امليالد والزواج 
مهام  بني  ومن  والوفاة.  احلياتية  الرشاكة  وتأسيس 
تصديق  أيًضا  املدنية  األحوال  دائرة  موظيف  وواجبات 
وتوثيق مطابقة األمساء األوىل واأللقاب. وتمت هذه احلال  
عند إختيار امس مكتسب داخل دولة عضو يف االحتاد 
تقدمي  ذلك  عالوًة عىل  مهامهم  إىل  وُتضاف  األورويب. 
للقانون  طبًقا  األمساء  إطالق  طلبات  وتليق  املشورة 

االحتادي لالجئني واملنفيني .
مكتب الجسل املدين،دائرة األحوال املدنية،   

قسم املواليد وحاالت الوفاة، قسم الزواج، قسم  
الوثائق واملستندات  

عالوة األطفال
مضن  أطفال،  عالوة  عىل  أملانيا  يف  اآلباء  حيصل 
عاًما.   18 سن  فوق  لألطفال  اشرتاطاٍت حمددة، حىت 
الوالدين  دخل  عن  النظر  بغض  األطفال  عالوُة  ُتدفع 
تعمل،  ال  كنَت  وإن  األطفال. حىت  عدد  وتتدرج حسب 
فسوف حتصل عىل عالوة األطفال. ويف حالة احلصول 
البطالة  إعانة  عىل   II دخل.  إىل  األطفال  عالوة  تتحول 
لتليق عالوة األطفال، يلزم عليك تقدمي طلب إىل صندوق 

األرسة .
اسأل يف أحد املراكز االستشارية معا إذا اكن لك أيًضا 
حق يف عالوة األطفال. إذ ليست لُك حاالت اإلقامة ختوِّل 

صاحهبا احلصول عىل إعانة األطفال وبدل الرتبية .
صندوق العائلة يف درسدن  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

عالوة اآلباء وبدل الرتبية
ميالد  اآلباء مبجرد  عالوة  عىل  احلصول  ميكن مضان 
 . حياته  من  عرش  الرابع  الهشر  هناية  وحىت  الطفل 
إضافة إىل عالوة اآلباء ميكن تقدمي طلب للحصول عىل 
بدل الرتبية من مزياانية الوالية األحتادية. ميكن  تقدمي 
طلب عالوة اآلباء بأثر رجيع ملدة ثالثة أهشر وطلب بدل 
ُتضاف  سبق  ما  إىل  واحد.  لهشر  رجيع  بأثر  الرتبية 
اليت  اإلعانة  ويه  األطفال،  رعاية  إعانة  طلب  إماكنية 
ميكن رصفها باألساس بدًءا من الهشر اخلامس عرش 
إعانة  وُتكفل  الطفل.  حياة  من  هشًرا   22 وملدة  للطفل 
حياة  من  األخرية  الثالثة  لألهشر  فقط  األطفال  رعاية 

الطفل قبل تقدمي الطلب.
دائرة شؤون الشباب، قسم هيائت املساندة   

والوصاية  
والرعاية، ختصص عالوة اآلباء/بدل الرتبية  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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القليل من اللهجة الساكسونية
إن اللهجة اليت يتحدث هبا الناس يف درسدن يه نوٌع 
خاص من هلجة ساكسونية. وال يكون من الهسل دامًئا 
عىل خشٍص تعمل األملانية الفصىح أن يفهم لك ما ُيقال. 

ُتنطق األحرف املتحركة بشلك مكتوم، 
 ،g إىل k و ،b إىل p وحرف ،d إىل t ويتحول حرف

و ei غالًبا وليس دامًئا إىل ee، وعىل سبيل رسد بعض 
”Deutsche Telekom” هكذا  ُتنطق لكمة  فقط  األمثلة 
هكذا   “Meister” ولكمة   ”Deudschn Delegomm”
املنطوقة بشلك قصري،   “nu” مثاًل لكمة   .“Meesdor”
نعم  تعين  الرأس،  من  بإمياءة  غالُبا  مصحوبة  وتكون 
”ja“. أما لكمة ”nuu“ بطريق نطق طويلة فتعين اآلن 
 “nein” ال  النيف  من حرف  وبداًل   .”jetzt” أو   “nun”
ُتستخدم غالًبا اللكامت ”nee“ أو ”nö“. وتعين اللكمة 
”eja“ أو ”äscha“ الرفض القاطع.  إذا ما طلب أحدمه 

،”ä Schälch’n Heeßn scheen sieße” يف مقهى
فإنه يريد قدًحا من القهوة مع الكثري من السكر.

 ä” أو   ”eene Hidsche” لكامت  تعين  ماذا  لكن 
 dor” أو   ”ä Foochel” أو   ”ä Dobb” أو   ”Näbbel
ذلك  عن  فضاًل  بنفسك!  هذا  اكتشف   “Deadorblads
مييل ساكن والية ساكسونيا إىل احلديث برسعة عالية، 
وتركيب اللكامت مًعا واقتطاع الهنايات. وعندما ال تفهم 
اخلطأ  فإن  سؤالك،  عىل  ساكسونيا  من  مواطن  إجابة 
نقاط  ساكسونيا  مواطنو  يعرف  أنت!  إليك  يرجع  ال 
ما  إلعادة  لدهيم ومه مستعدون متاًما  اللغوية  الضعف 
قالوا بطريقٍة أبطأ وأوض. ومع الوقت سوف تتعود عىل 
لكنة اللغة ورمبا تبدأ أنت نفسك يف احلديث قلياًل بلهجة 

"ساكسونيا".
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اللغة

دورات تعلمي اللغة
األملانية سوف  اللغة  تعمل  إن  التفامه.  مفتاُح  اللغة يه 
يساعدمك يف فهم موطنمك اجلديد وعقلية جريانمك اجلدد 
عىل حنٍو أفضل، واستكشاف ثقافة البلد والشعور باأللفة 

بأرسع وقت.
مهنا  وباألخص  التعمل  لغة صعبة  األملانية  اللغة  وتعترب 
 ! بالجشاعة  لكن مع ذلك، حتىلَّ  األملانية.  النحو  قواعد 
التحدث  من  ختجل  وال  األولية،  وامجلل  اللكامت  تعمل 

باألملانية حىت يف العموم خارج دورة تعلمي اللغة.
اإلحاطة  أملانيا  االندماج يف  أجل  للغاية من  املهم  ومن 
النظام  وقمي  والتارخي  والثقافة  القانوين  بالنظام  عمًلا 
الدميقرايّط يف أملانيا. يف حالة احلصول عىل  ترصحي 
عن  اندماج صادر  دورة  باملشاركة يف  إلزام  أو  أحقية 
اإلدارة  مكتب  أو  العمل  مكتب  أو  األجانب  هيئة شؤون 
اإلعداد  دورة  يف  التجسيل  عليمك  يتعني   ، االحتادي 
إىل  وتصل  باملكتب  اخلاصة  والتوجيه  األويل   والبناء 
أو  ساعة   660 والالجئني  للهجرة  االحتادي   )BAMF(
قامئًة  جتدون  ساعة.   960 إىل  تصل  خاصة  دورات 
حمدَّثة باجلهات اليت تقدم  دورات االندماج يف درسدن 

عرب الرابط اإللكرتويّن
www.bamf.de/kurstraeger  

لتحسني  خاصة  دورات  أيًضا  هناك  ذلك  عىل  عالوًة 
معلوماٌت حول  املهنة.  ينحسب عىل  اللغوية مبا  املعرفة 

ذلك جتدوهنا عىل الرابط االلكرتوين:
  www.bamf.de، عنوان "Deutsch lernen"  

مبعىن تعمل األملانية، والعنوان الفريع  
"Deutsch für den Beruf" مبعىن اللغة  

الشعبية  درسدن  خامعة  وتقدم  املهنة  أجل  من  األملانية 
باقًة متنوعة من دورات تعلمي اللغة، فميا يقدم معهد جوته 
درسدن دورات تعلمي األملانية مع برناجم مصاحب شيق 
معهد  طريق  عن  التقنية  درسدن  جامعة  وتقدم  للغاية. 
اللغة  يف  لغوًيا  تأهياًل   (TUDIAS) املتقدمة  الدراسات 
األملانية حتضرًيا للدراسة يف أملانيا ومرافًقا هلا. وميكن 
االستفادة من دورات تعلمي األملانية هذه أيًضا من جانب 
القاطنني  العملاء  وأقرباء  املتخصصة  الكفاءات األجنبية 
املقميني  واألجانب  الدكتوراه  درجة  درسدن وطالب  يف 
لدى عائالت االستضافة. حيصل الطالب عىل املعلومات 
األاكدميّي  التبادل  مكتب  لدى  اللغة  بدورات  اخلاصة 
دورات  وُتقدَّم  التقنية.  درسدن  جامعة  يف  اخلارج  مع 
اللغة أيًضا من مؤسساٍت تعلميية أخرى. جتدون عناوين 
وماكتب  اللغوية  اخلدمات  مؤسسات  هواتف  وأرقام 
الرتمجة وماكتب الرتمجة الفورية يف دليل اهلاتف، يف 
"الصفحات الصفراء“ (www.gelbeseiten.de) وأيًضا 
.(www.dresdner-branchen.de)“يف ”فروع درسدن

مدرسة درسدن الشعبية  
معهد جوته يف درسدن  

معهد الدراسات املتقدمة  
جامعة درسدن التقنية، مكتب التبادل  

األاكدميي مع اخلارج  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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للحصول عىل شقة اجمتاعية حتتاج إىل وثيقة رخصة 
للسكن (قسم الرعاية السكنية). وإذا كنت حتصل عىل 
معونات اجمتاعية من مكتب العمل أو من دائرة الشؤون 
  XII أو II االجمتاعية (حسب قوانني الشؤون االجمتاعية
فإن عليك قبل انهتاء عقد اإلجيار اجلديد، تقدمي عرض 
السكن إىل مكتب العمل يف درسدن أو دائرة الشؤون 
اجلديد  اإلجيار  اكن  إذا  ما  حفص  سيمت  االجمتاعية. 
مناسب أم ال. مكا ميكنك أيًضا تقدمي طلب للحصول عىل 
قرض كتأمني للشقة وكإعانة ملرة واحدة للتجهزي األويل 
املسكن  مناسبة  أيًضا  املادي  الدخل  وحُيّدد  لملسكن. 
اجلديد ومالءمته أم ال. من يعمل و يكسب القليل من املال 
أو يتقاىض معاشًا ضئيال، ميكنه طلب إعانة سكن من 

دائرة الشؤون االجمتاعية.
مكتب الجسل املدين، قسم خدمة املواطنني،   

ماكتب االستشارة االجمتاعية لملواطنني  
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم إعانات  

االندماج، قسم الرعاية السكنية  
دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم إعانة السكن  

دائرة الشؤون االجمتاعية، قسم اإلعانات  
االجمتاعية، قسم المشال/مجموعات األخشاص  

ذوي اإلحتياجات اخلاصة، قسم الغرب/الوسط/   
اجلنوب، قسم الرشق   

مكتب العمل يف درسدن  
مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

فهيا  تقطن  اليت  للشقة  املّؤجر  الخشص  من  استعمل 
الوفاُء  جيب  رمسية  أخرى  أموٌر  هناك  اكنت  إذا  معا 
هبا، واليت مهنا عىل سبيل املثال التجسيل لدى رشكة 
اإلمداد بالتيار الكهربايئ واملياه أو لدى رشكة اهلوائيات 
املتلفزة لالستفادة من قنوات الاكبل التلفزيويّن أو األمقار 

االصطناعية.
DREWAG Stadtwerke Dresden رشكة    

ENSO Energie Sachsen Ost رشكة   

بيت  يف  سكن  عىل  احلصول  أيًضا  ميكهنم  الطالب 
الطلبة.

دائرة شؤون الطلبة يف درسدن، مكتب اخلدمة  

التجسيل
ل يف مكتب االستشارة  جيب عىل لك خشٍص أن ُيجسِّ
ويف  فيه.  يسكن  الذي  املاكن  يف  املختص  االجمتاعية 
حالة االنتقال من املدينة جيب إلغاء التجسيل خالل 14 
يوًما. رجاًء أحرض بطاقات اهلوية الخشصية أو جوازات 
سفر لك أفراد العائلة، الذين انتقلوا للسكىن يف الشقة 

نفهسا، أثناء قدومك للتجسيل .
وترسي عىل املواطنني األجانب ترشيعاٌت قانونيٌة خاصة 
باإلقامة. ويرحب مكتب االستشارة االجمتاعية املركزّي 

يف املدينة القدمية بلك املواطنني األجانب .
مكتب الجسل املدين، قسم خدمة املواطنني ،   

ماكتب االستشارة االجمتاعية لملواطنني  
مكتب الجسل املدين، قسم خدمة املواطنني،   

مكتب الجسل املدين املركزي يف املدينة القدمية  
www.dresden.de/wohnsitz  

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  
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االحتاد  يف  مواطنني  ليسوا  الذين  األجانب،  حالة  يف 
أو سويرسا  األوروبية  االقتصادية  املنطقة  أو  األورويّب 
حسب  اإلقامة  ترصحي  يتحدد  األخرى)،  الدول  (رعايا 
الغرض من اإلقامة، وهو الترصحي الذي ميكن أن يصدر 

يف أحد األشاكل التالية أو يف غريها:
إقامة ألجل التدريب  ■

إقامة ألجل العمل  ■
إقامة ألسباب عائلية  ■

إقامة ألسباب إنسانية أو سياسية أو تتعلق  ■
بالقانون الدويل  

وُيطلب استصدار ترصحي لإلقامة قبيل انهتاء صالحية 
دائرة  من  وذلك  تقدير  أقىص  عىل  البالد  دخول  فزيا 

شؤون األجانب .
ويتوقف استصدار "البطاقة الزرقاء لالحتاد األورويّب"، 
واليت تتيح التحرك داخل االحتاد األورويّب وتقوُد بشلٍك 
عىل  دامئة،  إقامة  ترصحي  عىل  احلصول  إىل  أرسع 
اهليائُت  حتتاُج  اليت  املعلنة  والوظائف  السنوّي  الدخل 
أخرى جتدوهنا  معلوماٌت  لشغلها.  مدرَّبة  عاملٍة  يد  إىل 

عرب
 http://welcome.dresden.de/de/visum  

 aufenthalt.php  

للحصول عىل املشورة وتقدمي الطلب ُيرىج التوّجه إىل
مكتب الجسل املدين، قسم شؤون اجلنسية  

واألجانب، قسم شؤون األجانب، نقطة اخلدمة أو  
مكتب الجسل املدين، قسم شؤون اجلنسية  

واألجانب، قسم مركز "مرحبًا بمك يف درسدن".  

حىت وإن كنت ال متتلك ترصحي إقامة، وإمنا إذن إقامة 
مؤقت لطلب اللجوء اخلاص بك أو وثيقة مساح باإلقامة 
املؤقتة، فإنه من املمكن المساح لمك ببدء العمل بعد إقامة 
بترصحي أو بإذن أو بوثيقة مساح ملدة ثالثة أهشر يف 

أملانيا.
أما إذا كنت مواطنًا لدولة من دول االحتاد األورويّب فإن 
لك حرية الدخول إىل سوق العمل األملايّن. لكن ُيستثىن 
من ذلك إىل اآلن رعايا دولة كرواتيا، الذين يلزم علهيم 
عىل  احلصول  طلب  ما  معل  بدء  أجل  ومن  باألساس 

"ترصحي معل االحتاد األورويب" من واكلة العمل.
لبدء  العمل  ترصحي  عىل  للحصول  رضورة  هناك  ليس 

معل ما من جانب
الكوادر األوروبية املتخصصة ذات التدريب  ■

األاكدميّي حني تقّدمهم لعمل يتوافق مع تأهيلهم  
اجلاميّع،  

مواطين االحتاد األورويّب، الذين يريدون   ■
بدء تأهيٍل مهيّن صنايّع يف أملانيا ليكونوا معااًل  

متخصصني يف واحدٍة من املهن التأهيلية املعرتف  
هبا من جانب الدولة و  

العاملة املومسية األوروبية يف معل يسمتر حىت  ■
ستة أهشر.  

البحث عن شقة
مقر  تدشني  حق  املعتاد  يف  اإلقامة  ترصحي  يعطيمك 
سكن يف درسدن. معلوماٌت أمشل جتدوهنا عىل شبكة 

اإلنرتنت عرب الرابط
www.dresden.de/wohnen  
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الوصول إىل درسدن – 
اخلطوات األوىل بعد الدخول

التعامل مع السلطات
تعترب مراجعة السلطات أمًرا رضورًيا للحياة يف أملانيا. 
قراءة  األوىل. جتب  اخلطوات  عىل  أيضا  هذا  وينطبق 
واهليائت  السلطات  من  الواردة  والرسائل  اخلطابات 
دامًئا عىل الفور وفهمها جيًدا. وتعترب إجراءات اهليائت 
الرمسية، واليت تمتتع بقوة القانون، ملفات إدارية. مكا 
أن اخلطاب ميكن أن يكون وثيقة إدارًية، خاصًة إذا اكن 
ما بداخلها حُيدَّد شياًئ ما، عىل سبيل املثال مقدار الدمع 
املايل. ويرسي اليشء احملدد داخل اخلطاب حىت وإن 
نسيته أو ألقيت به بعيًدا من دون قراءة، ألن السلطات 
قراءته  ومتت  استالمه  جرى  اخلطاب  أن  من  تنطلق 
واستيعابه. وإذا اكنت السلطة قد ارتكبت خطأ ما، فإن 
مبقدورك أيًضا أن تقدم خالل مهلة حمددة إعرتاضًا عىل 
عن  أواًل  االستعالم  عليك  إدارة  أية  زيارة  وقبل  القرار. 
الدوائر  مراجعة  املعتاد ميكن  لدهيم. يف  الدوام  أوقات 

يويم الثالثاء وامخليس حىت الساعة 18 مساًء.

املراكز االستشارية 
التوّجه إىل  أو مشكالت ميكنمك  يف حالة وجود أسئلة 
عناوين   « فصل  املذكورة يف  االستشارية  املراكز  اكفة 
املراكز  تدريُب موظيف  لقد مت   .» مهمة  اتصال  وأرقام 
ومن  هبم.  املنوطة  املهام  لتأدية  خصيًصا  االستشارية 
املساعدة  تقدمي  االستشارية  لملراكز  العملية  املهام  بني 
املجانية عند ملء الطلبات أو االسمتارات وأيًضا املرافقة 

املجانية إىل السلطات. 

مراكز االستشارات لملهاجرين واملهاجرات  

طلب حق اإلقامة
إذا مل تكن مواطًنا من مواطين مجهورية أملانيا االحتادية 
أو االحتاد األورويّب وقررت أن تبىق يف درسدن لفرتة 
أطول أو إىل األبد، فإنك حتتاج إىل ترصحي معل. وإذا 
كنَت تريد العمل يف درسدن، فأنت حباجٍة إىل ترصحي 
معل مهين. وعليك طلب هذا الترصحي عند قدومك إىل 
أملانيا من اخلارج لدى جهة المتثيل األملانية املختصة يف 
منك  فرُيىج  أملانيا،  بالفعل يف  تقمي  كنت  وإذا  بلدمك. 
العاملة  اليد  بالطلب إىل دائرة شؤون األجانب.  التوّجه 
من  وذوومه  األخرى  العامل  بدول  ُتعرف  مما  لة  املؤهَّ
العائلة علهيم التوّجه إىل مركز"مرحبًًا بمك يف درسدن" 
باعتبارها جهًة متخصصة من دائرة شؤون األجانب. هنا 
سوف تعرف أيًضا ما يه الرشوط الواجب الوفاء هبا 
من أجل احلصول عىل حق اإلقامة وما يه املستندات 
اليت حتتاجها لتقدمي الطلب. تقوم دائرة شؤون األجانب 
الالزمة لترصحي اإلقامة أو  بفحص مدى توفر الرشوط 
كسب  لبدء  الترصحي  بشأن  قراًرا  أيًضا  وتتخذ  املكوث 

لقمة العيش .
حيصل  لملواطنني  االجمتاعية  االستشارة  ماكتب  يف 

املواطنون األملان عىل مستنداهتم الخشصية.
مكتب الجسل املدين، قسم شؤون اجلنسية   

و األجانب، قسم شؤون األجانب، نقطة اخلدمة  
مكتب الجسل املدين، قسم شؤون اجلنسية   

و األجانب، قسم مركز ترحيب درسدن  
مكتب الجسل املدين، قسم خدمة املواطنني،   

مكتب الجسل املدين املركزي يف املدينة القدمية  
مكتب الجسل املدين، قسم خدمة املواطنني،   

ماكتب االستشارة االجمتاعية لملواطنني  
مراكز االستشارات لملهاجرين و املهاجرات   
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درسدن

والية  من  الرشيّق  اجلنويّب  اجلزء  يف  درسدن  تقع 
ساكسونيا احلرة، ويه اليت تشارك حدودها مع واليات 
وبراندنبورغ  وساكسونيا-أهنالت  وتورينغن  بافاريا 
وأيًضا مع بولندا ومجهورية التشيك. يتدفُق عرب درسدن 
هنُر إلبه، الذي ينبع من سلسلة اجلبال التشيكية الشاهقة 
مقارنة  وبعمل  هامبورغ.  عند  المشال  ويصب يف حبر 
بني املساحات عىل مستوى املدن األملانية الكربى، فإن 
درسدن تأيت بعد برلني و هامبورغ و كولونيا يف املركز 

الرابع .
وسط  يف  املعتدلة  املناخ  منطقة  إىل  درسدن  وتنيمت 
نظًرا  اخلصوصيات  ببعض  يمتزي  الطقس  لكن  أوروبا، 
لوضع املدينة يف دلتا هنر إلبه. الطقُس بشلٍك عام أكرث 

دفاًئ وجفاًفا من املنطقة احمليطة .
أول  مع   1206 عام  رمسًيا  درسدن  مدينة  تارخُي  يبدأ 
ذكر باملستندات لقرية الصيادين عىل ضفاف هنر إلبه. 
أنه  عىل  مرة  ألول  املاكن  إىل  ُأشري   1216 العام  يف 
احلامك  (لقب  املرغريف  مقر  درسدن  أصبحت  مدينة. 
والية ساكسونيا.  والحًقا عامصة  املليّك  واملقر  أنفاك)، 
وتقدم شبكُة اإلنرتنت معلوماٍت شاملة عن املدينة. وُيعترب 
متهيد  عىل  للحصول  جيٌد  التايّل  اإللكرتويّن  العنوان 

لملوضوع:

www.dresden.de  
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إن االندماج والتعايش يف بلٍد غريٍب ُيشلك يف البداية 
هذا  يف  األولية  اخلطوات  ولدمع  كبريًا.  حتديًا  دامًئا 
الصدد أعدَّ جملس إدارة العامصة درسدن كتيًبا يكون 
مرشدًا لملهاجرين واملهاجرات. وقد شاركت يف إعداده 
أيًضا منمظاُت املهاجرين واملهاجرات ومراكُز استشارية، 

إىل جانب معاهد ورشاكت دولية.
م هذا الكتيب الدليل ليكون مرشًدا سواٌء للوافدين  لقد مُصِّ
اجلدد أو لملهاجرين الذين يعيشون هنا منذ فرتة طويلة. 
وهو حيتوي عىل معلوماٍت ميكنمك االستفادُة مهنا يف 
بداية حياتمك اجلديدة يف درسدن ، وميكنمك من احلصول 
عىل التوجيه ومعرفة العناوين املهمة وعروض اخلدمات 
املساعدة. ويتضمُن هذا الكتيب اإلرشادّي معلومات عامة 
وبعض املعلومات اخلاصة للغاية حول املدينة واملنطقة – 
ُمتضمنًا   » الساكسونية  اللهجة  من  القليل   « قبيل،  من 
يف فصل ُكتب باللهجة الساكسونية ليكون مدخاًل للتعرف 

عىل هلجتنا احمللية. 
لكننا يف الوقت نفسه نريُد التأكيد عىل أن األمر ليس 
بصدد كتيب لإلرشاد السيايح داخل املدينة، وإمنا هو  
لتكون  املعلومات  مجتيع  مت  لقد  اليومية.  للحياة  ُمرشٌد 
مفيدًة للك املجموعات، حىت وإن مل يكن مجيُع األجانب 
م الُكتيب  يمتتعون باحلقوق واإلماكنيات نفهسا. وقد مُصِّ
حبيُث يكون ثنايّئ اللغة، يك يقدِّم أيًضا مساعدًة توجهيية 
بلغة أم أخرى. عالوًة عىل  الذين يتحدثون  طيبة ألولئك 
ذلك ميكن استخدام الكتيب بذلك عىل أنه قاموٌس لغوّي.

ال  اإلرشادّي  الكتيب  هذا  مثل  أن  تّفهم  منمك   ونرجو 
 – النقاط  لك  حول  بدقة  لة  مفصَّ معلومات  تقدمي  ميكنه 
وال ُيفرتض به أن يكون كذلك. العناوين ومواعيد العمل 
تقدمي  مهمته يف  وتمكن  للتغيري.  قابلة  اهلواتف  وأرقام 
حمتوى معريف  ُمكثف وإيضاح الطريق الواجب عليمك 

قطعها للحصول عىل إجاباٍت ألسئلتمك.

ولذلك ال ختجلوا من االستفادة من املراكز االستشارية 
املزيد،  األخرى. ولكام عرفمت  املختصة  وسؤال اجلهات 
بالنسبة لمك كتاًبا مفتوًحا وشعرمت أنمك  اكنت درسدن 
هنا يف مدينتنا امجليلة وكأنمك يف بيتمك متاًما، وهذا 

ما نرجوه.

متهيد – إرشاداٌت عامة حول كيفية التعامل 
والترصف
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مرحًبا بمك يف درسدن

ساكهنا  بعدد  الوالية،  عامصة  درسدن،  مدينة  تعترب 
مدن  أكرب  بني  من   ، نمسة  ألف   530 عن  يزيد  الذي 
لديه  األخشاص  هؤالء  من  واحٍد  لُك  ساكسونيا.  والية 
ثقافته  أيًضا  مث  ومن  اخلاصة  وحياته  اخلاصة  قصته 
اخلاصة. وتنطبُق هذه املقولة بشلٍك خاص عىل حوايل 
مخسة باملئة من ساكن مدينة درسدن، ألهنم مل يولدوا 
يف أملانيا، إمنا أتوا بثقافات بلداهنم األصلية إلينا، إىل 
الكتيب خصيًصا  هذا  م  مُصِّ لقد  مديتنا.  وإىل  واليتنا، 
من أجل أولئك الذين اختاروا درسدن موطنًًا جديًدا هلم 

وأتوا إىل مدينتنا بصفهتم الجئني.
أنك  أو  بالفعل  أعواٍم  منذ  هنا  مقميًا  كنت  إْن  وسيِّان 
ُنرحب بمك مجيًعا  فأننا  الوالية،  للتو إىل عامصة  أتيت 
البداية  تهسيل  مواصلة  أجل  ومن  درسدن!  يف  هنا 
بالفعل،  لمك  املعروف  أو  اجلديد  البييئ  احمليط  داخل 
إختار جملس إدارة املدينة لمك مجموعًة من األخشاص 
للحصول عىل  إلهيا  اللجوء  وعناوين ميكنمك  املختصني 

إجابات ألسئلتمك.
العامل. تتجىل عامليهتا  درسدن يه مدينة منفتحة عىل 
شىت  من  ماليني  عرشة  يفوق  الذي  السياح  عدد  يف 
األجانب   العاملني  كرثة  يف  أيًضا  وتربز  العامل،  بقاع 
يف  أيًضا  تتبلور  مكا  البحثية،  املدينة  مؤسسات  يف 
االستشارية  واملجالس  املهاجرين  رعاية  مجيعات  معل 
لألجانب. لكن لألسف ال ُيعترب هذا االنفتاح أمًرا بدهيًيا 
يف اكفة أحناء املدينة. لذلك نعمل عىل مواصلة تطوير 
بالنسبة لملهاجرين من لك أحناء  لتكون جذابة  مدينتنا 
يف  بأهنم  الشعور  درسدن  يف  ميكهنم  حبيُث  العامل، 
موطهنم اجلديد. ويف هذا تساعد اخلطط من قبل برناجم 
االندماج اليت تنفذه العامصة درسدن، أيًضا إىل جانب 
الفعاليات مثل األيام الثقافية اليت مجتع أخشاًصا من 
إن  األخر.  إىل  أحدمه  يتعرَّف  وهبذا  خمتلفة،  أصوٍل 
تطبيق سياسة اندماٍج فعَّالة وشاملة ومؤثّرة هو أمٌر مهٌم 

من أجل احلفاظ عىل تنوع مدينتنا امجليلة. 

لقد قال ملُك املجر القديس ستيفان األول (من 975 إىل 
فقط،  واحٍد  وتقليٍد  واحدة  بلغٍة  »بلٌد  مرة:  ذات   (1038
بلٌد ضعيف وقابل للسقوط. لذلك عليمك احرتام األجانب 
شعورمك  يسمتر  أال  أمتىن  بلدمك.«  إىل  وإحضارمه 
أنفهسم  تعتربوا  وأن  طويلة،  لفرتٍة  بلدنا  باالغرتاب يف 
يهسم  أن  نأمل  مكا  درسدن.  مدينة  أهل  من  مواطنني 
الكتيب املُرشد التايل مبساعدًة بسيطة يف هذا الصدد.

ديرك هيلربت
معدة مدينة درسدن
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27 بدء معل خاص واالعمتاد عىل النفس 
28 البطالة 

تأمني مورد رزق حسب
29  XII قانون الشؤون االجمتاعية
30 تأمني مورد رزق حسب قانون إعانة طاليب اللجوء 
31 معاش التقاعد 
31 جواز درسدن 

32 احلياة يف دريسدن 
32 فتح حساب بنيك 
32 اشرتاك اإلذاعة 
33 اهلاتف 
33 الربيد 
34 التأمينات 
34 الديون 
34 املواصالت القريبة 
34 رشاء تذاكر التنقل 
35 التاكيس 
35 تأجري سيارة ومشاركة السيارات 
35 خطوط حافالت لملسافات الطويلة 

التنقل ملسافات بعيدة باستخدام
35 خط السكك احلديدية 
35 حركة الطائرات 
36 املالحة البحرية 
36 رخصة القيادة 
36 الثقافة 
36 األعياد يف دريسدن 
37 الدين 
37 العطالت الرمسية يف درسدن وساكسونيا 
38 نظرة عامة عىل العطالت الرمسية 
38 االستجامم 
38 الرياضة 
39 منزتهات قضاء أوقات الفراغ لألطفال والشباب 

39 خدمة املعلومات للشباب 
39 خريطة املدينة لألطفال 

40 متفّرقات 
40 امحلاية من العنف ومحاية الضحايا 
40 مجموعات املساعدة الذاتية 
40 اجُلنح واجلنايات 

41 عناوين وأرقام اتصال مهمة 
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احملتويات

4 مقدمة 

5 متهيد – إشاراٌت عامة حول كيفية التعامل 

6 مدينة درسدن 

الوصول إىل درسدن –
7 اخلطوات األوىل بعد الوصول 
7 التعامل مع السلطات 
7 مراكز االستشارة 
7 طلب حق اإلقامة 
8 البحث عن شقة 
8 التجسيل 

10 اللغة 
10 دورات تعلمي اللغة 
11 القليل من اللهجة الساكسونية 

12 العائلة 
12 دائرة األحوال املدنية 
12 عالوة األطفال 
12 عالوة اآلباء وبدل الرتبية 
13 اإلعالة 
13 الرعاية اليومية املمكلة لألطفال 
13 إعانات الرتبية 
13 املراكز االستشارية لألطفال والشباب واآلباء 

14 الصحة والرعاية الطبية 
14 زيارة الطبيب والتأمني اليص 
14 امحلل 
14 خدمات حاالت الطوارئ 
15 عيادة حاالت الصدما ت النفسية 

16 التعلمي 
التعلمي يف السن الصغرية داخل

16 مراكز الرعاية اليومية لألطفال 
17 نظام الدراسة والتأهيل يف ساكسونيا 
17 املراحل التعلميية يف املدرسة 
18 التعلمي اإللزايم 
18 التجسيل 
19 الصف التحضريي 
19 االندماج تدرجيًيا 
19 التدريس باللغة األم 
19 املدارس البلدية 
20 مدرسة غري حكومية عامة – مدرسة درسدن الدولية 
20 الكفالة الضامنة يف جمال التعلمي 
20 التوجيه الدرايس واملهين – التأهيل والدراسة 
21 التأهيل املهين املزدوج 
21 التأهيل املهين املدريس 
21 الدرا سة 
22 دمع فردي طبًقا للقانون االحتادي لدمع التعلمي 
22 مدرسة درسدن الشعبية 
22 املكتبات 
22 مكتبات املدينة 
23 مكتبة ساكسونيا الوطنية 

24 التأهيل والعمل وتوفري سبل الرزق 
24 التأهيل املهين 
24 التقدم لوظيفة 
24 املساعدات املصاحبة للتأهيل 
25 ترصحي العمل 

االعرتاف بالهشادات األجنبية
25 أو املؤهالت املهنية أو الدبلومات 
26 البحث عن معل 
27 البحث عن أيٍد عاملة 



للقادمني من أرجاء العامل
 إىل مدينة درسدن

دليل



للقادمني من أرجاء العامل
 إىل مدينة درسدن

دليل

Aus aller Welt 
in Dresden angekommen
Ein Wegweiser


