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 	عزيزي القادم الجديد
 

																						
ألمانيا. من خبرتنا في ھذا المجال نعلم أنه في البداية قد تصادفك بعد الصعوبات لھذا وضعنا ھذا  أھال وسھال بك في 

 الدليل لمساعدتك في ھذا الظرف.
تجد في ھذا الدليل المعلومات الكاملة من وصولك إلى مدينة ھومبورغ , حتى أسماء الدوائر المسؤولة عنك و كيف 

 تستطيع الوصول لھذه الدوائر.
فوق ذلك كله وضعنا اسماء معاھد اجتماعية و مبادرين فرديين الذين قد يعرضوا المساعدة عبر اللقاء معك و محاولة و 

 تسھيل خطواتك في الحياة ھنا.
في بلدنا ھذا تعتبر المرأة مساوية للرجل في الحقوق و الواجبات. ستصادف في كافة فروع و دوائر الدولة رجاال ونساء 

لية.في مواقع المسؤو  
 سنكرس جھدنا لمساعدتك حتى تعتاد على عادات بالدنا.

.نأمل أن يكون ھذا الكراس مرشدا مفيدا و تنمنى لك التوفيق في أمورك  
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  للحاصلين على األقامة
 للحاصلين على األقامة

من حصولك على  يعتبر ما يعرف بالجوب السنتر مسؤول عنك اعتبارا
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 لديك حرية اختيار الشقة و سيتم دفع تكاليف االجار من الجوب سنتر طالما ھي ضمن الحد المسموح به 
شركة التأمين الصحي و سيتم دفع تكاليفھا من الجوب سنتر.لك الحرية في اختيار   

ھدف ما يسمى بالجوب سنتر دمجك بسوق المعمل األلمانية و لتحقيق ذلك يجب أن تتقن لغة البلد. و يھدف أيضا لرعاية و 
 دعم األشخاص الباحثين عن العمل.
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الزجاج والخ
البالستيك و
السابق لجمع

 
باقي القمامة

 
أوقات الراح
يعتبر يومياً
اعتباراً من ا

 

 العقود

                       



 أحذر أثناء التسوق من عبارة أشتري اآلن و ادفع الحقاً بسبب غموض العقد 
أحذر أثناء ابرام عقود الھاتف الجوال أو أثناء العقود عبر االنترنت بسبب الدفعات الالحقة و التقسيط لزمان طويل قد اليكون مأخوذ 

 بالحسبان أثناء ابرام العقد
 

 الالتصال 
 يھا كم تبقى لك من رصيدالخطوط مسبقة الدفع تعرف ف

 أو خدمات أخرى Peter zahltيمكن االتصال مجانا من االنترنت لكثير من البلدان عبر خدمة 
 

 الماء 
 .لست بحاجة لشراء المياه المعدنية. الماء في والية سارالند صالح للشرب

 

 .ك دائماً سؤالھم في حال احتجت للتوضيحيمكن. على العموم يعتبر األلمان في والية سارلند منفتحون و يسھل الحديث معھم
 

 .يوجد الكثير من االحتفاالت التي يمكنك المشاركة فيھا 
 .نتمنى لك بداية موفقة في ألمانيا وأن تجد المكان المناسب لك في المجتمع االلماني

 

 

 

 القطار االلماني لديه بطاقات جماعيه في اسعار رخيصه للتعرف على المنطقه .1

 غذائيه باسعار رخيصهشراء مواد  .2

يوجد لديك االماكن التاليه التي من الممكن شراء مواد باسعار رخيصه  

 مالبس                                                                  الصليب االحمر 

                                                                      اثاثBahnhofstr.27 

                                                                  66914ادوات منزليه Waldmohr 

 مستلزما ت منزليه                                                     في االوقات التاليه 

 من االثنين حتى الجمعه من الساعه العاشرصباحا حتى الخامسه مغرب

 

 المتجر الخاص
Haupstr. 60 

66459 Limbach 



06841‐9735010 

 ساعات الدوام: من االثنين الى الجمعه من العاشره صباحا حتى السادسه مساء
 ويوم السبت من العاشره صباحا حتى الثانيه ظھرا

 

 

 

 نحن نحتفل كثيرا ونحب بان تشاركونا احتفاالتنا وبتمنى لكم ان تتاقلمو بحياتكم الجديده في المانيا

ر ونتمنى لكم النجاح بحايتكم الجديده بالمانيا ونامل اننا ساعدناكم في الخطوات االولى في ان تجدوا اماكنكم بحياتنا وونتمى لكم التطو
 والنجاح

 

 

 الحياة اليوميه في ھومبورغ

 مجموعة من النصائح للتأقلم مع الثفافة الجديدة في ألمانيا
 التاليالقمامة تقسم في ألمانيا على النحو 

 )توجد واحدة في كراج سيارات البلدية(الزجاج والخشب والمالبس القديمة و االحذية تلقى في حاوية خاصة 
يوضع في الشارع مساء في اليوم ) يمكن الحصول عليه من البلدية( البالستيك و األغلفة و المعلبات الفارغة تلقى في كيس أصفر 

 .السابق لجمعه
 

 لعلبة الرماديةباقي القمامة توضع في ا
 

 أوقات الراحة 
 يعتبر يومياً بين الساعة الثانية عشرة ظھراً والساعة الثالثة بعد الظھر وقت راحة 

 اعتباراً من الساعة العاشرة مساءاً يبدأ وقت الراحة

 

 

	في السارالند عامه يوجد اشخاص سھل الحديث معھم اذا كان اي شي غير واضح
 

 

 

 

	قائمه العناوين
 

AWO 
 

Tel:06841‐97298986   

AWO 
 ملتقى الشباب

Tel:06841‐9349921   Aline Handal und Markus 
Recktenwald 



 مركز الكاريتس Tel:06841‐934850  www.caritas‐zentrum‐
saarpfalz.de/84245.html 
 

 الصليب االحمر Anatoli Karpenko 
Tel: 016240626  
 او لدى السيد مھدي ھاريشنه
Tel:01624077531 
 

www.lv‐saarland.drk.de 
 

 مكتب النساء 
 

Tel:06841‐1048466   Frauenbuero@saarpfalz‐Kreis.de 

  بيت اللقاءات
Haus der Begegnung 
 

Tel:06841‐9349922 
 

Patrizia Delu 

Tafel  التافل    Tel:06841‐9598987 
 

 

 جمعيه ھمبورغ تريد المساعده Tel:06841‐9348115 
 

 

 المركز الشبابي الدولي Tel:06841‐9935086   Jennifer Mohler(IB) 
 

    Jennifer.mohler@internationaler‐ 
Bund.de 
Jmd‐homburg@internationaler‐

bund.de 

 

 الجوب سنتر Tel:06841‐9223‐0 
 

Jobcenter‐SPK@jobcenter‐
saarpfalz.de 

 البنك Tel:100‐0 
 

 

 حاالت الخطر
 

 االطفائيه
 
 مركز البوليس
 
 سيارة االسعاف
 

112 
 
110 
 
19122 

 رياضه
Werner Hoffmann 

Tel:06841‐101231 
 

Mailo: sportamt@homburg.de 
            
Sportstadtverband@homburg.de 
Internet: www.homburg.de 
                 
www.Sportstadtverband.de 
 

VHS‐Geschäftsstelle  Tel:06841‐101288 
 

 

 


