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 +جميع روابط الإنرتنت يف الكتيب ترجع �إىل تاريخ ا�ستدعاء 29.11.2018
� +سوف جتد هذا الدليل الإر�شادي على ال�صفحة الإلكرتونية ملدينة فيزبادن:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Wegweiser

كلمة ترحيبية Grußwort
�أعزائي الفيزبادينيات اجلديدات،
�أعزائي الفيزبادينيون اجلدد،
لقد وجدمت يف فيزبادن منزال ً ووطنا ً جديداً .ا�سمحوا يل �أن �أرحب بكم يف
مدينتنا املتنوعة اجلميلة ،التي نحن نعي�ش قيها �سوياً� ،أهال ً ومرحبا ً بكم.

عمدة املدينة
�سفني غريي�ش

فيزبادن هي مدينة ملونة ،ومنفتحة ومت�ساحمة ويعي�ش فيها حوايل 290,547
�شخ�ص من �أكرث من  164دولة باحرتام وب�سالم .لدى مدينتنا الكثري لتقدمه.
وي�شمل هذا كال ً من املعامل التاريخية واملعمارية واملناظر اخل�رضاء اخلا�صة
باملدينة .غري �أن فيزبادن تتميز �أي�ضا ً من خالل فر�ص العمل والك�سب اجليدة،
وعرو�ضها الثقافية والتعليمية الغنية واملهرجانات الرائعة والأحداث
والفعاليات ،ف�ضال ً عن وجود الهيئات وامل�ؤ�س�سات التي تقدم الرعاية اجليدة.
التعاي�ش القائم بني النا�س على اختالف �أ�صولهم و�أعراقهم و�أديانهم
يخلق مناخا ً من التفاهم واالحرتام املتبادل يف حياتنا اليومية .نحتاج جميعا ً
يف هذا ال�صدد فقط �إىل التعلم من بع�ضنا البع�ض ،ومع بع�ضنا البع�ض يف
حياتنا اليومية.
ومن امل�ؤكد �أنه لي�س من ال�سهل للمرء �أن يرتك وطنه وي�شق طريقه يف بيئة
جديدة ،و�أن يبد�أ حياته مع لغة جديدة .يهدف هذا الدليل الإر�شادي �إىل منحكم
ال�شعور ب�أنكم مو�ضع ترحيب هنا وب�أنكم ت�شعرون كما لو �أنكم يف وطنكم.
�ستجدون هنا الكثري من املعلومات املفيدة لت�سهيل خطواتكم الأوىل يف
الإندماج والتوجه.
�أعزائي مواطنو مدينة فيزبادن اجلدد ,اجعلوا من فيزبادن وطنكم اجلديد :مدينتنا
ترحب مبعرفتكم وجتاربكم ،و�أفكاركم وكفاءاتكم .ي�رسنا �أنكم قد وجدمت يف
فيزبادن وطنا ً جديدا ً لكم و�أدعوكم لت�صبحوا جزءا ً من جمتمعنا ،لأن جميع النا�س
الذين يتخذون من مدينتنا اجلميلة موطنا ً لهم ،يُعتربون مواطنون فيزباديون -
�سواء �أكانوا مواطنون قدماء �أم موطنون جدد.

نحن جميعا ً نريد �أن ن�شعر يف مدينتنا ك�أننا يف بيتنا.
�أهال ً و�سهال ً بكم يف فيزبادن!
مع حتياتي
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كلمة ترحيبية Grußwort
�أعزائي املهاجرات
�أعزائي املهاجرين,
ب�صفتي رئي�س الق�سم املخت�ص ب�ش�ؤون الرعاية االجتماعية والتعليم
ُ
رحب بكم �أجمل ترحيب يف مدينة فيزبادن� .إن ملن
والإ�سكان والإندماج �أ ُ
دواعي �رسورنا �أن رحلتكم قد قادتكم �إىل ربوع مدينتنا فيزبادن.
فيزبادن هي  -بح�سب قناعتي  -مدينة جميلة جدا ً وت�ستحق منا �أن
ت�ستحق �أن نتعرف عليها .هي مدينة تعي�ش �أي�ضا ً من
نُحبها .هي مدينة
ُ
حقيقة �أن العديد من الأ�شخا�ص ذوي الأ�صول املختلفة قد اتخذوا من
فيزبادن موطنهم اجلديد وقاموا ب�إثراء جمتمع املدينة من خالل ثقافتهم
و�إمكاناتهم� .آمل �أنكم �ست�ستقرون و�ستتعرفون ب�رسعة على مدينة
فيزبادن و�أنكم �ست�شعرون هنا كما لو �أنكم يف موطنكم.
من املهم بالن�سبة لنا �أن ت�شعروا منذ البداية بالراحة والرتحيب يف فيزبادن.
يرغب يف دعمكم يف خطواتكم الأوىل ويف توجهكم
لذلك ،ف�إن ق�سمنا املخت�ص
ُ
يف جماالت احلياة الأكرث تنوعاً .يُوفر ُ هذا الدليل جمموعة غنية من املعلومات
وخدمات امل�شورة والدعم .وهذا ي�شمل معلومات عن خدمات املواطنني،
مو�ضوعات الإ�سكان ،وال�صحة ،والأ�رسة ،والأطفال وال�شباب ،واكت�ساب اللغة،
ُ
ي�شتمل هذا الدليل الإر�شادي على
والعمل ،وعرو�ض الرتفيه و�أكرث من ذلك بكثري.
ملحة �صغرية من العناوين املفيدة وعلى فهر�س للم�صطلحات الرئي�سية.

كري�ستوف مانيورا
ع�ضو جمل�س الوالية
ل�ش�ؤون الرعاية
الإجتماعية والتعليم
والإ�سكان والإندماج

ن� ُ
أمل �أن ي�ساعدكم هذا الدليل يف و�صولكم �إىل هدفكم ب�رسعة و�أن تتمكنوا
من اال�ستفادة منه على �أكمل وجه.
�سوف يكون من دواعي �رسورنا �أن يكون هذا الدليل رفيقا ً جيدا ً لكم عرب مدينتنا،
و�أن جتدوا هنا وطنا ً جديدا ً لكم� .أمتنى لكم كل التوفيق يف انطالقتكم ويف
م�ستقبلكم الذي ينتظركم يف فيزبادن.
�أود هنا �أن �أ�شكر جميع من �ساهموا يف �إن�شاء وت�صميم هذا الدليل الإر�شادي
على عملهم والتزامهم� .أتوجه ب�شكري اخلا�ص �إىل ق�سم الإندماج يف هيئة
الهجرة والإندماج ،و�إىل امل�ؤ�س�سات التي �أتاحت معلوماتها وقدمت اقرتاحاتها
العديدة� .أ�شكر والية هي�سن على دعمها املقدم يف �إطار برنامج الوالية «»WIR
�أطيب التحيات لكم
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“ „�رشكة فيزبادن للت�سويقWiesbaden Marketing GmbH :�صور
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Willkommen in Wiesbaden
Welcome to Wiesbaden
Bienvenue à Wiesbaden
Bienvenidos a Wiesbaden
Benvenuti a Wiesbaden
Καλώς ήρθατε στο Βισμπάντεν
Bem-vindo à Wiesbaden
Добре дошли
Bine ati venit in Wiesbaden
Wiesbaden’e Hoşgeldiniz
Witamy w Wiesbaden
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القدوم والتوجه
Ankommen und Orientierung

«هيئة الهجرة والإندماج»
Amt für Zuwanderung und Integration
«ق�سم الإندماج» Integrationsabteilung

�صورة :ق�سم الإندماج

ق�سم الإندماج هو املركز الرئي�سي الذي يقوم بتن�سيق عمليات الإندماج للأجانب
يف عا�صمة املقاطعة فيزبادن.

………………………………………………………………………………………………………
�ستجد هنا م�ساعدة ون�صائح حول املوا�ضيع التالية:

– ا�ستف�سارات عامة وقانونية حول الإندماج
– دورات الإندماج (دورات اللغة الأملانية)

– الإعرتاف بامل�ؤهالت وال�شهادات الأجنبية
– التجن�س (طلب اجلن�سية االملانية)
– �إثبات اجلن�سية الأملانية

– تنفيذ ودعم امل�شاريع ,التي تُ�سهل عملية الإندماج

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني 12:00 - 08:00
الأربعاء 12:00 - 08:00
14:00 - 08:00
اجلمعة 12:00 - 08:00
ميكنكم �أي�ضا ً املراجعة
بناء على موعد م�سبق
ً
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«هيئة الهجرة والإندماج» Amt für Zuwanderung und Integration

« Integrationsabteilungق�سم الإندماج»
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-4415 :.
integration@wiesbaden.de

القدوم والتوجه
«هيئة �ش�ؤون الأجانب» Ausländerbehörde

تقدم لك هيئة �ش�ؤون االجانب اخلدمات واملعلومات بخ�صو�ص الإقامة مثل:

– ال�سفر �إىل �أملانيا
– رخ�ص الإقامة

– البطاقة الزرقاء لالحتاد الأوروبي ()BlueCard

– متديد ت�أ�شريات الفيز لل�سائحني واملر�ضى ورجال الأعمال
– �إ�صدار دعوات الزيارة ()Verpflichtungserklärungen

�صورة :ق�سم الإندماج

– منح رخ�ص الإقامة لطالبي اللجوء

من �أجل جميع
اخلدما
ت �ستحتاج �إىل
حتديد
موعد م�سبق.
معلومات حول
حتديد املواعيد
جتدها
يف الإنرتنت حتت:
.de/
en
www.wiesbad
aufenthalt

………………………………………………………………………………………………………

جتدون املزيد من العرو�ض واملعلومات املقدمة من هيئة �ش�ؤون الأجانب على
الإنرتنت حتت الرابط التايل:

www.wiesbaden.de/aufenthalt

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الهجرة والإندماج» Amt für Zuwanderung und Integration

« Ausländerbehördeهيئة �ش�ؤون الأجانب»
Alcide-de-Gasperi-Straße 3
65197 Wiesbaden
هاتف0611 312112 :.
auslaenderbehoerde@wiesbaden.de

للح�صول على معلومات عامة
ميكنكم زيارة مكتب اخلدمة
بدون موعد م�سبق

�أوقات املراجعة:
الإثنني 12:00 - 08:00
الأربعاء 12:00 - 08:00
14:00 - 08:00
اجلمعة 12:00 - 08:00
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القدوم والتوجه
للح�صول
على معلومات
عامة ميكنكم زيارة
مكتب اخلدمة يف منطقة
�سكنك بدون موعد م�سبق.
(انظر �إىل العناوين)

«هيئة �ش�ؤون املواطنني» Bürgeramt
«مكتب املواطنني» Bürgerbüro

يقدم مكتب املواطنني خدمات للمواطنات واملواطنني من خالل مكتب مركزي
يقع يف و�سط املدينة.

………………………………………………………………………………………………………
ميكنك هنا على �سبيل املثال احل�صول على مايلي:
– تغيري عنوانك وت�سجيل مكان �سكنك اجلديد
– �إ�صدار ت�رصيح ركن ال�سيارة خا�ص بال�ساكنني
– طلب احل�صول على �شهادة براءة ذمة
– �إ�صدار وثيقة �إثبات حمل ال�سكن

………………………………………………………………………………………………………
�ستجد هنا جميع العرو�ض املقدمة من مكتب خدمة املواطن على الإنرتنت حتت
الرابط التايل:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Bürgerbüro

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني والثالثاء واخلمي�س واجلمعة
من 18:00 - 08:00
الأربعاء 20:00 - 08:00
ال�سبت 14:00 - 10:00

«هيئة �ش�ؤون املواطنني» Bürgeramt

«مكتب املواطنني» Bürgerbüro
Dotzheimer Straße 8
65185 Wiesbaden
هاتف0611 31-3344 :.
buergerbuero@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الأحوال املدنية» Standesamt

�سريافقك «هيئة الأحوال املدنية» طيلة حياتك.

………………………………………………………………………
يخت�ص هيئة الأحوال املدنية بالأمور التالية:
– �إبرام عقد الزواج
– ت�سجيل الوالدات و�إ�صدار �شهادات امليالد
– الإعرتاف ب�أبوة الطفل

– تو�ضيح الأ�سماء� ,أو منح الأ�سماء

للح�صول
على معلومات
عامة ميكنكم زيارة
مكتب اخلدمة يف منطقة
�سكنك بدون موعد م�سبق.
(انظر �إىل العناوين)

– ت�سجيل الوفيات و�إ�صدار �شهادات الوفاة

………………………………………………………………………………………………………

جتدون املزيد من العرو�ض واملعلومات املقدمة من هيئة الأحوال املدنية على
الإنرتنت حتت الرابط التايل:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Standesamt

………………………………………………………………………………………………………
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القدوم والتوجه
«هيئة �ش�ؤون املواطنني» Bürgeramt

«هيئة الأحوال املدنية» Standesamt
دار البلدية القدمي
Marktstraße 16
65183 Wiesbaden
هاتف0611 31-3406 :.
standesamt@wiesbaden.de

�أوقات املراجعة:

الإثنني والثالثاء واخلمي�س واجلمعة
من 12:00 - 08:00
الأربعاء 18:00 - 08:00

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الت�رصيح وال�سماح بالقيادة»
Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde

�ستجد هنا معلومات وخدمات حول:

– ت�سجيل املركبة (�سيارة� ,سيارة �شحن ,دراجة نارية)...,
– �إ�صدار تراخي�ص القيادة

– �إعادة ت�سجيل رخ�صة القيادة الأجنبية

– الإبالغ عن فقدان �أو �رسقة لوحات ال�سيارة

– تقدمي طلبات ب�شلأن ت�سهيالت ركن ال�سيارة بالن�سبة لال�شخا�ص املعاقني

………………………………………………………………………………………………………

جتدون املزيد من العرو�ض على الإنرتنت حتت الرابط التايل:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Fahrerlaubnis

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الإن�ضباط العام» Ordnungsamt

«هيئة الت�رصيح وال�سماح بالقيادة» Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
Stielstraße 3
65201 Wiesbaden-Schierstein
هاتفZulassungsstelle 0611 31 -8342 :.
هاتفFührerscheinstelle 0611 31 -8310 :.
fahrerlaubnisbehoerde@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني 13:00 - 07:00
الثالثاء واخلمي�س واجلمعة
من 13:00 - 08:00
الأربعاء 18:00 - 08:00
ال�سبت 12:00 - 09:00
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القدوم والتوجه
هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني
Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge
تقوم هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني بتنظيم ا�ستقبال و�إيواء
الالجئني والعائدين �إىل الوطن وح�صة فيزبادن من الالجئني.

�أوقات املراجعة:
من الإثنني  -الأربعاء من 11:00 - 08:00

« Sozialdienstهيئة اخلدمة الإجتماعية» هي اجلهة امل�س�ؤولة عن ق�ضايا
الالجئني وهي تقدم امل�شورة وامل�ساعدة.

ميكن احل�صول على مواعيد �إ�ضافية
خارج �أوقات املراجعة من خالل:
Sozialdienst-asyl@wiesbaden.de
�أو هاتفيا ً على الرقم0611 31-2622 :

هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني

………………………………………………………………………………………………
Abteilung Sozialhilfe und Flüchtlingswesen
«ق�سم املعونة الإجتماعية و�ش�ؤون الالجئني»

Konradinerallee 11, 65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3826 :.
sozialhilfe-fluechtlinge@wiesbaden.de

……………………………………………………………………………………………

للمزيد من املعلومات حول هذا املو�ضوع جتدونها يف الروابط التالية:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Flüchtlinge

………………………………………………………………………………………………………

احل�صول على روابط ومعلومات حول املو�ضوع القدوم والتوجه:

معلومات حول عا�صمة املقاطعة فيزبادن
جتدها حتتwww.wiesbaden.de :
الهيئات احلكومية واخلدمات يف فيزبادن

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Ämter

طبعة خا�صة من �صحيفة

ثقافة الرتحيب لالجئني

للمقيمني اجلديد

كل �شيء حول مو�ضوع املواطنون اجلدد

Wiesbadener Kuriers

حتتوي على ن�صائح ثقافية
ترفيهية ومعلومات تاريخية
وعامة عن مدينة فيزبادن
وكيفية ق�ضاء �أوقات الفراغ
فيها .تظهر ال�صحيفة مرة
واحدة يف ال�سنة .ميكنك
احل�صول على ن�سخة من
ال�صحيفة جمانا ً يف البلدية
املحلية �أو يف مكتب خدمة
املواطنني.

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Flüchtlinge
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Neubürger

كتيب مرحبا ً يف �أملانيا

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/
willkommen-in-deutschland.html
جمموعة في�سبوك «»Neu in Wiesbaden

« »Wiesbadenجملة املقاطعة  -فيزبادن
http://www.wiesbaden.de/tourismus/servicecenter/mobile-angebote/
wiesbaden-magazin-10.php
�أي�ضا ً متوفر كتطبيق �آي باد جماين
جريدة للمهاجرين القادمني �إىل فيزبادن

http://www.hier-in-wiesbaden.de/
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ا�ست�شارات ومعلومات
Beratung und Information

Migrationsberatungsstellen für erwachsene
)« Zuwanderer (MBEمراكز تقدمي امل�شورة
للمهاجرين البالغني» و Jugendmigrationsdienste
)« (JMDخدمة املهاجرين ال�شبان»

توجد هناك مراكز تقدمي امل�شورة للمهاجرين البالغني وللمهاجرين ال�شبان من
�سن � - 12سن � 27سنة (لدى  .)IB - Internationaler Bundتهدف هذه الهيئات
�إىل مرافقة املهاجرين يف طريقهم اىل االندماج يف �أملانيا وم�ساعدتهم .يتحدث
املوظفون واملوظفات عدة لغات .ميكنك طلب تقدمي امل�شورة يف لغة غري الأملانية،
�إذا قمت ب�إبالغ املوظفني مقدما ً عن اللغة التي تتكلمها .امل�شورة طوعية،
جمانية وبدون التزام.

………………………………………………………………
ميكنهم الإ�ستفادة من هذه اخلدمة:

 -املهاجرين القادمني اجلدد

 -جميع امل�شاركني يف دورات االندماج

 املهاجرين الذين يعانون من م�شاكل �أو �أزمات�شخ�صية

………………………………………………………………
�ستح�صلون هنا على م�ساعدة بخ�صو�ص:
 -الإ�ستف�سارات القانونية

� -أ�سئلة بخ�صو�ص دورات الإندماج/دورات اللغة الأملانية

�صورة� :آ�سرتيد غارت

 �أ�سئلة يخ�صو�ص املدر�سة والتعليم املهني و�إيجاد عمل والتقاعد �أ�سئلة بخ�صو�ص الإعرتاف بامل�ؤهالت املهنية وال�شهادات� -أ�سئلة بخ�صو�ص ال�سكن

� -أ�سئلة بخ�صو�ص الت�أمني ال�صحي� ,إيجاد طبيب �أو م�سائل احلمل

 يف حال وجود �إ�ستف�سارات ,و�صعوبات �أو احلاجة للإت�صال بالدوائر والهيئاتاحلكومية

………………………………………………………………………………………………………
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ا�ست�شارات ومعلومات

�أوقات املراجعة:

الإثنني 12:00 - 08:00
الأربعاء 12:00 - 08:00
14:00 - 08:00
اجلمعة 12:00 - 08:00
بناء
ميكنكم �أي�ضا ً املراجعة
ً
على موعد م�سبق
�أوقات املراجعة:
الإثنني 12:00 - 09:00
الأربعاء 12:00 - 09:00
بناء
ميكنكم �أي�ضا ً املراجعة
ً
على موعد م�سبق

�أوقات املراجعة:

الإثنني 12:00 - 08:00
الأربعاء 12:00 - 08:00
18:00 - 14:00
اجلمعة 12:00 - 08:00
بناء
ميكنكم �أي�ضا ً املراجعة
ً
على موعد م�سبق
�أوقات املراجعة:

الإثنين ،الأربعاء،
الجمعة ال�ساعة 12:00 - 09:00
الأربعاء ال�ساعة 14:00 - 08:00
يمكن �أي�ضا ً تحديد موعد بناء
على اتفاق م�سبق
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«خدمة ا�ست�شارة املهاجرين البالغني»
)Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE
«كاريتا�س» Caritasverband
اال�ست�شارة يف Amt für Zuwanderung und Integration
«هيئة الهجرة والإندماج»
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-4208 :.
هاتف0611 31-4412 :.
migrationsdienst@caritas-wirt.de

………………………………………………………………………………………………

امل�شورة يف مكتب منطقة بيربي�ش التابعة ملدينة فيزبادن

Stadtteilbüro BauHof, Wiesbaden Biebrich
Andreasstraße 32
65203 Wiesbaden
هاتف0611 411 58 32 :.
treffpunkt.bauhof@caritas-wirt.de

…………………………………………………………………

«خدمة ا�ست�شارة املهاجرين البالغني»
)Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE
«هيئة رعاية العمال» Arbeiterwohlfahrt
اال�ست�شارة يف Amt für Zuwanderung und Integration
«هيئة الهجرة والإندماج»
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-4405 :.
هاتف0611 31-4411 :.
s.ciftci@awo-wiesbaden.de
s.gueler@awo-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

مكان اال�ست�شارة يف «ماينز-كا�ستل» Beratung in Mainz-Kastel
Wiesbadener Str. 81
55252 Mainz-Kastel
هاتف06134 / 2107712 :.
h.blass@awo-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

ا�ست�شارات ومعلومات
«خدمة ا�ست�شارة املهاجرين البالغني»
)Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE
هجرين» Bund der Vertriebenen
«احتاد امل ُ ّ
« Landesverband Hessen e.V.رابطة والية هي�سن»
Friedrichstraße 35, 65185 Wiesbaden
هاتف0611 360 19-19 :.
z.zakharchenko@bdv-hessen.de

�ساعات الدوام املفتوحة:
13:00 - 09:00
الإثنني
16:00 - 12:00
الأربعاء
فيما عدا ذلك بناء على
موعد م�سبق

………………………………………………………………………………………………………

خدمة الإ�ست�شارة يف Teestube

Diakonisches Werk Wiesbaden
Rheinstraße 65, 65185 Wiesbaden
هاتف0611 360 9150 :.
malgorzata.zambron@dwwi.de

�أوقات املراجعة:
الإثنني والأربعاء
12:00 - 09:00
16:00 - 13:00

………………………………………………………………………………………………………

خدمة ا�ست�شارية للمهاجرين ال�شبان مابني �سن  12و  27عاما ً ()JMD

IB SüdwestgGmbH
معلومات
حول خدمة
Kaiser Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden
ا�ست�شارة املهاجرين
هاتف0611 409 080 :.
ال�شبان جتدها يف
jmd-wiesbaden@ib.de
ال�صفحة 31
……………………………………………………………………………

«املركز اال�ست�شاري للهجرة رابطة والية هي�سن»
Migrationsberatungsstelle des DRK Landesverband Hessen e.V.
Abraham-Lincoln-Str. 7, 65189 Wiesbaden
اال�ست�شاريةSusan Yassami :
هاتف0611 7909-230 :.
MBE@drk-hessen.de

�أوقات املراجعة:
الإثنني ،اخلمي�س ،اجلمعة
ال�ساعة 14:00 - 09:00
الثالثاء
ال�ساعة 15:00 - 12:00

�ساعات الدوام املفتوحة:
الثالثاء واخلمي�س
من ال�ساعة 12:00 - 09:00
و من ال�ساعة 15:00 - 13:00
وكذلك بناء على موعد م�سبق

……………………………………………………………………

املزيد من املعلومات جتدها يف الإنرتنت حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Migrationsberatungsstellen
http://webgis.bamf.de/BAMF/control
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html

………………………………………………………………………………………………………
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ا�ست�شارات ومعلومات

هنا يجد املهاجرون امل�ساعدة يف قراءة وكتابة الر�سائل الر�سمية واالت�صال مع
اجلهات احلكومية:

بالأملانية والعربية والرببرية

 -كتابة �أو فهم الر�سائل (مثال ً الر�سائل القادمة من الهيئات احلكومية)

بالعربية والفار�سية

� -إجراء الإت�صاالت الهاتفية

الثالثاء 15:00 - 13:00

 -تعبئة اال�ستمارات

اخلمي�س 12:00 - 10:00

………………………………………………………………………………………………………

بالعربية والإنكليزية والرتكية

«جمعية  wifللقاءات واال�ست�شارات»
wif e.V. – Begegnung & Beratung

		
Rheinstraße 79
		
65185 Wiesbaden
هاتف0611 160 235 3 :.

www.wif-zentrum.de
info@wif-zentrum.de

………………………………………………………………………………………………………

خدمة املواطنني كاتيب

�أوقات املراجعة:
الثالثاء واخلمي�س
18:00 - 16:00
الإثنني واجلمعة
12:00 - 10:00

Bürgerservice Katip

Kubis e.V.
		
Wellritzstraße 49
		
65183 Wiesbaden
هاتف0611 724 796 3 :.
info@kubis-wiesbaden.de
www.kubis-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
�أوقات املراجعة:
الإثنني 12:00 - 10:30
الإثنني 18:30 - 17:00

«خدمة القراءة والكتابة» Lese Schreib Service

XENIA gGmbH
		
Adlerstraße 43
		
65183 Wiesbaden
info@xenia-interkulturell.de
هاتف0611 532 954 77 :.
http://www.xenia-interkulturell.de/lese-schreib-service

………………………………………………………………………………………………………
�أوقات املراجعة:
الثالثاء 12:00 - 10:00
اخلمي�س 18:00 - 16:00

«مكتب منطقة �شيلمنكرابن التابعة ملدينة فيزبادن»
Stadtteilbüro Schelmengraben

( Karl-Marx-Straße 55-57يف مركز الت�سوق)
65199 Wiesbaden
l.krumm@bauhaus-wiesbaden.de
هاتف0611 723 934 82 :.
http://www.bauhauswerkstaetten.de/index.php/projekte-mainmenu-63/
soziale-stadtplus

………………………………………………………………………………………………………
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�صورة».Kubis e.V :نادي كوبيز للثقافة والتعليم»

�أوقات املراجعة:
الثالثاء 12:00 - 09:00

«خدمة القراءة والكتابة» Lese-Schreib-Service

ا�ست�شارات ومعلومات
wif e.V. – Begegnung & Beratung
باعتبارها منظمة ُمقدمة لالستشارات النفسية االجتماعية  ،تقدم جمعية  .wif e.Vمساعدة مهنية
من خالل كوادر مهنية متعددة اللغات وتُقدم أيضاً مكاناً لعقد اللقاءات وتبادل المعلومات بين
النساء والفتيات .مساحات مفتوحة للنساء لاللتقاء وتبادل المعلومات.
جمعية  .wif e.Vهي أول مركز مساعد على التوجيه واالستدالل للنساء والفتيات ذوي
الخلفيات المهاجرة.

………………………………………………………………………………………………………
العرو�ض:

ً
فضال عن خدمات التوجيه
 تقديم المشورة العامة االجتماعية والحياتية ،واالستشارة النفسية،واالستدالل البسيطة وخدمات القراءة والكتابة  -وهذه الخدمة متوفرة أيضاً باللغة األم للعديد
من المهاجرات؛
 توفيرمكان للنساء والفتيات لعقد اللقاءات وتبادل المعلومات؛ -جوالت تناول اإلفطار للنساء والفتيات (أيام اإلثنين من الساعة  10:00حتى الساعة )12:00

مع تقديم محاضرات حول القضايا الصحية والتعليمية والثقافية وموضوعات متعلقة بسوق العمل؛

 عرض تقديمي حول المؤسسات المقدمة للمساعدة ذات الصلة في فيزبادن مكان عقد اجتماع نفسي اجتماعي للنساء الالجئات؛ جلسة نسائية دولية للنساء اعتباراً من سن  55سنة ومافوق؛ دورة تعليمية في المحادثة «اللغة األلمانية للتحاور» -حلقة للعب «اللعب سوياً»؛

 WOK -دورة فيزبادن التعليمية من أجل التوجيه واالستدالل إلخ.

………………………………………………………………………………………………………

«جمعية  – wif e.V.لقاءات وا�ست�شارات»
wif e.V. – Begegnung & Beratung

Rheinstraße 79
65185 Wiesbaden
هاتف0611 160 235 3 :.
www.wif-zentrum.de
info@wif-zentrum.de
�أوقات تقدمي الإ�ست�شارات:
12:00 - 09:00
الإثنني والأربعاء:

املواعيد خارج �أوقات الدوام الر�سمية ممكنة
عن طريق الهاتف

�صورةWiF e.V. :

21

ا�ست�شارات ومعلومات
«املفو�ض ب�ش�ؤون املهاجرين يف قيادة ال�رشطة يف
غرب مقاطعة هي�سن»

Die Migrationsbeauftragten des
Polizeipräsidiums Westhessen
Polizeipräsidium Westhessen
«قيادة ال�رشطة يف غرب
مقاطعة هي�سن»
ق�سم العمليات
الطابق الرابع  -الوقاية
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
هاتف� 0611 345 162 3 :.أو
� 0611 345 162 5أو
0611 345 162 7
@migrationsbeauftragte.ppwh
polizei.hessen.de

اال�ست�شارة الهاتفية:
الثالثاء 13:00 - 11:00

يف خارج هذه الأوقات ميكنك ترك
ر�سالة لنا مع ذكر ا�سمك ورقم
هاتفك� .سوف نقوم باالت�صال
بك يف خالل � 48ساعة.

اال�ست�شارة ال�شخ�صية ممكنة
فقط مع موعد م�سبق

يقوم املفو�ضون ب�ش�ؤون املهاجرين يف قيادة ال�رشطة يف غرب مقاطعة هي�سن
بالتو�سط بني املواطنني (�إذا كانوا من املهاجرين �أو املواطنني الأ�صليني) وبني ال�رشطة.

………………………………………………………………………………………………………
من واجبات مفو�ضية �ش�ؤون املهاجرين على �سبيل املثال:

� -رشح مهام وحقوق وواجبات ال�رشطة للمهاجرين واملهاجرات

 تقدمي اال�ست�شارة للمهاجرين الذين يبحثون عن معلومات ن�صائحية والتوا�صلمع ال�رشطة.
 تدخالت عائلية الرعاية والإ�ست�شارة لالطفال املُعر�ضني للخطر والأحداثاجلانحني واملراهقني.
 -الو�ساطة يف النزاعات بني الثقافات

 -رعاية املهاجرين يف حال وقعوا ك�ضحايا �أو كانوا �شهود عيان

………………………………………………………………………………………………………

«املركز الإ�ست�شاري املخت�ص بال�سلفية»
Beratungsstelle Salafismus
�إذا كنت ت�شعر بالقلق �أو �أنك غري مت�أكد �أو �إذا ماكان ال�شباب من حولك يتبعون نهجا ً
�سلفيا ً �أو متطرفا ً �أو يت�رصف بطريقة تدعو للقلق ،ميكنك �أن ت�ستعلم عن ذلك يف

مركز امل�شورة حول ق�ضايا ال�سلفية .ميكن �أن يتم تقدمي اخلدمة
هذا
بطريقة �رسية وعن طريق الزيارات امليدانية �أو عن طريق الهاتف.
العر�ض
هو موجه لأولياء
اخلط ال�ساخن01575 884 829 2 :
الأمور ,وعامة املواطنني
meyer@wiesbaden.vibis.org
وكذلك للكوادر
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Salafismus
االخت�صا�صية يف
http://vibis.org/
فيزبادن.
………………………………………………………………………………

املزيد من املعلومات جتدها هنا:

مركز اال�ست�شارة يف هي�سن -
الت�سامح الديني بدال ً من التطرف

http://www.violence-prevention-network.de/de/aktuelle-projekte/
beratungsstelle-hessen

………………………………………………………………………………………………………
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اللغة
Sprache
ماهي دورة الإندماج؟
�إذا كنت تريد العي�ش يف �أملانيا ,ينبغي عليك الإ�ستعجال يف تعلم اللغة
الأملانية.

�إن تعلم الأملانية هو �رضوري من �أجل التفاهم يف احلياة اليومية ,عندما تبحث عن
عمل� ،إذا كنت بحاجة �إىل ملء طلبات� ،إذا كنت ترغب يف م�ساعدة �أطفالك يف
املدر�سة �أو �إذا كنت ترغب يف التعرف على �أ�شخا�ص جدد .وعالوة على ذلك ف�إنه من
املهم �أي�ضا ً �أن تعرف �أكرث عن �أملانيا ،على �سبيل املثال ،عن التاريخ والثقافة والقوانني.
كل هذا �ستتعلمه يف دورة الإندماج.

………………………………………………………………………………………………………

جتد املزيد من املعلومات حتت هذا الرابط:
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
Integrationskurse/integrationskurse-node.html

………………………………………………………………………………………………………

موا�ضيع دورة اللغة:
التب�ضع وال�سكن • ال�صحة • العمل و املهنة • الدرا�سة

املهنية وتربية الأطفال • �أوقات الفراغ والتوا�صل • الو�سائط

الإجتماعية وا�ستخدامها

موا�ضيع �إ�ضافية يف الدورة اللغوية املتقدمة:

املوا�ضيع:

• امتحان حول

التقنية املعلوماتية املعا�رصة • املجتمع/احلكومة

النظام القانوين (من بينها .تكوين احلكومة ,املقاطعات

والتوجهات املختلفة

املقيمني) • تاريخ جمهورية �أملانيا الإحتادية • الثقافة

• التوا�صل والإختالط مع املجتمع ,الثقافات

(الإن�سان والتنوع الديني)

موديل بدائي 3
موديل بدائي 2
موديل بدائي 1
( 100وحدة درا�سية  100( )*UEوحدة درا�سية  100( )*UEوحدة درا�سية )*UE

معهد �أو مدر�سة اللغة

دائي

وى ب

دائي

م�ست

وى ب

م�ست

م�ستوى بدائي
3

والبلديات ,دولة القانون ,احلقوق الأ�سا�سية ,واجبات

م�ستوى متقدم

2

دورة اللغة و

• امتحان حول الدورة
▼

دورة بدائية يف اللغة مع  300وحدة درا�سية (*)UE

دورة متقدمة يف اللغة ( 300وحدة درا�سية *)UE

دورة توجيهية ( 60وحدة درا�سية *)UE

الإمتحان اخلتامي

التوجيهية

ال�شهادة دورة

الإندماج()Z.I.
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امتحان حتديد امل�ستوى
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اللغة

تقوم
مراكز اخلدمة
ا�ست�شارية لأجل املهاجرين
البالغني و خدمة املهاجرين
ال�شبان بتقدمي اال�ست�شارات حول
دورات الإندماج
(انظر ال�صفحة )18

خدمة دورات االندماج Integrationskursberatung
يف هيئة الهجرة واالندماج  /ق�سم االندماج يتم تقدمي امل�شورة لك ب�ش�أن دورات
االندماج .ميكنك احل�صول على معلومات عن الدورات وقائمة املدار�س التي تقدم
دورات االندماج (مدار�س ومعاهد اللغة) .ميكنك هنا تقدمي طلبات القبول لدورة
االندماج وطلبات الإعفاء من التكاليف .يرجى �إح�ضار جواز ال�سفر اخلا�ص بك.

ميكنك العثور على قائمة بعناوين مدار�س ومعاهد اللغة ودورات الإندماج يف
فيزبادن يف الإنرتنت حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Integrationskursträger

دورات اندماج قريبة من منطقة �سكنك

ميكنك العثور يف الإنرتنت على دورة الإندماج يف منطقتك .قم ب�إدخال الرمز
الربيدي اخلا�ص بك �أو مكان �سكنك .عندها �سيتم عر�ض عنوان ورقم هاتف �أحد
مقدمي دورات الإندماج القريبة من منطقة �سكنك.
هنا هو الرابط �إىل:

_http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS
Integrationskursort.html?nn=1368284

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الهجرة والإندماج»

Amt für Zuwanderung und Integration
�أوقات املراجعة:
الإثنني - 08:00
الإثنني - 08:00
- 14:00
اجلمعة - 08:00

« Integrationsabteilungق�سم الإندماج»
12:00
12:00
18:00
12:00

Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-4415 :.
integration@wiesbaden.de
هاتف0611 31-4013 :.
0611 31-2535

………………………………………………………………………………………………………
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اللغة
التحدث بالأملانية والإختالط مع املجتمع الأملاين
هل �سبق لك و�أمتمت دورة لغة �أملانية (م�ستوى .)A2
ترغب الآن باملزيد من التحدث بالأملانية؟

لدى اللغة الأملانية يف احلوار  Deutsch im Dialogولدى تعلم اللغة الأملانية
برفقة ترادفية  TANDEM Deutsch-Internationalن�ستطيع التحدث يف

جمموعات �صغرية مع �أنا�س من �أملانيا ومن جميع �أنحاء العامل.

يف كل مرة يوجد مو�ضوع مثري لالهتمام� .سوف تتعرف �أي�ضا ً على فيزبادن.

………………………………………………………………………………………………………

�ستح�صل على املزيد من املعلومات هنا

اللغة الأملانية يف احلوار

Deutsch im Dialog

«هيئة الهجرة والإندماج» Amt für Zuwanderung und Integration
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-4003 :.
integration@wiesbaden.de
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Deutsch im Dialog

تعلم اللغة الأملانية برفقة ترادفية

TANDEM Deutsch-International
� TANDEMإدارة م�رشوع
Volkshochschule Wiesbaden e.V.
«املدر�سة ال�شعبية العليا» يف فيزبادن
Alcide-de-Gasperi-Straße 4-5
65197 Wiesbaden
هاتف0611 988 911 3 :.
gnisius@vhs-wiesbaden.de
www.vhs-wiesbaden.de/tandem

حلقات

اللغة ا أ
لملانية يف
احلوار و تعلم اللغة
ب
رفقة ترادفية:
جماين!

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
Kinder und Familie

مراكز ا�ست�شارة احلوامل

Schwangerenberatungsstellen
يف املراكز الإ�ست�شارية للن�ساء احلوامل يتم �إ�سداء الن�صح وامل�شورة للحوامل يف
كل ما يتعلق بنواحي احلمل والوالدة ،وال�رشاكة الزوجية ويف الق�ضايا ال�صحية
(�أثناء احلمل) .يتم هنا �أي�ضا ً تقدمي اال�ست�شارة املجانية والإر�شادات التي تتناول
تنظيم الأ�رسة والوقاية من احلمل غري املرغوب فيه وغريها.
يتم تقدمي خدمة ا�ست�شارة احلوامل يف فيزبادن يف املراكز التالية:

نادي العمل الكني�سي يف فيزبادن Diakonisches Werk Wiesbaden

« Zentrum für Beratung und Therapieمركز اال�ست�شارة واملعاجلة»
Kaiser-Friedrich-Ring 5
65185 Wiesbaden
هاتف0611 - 98712370 :.
info@zbt-dwwi.de

………………………………………………………………………………………………………

«ا�ست�شارة احلوامل» Donum Vitae

Ehrengartstraße 15
65201 Wiesbaden
هاتف0611- 2 05 68 06 :.
wiesbaden@donumvitae.org

………………………………………………………………………………………………………

«جمعية دعم الأ�رسة» profamilia e.V.

Langgasse 3
65183 Wiesbaden
هاتف0611 376516 :.
wiesbaden@profamilia.de

ا�ست�شارة احلوامل
لدى

اخلدمة الإجتماعية

katholischer Frauen e.V.
………………………………………………………………………………………………………
«جمعية الن�ساء
الكاثوليكيات»

فيزبادن

انظر ال�صفحة 39
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الأطفال والعائلة
Willkommen Baby
ي�رس ُّ عا�صمة املقاطعة فيزبادن �أن تُ�شارك العائالت ال�شابة �سعادتهم ب�أطفالهم
ال�صغار وتود ُ �أن تنقل تهانيها القلبية �إليهم ف�ضال ً عن تقدميها لهم العديد من
املعلومات الهامة.

جتلب املرحلة اجلديدة من احلياة للعائالت ال�شابة الكثري من ال�سعادة والفرح
والعديد من التجارب اجلديدة اجلميلة ،غري �أنها جتلب معها �أي�ضا ً م�شاعر احلرية
والعديد من الأ�سئلة التي تنتظر الإجابة عنها.

لهذا ال�سبب يوجد يف فيزبادن عر�ض زيارة «�أهال ً بالطفل» “.„Willkommen Baby

�ستتلقى جميع العائالت التي لديها �أطفال حديثي الوالدة ر�سالة تهنئة مع
اقرتاح لتحديد موعد لقدوم موظفة الرتحيب �إليكم للزيارة,

�إن فريق عمل «�أهال ً بالطفل» وجميع موظفي  LH Wiesbadenهم على دراية
بالعرو�ض احلالية املتوفرة يف �أحياء املدينة وميكنهم الرد على الأ�سئلة واالهتمامات
املختلفة التي يطرحها �أهايل الطفل ،وميكنهم �إذا لزم الأمر التو�سط يف �إجنازها.
وعالوة على ذلك �ستتلقى عائلة الطفل املولود حديثا ً جملدا ً يحتوي على
معلومات وعناوين خا�صة لفيزبادن وهدية �صغرية للطفل.
هذه الزيارة هي طوعية وميكن للعائلة رف�ض قبول الزيارة.

………………………………………………………………………………………………………
االت�صال:

«عا�صمة املقاطعة فيزبادن»

Landeshauptstadt Wiesbaden
“„Willkommen Baby
Homburger Straße 29
65197 Wiesbaden
هاتف0611312987 :
Willkommen-baby@wiesbaden.de
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الأطفال والعائلة
خيارات مراكز رعاية الأطفال

Möglichkeiten der Kinderbetreuung

من املهم جدا ً للأطفال ارتياد �أماكن رعاية الأطفال النهارية ,من �أجل حت�سني
تطورهم وتعزيز لغتهم الأملانية .ميكن للوالدين هنا القيام بالتوا�صل والتعرف
على عائالت اخرى واحل�صول على كثري من املعلومات والأفكار اجلديدة.

………………………………………………………………………………………………………
توجد يف فيزبادن خيارات عديدة من �أجل رعاية الأطفال ,على �سبيل املثال:
الأطفال بني �سن � 6أ�شهر و � 3سنوات:

  Tagesmütter/Tagesväterرعاية الأطفال من خالل مايُ�سمى الأم النهارية �أو الأب النهاري « Kinderkrippenدور احل�ضانة»ن�صيحة:
 Kindergarten/Kindertagesstättenمن أ�جل �أن
«ريا�ض الأطفال/مراكز الرعاية النهارية»

الأطفال بني �سن � 6 - 3سنوات:

 « Kindertagesstättenمراكز الرعاية النهارية»الأطفال اعتبارا ً من � 6سنوات:

حت�صل
على مكان رعاية
منا�س
ب لطفلك ,ينبغي
عليك
ا
ال�ستف�سار مبكرا ً
عن �إمكانية وجود
�أماكن �شاغرة.

 « Ganztagsschulenاملدار�س طيلة اليوم» « Horteمراكز الرعاية» « Hausaufgabenbetreuungالإ�رشاف على الوظائف املنزلية» « Betreuende Grundschulenاملدار�س الإبتدائية التي تتوفر لديهم خدمة رعايةالأطفال بعد املدر�سة»

………………………………………………………………………………………………………
�أين ميكنك طلب املعلومات واال�ست�شارة؟

يف كتيب «الرعاية النهارية يف فيزبادن» �سوف جتد عناوين جميع دور الرعاية
النهارية مع جميع تفا�صيل االت�صال .ميكنك احل�صول على ن�سخ مطبوعة يف
ق�سم مراكز الرعاية النهارية �أو عن طريق الهاتف حتت رقم .0611 31-4368
ميكنك �إيجاد الكتيب على الإنرتنت حتت:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Betreuungsplätzen

« Platzmeldebörseبور�صة الإعالن عن �أماكن �شاغرة»

تقوم « Platzmeldebörseبور�صة الإعالن عن �أماكن �شاغرة» با�ستالم
تبليغات �شهرية من دور الرعاية النهارية حول �أماكن �شاغرة ,لي�ست
حمجوزة من خالل قائمة الإنتظار ,من �أجل (احل�ضانات وريا�ض الأطفال).
�ستح�صل على هذه اللمحة هنا حتت:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Zusammenfassung FP
ميكنك �أي�ضا ً احل�صول على املعلومات هاتفيا ً:
رقم هاتف « Platzmeldebörseبور�صة الإعالن عن �أماكن �شاغرة»:
.0611 31-4368
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……………………………………………………
املزيد من املعلومات حت�صل عليها لدى:

«هيئة العمل الإجتماعي»
Amt für Soziale Arbeit

ق�سم �أماكن الرعاية النهارية»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
kindertagesstaetten@wiesbaden.de

……………………………………………………

الأطفال والعائلة
خدمة التو�سط يف �إيجاد �أم �أو �أب نهاري

Vermittlung von Tagesmüttern

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit
Treffpunkt Tagesmütter
Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege
Bahnhofstraße 55-57
65185 Wiesbaden
هاتف0611 31-4263 :.
kindertagespflege@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها هنا:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Treffpunkt Tagesmutter

………………………………………………………………………………………………………

رعاية الأطفال يف املدار�س االبتدائية

ال�صورةwww.shutterstock.com :

Kinderbetreuung in der Grundschule
�إذا كان طفلك يرتاد مدر�سة
ابتدائية �أو �إذا كان �سريتادها ،فقم
فقم بزيارة �إدارة املدر�سة ،وا�ستعلم
عن عرو�ض خدمات الرعاية املتاحة
يف �أو بالقرب من مدر�سة طفلك
وكيف ميكنك الت�سجيل هناك .ميكن
للمدر�سة �أن تقوم ب�إعالمك عن
عرو�ض خدمات ب�ش�أن الواجبات املنزلية �أو عرو�ض التمويل والدعم .ميكن للأطفال
يف املدر�سة الإبتدائية احل�صول على خدمات الرعاية التالية اعتمادا ً على مكان
ال�سكن واملدر�سة:

الرعاية يف املدار�س الإبتدائية التي تتوفر
لديهم خدمة رعاية الأطفال بعد املدر�سة

Betreuung in der Betreuenden Grundschule
«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit
ق�سم « Betreuende Grundschulenاملدار�س الإبتدائية التي تتوفر لديهم
خدمة رعاية الأطفال بعد املدر�سة»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 313799 :.
Betreuende-Grundschulen@wiesbaden.de
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الأطفال والعائلة
الرعاية من خالل جمعيات الدعم املدر�سي واجلهات املجانية

Betreuung durch Schulfördervereine und Freie Träger

« Amt für Soziale Arbeitهيئة العمل الإجتماعي»
ق�سم رعاية �أطفال املدر�سة وعرو�ض رعاية الأطفال خالل النهار بالكامل
Schillerplatz 1 - 2
65185 Wiesbaden
هاتف0611 31-5796 :.
grundschulkinderbetreuung@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

الرعاية يف دور الرعاية النهارية ويف مراكز الرعاية

Betreuung in Kindertagesstätten und Horten
«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit
ق�سم �أماكن الرعاية النهارية»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-2655 :.
kindertagesstaetten@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها هنا:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kinderbetreuung

………………………………………………………………………………………………………

«الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة» Kinder mit Behinderung

الإعاقة هي حالة قد ت�شمل ال�صغار وال�شبان احياناً.

يحتاج الأطفال واملراهقني ذوي الإعاقة �أحيانا �إىل دعم خا�ص و�إىل الت�شجيع .مركز التن�سيق
لعمل املعاقني ي�ساعد عندما يحتاج الطفل الذي يعاين من الإعاقة �إىل امل�ساعدة يف
الإندماج يف دور الرعاية النهارية �أو املدار�س �أو عندما يحتاج �إىل الدعم التعليمي املبكر.

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

«مركز التن�سيق ل�ش�ؤون �أ�صحاب الإحتياجات اخلا�صة (املعاقني)»
Koordinationsstelle für Behindertenarbeit
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3491 :.
0611 31-4679
koordinationsstelle-fuer-behindertenarbeit@wiesbaden.de
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kinder und Jugendliche

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
مراكز االطفال وال�شبان Kinder- und Jugendzentren
يف مراكز الأطفال وال�شبان ميكن للأطفال والفتية اللقاء واللعب ،وممار�سة
الريا�ضة ،و�أكرث من ذلك بكثري .يوجد يف كل مركز من مراكز الأطفال والفتية
برنامج خا�ص مع ن�شاطات مثرية

………………………………………………………………………………………………………
�سوف حت�صل هنا على معلومات:

«هيئة العمل الإجتماعي»
Amt für Soziale Arbeit

ال�صورةwww.shutterstock.com :

« Abteilung Jugendarbeitق�سم عمل ال�شباب»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3530 :.
jugendarbeit@wiesbaden.de

عطلة �سعيدة Schöne Ferien
برامج العطل املدر�سية للأطفال وال�شبان تر�ضي جميع االذواق من ن�شاطات
ريا�ضية لربامج املو�سيقى وامل�رسح والن�شاطات الفنية� .إ�ضافة �إىل ذلك التعرف على
عامل احليوانات واالماكن اجلديدة وغري ذلك .تقام العرو�ض والربامج �أحيانا ً يف مركز
املدينة و�أحيانا ً خارجها وتكون بحاجة �إىل بطاقات م�شاركة وحجوزات.

………………………………………………………………………………………………………
�سوف حت�صل هنا على معلومات:

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

« Abteilung Jugendarbeitق�سم عمل ال�شباب»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3530 :.
jugendarbeit@wiesbaden.de

معلومات
حول

«Wiesbadener
»Familienkarte

«بطاقة
جتدها على
………………………………………………………………………………………………………
ال�صفحة 40

فيزبادن للعائلة»
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الأطفال والعائلة
«خدمة املهاجرين ال�شبان» Jugendmigrationsdienst
تقوم « Jugendmigrationsdienstخدمة املهاجرين ال�شبان» ( )JMDمب�ساعدة
املهاجرين ال�شباب .ميكنك احل�صول على امل�شورة ب�ش�أن م�س�ألة الإندماج يف
املدر�سة واملهنة واملجتمع .تقدم خدمة املهاجرين ال�شبان العديد من العرو�ض:
ت�ساهم �أن�شطة جماعات ال�شباب الأجانب واملحليني يف تعزيز التفاعل والتنمية:
هناك تدريب متوا�صل على اللغة ،ودورات يف احلا�سوب والكثري من املعلومات حول
التعليم والتدريب يف �أملانيا .تعمل خدمة املهاجرين ال�شبان  JMDب�شكل وثيق
مع املدار�س وهيئات �ش�ؤون الأجانب ،ومكاتب التوظيف ،ومراكز خدمة ا�ست�شارية
وغريها من املنظمات يف فيزبادن ويف املنطقة.

�صورةIB :

………………………………………………………………………………………………………

https://www.internationaler-bund.de/angebote/standort/210833/4429

………………………………………………………………………………………………………
�أوقات املراجعة:
الإثنني واخلمي�س واجلمعة
14:00 - 09:00
الثالثاء 15:00 - 12:00

بناء على موعد م�سبق
�أو
ً
التوجد م�شورة يف
يوم الأربعاء.

املهاجرون ال�شبان من �سن � 27 - 12سنة

Internationaler Bund Jugendmigrationsdienst für
Jahren 27 und 12 jugendliche Zuwanderer zwischen
�أوقات املراجعة يف املكتب املركزي
( Kaiser-Friedrich-Ring 88الطابق الرابع)
65185 Wiesbaden
هاتف0611 409 08-0 :.
jmd-wiesbaden@ib.de/jmd-wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
«جمعية حلقة فتيان املدينة»
Stadtjugendring Wiesbaden e.V.
« Stadtjugendring Wiesbaden e.V.جمعية حلقة فتيان
املدينة» { }SJRهي �شبكة من اجلمعيات واملنظمات التي
تقوم بن�شاطات تطوعية متنوعة لالطفال وال�شبان.
تدعم «جمعية حلقة فتيان املدينة» � SJRسيا�سات ال�شباب
من خالل عرو�ضها اخلدمية والتوا�صل معهم ومتثيل
م�صاحلهم ال�سيا�سية.

…………………………………………………………………………

معلومات تف�صيلية عن ن�شاطات منظمات الفتية وال�شبان
بلغات خمتلفة على موقع الإنرتنت:
http://www.sjr-wiesbaden.de
�أو على الفي�س بوك
https://www.facebook.com/SJR.Wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………
« Stadtjugendring Wiesbaden e.V.جمعية حلقة فتيان املدينة»

Murnaustraße 2
65189 Wiesbaden
0611 723 847 6-3
الإدارة:
0611 723 847 6-1
اخلدمة:
ال�شبكة0611- 723 847 6-2 :
�سيا�سة ال�شباب0611 723 847 6-3 :
info@sjr-wiesbaden.de

�أوقات املراجعة:
الإثنني  -الأربعاء
16:00 - 10:00
اخلمي�س 14:00 - 10:00
بناء على موعد م�سبق
�أو
ً

………………………………………………………………………………………………………

Jugendnaturzeltplatz:
«مع�سكر التخييم للفتيان»
هاتف0611 723 847 6-4 :
Jugendparlament:
«برملان ال�شباب»:
هاتف0611 723 847 6-3 :
www.sjr-wiesbaden.de
www.facebook.com/SJR.Wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………

:Jugendnaturzeltplatz/Jugendparlament
هاتف0611- 723 847 6-4 :.
www.sjr-wiesbaden.de
www.facebook.com/SJR.Wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………

33

الأطفال والعائلة
عرو�ض للآباء واالمهات (الوالدين) Angebote für Eltern
«(مركز الأطفال والوالدين)» )KiEZ (KinderElternZentrum

يحتاج الكثري من �أولياء الأمور �إىل املعلومات و�إىل الدعم �أحيانًا ،وبخا�صة عندما
يكون الأطفال اليزالون �صغارا ً يف العمر .غالبا ً ما يرغب �أولياء �أمور الطفل يف
االت�صال ب�أولياء الأمور الآخرين .هل ترغبون يف معرفة املزيد حول هذا املو�ضوع،
على �سبيل املثال:

-

كيف يح�صل طفلهم على مكان يف دور الرعاية النهارية
كيف يعمل النظام املدر�سي والتعليمي يف �أملانيا
معرفة املزيد عن النظام ال�صحي
يف حالة حدوث م�شاكل مالية.

………………………………………………………………………………………………………
تُقدم « KiEZمركز الأطفال والوالدين» خدمات اال�ست�شارة والتبادل للآباء والأمهات
الذمي لديهم �أطفال حتت �سن العا�رشة من العمر وكذلك للن�ساء احلوامل .هناك يتم
�إعطاء معلومات عن موا�ضيع تهم الوالدين مثل الرتبية ,رعاية الأطفال والتعاي�ش
مع البع�ض البع�ض� .إن عرو�ض مركز الأطفال والوالدين هي مفتوحة جلميع
الوالدين يف املناطق املتواجدة فيها.

………………………………………………………………………………………………………

تُوجد « KiEZمركز الأطفال والوالدين» يف ت�سعة مناطق يف فيزبادن
(انظر �إىل قائمة العناوين)
 KiEZ Bergkirchenviertelمركز الأطفال والوالدين يف بريك كري�شن فريتل
« KiEZ Biebrichمركز الآباء والأطفال يف بيربي�ش»
« KiEZ Erbenheimمركز الآباء والأطفال يف �إربينهامي»
« KiEZ Kastel/Kostheimمركز الآباء والأطفال يف كا�ستيل/كو�ستهامي»
« KiEZ Klarenthalمركز الأطفال والوالدين يف كالرين تال»
« KiEZ Sauerlandمركز الآباء والأطفال يف زاورالند»
« KiEZ Schelmengrabenمركز الآباء والأطفال يف �شيلمينكرابن»
« KiEZ Westendمركز الآباء والأطفال يف في�ست ئند»

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

«تثقيف الوالدين وامل�ساعدة املبكرة» Elternbildung und Frühe Hilfen
«مركز الأطفال والوالدين» KinderElternZentrum
Homburger Straße 29
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-2688 :.
elternbildung-fruehehilfen@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

من �أجل املزيد من املعلومات:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kiez

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
تثقيف الوالدين وامل�ساعدة املبكرة
Elternbildung und Frühe Hilfen

م�صدر ال�صورة :مركز تثقيف الوالدين

الآباء والأمهات لديهم العديد من املهام اجلميلة وال�صعبة ،و�أحيانا تكون هناك
�أي�ضا ً متطلبات جديدة متاماً� .إن تلقي املعلومات والتوا�صل مع الآباء والأمهات
الآخرين واحلديث عن امل�شاكل �أو الن�صائح واخلربات يف جمال التعليم يُعترب
بالن�سبة لكثري من الآباء والأمهات عونا ً كبرياً.

ميكنك احل�صول على ملحة عامة عن العرو�ض املقدمة لأولياء الأمور لدى
املوظفات يف مركز « Elternbildung und Frühe Hilfenمركز تثقيف الوالدين
وامل�ساعدة املبكرة» يف « Amt für Soziale Arbeitهيئة ال�ش�ؤون الإجتماعية».

(انظر ال�صفحة )37

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

«مركز تثقيف الوالدين وامل�ساعدة املبكرة» Elternbildung und Frühe Hilfen
Homburger Straße 29
هاتف0611 – 31 4266 :.
هاتف0611 – 31 2438 :.
هاتف0611 – 31 7107 :.
elternbildung-fruehehilfen@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
«هيئة العمل الإجتماعي» /
«العمل االجتماعي اخلا�ص بكل منطقة»
Amt für Soziale Arbeit/Bezirkssozialarbeit
منطقة العمل االجتماعي هي خدمة متخ�ص�صة للأطفال والق�رص والعائالت.

………………………………………………………………………………………………………
ت�ساعد هذه اخلدمة املتخ�ص�صة يف:

 تقدمي اال�ست�شارات يف امل�شاكل املرتبطة بارتياد املدر�سة ويفالأ�سئلة املتعلقة باملرحلة الإنتقالية من املدر�سة �إىل احلياة
املهنية
 تقدمي اال�ست�شارات يف موا�ضيع اجلنوح الإجرامي لالطفالوالفتية
 -تقدمي املعلومات حول العرو�ض امل�ساعدة املتنوعة للأ�رس.

………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني  -اخلمي�س
16:00 - 08:00
اجلمعة 12:00 - 08:00

بناء على موعد م�سبق
�أو
ً

يتوىل ق�سم العمل االجتماعي اخلا�ص بكل منطقة مهمة حماية الأطفال
والفتية يف حال مت �إهمالهم و�إ�ساءة معاملتهم �أو يف حال مت ا�ستغاللهم جن�سيا ً
وتعمل على �ضمان حمايتهم بالتعاون مع الوالدين.

………………………………………………………………………………………………………

ت�ستوطن منطقة العمل الإجتماعي يف �أمكنة عدة من مناطق املدينة.
�إن كنت تبحث عن املوظف املخت�ص ,فب�إمكانك ال�س�ؤال هنا:

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit
Bezirkssozialarbeit
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3452 :.
sozialdienst@wiesbaden.de

يف امل�ساء
�أيام عطلة نهاية
ويف
بغي �إبالغ ال�رشطة
الأ�سبوع ين
………………………………………………………………………………………………………
الإ�ضطرارية التي
يف احلاالت
االطفال �أو الفتية
يكون فيها
تاجني للم�ساعدة.
حم

36

ال�صورةwww.shutterstock.com :

 تقدمي اال�ست�شارات يف اال�ستف�سارات املتعلقة بالرتبيةوالتعاي�ش كعائلة ويف موا�ضيع ال�رصاعات �أو الإنف�صال
�أو الطالق

الأطفال والعائلة
«مراكز الرتبية الأ�رسية» Familienbildungsstätten
مراكز الرتبية الأ�رسية تقدم للأمهات والآباء و�أولياء الأمور خدمات الإر�شاد
الأ�رسي والدعم يف خمتلف مراحل حياتهم.

www.shutterstock.de_Tomasz Markowski

…………………………………………………………………………

�أمثلة على العرو�ض املقدمة:
– االندماج وامل�شاركة من قبل املهاجرين وعالئالتهم
– اللقاء والتوا�صل مع النا�س املنحدرين من ثقافات عديدة
– اال�ست�شارة واملرافقة يف حمطات خمتلفة من احلياة

………………………………………………………………………………………………………
على �سبيل املثال �سيتم دعم العائالت من خالل:
–
–
–
–
–

جمموعات الوالدين مع �أوالدهم ,عرو�ض موجهة للأب مع الطفل
مقاهي العوائل ,مقاهي الوالدين والأم
درو�س للأزواج ,تدريب للوالدين ,تدريب حت�ضريي للوالدة �إلخ.
اكت�ساب وتعزيز اللغة
دورات حول ال�صحة والأعمال اليدوية

………………………………………………………………………………………………………
جميع العرو�ض متاحة ومفتوحة للجميع بغ�ض النظر عن �أ�صله �أو دينه.

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
»«مراكز الرتبية الأ�رسية لهيئة رعاية العمال
Internationale Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt
Hedi-Konrad
Walramstraße 16a
65183 Wiesbaden
0611 945 197 5 :.هاتف
familienbildung@awo-wiesbaden.de
www.awo-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

»«مراكز الرتبية الأ�رسية الكاثوليكية يف فيزبادن
Katholische Familienbildungsstätte
Friedrichstraße 26 - 28
65185 Wiesbaden
0611 174 117 :.هاتف
kath.fbs.wiesbaden@bistum-limburg.de
www.fbs-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

»«الرتبية الأ�رسية الإجنيلية يف مركز فيزبادن
Evangelische Familienbildung im Dekanat Wiesbaden
Haus an der Marktkirche
Schlossplatz 4
65183 Wiesbaden
0611 524 015 :.هاتف
www.familienbildung-wi.de

…………………………………………………………………………………………

ق�سم الثقافة الأ�رسية

Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.
Rathausstraße 10
65203 Wiesbaden-Biebrich
0611 967 212 7 :.هاتف
fb@nachbarschaftshaus-wiesbaden.de
www.nachbarschaftshaus-wiesbaden.de/

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
«جمعية اخلدمة االجتماعية للن�ساء الكاثوليكيات
يف فيزبادن»

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Wiesbaden

تقوم جمعية اخلدمة االجتماعية للن�ساء الكاثوليكيات يف فيزبادن بدعم
وت�شجيع الن�ساء واالطفال والعائالت الذين هم نظرا ً لو�ضعهم احلياتي بحاجة
�إىل امل�شورة وامل�ساعدة  -يتم تقدمي امل�ساعدة بغ�ض النظر عن الأ�صل والدين.
ميكن اال�ستفادة من العرو�ض التالية:

– ا�ست�شارة احلوامل (انظر ال�صفحة )26
– عرو�ض للعائالت مثالً :ملتقى �رشب القهوة للوالدين مع االطفال حتت �سن
ثالث �سنوات ,ودورات متنوعة ون�شاطات مع الوالدين امل�ستقبليني ومع االمهات
ال�شابات ,ودرو�س حت�ضريية للوالدة ودرو�س ال�ستعادة العافية بعد الوالدة.
– �أ�شياء و�أغرا�ض للر�ضيع والأطفال :يف ملتقى  SkF AnziehTreffيتم توزيع مالب�س
احلوامل وجتهيزات الر�ضع والأطفال ومالب�س الق�رص والألعاب التي هي يف حالة
جيدة على من يحتاجها .ميكن ا�ستعارة عربات الأطفال و�أ�رسة للأطفال من دون
دفع ر�سوم.
– ا�ست�شارات الإنف�صال والتو�سط بني �أفراد العائلة :نقدم امل�شورة للن�ساء اللواتي
يرغنب بالإنف�صال عن �أزواجهن وندعم االزواج الذين بريدون الإنف�صال بدون
�شجار �أو م�شاكل.
– للن�ساء يف احلاالت ال�رضورية :ندعم ونقدم اال�ست�شارة للن�ساء الواقعات يف
م�شاكل �أو يف �ضيق (الذين يعانون من العنف ,من الت�رشد ,من م�شاكل
نف�سية ,من اجلنوح الإجرامي ,من الدعارة �أو الإدمان).

………………………………………………………………………………………………………
«جمعية اخلدمة االجتماعية للن�ساء الكاثوليكيات يف فيزبادن»
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Wiesbaden
Platter Straße 80
65193 Wiesbaden
هاتف0611 / 95287-0 .
info@skf-wiesbaden.de
www.skf-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
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الأطفال والعائلة
«بطاقة العائلة فيزبادن» Wiesbadener Familienkarte
�إذا كان لديك � 3أطفال �أو �أكرث� ،إذا كنت املربي الوحيد �أو املربية الوحيدة للطفل,
�إذا كنت تتلقى �إعانة البطالة من النوع الثاين وكنت ت�سكن يف فيزبادن ،ميكنك
حينها احل�صول على بطاقة الأ�رسة� .سوف تكلف البطاقة ر�سما ً مقداره  25يورو
جلميع �أفراد الأ�رسة وهي �صاحلة ملدة �سنة واحدة.
مع بطاقة العائلة �ستح�صل يف العديد من العرو�ض على خ�صم  ,%50على
�سبيل املثال ،يف عرو�ض العطالت ،يف املدار�س ال�شعبية العليا ،يف امل�سابح
و�أكرث من ذلك بكثري.

……………………………………………………………………
�سوف حت�صل هنا على معلومات:

«هيئة العمل الإجتماعي»
Amt für Soziale Arbeit

« Abteilung Jugendarbeitق�سم عمل ال�شباب»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف 0611 31-2297
familienkarte@wiesbaden.de
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Familienkarte

ال�صورةwww.shutterstock.com :

……………………………………………………………………

بطاقة العائلة هي�سن

توجد بالإ�ضافة �إىل بطاقة العائلة فيزبادن �أي�ضا ُ بطاقة العائلة هي�سن املجانية.
(انظر �إىل الرابط �أدناه).

احل�صول على روابط ومعلومات حول مو�ضوع االطفال والعائلة:
 كتيب معلوماتي لولية الأمر الوحيدة �أو ويل الأمر الوحيد www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Broschüre Alleinerziehend
 « Faltblatt KiEZن�رشة �إعالنية مركز الأطفال والوالدين» www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Faltblatt Kiez
 « Familienkarte Hessenبطاقة العائلة هي�سن»http://www.familienkarte.hessen.de/

 « Familienkompassبو�صلة العائلة» www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Familienkompass
 ملف معلومات للوالدين امل�ستقبليني www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Elternmappe
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ال�سكن
Wohnen
البحث عن �سكن Wohnungssuche
�إذا كنت تبحث عن منزل �أو �شقة ،فيمكنك قراءة الإعالنات يف ال�صحف املحلية.
ميكنك على �شبكة الإنرتنت البحث عن �شقق ومنازل .هناك العديد من املواقع
التي تقدم ال�شقق اخلا�صة جدا ً واملنازل.

يُوفر ق�سم «خدمة ال�سكن» ال�شقق املنخف�ضة ال�سعر (الإجتماعية) يف مناطق مدينة
فيزبادن� .إذا مل يتجاوز دخلك حدا ً معينا ً ولديك ت�رصيح �إقامة لفرتة �أطول من �سنة،
عندها ميكن للبلدية �أن ت�ساعدك يف العثور على خمة ال�سكن املقدمة من البلديات.
ينبغي عليك ملء الطلب واحللول على قائمة االنتظار� .إذا كان هناك �سكن
منا�سب بالن�سبة لك� ،سوف تتلقى عر�ضاً.

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

خدمة ال�سكن الإجتماعي» يف البلديات املحلية لعا�صمة املقاطعة فيزبادن

Homburger Straße 29
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-3163 :.
wohnungsvermittlung@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
معلومات حول البحث عن م�سكن والإنتقال �إىل م�سكن �آخر بالإ�ضافة
ملعلومات حول الإيجار وقانون الإيجار جتدها حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kummunaler Wohnungsservice
://www.bamf.de/DE/Willkommen/Wohnen/wohnen-node.html

�أوقات املراجعة:
الإثنني ،الأربعاء واجلمعة
11:00 - 08:00
اال�ست�شارة الهاتفية:
الثالثاء واخلمي�س
12:00 - 10:00
و 16:00 - 14:00

………………………………………………………………………………………………………
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ال�سكن
ميكنك هنا �أي�ضا ً �إيجاد �شقة لل�سكن

Hier können Sie auch eine Wohnung suchen
«جمعيات �سكنية» Wohnungsgesellschaften
GeWeGe/GWW
Kronprinzenstraße 28
65185 Wiesbaden
هاتف0611 170 00 :.
info@gewege.de
www.gewege.de

�إعانة ال�سكن Wohngeld
نظرا ً لدخلكم املايل املنخف�ض ف�إنكم المتتلكون مايكفي من املال لتمويل م�سكن
مالئم ،وعليه ف�إنه ب�إمكانكم احل�صول على �إعانة الإيجار (�إعانة الإيجار) �أو احل�صول
على �إعانة ملكية املنازل املُ�ستخدمة من قبلكم (�إعانة التكلفة).
يتم منح معونة ال�سكن فقط يف حال تقدمي الطلب واملوافقة عليه.
ميكنكم التقدم بطلب للح�صول على معونة ال�سكن مبا�رشة مع الهيئة املخت�صة.
�سوف يقوم املوظفون املخت�صون بالإجابة عن �أ�سئلتكم ،و�إذا لزم الأمر� ،سوف
يبلغونكم مبا�رشة عن الوثائق الناق�صة.
�أوقات املراجعة:
الإثنني ،الثالثاء واخلمي�س
12:00 - 08:00
الأربعاء 16:00 - 12:00

………………………………………………………………………………………………………
«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

مكتب معونة الإ�سكان يف عا�صمة املقاطعة فيزبادن
Konradinerallee 11
Wiesbaden 65189
هاتف� 0611312790 .أو 0611312636 -
………………………………………………………………………………………………………
معلومات حول مو�ضوع �إعانة ال�سكن جتدونها على:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث „“Mietzuschuss
www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/
wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeld-node.html
………………………………………………………………………………………………………
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ال�سكن
جمعيات تعاونية �سكنية �أخرى
Geno50
»«جمعيات تعاونية للبناء وال�سكن
Gemeinnützige Bau- und
Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 eG
Klagenfurter Ring 84 a
65187 Wiesbaden
0611 990 710 :.هاتف
info@geno50.de
www.geno50.de

GSW
»«جمعية الإ�سكان التعاونية الغري رابحة
Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH
Saarstraße 1
55122 Mainz
06131 289 010 :.هاتف
) (االت�صال:الربيد الإلكرتوين
www.gsw-ffm.de/de/Unternehmen/
Geschaeftsstellen/Mainz/

Nassauische Heimstätte Wohnungsund Entwicklungs GmbH
Regionalcenter Wiesbaden »«املركز الإقليمي فيزبادن
Bahnhofstraße 27-33
65185 Wiesbaden
0611 990 400 :.هاتف
rcwiesbaden@naheimst.de
https://www.wohnen-in-der-mitte.de/mieter-service/
/regional-und-servicecenter

GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen
»«جمعية الإ�سكان يف هي�سن
Bahnhofstraße 27-33
65185 Wiesbaden
069 97551-3000 :.هاتف
VermietungscenterFrankfurt@gwh.dewww.gwh.dee
www.gwh.de

معلومات عامة
«مركز الإ�ست�شارة من �أجل �سكن خايل من العوائق
Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen

 فمن املهم �أن ال توجد هناك عوائق،عندما يعاين النا�س من العجز �أو من تقدم ال�سن
 يقدم مركز الإ�ست�شارة من �أجل.)يف ال�سكن (مثل ال�سالمل العالية �أو املداخل ال�ضيقة
 ويو�ضح التدابري املمكنة والتمويل.�سكن خايل من العوائق امل�شورة مبا�رشة يف ال�شقة
.)وميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا ً يف التنفيذ (مثل تغيريات يف جتهيزات ال�شقة �أو املنزل

………………………………………………………………………………………………………

Amt für Soziale Arbeit »«هيئة العمل الإجتماعي
»«مركز امل�شورة من �أجل �سكن خايل من العوائق
Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen
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Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
0611 31-2885 :.هاتف
altenarbeit@wiesbaden.de
barrierefreies Wohnen  م�صطلح البحثwww.wiesbaden.de

ال�سكن

«بيت التب�ضع» «ب�ضائع ك�أنها جديدة»
»Kaufhaus «fast wie neu
يف «بيت التب�ضع» «ب�ضائع ك�أنها جديدة» �ستجدون
مفرو�شات و�أثاث م�ستعمل و�أجهزة كهربائية وغريها من
الأ�شياء التي يحتاجها املرء يوميا ً والتي هي يف حالة
جيدة والتي ميكن �رشا�ؤها ب�سعر منا�سب.
الزبائن الذين يتلقون معونة وفقا ً لقانون املعونات
� SGB IIسيتلقون خ�صما ً �إ�ضافيا ً على الب�ضائع
بن�سبة .%25

…………………………………………………………………………
بيت التب�ضع «ب�ضائع ك�أنها جديدة»

”Kaufhaus ”fast wie neu
Otto-Wallach-Straße 16
65203 Wiesbaden
هاتف0611 953 055 0 :.

…………………………………………………………………………

http://www.fastwieneu-wiesbaden.de/
�صورةBauHaus Werkstätten :

التخل�ص من النفايات

يتم ف�صل القمامة �إىل البال�ستيك (�أي�ضا العبوات،
العلب البال�ستيكية) والزجاج (ح�سب اللون) ،والورق،
والنفايات الع�ضوية (للحديقة ،الفواكه الطازجة /
اخل�رضوات) والنفايات املتبقية.

الكهرباء/الغاز/املياه

عند االنتقال �إىل ال�شقة اجلديدة يجب تبليغ ُمورد
الكهرباء والغاز بذلك من قبل امل�ست�أجر.

الهاتف/الإنرتنت
من �أجل الت�سجيل على هاتف منزيل (الهاتف
الثابت) �أو الإنرتنيت من ال�رضوري ا�ست�شارة مراجعة
�إحدى ال�رشكات املقدمة للخدمة .من �أجل
الت�سجيل �ستكون يف حاجة �إىل جواز �سفر �ساري
املفعول .عند الإنتقال من البيت يتوجب عليك
�إلغاء ا�شرتاك الهاتف.
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التلفاز (التلفزيون)/

الراديو

�إذا
كنت تلبي
معينة (على �سبيل
�رشوط
كنت تتلقى املعونة
املثال� :إن
ة� ،أو إ�عانة لل�سكن)
االجتماعي
كون معفى من دفع
ميكنك �أن ت
تتوفر ا�ستمارات من
الر�سوم.
ذا لدى مكتب العمل
اجل ه
االجتماعي.

كل �شخ�ص لديه جهاز
تلفزيون و � /أو جهاز
راديو يف املنزل ،ال بد له
�أن يكون م�سجال ً لدى
Gebühreneinzugs)zentrale (GEZ
و�أن يدفع الر�سوم .ميكن
احل�صول على ا�ستمارات الت�سجيل على �سبيل
املثال يف البنوك ،مكتب العمل االجتماعي،
مكتب املواطنني �أو على �شبكة الإنرتنت.
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/
index_ger.html

التعليم وامل�شاركة
Bildung und Teilhabe

املدر�سة للأطفال وال�شبان
يتوجب يف �أملانيا على جميع الأطفال وال�شبان التي ترتاوح �أعمارهم بني  6و 16
�سنة ارتياد املدر�سة.
– الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  6و � 10سنوات يرتادون املدر�سة الإبتدائية
– التالميذ الأكرب �سنا ً يف فيزبادن ميكنهم ارتياد املدار�س الأ�سا�سية ,املدار�س
التخ�ص�صية ,املدار�س الثانوية �أو املدار�س ال�شاملة املتكاملة ()IGS
– بالن�سبة لالطفال الذين لديهم �إعاقة فيمكنهم ارتياد مدار�س عمومية �أو
ارتياد مدار�س خا�صة لذوي الإحتياجات اخلا�صة.
�إذا كان لديك �أطفال بني �سن  6و � 10سنوات �سيتم تبليغك من املدر�سة
امل�س�ؤولة عن منطقة �سكنك بعد الت�سجيل يف مكتب املواطنني مبا�رشةً.

………………………………………………………………………………………………………
جتد املزيد من املعلومات حتت هذا الرابط

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Schulen

………………………………………………………………………………………………………

 - ABZمركز اال�ستقبال واال�ست�شارة
للطلبة الأجانب الذين بد�ؤوا درا�ستهم املدر�سية
يف بلدهم وملزمني ب�إكمالها يف املدار�س الأملانية
�إن كان لديك �أطفال بني �سن � 15- - 10سنوات :فقم بالتوجه �إىل مركز ABZ
 مركز اال�ستقبال واال�ست�شارة هناك �ستح�صل على الإ�ست�شارة ويتم ت�سجيلطفلك يف �إحدى املدار�س التي تقدم درو�سا ً مكثفة يف اللغة الأملانية.

�أوقات املراجعة:
الثالثاء 12:00 - 10:00
اخلمي�س 15:00 - 13:00

………………………………………………………………………………………………………

ABZ - Aufnahme- und Beratungszentrum

Staatliches Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis
Walter-Hallstein-Straße 3-7
65197 Wiesbaden
هاتف0611 880348 2 :.
sabine.neukirch@kultus.hessen.de
www.schulamt-wiesbaden.hessen.de

ال�صورة :توبياز بوز

للطلبة الأجانب الذين بد�ؤوا درا�ستهم املدر�سية
يف بلدهم وملزمني ب�إكمالها يف املدار�س الأملانية

………………………………………………………………………………………
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التعليم وامل�شاركة

�أوقات املراجعة:
الثالثاء ،اخلمي�س
		 15:00 - 13:00
الأربعاء 12:00 - 10:00
غرفة A310

اال�ستقبال وامل�شورة للمراهقني وال�شباب الذين لي�س لديهم معرفة باللغة
الأملانية �أو الذين لديهم معرفة قليلة بالأملانية والذين هم يف �سن � 16إىل 20
�سنة ،حتديد م�ستوى اللغة والتو�سط لالنت�ساب �إىل دورة لغوية مكثفة
( )InteA – Integration durch Anschluss und Abschlussيف املدار�س املهنية يف
فيزبادن و يف منطقة «راين-غاو تاونو�س» .Rheingau-Taunus

………………………………………………………………………………………………………

للطلبة الأجانب الذين بد�ؤوا درا�ستهم املدر�سية يف
بلدهم وملزمني �إكمالها يف املدار�س الأملانية

Aufnahme- und Beratungszentrum
ABZ

« Kerschensteinerschuleمدر�سة كري�شني �شتاين»
Welfenstraße 10
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-8483 :.
annemarie.brinskelle@kss-wiesbaden.de
vanessa.marquardt@kss-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

مدار�س للبالغني Schule für Erwachsene

ميكن للبالغني �إكمال درا�ستهم الثانوية يف املدار�س امل�سائية جماناً.

………………………………………………………………………………………………………
ا�ست�شارات ومعلومات حول �رشوط القبول:

Hessenkolleg Wiesbaden
Alexandrastraße 6-8
65187 Wiesbaden
هاتف0611-986 010 :
hkwi@hessenkolleg-wiesbaden.de
http://www.hessenkolleg-wiesbaden.de/anmeldung/aufnahmebedingungen/

………………………………………………………………………………………………………
جتد املزيد من املعلومات حتت هذا الرابط:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Schule für Erwachsene
https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulformen

………………………………………………………………………………………………………

للح�صول على معلومات وكتيبات مف�صلة حول مو�ضوع:
 -كتيبات للوالدين و�أطفالهم الذين هم يف �سن املدر�سة

http://leb-hessen.de/fileadmin/user_upload/downloads/2010/
weitere_publikationen/Unser_Kind_kommt_in_die_Schule.pdf
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التعليم وامل�شاركة
هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني
التعليم وامل�شاركة

Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge
Bildung und Teilhabe

يتم دفع معونات التعليم وامل�شاركة من �أجل �أن يتمكن الأطفال من احل�صول
على دعم ت�شجيعي �أف�ضل.
�سوف حت�صل على املعونة الت�شجيعية �إذا كنت حت�صل على معونات وفقا ً لقانون
املعونات الإجتماعية )� ,SGB II (Hartz IVأو �إعانة ال�سكن �أو الدعم املادي الإ�ضايف
للأطفال� ،أو معونات مبوجب قانون املعونات الإجتماعية � SGB XIIأو قانون املعونات
الإجتماعية لطالبي اللجوء .AsylbLG

………………………………………………………………………………………………………
�إذا قمت بتقدمي طلب للح�صول على معونات من �أجل التعليم ,ف�سوف تدفع
الهيئة نفقات كل من:
 وجبات الغداء اليومية املدر�سية والرحالت لعدة �أيام للتالميذ والأطفال يفمراكز الرعاية النهارية (كيتا).
 �سيتم دفع نفقات ركوب احلافلة �إىل املدر�سة (�إذا كان مكان �سكنك يبعد �أكرثمن ثالثة كيلومرتات من املدر�سة) للطالب يف املدر�سة الثانوية.

 �إذا كان التالميذ بحاجة �إىل دعم �إ�ضايف للتعلم (درو�س خ�صو�صية) �أو �أ�شياءللمدر�سة (على �سبيل املثال ،كتب ،و�آالت احلا�سبة) ،ميكن للهيئة �أن تتحمل التكاليف.
يح�صل على معونات التعليم التالميذ والطالب الذين مل يتموا بعد �سن  25عاما ً والذين يزورون
مدر�سة تعليميبة عامة �أو املدار�س املهنية والذين اليح�صلون على نفقة الدرا�سة املهنية.
ي�ستطيع الإ�ستفادة من معونات امل�شاركة للأطفال ,مثال ً:
– ع�ضوية اجلمعيات والرحالت الرتفيهية
– الأن�شطة الثقافية والفنية .على �سبيل املثال :تدريبات م�رسحية �أو درو�س مو�سيقية
�سيح�صل كل طفل و�شاب من �أجل ذلك على مبلغ  10يورو يف ال�شهر.

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها يف الإنرتنت حتت»

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Bildung und Teilhabe

………………………………………………………………………………………………………

يتم تقدمي طلبات احل�صول على �إعانات التعليم وامل�شاركة لدى
«« »Fachstelle Bildung und Teilhabeمركز التعليم وامل�شاركة» وهناك
حت�صل على املزيد من املعلومات بهذا اخل�صو�ص:

هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني

Kommunales Jobcenter
Fachstelle Bildung und Teilhabe
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-4797 :.

معونات
�
امل�شاركة يح صل
علي
ها الأطفال وال�شبان
ا
لذ
ين مل يبلغوا
�سن  18عاما ً بعد.

………………………………………………………………………………………………………
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التعليم وامل�شاركة
Hochschule RheinMain
�أوقات املراجعة:
الإثنني والأربعاء 11:30 - 09:30
ميكن حتديد مواعيد �إ�ضافية
عن طريق الهاتف
ميكن �إجراء الإ�ست�شارات
الهاتفية خارج �أوقات الدوام
الر�سمي

تتواجد  Hochschule RheinMainجامعة راين ماين التطبيقية يف موقعني :فيزبادن
وروز�سل�سهامي .هناك �أكرث من  50اخت�صا�ص جامعي فيهما.
يعترب املكتب الدويل نقطة مركزية للمعلومات جلميع الطلبة االجانب يف جامعة
.RheinMain

حتى قبل بداية الدرا�سة ،ميكنك احل�صول على املعلومات وامل�شورة ،على �سبيل
املثال ،حول فر�ص الدرا�سة ,هل هناك فر�ص وماهي ال�رشوط الالزمة للقبول.

………………………………………………………………………………………………………

Hochschule RheinMain
Kurt-Schumacher-Ring 18
65197 Wiesbaden
هاتف� 0611 949 515 71 :.أو
0611 949 515 73
international@hs.rm.de
 www.hs-rm.deم�صطلح البحث international

………………………………………………………………………………………………………

الت�سجيل من �أجل دورات يف
املدر�سة ال�شعبية العليا:

الإثنني والثالثاء واخلمي�س
13:00 - 09:00
18:00 - 14:00
الأربعاء 14:00 - 08:00
اجلمعة 12:00 - 09:00

)« Volkshochschule (vhsاملدر�سة ال�شعبية العليا»
)Volksbildungswerke (vbw
«مراكز التدريب ال�شعبية»
املدر�سة ال�شعبية العليا ومراكز التدريب ال�شعبية تقدمان العديد من العرو�ض
والدورات والفعاليات لتعليم الكبار يف جماالت املجتمع وتعزيز احلياة املهنية،
وال�صحة ،والطبيعة واللغات والثقافة.
هنا ميكنك تعلم الكثري من الأ�شياء اجلديدة واملفيدة :اللغة الأملانية ،دورات
الكمبيوتر ،والعرو�ض الريا�ضية و�أكرث من ذلك بكثري.

………………………………………………………………………………………………………

« vhs Wiesbaden e.V.املدر�سة ال�شعبية العليا» يف فيزبادن

Alcide-de-Gasperi-Straße 4-5
65197 Wiesbaden
هاتف0611 98890 :.
www.vhs-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
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التعليم وامل�شاركة
مكتبة املدينة ومكتبة املو�سيقى يف مكتبة
« Mauritius-Mediathekموريت�سيو�س ميدياتيك»
« Die Stadtbibliothekمكتبة املدينة» (وت�سمى �أي�ضا ً �شتات بو�شرياي) هي عبارة عن
مكتبة عامة .ميكنك هناك ا�ستعارة الكتب وغريها من و�سائل الإعالم :املتخ�ص�صة
يف الأدب والروايات وكتب الأطفال واملجالت والكتب حول املنطقة �أو املدينة .وهناك
�أي�ضا الكتب ال�صوتية الإ�ستماعية ونوطات املو�سيقى ،والأفالم ،والأقرا�ص املدجمة
واملو�سيقى ،والألعاب ،ميكنك التدرب هناك على ا�ستعمال الكومبيوتر والإنرتنت
وهي �أي�ضا ً مكان لإقامة املنا�سبات الر�سمية.
من اجل ا�ستخدام هذا العر�ض ،حتتاج �إىل بطاقة .Stadtbibliotheken-Ausweis
الإ�شرتاك ال�سنوي للأطفال وال�شبان جماين �أما للبالغني فيكلف  15يورو �سنوياً.
للت�سجيل ،يرجى �إح�ضار بطاقة �شخ�صية �سارية املفعول و Meldebestätigung
«�شهادة الت�سجيل» .يحتاج الأطفال وال�شباب دون �سن � 16سنة �إىل توقيع وبطاقة
هوية �أحد الوالدين �أو ويل الأمر (الأب �أو الأم).

توجد فروع �صغرية ملكتبة املدينة يف مناطق خمتلفة من املدينة .هناك ميكنك
�أي�ضا ً ا�ستخدام الإنرتنت بالإ�ضافة �إىل فعاليات وجوالت و�صناديق كتب ل�صفوف
املدار�س وريا�ض الأطفال.

………………………………………………………………………………………………………
مكتبة املدينة ومكتبة املو�سيقى يف مكتبة Mauritius-Mediathek
«موريت�سيو�س ميدياتيك»
Hochstättenstraße 6 - 10
65183 Wiesbaden
هاتف0611 31-2381 :.

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها هنا:

 www.wiesbaden.de -م�صطلح البحث Bibliotheken

 معلومات حول املكتبات املتنقلة: www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Fahrbibliotheken

………………………………………………………………………………………………………

ميكن ا�ستخدام
امل
كتبة أ�ثناء �إقامتك
ب
داخلها بدون �إمتالك
هو
ية املكتبة.

�أوقات املراجعة:
الثالثاء  -اجلمعة
18:00 - 10:00
ال�سبت 14:00 - 10:00
�أيام الإثنني مغلق

�سوف جتد
مكتبات املدن
يف:

 -بيربي�ش

 -بري�شتات

 فرويدنبريك -كا�ستل

 -كالرنتال

 كو�ستهامي�صورة :مكتبة املدينة

� -شري�شتاين
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احتفال ال�صيف لل�شعوب املختلفة

هذا الإحتفال هو فر�صة
للتقارب بني املهاجرين القادمني
من دول خمتلفة و�أي�ضا ً
ال�سكان الأ�صليني.

�صورة :م�صطفى كوكوك من غروينفالد

�أ�صبح الإحتفال لل�شعوب
تقليدا ً �سنويا ً من عام 1976
حيث يتم دعوة جميع
املواطنات واملواطنني يف فيزبادن
للإحتفال معا ً يف ال�صيف.
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التعليم وامل�شاركة
«مكتبة املقاطعة راين ماين»
)Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain (HLB
يوجد يف مكتبة اجلامعة ومكتبة الوالية �أكرث من مليون كتاب بالإ�ضافة �إىل املجالت
وال�صحف .وعالوة على ذلك يوجد جمموعة وا�سعة من الو�سائط الإلكرتونية .تُقدم
املكتبة معلومات حول موا�ضيع الدرا�سة واملهنة والرتفيه .الت�سجيل جماين.
)Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain (HLB

«جامعة راين ماين التطبيقية»

Standort: Rheinstraße 55-57
65185 Wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………

�صورةWiesbaden Marketing GmbH :
«�رشكة فيزبادن للت�سويق»

�أمكنة �أخرى:
Kurt-Schumacher-Ring 18,
Bertramstraße 27,
Unter den Eichen 5
هاتف061194951820 :.

………………………………………………………………………………………………………
http://www.hs-rm.de/hlb
information-hlb@hs-rm.de

………………………………………………………………………………………………………

«مدر�سة فيزبادن للمو�سيقى والفنون»
)Wiesbadener Musik- und Kunstschule (WMK
تقدم مدر�سة فيزبادن للمو�سيقى والفنون درو�س املو�سيقى جلميع الأعمار  -من
الأطفال ال�صغار �إىل الكبار� .إىل جانب املحا�رضات الفردية يتم تقدمي عرو�ض
ون�شاطات جمانية.

احلفالت املو�سيقية املنتظمة واملحا�رضات امل�سائية جتعل من  WMKمدر�سة
املو�سيقى والفنون مكانا ً حيا ً للقاء لل�صغار والكبار يف قلب املدينة.
�صورة« WMK :مدر�سة فيزبادن للمو�سيقى والفن»

…………………………………………………………………
Wiesbadener Musik- und Kunstschule
Schillerplatz 1-2
65185 Wiesbaden
هاتف0611 333 022 :.
wmk@wiesbaden.de
www.wmk-wiesbaden.de

……………………………………………………………
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با إل�ضافة
إ�ىل مدر�سة
فيزبادن للمو�سيقى
والفن
 WMKيوجد العديد
من ا
لع
رو
�ض
ا
ل
أخرى لتدري�س
امل
و�
سي
قى
يف فيزبادن.

العمل
Arbeit

«مكتب العمل يف البلدية املحلية»
Kommunales Jobcenter
�أولئك الذين ال ي�ستطيعون متويل احتياجاتهم املعي�شية لوحدهم ،ميكنهم
احل�صول على �إعانات ال�ضمان االجتماعي (�إعانات البطالة من النوع .)II

اجلهة املخت�صة هو مكتب العمل التابع للبلدية املحلية يف هيئة ت�أمني
املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني.

ينق�سم مكتب التوظيف يف البلدية �إىل جمالني:

ق�سم طلبات املعونات :Leistungssachbearbeitung

ميكنك هنا احل�صول على امل�شورة ب�ش�أن املعونات املالية وميكنك تقدمي الطلبات
للح�صول عليها� .إذا كان يحق لك احل�صول على املعونات ف�سوف يتم تبليغ ق�سم
الإندماج يف العمل.
ق�سم الإندماج يف العمل Fallmanagement

هنا �سيتم م�ساعدتك يف �إيجاد عمل� .سي�شمل ذلك �أي�ضا ً التدريب على كتابة
طلبات الرت�شح للوظائف وتقدمي امل�شورة املهنية ،وعرو�ض للت�أهيل ،وما �إىل ذلك
.ال�رشط هو �أن يحق لك احل�صول على �إعانات البطالة من النوع .II

………………………………………………………………………………………………………

لدى مكتب العمل املوجود يف البلدية املحلية عدة مواقع يف فيزبادن .من �أجل �أن
نعلمكم مبكان املكتب املحلي املخت�ص بكم ،يرجى االت�صال عن طريق الهاتف �أو
الربيد الإلكرتوين مع �إعطاء عنوان املكان الذي تعي�شون فيه:

هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3492 :.
kommunalesjobcenter@wiesbaden.de

�أوقات املراجعة:
الإثنني والأربعاء:
12:00 - 08:00
و 16:00 - 13:30
الثالثاء واخلمي�س واجلمعة:
12:00 - 08:00

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Jobcenter

………………………………………………………………………………………………………
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العمل
«وكالة العمل يف فيزبادن Agentur für Arbeit
ميكنك االت�صال والتوجه �إىل وكالة العمل �إذا مل تكن لديك احلق يف احل�صول
على �إعانة العطالة من النوع الثاين  IIو�أي�ضا ً يف حالة:
 البحث عن الن�صيحة بخ�صو�ص موا�ضيع العمل واملهنة, -ت�سجيل نف�سك كعاطل �أو باحث عن العمل,

 تقدمي طلب ب�ش�أن احل�صول على معونات مالية (�إعانات البطالة), -لديك عمل وترغب يف موا�صلة التدريب املهني.

………………………………………………………………………………………………………

ميكنك االت�صال �أو القدوم �شخ�صيا ً �إىل وكالة العمل يف فيزبادن.

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني 08:00
14:00
الثالثاء 08:00
الأربعاء 08:00
اخلمي�س 08:00
14:00
اجلمعة 08:00
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�إذا كنت حت�صل على �إعانة العطالة من النوع الثاين  ,IIف�سوف حت�صل على
اال�ست�شارة من قبل هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني ,مكتب العمل يف
البلدية املحلية.
 12:30 16:00 12:30 12:30 12:30 18:0012:30 -

………………………………………………………………………………………………………
«وكالة العمل يف فيزبادن Agentur für Arbeit
Klarenthaler Straße 34
65197 Wiesbaden
هاتف( 0800 455 550 0 :.االت�صال جماين)
www.arbeitsagentur.de
م�صطلح البحث «Bürgerinnen und Bürger

………………………………………………………………………………………………………

العمل
«مكتب �سوق العمل لالجئني واملهاجرين»
Arbeitsmarktbüro für Flüchtlinge und Migranten
مكتب �سوق العمل لالجئني واملهاجرين هو مركز لال�ست�شارة تابع لوكالة العمل
يف فيزبادن وملكاتب العمل املحلية يف البلديات وكذلك للخدمة الإجتماعية
لالجئني يف مدينة في�سبادن.

من يحق له احل�صول على امل�شورة لدى مكتب �سوق العمل؟
الالجئني واملهاجرين:
– الأف�ضلية ملن له منظور جيد للبقاء ورخ�صة العمل،

– لغري امل�سجلني يف وكالة العمل �أو يف مكتب العمل يف البلدية املحلية
– الذين يتحدثون الأملانية �أو الإجنليزية ،والتي تتيح لهم الفهم.

………………………………………………………………………………………………………
مالذي يقدمه مكتب �سوق العمل؟
– امل�شورة والدعم يف جميع جوانب العمل والتعليم والعمل،
– م�ساعدة يف العثور على العرو�ض املنا�سبة،

– معلومات عن الهيئات املخت�صة وامل�ؤ�س�سات الأخرى (مثل الإ�ست�شارة لغر�ض
التعديل والإعرتاف بال�شهادات ،والتدريب اللغوي ،الخ.).

………………………………………………………………………………………………………
«مكتب �سوق العمل» Arbeitsmarktbüro
يف وكالة العمل
Klarenthaler Str. 34
65197 Wiesbaden
غرفة 314/313
Wiesbaden.Arbeitsmarktbuero-Fluechtlinge@arbeitsagentur.de

�أوقات املراجعة:
الأربعاء 12:00 - 08:00
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العمل
مركز « Jobnaviدليل العمل لل�شبان»

�أوقات املراجعة:
الإثنني  -اخلمي�س
17:00 - 14:00
اجلمعة 16:00 - 14:00
من املمكن حتديد املواعيد
م�سبقا ً

�إن مركز « Jobnaviدليل العمل لل�شبان» هو مركز لل�شبان ووالديهم .يتواجد
املركز يف و�سط املدينة� .سوف يتم دعم وم�ساعدة الفتية الق�رص ب�شكل �شامل
ومب�سط يف جميع الأ�سئلة التي تتناول موا�ضيع التوجه واال�ستدالل يف احلياة
املهنية .ي�ساعد موظفو مركز ‚ ‘Jobnaviال�شبان يف �إيجاد �أماكن �شاغرة للتدريب
العملي واملهني يف فيزبادن ويقومون باالت�صال مع ال�رشكات وامل�صانع .وفقا ً
للحاجة يقوم املوظفون بامل�ساعدة يف التدريب على كتابة طلبات الرت�شح
للوظائف �أو يقومون بتح�ضري ال�شبان على مقابالت التوظيف لدى ال�رشكات.
املوظفون العاملون يف املركز لديهم �إدراك وعالقات بالأ�شخا�ص واجلهات التي
ميكنها م�ساعدة ال�شبان وي�صبحون حلقة و�صل بينهم.

………………………………………………………………………………………………………
مركز « Jobnaviدليل العمل لل�شبان»

Kleine Schwalbacher Straße 3-7
(حمل رقم )5
هاتف0611 31-5730 :.
0611 31-5731
jobnavi@wiesbaden.de
www.wiesbaden.de/jobnavi
www.facebook.com/jobnavi.wiesbaden

اال�ست�شارة الأولية للمهاجرين �أ�صحاب الكفاءات الدرا�سية
اال�ست�شارة الأولية للمهاجرين �أ�صحاب الكفاءات الدرا�سية هي مركز ا�ست�شاري
لال�شخا�ص الذين حازوا على م�ؤهالت مهنية و�أكادميية يف خارح �أملانيا .ي�ساعد
املركز يف عملية تقدمي الطلب بغر�ض االعرتاف بال�شهادات وامل�ؤهالت� .إذا كنت
تبحث عن ا�ست�شارة ميكنك احل�صول على معلومات من خالل مقابلة �شخ�صية
حول االعرتاف بال�شهادات وعن االجراءات التي ينبغي عليك القيام بها .ميكن هنا
معرفة ما �إذا كان من املمكن االعرتاف بامل�ؤهالت.

الرجاء حتديد موعد عن طريق الهاتف.
………………………………………………………………………………………………………
« Amt für Zuwanderung und Integrationهيئة الهجرة والإندماج»

اال�ست�شارة الأولية للمهاجرين �أ�صحاب الكفاءات الدرا�سية

Teilprojekt des IQ Landesnetzwerkes Hessen
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-2148 :.
integration@wiesbaden.de

56

العمل
Selbstständigkeit »«العمل احلر
هل لديك فكرة م�رشوع وتريد �أن تعمل حل�سابك اخلا�ص؟ الطريق �إىل العمل احلر
 �سيحتاج �إىل الإ�ست�شارة, من يريد �أن مي�شي يف هذا الطريق.ًيجب �أن يُخطط جيدا
.وامل�ساعدة من قبل �أخ�صائيني يف هذا املجال

………………………………………………………………………………………………………
:ب�إمكانك هنا طلب امل�شورة

Exina e.V.
Klingholzstraße 16
65189 Wiesbaden
0611 330 808 0 :.هاتف
www.exina.de

BerufsWege für Frauen e.V.
Neugasse 26
65183 Wiesbaden
0611 590 299 :.هاتف
info@berufswege-fuer-frauen.de
www.berufswege-fuer-frauen.de

Ordnungsamt
»«هيئة الإن�ضباط العام
)Gewerbemeldestelle(
«هيئة ت�سجيل الأن�شطة
»التجارية
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
0611 31-2695 :.هاتف
 م�صطلح البحثwww.wiesbaden.de
)Gewerbemeldestelle(

Agentur für Arbeit
«وكالة العمل

فيزبادن

Klarenthaler Straße 34
65197 Wiesbaden
0800 455 550 0 :.هاتف
)(االت�صال جماين
www.arbeitsagentur.de

Industrie und Handelskammer Wiesbaden
»«غرفة التجارة وال�صناعة
»«يف فيزبادن
Wilhelmstraße 24-26
65183 Wiesbaden
0611 150 00 :.هاتف
info@wiesbaden.ihk.de
www.ihk-wiesbaden.de

Handwerkskammer
Wiesbaden
»«غرفة احلرفيني يف فيزبادن
Bierstadter Straße 45
65189 Wiesbaden
0611 136 0 :.هاتف
info@hwk-wiesbaden.de
www.hwk-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
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العمل

:احل�صول على معلومات وكتيبات مف�صلة حول مو�ضوع العمل

»Me-Migrantinnen und Erwerbstätigkeit« كتيب
Broschüre Me : م�صطلح البحثwww.wiesbaden.de

 املكتب االحتادي للهجرة والالجئني,العمل واملهنة
www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/arbeitberuf-node.html
»Motiviert ankommen - erfolgreich durchstarten« كتيب
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/
Chancengleichheit/WiedereinstiegindenBeruf/index.htm
http://www.work-in-hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17829

ا�ست�شارة هاتفية اعمل وع�ش يف �أملانيا

http://www.make-it-in-germany.com/

بوابة الكوادر الأخ�صائية املهنية

www.fachkräfte-offensive.de

BerufsWege für Frauen e.V.
http://www.berufswege-fuer-frauen.de/
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ال�صحة
Gesundheit
« Gesundheitsamtهيئة ال�ش�ؤون ال�صحية»
خدمة رعاية الأ�سنان للأطفال وال�شبان/
اخلدمات الطبية للأطفال وال�شبان
الرعاية الطبية للأطفال وال�شبان

 ( FrAnKHAاال�ست�شارة الطبية والرعاية من خالل املمر�ضاتوالقابالت القانونيات)
 اال�ست�شارة التعليمية اخلا�صة للأطفال (الفيزبادينيني)ذوي الأعمار من  1لغاية � 18سنة
 امل�شورة اللغوية من خالل م�رشف عالج النطق -امتحان القبول يف املدر�سة

 �إ�سداء امل�شورة للأطفال واملراهقني ذوي الإعاقة وكذلك �أقاربهم و�أ�رسهم -ا�ست�شارة بخ�صو�ص لقاحات الأطفال

 فح�ص االطفال املهاجرين الذين يزورون مدار�س يف مقاطعة هي�سن للمرة االوىل -فحو�صات طبية لالجئني الق�رص الغري م�صحوبني

………………………………………………………………………………………………………

اخلدمات الطبية للأطفال وال�شبان

 الفحو�صات الطبية للأ�سنان يف املدر�سة واال�ست�شارات -الفحو�صات الطبية لال�سنان يف دور احل�ضانة

………………………………………………………………………………………………………
« Gesundheitsamtهيئة ال�ش�ؤون ال�صحية»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-2811 :.
0611 31-2814
gesundheitsamt@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني والثالثاء واجلمعة
13:30 - 08:00
الأربعاء واخلمي�س
12:00 - 08:00
و 16:00 - 13:00

تتم املراجعة فقط
بناء على حتديد موعد
م�سبق عرب الهاتف
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ال�صحة
«الت�أمني ال�صحي» Krankenversicherung
الت�أمني ال�صحي هو جزء من نظام ال�ضمان الإجتماعي.
يندرج حتته كل من:
 )« gesetzliche Krankenversicherung (GKVالت�أمني ال�صحي العام»« private Krankenversicherung (PKV) -الت�أمني ال�صحي اخلا�ص»

………………………………………………………………………………………………………

�إن كنت م�ؤمنا لدى �رشكة الت�أمني ال�صحي ،ف�سوف تقوم ال�رشكة بتحمل تكلفة
العالجات الطبية والعقاقري والأدوية وامل�ساعدات الطبية.

………………………………………………………………………………………………………
�ستجد املزيد من املعلومات حتت هذا الرابط:

www.krankenkassen.de/

………………………………………………………………………………………………………

خدمات
طوارئ الطبية
ال
غرفة الطوارئ
116 117

م�ست�شفيات يف فيزبادن؟

�إذا حدثت معك م�شاكل �صحية ,فينبغي عليك �أوال ً الذهاب �إىل العيادات
الطبية .يف حاالت الطوارئ ويف حال كانت العيادات الطبية مغلقة وكنت
تعاين من �آالم حادة ,ميكنك الذهاب �إىل « Notaufnahmenق�سم ا�ستقبال احلاالت
الطارئة» يف امل�ست�شفى:

St. Josefs-Hospital Wiesbaden
«م�ست�شفى �سانت جوزيف يف فيزبادن»

Asklepios Paulinen Klinik
«م�شفى ا�سكليبيو�س باولينن»

Beethovenstraße 20
65189 Wiesbaden
هاتف0611 177 0 :.
فاك�س0611 177 118 5 :.
info@joho.de
www.joho.de
Zentrale Notaufnahme
«ق�سم ا�ستقبال احلاالت الطارئة»
St. Josefs-Hospital Wiesbaden
«م�ست�شفى �سانت جوزيف يف فيزبادن»
هاتف0611 177 148 0 :.

Geisenheimer Straße 10
65197 Wiesbaden
هاتف0611 847 0 :.
فاك�س0611 847 202 8 :.
wiesbaden@asklepios.com
www.asklepios.com/wiesbaden
Zentrale Notaufnahme
«ق�سم ا�ستقبال احلاالت الطارئة»
هاتف0611 847 2242 :.

)HSK (Dr. Horst Schmidt Klinik
«م�شفى الدكتور هور�ست �شميدت»
Ludwig-Erhard-Straße 100
65199 Wiesbaden
هاتف0611 430 :.
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ق�سم الإ�سعاف و الطوارئ
()Notfallaufnahme
هاتف0611 432 020 :.
Kinder Notaufnahme
«ق�سم الإ�سعاف والطوارئ لالطفال»
هاتف0611 432 667 :.

ال�صحة
« Humanitäre Sprechstundeا�ست�شارة طبية جمانية»
�« Die Hebammensprechstundeأوقات املراجعة لدى القابالت»
�إذا كنت المتلك �أنت �أو �أطفالك ت�أمينا ً �صحيا ً وكنت تعاين من امل�شاكل ال�صحية احلادة
ِ
كنت حامالً ،ميكنك الذهاب �إىل الإ�ست�شارة الطبية املجانية� .سيتم هناك التعامل
�أو
معك وم�ساعدتك مع �إبقاء هويتك جمهولة (ل�ست ملزما ً بالك�شف عن هويتك).

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات اال�ست�شارات للحوامل

« pro familia e. V.جمعية دعم العائلة»
Langgasse 3
65183 Wiesbaden
www.profamilia.de
بناء على حتديد موعد م�سبق عرب الهاتف
هاتف0611 360 179 04 :.

……………………………………………………
Gesundheitsamt

«هيئة ال�ش�ؤون ال�صحية
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-2811 :.

�ساعات املعاينة
يف عيادة الأ�سنان للبالغني

يف « Teestubeتي �شتوبه» التابعة لوكالة اخلدمة
االجتماعية
Dotzheimer Straße 9
65185 Wiesbaden
حتديد املواعيد
من الإثنني  -الثالثاء 16:00 - 15:30
0611 445 661 3
هاتف:.

�ساعات الدوام املفتوحة
(بدون موعد م�سبق):
�أيام الأربعاء
16:00 - 14:00

………………………………………………………

معاجلة طبية لالطفال
حتويل الأطفال للمعاجلة الطبية
واللقاحات للأطفال وال�شبان
Vermittlung kinderärztlicher
Behandlung und Impfungen für
Kinder und Jugendliche.

الإثنني  15:30 - 14:00بناء
على حتديد موعد عرب الهاتف
هاتف0611 445 661 3 :.
من الإثنني  -اجلمعة من
ال�ساعة 12:00 - 09:00

………………………………………………………………………………………………………

احل�صول على معلومات وكتيبات مف�صلة:

معلومات �صحية بلغات �أجنبية:
-

-

:AOK
https://zuwanderer.aok.de/startseite/
http://zuwanderer.aok.de/startseite/service/download-center/
https://www.ikk-suedwest.de/wp-content/uploads/2016/07/
ikk_infobroschuere_mit_einleger_arabisch_englisch_deutsch.pdf
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/GesundheitVorsorge/
gesundheitvorsorge-node.html
ا�ست�شارة املراجعني املر�ضى:
http://www.patientenberatung.de/
http://www.patientenberatung.de/russisch-und-tuerkisch/
http://www.adressen-der-gesundheit.info/
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الريا�ضة
Sport

النوادي الريا�ضية Sportvereine
�ستجد يف كتيب النوادي الريا�ضية يف فيزبادن ( )Wiesbadener Sportvereineملحة
عامة عن جميع �أنواع الريا�ضة يف فيزبادن وعناوين:
 -النوادي الريا�ضية

 امل�سابح الريا�ضية (امل�سابح املك�شوفة وم�سابح ال�صاالت) -حلبة التزلج (التزحلق على اجلليد)

 م�ساحات عامة ملمار�سة الريا�ضة (حيث ميكنك ممار�سة الريا�ضة من دونت�سجيل ,مثال ً لعب الكرة)
 املالعب وال�صاالت الريا�ضية -مالعب التن�س احلكومية

………………………………………………………………………………………………………
ميكنك �إيجاد بع�ض هذه النوادي وعناوينها على الإنرتنت حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Sportvereine

………………………………………………………………………………………………………
ميكنك احل�صول على الكتيب لدى هيئة الريا�ضة:

« Sportamtهيئة الريا�ضة»
Murnaustraße 4
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-5400 :.
0611 31-5402
sportamt@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
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الريا�ضة
ال�سباحة لل�سيدات�/أوقات ال�سباحة لل�سيدات
يوجد يف فيزبادن �صالتني لل�سباحة مع �أوقات لل�سباحة خم�ص�صة فقط للن�ساء
والفتيات .ميكن �أي�ضا ً �إح�ضار الأطفال  -حلد �سن اخلام�سة من العمر .يتم
الإ�رشاف على امل�سبح والإعتناء به ح�رصيا ً من موظفات �إناث.
يتم �أي�ضا ً تقدمي عرو�ض دورات لتعلم ال�سباحة �ضمن �أوقات ال�سباحة.

………………………………………………………………………………………………………

�« Hallenbad Kostheimصالة ال�سباحة يف كو�ستهامي»
Waldhofstraße 11
Mainz-Kostheim
هاتف06134 603 355 :.
06134 603 356

�أوقات ال�سباحة لل�سيدات:
ال�سيت 20:00 - 17:00
(با�ستثناء �أوقات العطالت
املدر�سية ويف �شهر رم�ضان)

………………………………………………………………………………………………………

Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen
«امل�سبح املك�شوف وامل�سبح املغلق
يف كالين فيلد�شن»
Hollerbornstraße 9
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-2286 :.

……………………………………………………………

Turnverein Kostheim e. V. 1877
«النادي الريا�ضي يف كو�ستهامي»

�ستح�صلون
على معلومات
بخ�صو
�ص دورات ال�سباحة
للن�ساء ل
دى
ا
لنا
دي الريا�ضي يف
كو�سته
امي
eim
Turnverein Kosth
 e.V.و
يف
م
�س
بح كالين فيل�شن
ad

Frei- und Hallenb
.Kleinfeldchen

املكتب املركزي
Hauptstraße 137
55246 Mainz-Kostheim
هاتف06134 280 298 :.
gs@turnverein-kostheim.de
www.turnverein-kostheim.de

………………………………………………………………………………………………………

احل�صول على روابط وكتيبات مف�صلة حول مو�ضوع الريا�ضة:

 www.wiesbaden.de -م�صطلح البحث Frauenschwimmen

�أوقات ال�سباحة لل�سيدات:
ال�سبت 10:00 - 08:00
(يف �صالة ال�سباحة املو�سمية)

�أوقات املراجعة:

الثالثاء 19:00 - 17:00
اجلمعة 12:00 - 10:00

املزيد من
املعلومات حول
امل�سابح يف فيزبادن
جتدها على
ال�صفحة 81

 حلقة الريا�ضةhttp://www.sportkreis-wiesbaden.de/

 « Landessportbundرابطة املقاطعة للريا�ضة»http://www.landessportbund-hessen.de/

63

كبار ال�سن
Senioren

«هيئة العمل الإجتماعي/عمل كبار ال�سن»
Amt für Soziale Arbeit/Altenarbeit
من املهم جدا ً ملدينة فيزبادن �أن يحظى كبار ال�سن من املواطنني بنوعية عالية
وجيدة من م�ستوى احلياة .هناك العديد من اال�ست�شارات واخلدمات للم�سنني يف
فيزبادن :م�ؤ�س�سات الكني�سة واملدينة وغريها من م�ؤ�س�سات العمل وجمعيات
الرعاية الإجتماعية وكذلك من القطاع اخلا�ص.

………………………………………………………………………………

�إن عرو�ض ق�سم عمل كبار ال�سن ي�رسي جلميع �سكان فيزبادن
اعتبارا ً من �سن  60عاماً.

………………………………………………………………………………
« Amt für Soziale Arbeitهيئة العمل الإجتماعي»
« Abteilung Altenarbeitق�سم رعاية كبار ال�سن»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3472 :.
altenarbeit@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………

ال�صورةwww.shutterstock.com :

املراكز الإ�ست�شارية حلياة م�ستقلة يف �سن ال�شيخوخة

مراكز الإر�شاد حلياة م�ستقلة يف �سن ال�شيخوخة هي خدمة �إجتماعية يف
مدينة فيزبادن .هي عبارة عن وظيفة اجتماعية مل�ساعدة النا�س الذين ترتاوح
�أعمارهم من � 60سنة وما فوق و�أ�رسهم بحيث ميكنهم �أن يعي�شوا حياة
م�ستقلة �أطول فرتة ممكنة.

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

املراكز الإ�ست�شارية حلياة م�ستقلة يف �سن ال�شيخوخة
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3487 :.
beratung-im-alter@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Beratungsstellen für selbstständiges
Leben im Alter
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كبار ال�سن
نقطة الرعاية التمري�ضية يف فيزبادن
تقدم الرعاية التمري�ضية الإ�ست�شارة لذوي احتياجات الرعاية �أو املعوقني الذين
تقل �أعمارهم عن  60عاما ً

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

نقطة الرعاية التمري�ضية يف فيزبادن
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3648 :.
0611 31-3590
pflegestuetzpunkt@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Pflegestützpunkt

………………………………………………………………………………………………………

م�ساعدة يف الرعاية التمري�ضية
الذي يحتاج �إىل م�ساعدة خارجية يف احلياة اليومية ب�سبب املر�ض �أو الإعاقة ،يحق
له احل�صول على «امل�ساعدة من �أجل الرعاية التمري�ضية».
�ستح�صل على الدعم يف ق�سم كبار ال�سن وال�شيخوخة ويف مراكز امل�شورة
للعي�ش امل�ستقل.

………………………………………………………………………………………………………

هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني

« Abteilung Sozialhilfe und Flüchtlingswesenق�سم املعونة الإجتماعية
و�ش�ؤون الالجئني»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3826 :.
Sozialhilfe-fluechtlingwesen@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها هنا:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Hilfe zur Pflege

………………………………………………………………………………………………………
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كبار ال�سن
«مقاهي الإنرتنت لكبار ال�سن» Internetcafé für Ältere
مقهى « »BistroComهو مقهي انرتنت لكبار ال�سن.

هناك ميكنك بكل مرح ومن دون �ضغوط اكت�شاف وتعلم الكمبيوتر والإنرتنت
وتعلم كيفية التعامل الآمن مع هذه الو�سائط اجلديدة.

ميكن للنا�س هناك �أن يتبادلوا اخلربات و�أن ي�ساعدوا بع�ضهم البع�ض .ميكن ملن
قطعوا �شوطا ً متقدما يف التعلم �أن يقوموا مب�ساعدة املبتدئني وهكذا يتمكن
اجلميع ب�سهولة من التطور يف التعلم .يوجد هناك �أي�ضا ً املوظفون املتطوعون
الذين �سي�ساعدونك على التعرف على جهاز الكمبيوتر.

………………………………………………………………………………………………………

مقاهي الإنرتنت لكبار ال�سن» Internetcafé für Ältere
�أوقات املراجعة:
الإثنني 13:00 - 10:00
الأربعاء 19:00 - 10:00
اجلمعة 16:00 - 10:00

BistroCom
Adlerstraße 19
65183 Wiesbaden
هاتف0611 204 756 7 :.
treffpunkt-aktiv@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Internetcafé

………………………………………………………………………………………………………

«ملتقى كبار ال�سن» Seniorentreffs
يف ملتقى كبار ال�سن يف مدينة فيزبادن يتمكن كبار ال�سن من ق�ضاء بع�ض
الوقت اجلميل مع بع�ضهم البع�ض .وت�شمل الأن�شطة الأحاديث مع فنجان من
ال�شاي �أو القهوة ،والرق�ص ،والألعاب يف فرتة ما بعد الظهر ،والرحالت واملحا�رضات
املثرية لالهتمام و�أكرث من ذلك بكثري.
هناك ملتقيات لكبار ال�سن يف �أحياء خمتلفة من املدينة.

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من خيارات عقد اللقاءات جتدها هنا:

Amt für Soziale Arbeit
«هيئة العمل الإجتماعي»
ق�سم عمل كبار ال�سن

هاتف0611 31-3133 :.
altenarbeit@wiesbaden.de
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 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Seniorentreffs

……………………………………………………………………………………………

كبار ال�سن
وجبات على العجالت Essen auf Rädern
عندما اليعد بو�سع النا�س طهي الطعام لوحدهم ,با�ستطاعتهم طلب «وجبات
على عجالت» .يتم �إر�سال الطعام ال�ساخن وقت الظهر �إىل املنزل .هناك �أي�ضا ً
�إمكانية طلب الأغذية املجمدة والتي ميكن لل�شخ�ص بنف�سه �أن يقوم بنف�سه
بت�سخينها .ميكنك احل�صول على قائمة بوجبات الطعام ملدة �سبعة �أيام مرة واحدة
يف الأ�سبوع.

هنالك دعم مادي للأ�شخا�ص من ذوي الدخل القليل (بدل الطعام) .هذا العر�ض
هو للأ�شخا�ص الذين هم يف �سن  60عاما �أو �أكرث� .إذا كانت هناك �أ�سباب طبية
(على �سبيل املثال ،الأمرا�ض) ،حينها ميكن كذلك ملن هم دون �سن  60عاما ً
اال�ستفادة من هذا العر�ض

………………………………………………………………………………………………………
�إ�ضافة �إىل ذلك يوجد هناك عرو�ض �أخرى لكبار ال�سن:

 Katharinenstift, Rathausstraße 62-64 Nachbarschaftshaus, Rathausstraße 10 Städtischer Seniorentreff Blücherstraße 12 Städtischer Seniorentreff Adlerstraße 19 Altenwohnanlage Klarenthal III, Goerdelerstraße 47/47a Altenwohnanlage Bierstadt, Meißener Straße 13 Altenwohnanlage Platter Straße 150/150a Altenwohnanlage Parkfeld II, Hahnemannstraße 2-6 Altenwohnanlage Erbenheim, Buschungstraße 41/43 Altenwohnanlage Schelmengraben, August-Bebel-Straße 3-11 Altenwohnanlage Zimmermannstift, Wolfram-von-Eschenbach-Straße 1/1aAltenwohnanlage Kohlheck, Kohlheckstraße 4 -

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها يف الإنرتنت حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Essen auf Rädern

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

وجبات غذاء لكبار ال�سن

هاتف0611 31-2656 :.
0611 31-2889

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها يف الإنرتنت حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Mittagstisch

………………………………………………………………………………………………………
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كبار ال�سن
العرو�ض الإجتماعية والثقافية
تُقدم هيئة العمل الإجتماعي برناجما ً ترفيهيا ً وثقافيا ً على مدار العام لكبار
ال�سن ،مع رحالت تعليمية وثقافية ورحالت ا�ستك�شافية وعرو�ض ثقافية
وكذلك فعاليات متنوعة.

………………………………………………………………………………………………………
«هيئة العمل الإجتماعي» Amt für Soziale Arbeit

الربنامج الرتفيهي والثقايف

هاتف0611312694 :.
………………………………………………………………………………………………………

املزيد من املعلومات جتدونها يف الإنرتنت على:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Freizeit- und Kulturprogramm

الإ�ست�شارة يف ال�ش�ؤون التقاعدية
التقاعد هو مو�ضوع مهم جداً .ي�سمع ويقر�أ املرء يف و�سائل الإعالم
(ال�صحف والإذاعة ،وما �إىل ذلك) ،العديد من الكلمات والعرو�ض ب�ش�أن
التقاعد :التقاعد القانوين ،املعا�شات التقاعدية املهنية ،والتقاعد
التكميلي ،املعا�شات التقاعدية اخلا�صة والتقاعدية املدعومة من الدولة....
لهذا �ستحتاج �إىل امل�شورة واملعلومات من اخلرباء املخت�صني.

�صورةwww.shutterstock.com :

ميكنك العثور على الكثري من املعلومات حول املعا�شات التقاعدية على
املوقع الإلكرتوين للتامني التقاعدي الأملاين.

……………………………………………………………………………………………
«الت�أمني التقاعدي الأملاين يف هي�سن»
Deutsche Rentenversicherung Hessen

�أوقات املراجعة:
الإثنني ,اخلمي�س
من 18:00 - 07:30
الثالثاء ,الأربعاء
من 15:00 - 07:30
اجلمعة 12:30 - 07:30

Bahnhofstraße 15-17
65185 Wiesbaden
هاتف0611 236 083 00 :.
kundenservice-in-wiesbaden@drv-hessen.de
www.deutsche-rentenversicherung-hessen.de

………………………………………………………………………………………………………
ميكن �أي�ضا ً حتديد موعد م�سبق:
http://www.eservice-drv.de/eTermin/dsire/loadStep0.cmd

………………………………………………………………………………………………………
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امل�رسح Theater

�صورة�« Wiesbaden Marketing GmbH :رشكة فيزبادن للت�سويق»

الثقافة والرتاث
Kultur

«امل�رسح احلكومي» Staatstheater

يف م�رسح مقاطعة هي�سن يف فيزبادن يتم تقدمي العرو�ض التمثيلية� ,أوبرا ,حفالت
مو�سيقية ,باليه وم�رسح خا�ص للأطفال وال�شبان.
امل�رسح له �أربع من�صات :البيت الكبري ،البيت ال�صغري ،واال�ستوديو ومن�صة يف
 Wartburgيف .Schwalbacher Straße

………………………………………………………………………………………………………
«�شباك تذكرة امل�رسح/البيت الكبري» Theaterkasse/Großes Haus
Christian-Zais-Straße 3
65189 Wiesbaden
هاتف0611 132 325 :.
vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
www.staatstheater-wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

«م�رسح و�ستوديو يف فارتبورغ» Studio und Bühne Wartburg

Schwalbacherstraße 51
65183 Wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من العرو�ض امل�رسحية جتدها هنا حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Theater

………………………………………………………………………………………………………
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الثقافة
«من�صة عر�ض �أفالم كاليغاري ال�سينمائية»
Caligari FilmBühne
«كاليغاري»  Caligariهي ال�سينما املحلية يف فيزبادن.
ميكنكم هنا م�شاهدة فن الأفالم ال�سينمائية احلالية وكذلك
الأفالم ال�سينمائية الأر�شيفية يف ن�سختها الأ�صلية مع
ترجمتها يف �أغلب الأحوال« .كاليجاري» هو منتدى مفتوح
للم�ؤ�س�سات واملبادرات ،توجد هنا مقدمات متهيدية دورية
للأفالم ال�سينمائية واملناق�شات التي تتم بعد العرو�ض.
«كاليجاري» هو مركز للمهرجانات ال�سينمائية الدولية مثل
مهرجان  - goEastمهرجان الأفالم ال�سينمائية لو�سط و�رشق
�أوروبا ومهرجان  exground filmfestوالتي تتخ�ص�ص يف جمال
الأفالم ال�سينمائية امل�ستقلة.
توجد يف «�سينما الأحالم»  Traumkinoفعاليات حتت �إ�رشاف تربوي للأطفال كل
يوم �سبت و�أحد .تقدم «ال�سينما املدر�سية»  Schulkinoبرناجما ً خا�صا ً بالتعاون مع
املعلمني واملعلمات.

………………………………………………………………………………………………………
«�شباك تذاكر ال�سينما» Kinokasse

�أوقات الدوام:
يوميا ُ من ال�ساعة
20:30 - 17:00

)Marktplatz 9 (hinter Marktkirche und Rathaus
65183 Wiesbaden
Vorverkauf: Kinokasse,
«البيع امل�سبق لتذاكر ال�سينما»
reservierung-caligari@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………
جتدون املزيد من املعلومات على املوقع الإلكرتوين:

www.wiesbaden.de/caligari
………………………………………………………………………………………………………
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الثقافة
«مورناو م�رسح الأفالم»
Murnau-Filmtheater
«مورناو م�رسح الأفالم» Murnau-Filmtheater
يتكون الربنامج ال�سينمائي من مقتنيات الفيلم التاريخية مل�ؤ�س�سة فريدري�ش-
فيلهلم-مورناو بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع احلالية «�أفالم �آرت هاو�س» والأفالم
الوثائقية معاً� .سوف يتم ح�سب الإمكان عر�ض الأفالم ال�سينمائية يف ن�سختها
الأ�صلية مع ترجمتها الأملانية و�سوف تتم دعوة م�صنعي الأفالم واملخت�صني
لإجراء حمادثات ومناق�شات متهيدية ب�ش�أنها.
يف كل �ستة �أ�سابيع� ،سيتم عقد مبادرة «�سينما للأطفال الالجئني»
« »Kino für Flüchtlingskinderبالتعاون مع هيئة تقييم الأفالم وو�سائط
الإعالم الأملانية ،جمعية التحكم الذاتي الطوعي يف �صناعة الأفالم
ال�سينمائية ،وكذلك مع جمل�س �أمناء املبتدئني الأملان يف �صناعة ال�سينما.
�ستتم دعوة الأطفال ومرافقيهم �إىل ح�ضور �أفالم خمتارة خم�ص�صة للأطفال
يتم عر�ضها يف م�رسح مورناو للأفالم.

………………………………………………………………………………………………………
«�شباك تذاكر ال�سينما» Kinokasse

( 6 Murnaustraßeمقابل املركز الثقايف «�شالختهوف)
Wiesbaden 65189
يفتح �شباك التذاكر قبل  30دقيقة من بدء العر�ض الأول
احلجوزات
هاتفياً( 06119770841 :الإثنني – اجلمعة من ال�ساعة )12 – 10
الربيد الإلكرتوينfilmtheater@murnau-stiftung.de :

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:

الإثنني-الأحد

جتدون املزيد من املعلومات على املوقع الإلكرتوين:
www.murnau-stiftung.de/filmtheater

………………………………………………………………………………………………………
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الثقافة
«املتحف» Museum

يوجد يف فيزبادن جمموعة وا�سعة من املتاحف

على �سبيل املثال:

 )Museum Wiesbaden (Landesmuseum für Kunst und Natur«متحف فيزبادن (متحف املقاطعة للفن والطبيعة)»
« Stadtmuseum am Markt -متحف املدينة»

« Frauenmuseum -متحف املر�أة»

�« Aktives Museum Spiegelgasse -شبيكل غا�سيه»

……………………………………………………………………………………………

املزيد من املعلومات حول املتاحف جتدها حتت

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Museen

�صورةWiesbaden Marketing GmbH :
«�رشكة فيزبادن للت�سويق»

……………………………………………………………………………………………

«املعار�ض» Galerien
لدى فيزبادن العديد من املعار�ض ,والتي يتواجد فيها العديد من العرو�ض الفنية
املثرية لالهتمام.

………………………………………………………………………………………………………
جمموعة متنوعة من معار�ض فيزبادن جتدها حتت:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Galerien

………………………………………………………………………………………………………
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الدين
Religion

الدين واملعتقد Religion und Glauben
يلعب الدين واملعتقد دورا ً خمتلفا ً من حيث االهمية لكل �شخ�ص ويتم التعامل
معه ب�شكل خمتلف .توجد يف فيزبادن العديد من الطوائف الدينية مع توجهات
و�أحجام خمتلفة.
تقوم هيئة الكهنة والق�ساو�سة بجلب النا�س من خمتلف الأديان للحديث معا ً

وتو�سط املعرفة فيما بينهم ،على �سبيل املثال �إجراء جوالت حوارية بني الأديان .كما
�أنها تتيح الو�صول واالت�صاالت مع العديد من جمتمعات املهاجرين يف فيزبادن.

………………………………………………………………………………………………………

جتد يف الإنرتنت املزيد من املعلومات وعناوين االت�صال حول املجتمعات
الدينية حتت الرابط التايل:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Religionen

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الكهنة والق�ساو�سة» Pfarramt Ökumene

Haus an der Marktkirche
Schlossplatz 4
65185 Wiesbaden
هاتف0611 734 242 33 :.
http://www.evdewi-oekumene.de/

………………………………………………………………………………………………………
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اجلمعيات والعمل التطوعي
Vereine und Ehrenamt

اجلمعيات والعمل التطوعي Vereine und Ehrenamt
يلتقي النا�س يف اجلمعيات مع �أنا�س �آخرين لهم نف�س االهتمامات والهوايات
من �أجل ق�ضاء الأوقات معاً.

ماهو العمل
التطوعي؟

ميكن �أن يكون هذا على �شكل نوادي ريا�ضية ,مو�سيقية ,تعليمية,
ثقافية �أو بيئية.

…………………………………………………………………………

هو ن�شاط طوعي لل�صالح
العام وبدون مقابل مادي.

�صورة :مركز العمل التطوعي يف فيزبادن

حتت هذا الرابط �ستجد بنك معلومات باجلمعيات والتي ميكن لك اال�ستف�سار
حولها واحل�صول على معلومات:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Vereine

………………………………………………………………………………………………………
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اجلمعيات والعمل التطوعي
«مركز املتطوعني» Freiwilligenzentrum

كثري من النا�س يرغبون يف العمل التطوعي الفخري يف �أوقات فراغهم .يف مركز
املتطوعني �ستتمكن من احل�صول على املعلومات وامل�شورة.
يتم هناك ،تن�سيق العمل التطوعي� .إن مركز العمل التطوعي هو م�ستقل وغري
تابع لأي حزب ،ويعمل على دعم ثقافة العمل التطوعي يف فيزبادن.

يف قاعدة البيانات اخلا�صة به ،يوجد هناك �أكرث من  245من العرو�ض احلالية
للعديد من املجاالت :اخلدمات االجتماعية ،وم�شاريع حماية البيئة ،وامل�ساهمة
مع املهاجرين ،ورعاية الأطفال �أو التدريب  /الإر�شاد يف اختيار املهنة :هنا �سيجد
كل �شخ�ص راغب بالعمل التطوعي �شيئا ً ينا�سبه� .ست�ستطيع العثور ب�رسعة
وب�شكل منتظم على موا�ضيع تهمك والقيام بالإت�صال بالأ�شخا�ص املحتاجني
للم�ساعدة.

………………………………………………………………………………………………………
« Freiwilligenzentrumمركز املتطوعني»
)Friedrichstraße 32 (Schenksches Haus
65185 Wiesbaden
هاتف0611 609 776 95 :.
info@freiwilligenzentrum-wiesbaden.de
www.freiwilligenzentrum-wiesbaden.de/engagementboerse/

………………………………………………………………………………………………………

االت�صال الهاتفي
�أوقات املراجعة

الثالثاء  -اخلمي�س
12:00 - 10:00
الأربعاء ,اخلمي�س
17:00 - 15:00
اجلمعة 15:00 - 13:00

�أوقات تقدمي الإ�ست�شارات

الإثنني والثالثاء واخلمي�س
12:00 - 10:00
18:00 - 16:00

�سيتم حتديد املواعيد
عرب الهاتف

للح�صول على روابط ومعلومات حول مو�ضوع النوادي
والعمل التطوعي:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Ehrenamt

« Vereinsportal Wiesbadenبوابة اجلمعيات يف فيزبادن»
ملحة عامة حول امل�ساهمة ال�شعبية
http://www.vereinsportal-wiesbaden.de/
الدليل الإر�شادي للعاملني املتطوعني يف م�ساعدة الالجئني
http://soziales.hessen.de/familie-soziales/fluechtlinge/
wegweiser-fuer-ehrenamtliche-der-fluechtlingshilfe
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ال�سيا�سة
Politik

الإنتخابات Wahlen
يف �أملانيا يتم انتخاب املجال�س والهيئات بطريقة دميقراطية.
الإنتخابات الأهم يف فيزبادن هي:
 -االنتخابات الأوروبية

 االنتخابات الربملانية االحتادية -انتخابات برملان املقاطعات

 انتخابات جمل�س املدينة واملجال�س املحلية -انتخابات من�صب العمدة

مة)

 -انتخابات املجل�س اال�ست�شاري للأجانب
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 -انتخابات املجل�س الثقايف

………………………………………………

بي

 -انتخابات املجل�س الإ�ست�شاري لكبار ال�سن

ية

م

علو

حق الت�صويت يعتمد على
عدة عوامل (مبا ي�سمى حق
الت�صويت الفعال) .ملعرفة �إذا
كان لديك احلق يف الت�صويت
يف �أي من الإنتخابات �إقر�أ
اجلدول التايل:

 -انتخابات جمل�س ال�شبان

*

الإنتخابات الأوروبية
انتخابات الربملان الإحتادي
انتخابات برملان املقاطعات
الإنتخابات البلدية
انتخابات من�صب العمدة
انتخابات جمل�س ال�شبان
انتخابات املجل�س اال�ست�شاري للأجانب
االنتخابات الأوروبية

***

انتخابات املجل�س الثقايف
*حق الإنتخاب ال�سلبي (نعم) للمتجن�سني يف �أملانيا ،ا�ستثنائهم من حق االنتخاب الن�شط

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها هنا:
www.wiesbaden.de/Wahlen

………………………………………………………………………………………………………
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ال�سيا�سة

«املجل�س اال�ست�شاري للأجانب» Der Ausländerbeirat
ماهو «املجل�س اال�ست�شاري للأجانب»؟

يت�ألف املجل�س اال�ست�شاري للأجانب من �أ�شخا�ص ميثلون م�صالح الأجانب.
يتم انتخاب املجل�س اال�ست�شاري للأجانب بطريقة �رسية وحرة.

………………………………………………………………………………………………………
املهام والأهداف:

يقوم املجل�س اال�ست�شاري للأجانب ب�إ�ست�شارة ال�سيا�سيني يف فيزبادن ب�ش�أن جميع
امل�سائل املتعلقة بال�سكان الأجانب ،وميثل م�صالح الأجانب.

………………………………………………………………………………………………………

«هيئة الهجرة والإندماج» Amt für Zuwanderung und Integration

« Ausländerbeirat – Geschäftsstelleاملجل�س اال�ست�شاري للأجانب  -املكتب املركزي»
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-2627 :.
auslaenderbeirat@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

من �أجل املزيد من املعلومات

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Ausländerbeirat

………………………………………………………………………………………………………
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�أوقات الفراغ والأن�شطة الرتفيهية
Freizeit

مركز فيزبادن لل�سياحة

Wiesbaden Tourist Information
معلومات وخدمات حول:

 -عوامل اجلذب يف فيزبادن وراينكاو

 احلافالت والقطارات ( /ÖPNVو�سائل النقل العامللركاب)
 نزهات وم�شاهدة املعامل ال�سياحية يف فيزبادنوراينكاو

�أوقات املراجعة:
الإثنني حتى ال�سبت من
ال�ساعة  10حتى ال�ساعة 18
�أيام الأحد و�أيام العطل الر�سمية
(من �أبريل حتى �سبتمرب) من
ال�ساعة  11حتى ال�ساعة 15

�أيام الأحد و�أيام العطل الر�سمية
(من �أكتوبر حتى �آذار) مغلق

�صورةWiesbaden Marketing GmbH :

 البيع امل�سبق للتذاكر للحفالت املو�سيقية وامل�رسحوالنوادي الليلية واملعار�ض و�أكرث من ذلك بكثري يف
فيزبادن ويف جميع �أنحاء �أملانيا

«�رشكة فيزبادن للت�سويق»
………………………………………………………………………………………………………

 Wiesbaden Tourist Informationمركز فيزبادن لل�سياحة
Marktplatz 1
65183 Wiesbaden
هاتف0611 1729 930 :.
tourist-service@wiesbaden-marketing.de
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Tourist-Information

………………………………………………………………………………………………………

�أماكن ال�شوي و�أكواخ ال�شواء

Grillplätze und Grillhütte
اليُ�سمح
بال�شواء يف
جميع الأماكن
يف أ�ملانيا.

يف �أ�شهر ال�صيف ،تُقدم عا�صمة املقاطعة  -فيزبادن خدمة مميزة جداً:
من مايو � -أكتوبر ميكن جلميع املواطنني ا�ستخدام �أماكن ال�شواء احل�رصية
لالحتفاالت واحلفالت والأن�شطة اخلا�صة الأخرى.

بالن�سبة ال�ستعمال بع�ض �أماكن ال�شواء يتطلب القيام بالت�سجيل امل�سبق.

…………………………………………………………………………………………………
جتد املزيد من املعلومات حتت هذا الرابط:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Grillplätze, Grillhütte

………………………………………………………………………………………………………

78

�صورة :خا�ص� ,أكرم

�أوقات الفراغ والأن�شطة الرتفيهية

Freizeitgärten und Kleingärten
«حدائق لق�ضاء �أوقات الفراغ واحلدائق ال�صغرية»

�إذا كنت تبحث عن حديقة �صغرية لزراعة الفواكه واخل�رضاوات اخلا�صة بك ،ميكنك
احل�صول على م�ساحة زراعية (حديقة) للإيجار مقابل ر�سم �سنوي قليل .قد يكون
من املمكن �أن حتتاج �إىل الإنتظار لوقت طويل للح�صول على حديقة .متو�سط
وقت االنتظار هو �سنتني  -ثالث �سنوات.

………………………………………………………………………………………………………
املزيد من املعلومات جتدها هنا:

يتم ت�أجري احلديقة مبا�رشة لدى �إدارة عا�صمة املقاطعة  -فيزبادن:
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Freizeitgarten

………………………………………………………………………………………………………
يتم ت�أجري احلديقة مبا�رشة لدى نوادي احلدائق ال�صغرية:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kleingartenverein < Vereine

………………………………………………………………………………………………………
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�أوقات الفراغ والأن�شطة الرتفيهية
ن�صائح من �أجل رحالت قليلة التكلفة للعائالت
�أوقات املراجعة:
من �شهر نوفمرب  -مار�س
كل يوم
17:00 - 09:00
من �أبريل � -أكتوبر
كل يوم
18:00 - 09:00

�أوقات املراجعة:
من �شهر مايو � -أغ�سط�س
كل يوم
21:00 - 08:00
من �شهر �سبتمرب � -أبريل
كل يوم
20:00 - 08:00

«حديقة فازاناري للحيوانات والنباتات»
Tier- und Pflanzenpark Fasanerie

حديقة فازاناري للحيوانات والنبات  Fasanerieهي حديقة �شبه طبيعية للحيوان
والنبات يف �شمال غرب املدينة مع ملعب كبري للأطفال .ميكنك ان ترى مع �أطفالك
الذئاب والدببة والغزالن والعديد من احليوانات الأخرى .الدخول جماين ميكنك
الو�صول �إىل هناك ب�سهولة بوا�سطة و�سائل النقل العامة.
« Tier- und Pflanzenpark Fasanerieحديقة فازاناري للحيوانات والنباتات»
Naturpädagogisches Zentrum
Wilfried-Ries-Straße 22
65195 Wiesbaden
هاتف0611 409 077 0 :.
fasanerie@wiesbaden.de
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Fasanerie

………………………………………………………………………………………………………

«منطقة ق�ضاء الأوقات الرتفيهية يف �آلرت فريدهوف»
Freizeitgelände Alter Friedhof

املقربة القدمية  Alter Friedhofهي مكان ترفيهي كبري  -وحديقة ترفيهية مع
مالعب للأطفال .يف ال�صيف ميكنك ا�ستخدام الأكواخ ال�شواء ،ولقاء الأ�صدقاء
�أو تنظيم نزهة عائلية كبرية.
�« Alter Friedhofآلرت فريدهوف»
Platter Straße
65193 Wiesbaden

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
�أبريل ,مايو� ,سبتمرب
كل يوم
20:00 - 10:00

«منطقة مت�ضية الأوقات الرتفيهية»
Freizeitgelände Unter den Eichen

منطقة ترفيهية مثالية لتم�ضية الأن�شطة الرتفيهية مع العائلة .ميكن
للأطفال ق�ضاء وقت ممتع يف امللعب وبركة املاء امل�صممة خ�صي�صا ً للأطفال.

« Freizeitgelände Unter den Eichenمنطقة مت�ضية الأوقات الرتفيهية»
من �شهر يونيو � -أغ�سط�س Unter den Eichen
كل يوم
65195 Wiesbaden
………………………………………………………………………………………………………
20:00 - 09:00
املزيد من الفعاليات والأحداث احلالية ميكن العثور عليها يف هذا الرابط:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Freizeit

……………………………………………………………………………………………………
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�صورةWiesbaden Marketing GmbH :
«�رشكة فيزبادن للت�سويق»

�أوقات الفراغ والأن�شطة الرتفيهية

معلومات
حول مو�ضوع
امل�سابح
�سبا
حة ال�سيدات�/أوقات
امل�سابح يف فيزبادن جتدها هنا:
ال�سباحة لل�سيدات
ان
ظر
ال
�
صف
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Mattiaqua
حة 63
………………………………………………………………………………………………………

دور ال�سينما

دور ال�سينما وبراجمها يف فيزبادن جتدها هنا:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kinos

………………………………………………………………………………………………………

�أماكن اللعب

املالعب يف املدينة هي خم�ص�صة للأطفال وال�شبان -حلد �سن  14عاما ً وهي عبارة
عن �أماكن للتنفي�س عن ال�ضغط اليومي ،وللعب معاً ،و�إجراء جتارب �أو ملجرد
�إجراء لقاءات.
 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Kinderspielplätze

………………………………………………………………………………………………………

احل�صول على معلومات وكتيبات مف�صلة حول مو�ضوع
الن�شاطات الرتفيهية:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Freizeit

………………………………………………………………………………………………………
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معلومات عامة
Allgemeine Informationen

و�سائل النقل العامة Öffentliche Verkehrsmittel

يف فيزبادن ميكنك الو�صول ب�سهولة وي�رس مع وجود حافالت املدينة يف كل مكان.

خارطة
الطرق
وامل�سارات جتدها يف
ال�صفحات 93/92

………………………………………………………………………………………………………

جتد جدول مواعيد انطالق حتت هذا الرابط:
www.eswe-verkehr.de/fahrplaene-und-linien

………………………………………………………………………………………………………

بالن�سبة للرحالت للمناطق املجاورة ميكنك الو�صول �إىل هناك عن طريق
احلافلة �أو القطار:

www.rmv.de

………………………………………………………………………………………………………

يف العائلة
الواحدة ينبغي �أن
يوجد �شخ�ص واحد على
الأقل لديه ح�ساب يف
البنك.
رقم الطوارئ من �أجل حظر
احل�ساب البنكي116 116 :

فتح ح�ساب بالبنك Bankkonto eröffnen

يف �أملانيا من املهم جدا ً �أن يكون لديك ح�ساب يف البنك (احل�ساب اجلاري) .على
�سبيل املثال� ،سوف يتم حتويل راتبك �أو دخلك من رب العمل مبا�رشة على احل�ساب.
حتتاج �إىل فتح ح�ساب �إذا كنت ترغب يف ا�ستئجار �شقة �أو توقيع عقود.
قم بطرح العديد من الت�سا�ؤالت ب�ش�أن �رشوط وتكلفة فتح احل�ساب اجلاري .ميكن �أن
يكون هناك اختالفات كبرية .قم بال�س�ؤال �أي�ضا ً عن الوثائق وامل�ستندات التي حتتاج
�إليها من �أجل فتح احل�ساب.

………………………………………………………………………………………………………

«مكتب املفقودات» Fundbüro

�إذا �أ�ضعت �أو وجدت غر�ضا ً ما يف املدينة ،فيمكنك الإبالغ عن هذا يف
مكتب املفقودات �أو ت�سليمها هناك .الأ�شياء ال�صغرية كاملفاتيح ،واملحافظ،
واملال ،والوثائق واملجوهرات ،ميكنك �أي�ضا ً ت�سليمه يف مكتب املواطنني
(راجع �صفحة  .)14من هناك� ،ستتم �إحالتها �إىل مكتب املفقودات املركزي.

………………………………………………………………………………………………………
جتدون املزيد من املعلومات على الإنرتنت حتت الرابط التايل:

 www.wiesbaden.deم�صطلح البحث Fundbüro

………………………………………………………………………………………………………

�أوقات املراجعة:
الإثنني - 08:00
الإثنني - 08:00
- 14:00
اجلمعة - 08:00

82

«هيئة الإن�ضباط العام» Ordnungsamt

12:00
12:00
18:00
12:00

« Fundbüroمكتب املفقودات»
George-Marshall-Straße 4
65197 Wiesbaden
هاتف0611 31-2120 :.
fundbuero@wiesbaden.de

………………………………………………………………………………………………………

معلومات عامة
معلومات عامة حول الأماكن اخلالية من العوائق للمعاقني
�إىل جانب ال�صفحة الإلكرتونية ملركز تن�سيق عمل املعاقني ،يقوم املركز بن�رش
العديد من الكتيبات املعلوماتية وخارطة للمدينة www.wiesbaden-barrierfrei.
 deبخ�صو�ص مو�ضوع الأماكن اخلالية من العوائق.
تتوفر يف مكتب التن�سيق املعلومات واملواد الالزمة للعمل مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

لأجل احل�صول
على معلومات عن
الت�صاميم اخلالية من
العوائق يف الأبنية واملناطق
ال�سكنية ،قم بزيارة
ال�صفحة 43

………………………………………………………………………………………………………

« Amt für Soziale Arbeitهيئة العمل الإجتماعي»

« Koordinationsstelle für Behindertenarbeitمركز التن�سيق لعمل املعاقني»
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
هاتف0611 31-3629 :.
0611 31-4679
koordinationsstelle-fuer-behindertenarbeit@wiesbaden.de
www.wiesbaden-barrierefrei.de

………………………………………………………………………………………………………
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�أرقام هواتف هامة
wichtige Telefonnummern

«ال�رشطة» 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Polizei
«الإطفائية» 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feuerwehr
«خدمات الطوارئ والإنقاذ» 112 . . . . .  Rettungsdienst

�صيدليات  -خدمة الطوارئ

خارج �أوقات املراجعة ميكنك �إيجاد
�صيدليات مناوبة حلاالت الطوارئ حتت هذا الرابط (مع خريطة)
http://www.apothekerkammer.de/apotheken+notdienst/kalender/

اخلط ال�ساخن ال�صيدليات املناوبة
الأملانية  0800 00 22833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

االت�صال جماين من ال�شبكة الأر�ضية الأملانية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املوبايل22833 :
(� 69سنت يف الدقيقة على �أق�صى حد)

خدمة الطوارئ للأدوية   . . . . . .هاتف0611 18 18 0 :.
اخلدمة الطبية الفورية  117 116. . . . . . . . . . . . . . . .

(خارج �أوقات دوام عيادة طبيب الأ�رسة)
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عناوين
Adressen
1

Der Kommunale Wohnungsservice
»«خدمة ال�سكن الإجتماعي يف البلديات املحلية
 فيزبادن- يف عا�صمة املقاطعة
Homburger Straße 29
65197 Wiesbaden
0611 31-3163 :.هاتف
wohnungsvermittlung@wiesbaden.de

ملتقى «ممركز رعاية الأطفال من خالل
»ماي�سمى بالأم النهارية �أو الأب النهاري
Beratungs- und Vermittlungsstelle
«مراكز اال�ست�شارة والتو�سط لت�أمني
»مراكز العناية باالطفال
Bahnhofstraße 55-57
65185 Wiesbaden
0611 31-4263 :.هاتف
……………………………………………………………………

2

Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge
»«هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden

مكتب العمل يف البلدية املحلية

0611 31-3492 :.هاتف
kommunalesjobcenter@wiesbaden.de
Abteilung Sozialhilfe und Flüchtlingswesen
»«ق�سم املعونة الإجتماعية و�ش�ؤون الالجئني
0611 31-3826 :.هاتف
sozialhilfe-flüechtlingswesen@wiesbaden.de
……………………………………………………………………
Amt für Zuwanderung und Integration
»«هيئة الهجرة والإندماج

Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden

3
4

» «ق�سم الإندماجIntegrationsabteilung
0611 31-4415 :.هاتف
integration@wiesbaden.de
Ausländerbeirat – Geschäftsstelle
» املكتب املركزي- «املجل�س اال�ست�شاري للأجانب
0611 31-2627 :.هاتف
auslaenderbeirat@wiesbaden.de

5 » «هيئة �ش�ؤون الأجانبAusländerbehörde

85

Alcide-de-Gasperi-Straße 3
65197 Wiesbaden
0611 31-7474 :.هاتف
auslaenderbehoerde@wiesbaden.de
……………………………………………………………………

عناوين مرقمة ميكن العثور عليها على

87/86 خريطة مدينة فيزبادن على ال�صفحات

 فيزبادن- عا�صمة املقاطعة

Landeshauptstadt Wiesbaden
» «هيئة العمل الإجتماعيAmt für Soziale Arbeit
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
Abteilung Betreuende Grundschulen
»«ق�سم الإ�رشاف على املدار�س الإبتدائية
0611 31-3799 :.هاتف
Betreuende-Grundschulen@wiesbaden.de
Abteilung Kindertagesstätten
»«ق�سم �أماكن رعاية الأطفال النهارية
kindertagesstaetten@wiesbaden.de
Koordinationsstelle für Behindertenarbeit
»«مركز التن�سيق لعمل املعاقني
0611 31-3491 :.هاتف
0611 31-4679
koordinationsstelle-fuerbehindertenarbeit@wiesbaden.de
Fachstelle KiEZ (KinderElternZentrum)
»)«املركز التخ�ص�صي (مركز الأطفال والوالدين
0611 31-2688 :.هاتف
Fachstelle-KiEZ@wiesbaden.de

مركز تثقيف الوالدين

0611 31-4266 :.هاتف
0611 31-2438
fachstelle-elternbildung@wiesbaden.de
Bezirkssozialarbeit
»«العمل االجتماعي اخلا�ص لكل منطقة
0611 31-3452 هاتف
sozialdienst@wiesbaden.de
» «ق�سم عمل ال�شبابAbteilung Jugendarbeit
0611-31-3530 .هاتف
jugendarbeit@wiesbaden.de
Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen
»«مركز امل�شورة من �أجل �سكن خايل من العوائق
0611 31-2885 هاتف
altenarbeit@wiesbaden.de
Fachstelle Bildung und Teilhabe
»«املركز االخت�صا�صي للتعليم وامل�شاركة
0611 31-4797 :.هاتف
bildung-teilhabe@wiesbaden.de
» «ق�سم رعاية كبار ال�سنAbteilung Altenarbeit
0611 31-3472 :.هاتف
altenarbeit@wiesbaden.de

عناوين
ABZ - Aufnahme- und Beratungszentrum
für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger:

مركز اال�ستقبال واال�ست�شارة للطلبة الأجانب
الذين بد�ؤوا درا�ستهم املدر�سية يف بلدهم
:وملزمني ب�إكمالها يف املدار�س الأملانية

11

12

Staatliches Schulamt
für den Rheingau-Taunus-Kreis
und die Landeshauptstadt Wiesbaden
Walter-Hallstein-Straße 3-7
65197 Wiesbaden
0611 880 348 2 :.هاتف
sabine.neukirch@kultus.hessen.de
an der Kerschensteinerschule

يف مدر�سة كري�شن�شتاين

Welfenstraße 10
65189 Wiesbaden
0611 318483 :.هاتف
annemarie.brinskelle@kss-wiesbaden.de
vanessa.marquardt@kss-wiesbaden.de

……………………………………………………………
» «هيئة الريا�ضةSportamt
13
Murnaustraße 4
65189 Wiesbaden
0611 31-5400 :.هاتف
0611 31-5402
sportamt@wiesbaden.de

» «هيئة �ش�ؤون املواطننيBürgeramt
Bleichstraße 3
65183 Wiesbaden
0611 31-8300 :.هاتف
buergeramt@wiesbaden.de
» «مكتب املواطننيBürgerbüro
7
Dotzheimer Straße 8
65185 Wiesbaden
061131-3344 .هاتف
buergerbuero@wiesbaden.de
املدنية
 «هيئة الأحوالStandesamt
»
8
دار البلدية القدمي
Marktstraße 16
65183 Wiesbaden
0611 31-3406 :.هاتف
standesamt@wiesbaden.de
Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
»«هيئة الت�رصيح وال�سماح بالقيادة
Stielstraße 3
65201 Wiesbaden-Schierstein
Zulassungsstelle 0611 31 -8342 86 :.هاتف
»«مركز الت�سجيل
Führerscheinstelle 0611 31 -8310 86 :.هاتف
»«مركز تراخي�ص القيادة
fahrerlaubnisbehoerde@wiesbaden.de

6

……………………………………………………………
 «هيئة ال�ش�ؤون ال�صحيةGesundheitsamt

Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden
0611 31-2811 :.هاتف
0611 31-2828
gesundheitsamt@wiesbaden.de

……………………………………………………………
14 » «هيئة الإن�ضباط العامOrdnungsamt

Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden

15

16

Gewerbemeldestelle
»«هيئة ت�سجيل الأن�شطة التجارية
Alcide-de-Gasperi-Straße 1
65197 Wiesbaden
0611 31-2695 :.هاتف
gewerbemeldestelle@wiesbaden.de
» «مكتب املفقوداتFundbüro
George-Marshall-Straße 4
65197 Wiesbaden
0611 31-2120 :.هاتف
fundbuero@wiesbaden.de

……………………………………………………………

……………………………………………………………

9

Kulturamt
Schillerplatz 1 - 2
65185 Wiesbaden
Telefon 0611 31-3640
kultur@wiesbaden.de
Caligari FilmBühne
Marktplatz 9
65183 Wiesbaden
www.wiesbaden.de/caligari

……………………………………………………………
10 » «الهيئة التعليمية املدر�سيةSchulamt
Schillerplatz 1 - 2
65185 Wiesbaden
0611 31-2207 :.هاتف
staedtisches-schulamt@wiesbaden.de

……………………………………………………………
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عناوين
Ortsverwaltung Biebrich
»«الإدارة املحلية يف بيربي�ش
Rathausstraße 63
65203 Wiesbaden-Biebrich
0611 31-9110 .الهاتف
Ortsverwaltung-biebrich@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Mainz-Kostheim
»«الإدارة املحلية يف ماينز كو�ستهامي
St. Veiter Platz 1
55246 Mainz-Kostheim
06134 603 0 :.هاتف
Ortsverwaltung-kastel-kostheim@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Nordenstadt
»«الإدارة املحلية يف نوردين�شتات
Hessenring 46
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
06122 800 70 .الهاتف
Ortsverwaltung-nordenstadt@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Bierstadt
»«الإدارة املحلية بري�شتات
Poststraße 11 A
65191 Wiesbaden-Bierstadt
0611 31-7240 :.هاتف
Ortsvervaltung-bierstadt@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Sonnenberg
»«الإدارة املحلية يف زوندينبريك
Kreuzbergstraße 6
65193 Wiesbaden-Sonnenberg
0611 31-3767 :.هاتف
Ortsverwaltung-sonnenberg@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Naurod
»«الإدارة املحلية يف ناورود
Fondetter Straße 2
65207 Wiesbaden-Naurod
06127 991 780 :.هاتف
Ortsverwaltung-naurod@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Auringen
»«الإدارة املحلية يف �أورينكن
Kirchenhügel 3
65207 Wiesbaden-Auringen
06127 705 810 :.هاتف
Ortsverwaltung-auringen@wiesbaden.de

17

مكتبة املدينة ومكتبة املو�سيقى
Mauritius-Mediathek يف مكتبة
»«موريت�سيو�س ميدياتيك
Hochstättenstraße 6 - 10
65183 Wiesbaden
0611 31-2381 :.هاتف
stadtbibliothek@wiesbaden.de

……………………………………………………………

18

Wiesbadener Musik- und Kunstschule
»«مدر�سة فيزبادن للمو�سيقى والفنون
Schillerplatz 1-2
65185 Wiesbaden
0611 333 022 :.هاتف
0611 31-3918 :فاك�س
wmk@wiesbaden.de

……………………………………………………………
» «جوب نايفJobnavi
19
Kleine Schwalbacher Straße 3 - 7
)5 (حمل رقم
0611 31-5730 :.هاتف
0611 31-5731
jobnavi@wiesbaden.de

……………………………………………………………

20

Wiesbaden Tourist Information

مركز فيزبادن لل�سياحة

Marktplatz 1
65183 Wiesbaden
0611 1729 930 :هاتف
tourist-service@wiesbaden-marketing.de

……………………………………………………………

» «الإدارات املحليةOrtsverwaltungen
الإدارات املحلية

Ortsverwaltung Dotzheim
»«الإدارة املحلية يف دوت�سهامي
Dörrgasse 2
65199 Wiesbaden-Dotzheim
0611 31-8711 :.هاتف
Ortsverwaltung-dotzheim@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Schierstein
»«الإدارة املحلية يف �شري�شتاين

Karl-Lehr-Straße 6
65201 Wiesbaden-Schierstein
0611 31-8464 :.هاتف
Ortsverwaltung-schierstein@wiesbaden.de
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عناوين
22

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
»«هيئة رعاية العمال

Beratung im Amt für Zuwanderung
und Integration
»«اال�ست�شارة يف «هيئة الهجرة
»والإندماج
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
0611 31-4405 :.هاتف
0611 31-4411 :.هاتف
sueleyman.ciftci@wiesbaden.de
ursula.busch@wiesbaden.de

23

Georg-Buch-Haus الإ�ست�شارة يف

كيورك بوخ هاو�س

Walramstraße 16a
65183 Wiesbaden
0611 408 098 07 :.هاتف
h.blass@awo-wiesbaden.de

24

Ortsverwaltung Delkenheim
»«الإدارة املحلية يف ديلكينهامي
Rathausplatz 2
65205 Wiesbaden-Delkenheim
06122 508 0 :.هاتف
Ortsverwaltung-delkenheim@wiesbaden.de
Ortsverwaltung Breckenheim
»«الإدارة املحلية يف بريكينهامي
Am Rathaus 5
65207 Wiesbaden-Breckenheim
06122 132 94 :.هاتف
Ortsverwaltung-breckenheim@wiesbaden.de

»هجرين
ّ ُ  «احتاد املBund der Vertriebenen

……………………………………………………………

»«رابطة مقاطعة هي�سن

Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer (MBE)
«خدمة ا�ست�شارية
»للمهاجرين البالغني

Landesverband Hessen e.V.
Friedrichstraße 35
65185 Wiesbaden
0611 360 191 9 :.هاتف
buero@bdv-hessen.de

25

Ortsverwaltung Medenbach
»«الإدارة املحلية يف ميدينباخ
Fritz-Erler-Straße 41
65207 Wiesbaden-Medenbach
06122 133 80 :.هاتف
Ortsverwaltun-medenbach@wiesbaden.de

Teestube/ا�ست�شارة املهاجرين

نادي العمل الكني�سي يف فيزبادن

Rheinstraße 65
65185 Wiesbaden
0611 360 9150 :.هاتف
malgorzata.zambron@dwwi.de

26 Internationaler Bund IB SüdwestgGmbH
خدمة املهاجرين ال�شبان
للمهاجرين ال�شبان
)JMD(  �سنة27  و �سن12 بني �سن

Kaiser Friedrich-Ring 88
65185 Wiesbaden
0611 409 080 :.هاتف
jmd-wiesbaden@ib.de

……………………………………………………………

 �سنة27 - 12 بني �سن

21

» «كاريتا�سCaritasverband

Beratung im Amt für Zuwanderung
und Integration
»«اال�ست�شارة يف «هيئة الهجرة
»والإندماج
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
0611 31-4409 :.هاتف
0611 31-4412 :.هاتف
lina.macholl@wiesbaden.de

املكتب الإ�ست�شاري يف باوهوف يف منطقة بيربي�ش
Stadtteilbüro BauHof, Wiesbaden Biebrich
Andreasstraße 32
65203 Wiesbaden
0611-411 58 32 :.هاتف
treffpunkt.bauhof@caritas-wirt.de

88

عناوين
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مرافق �أخرى و
م�ؤ�س�سات

Polizeipräsidium Westhessen

»«قيادة ال�رشطة يف غرب مقاطعة هي�سن

 الوقاية- 4  الطابق/ ق�سم العمليات
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
0611 345 162 5 :.هاتف
0611 345 162 7 :.هاتف
migrationsbeauftragte.ppwh@polizei.hessen.de

……………………………………………………………

27

»«وكالة العمل يف فيزبادن

Klarenthaler Straße 34
65197 Wiesbaden
) (االت�صال جماين0800 4 5555 00 :.هاتف

»«املركز الإ�ست�شاري املخت�ص بال�سلفية

……………………………………………………………
28 » «مكتب �سوق العملArbeitsmarktbüro
يف وكالة العمل

……………………………………………………………
34 » «مركز املتطوعنيFreiwilligenzentrum

……………………………………………………………

Beratungsstelle Salafismus

01575 884 829 2 :اخلط ال�ساخن
meyer@wiesbaden.vibis.org
http://vibis.org/beratungsstelle-salafismus/

Friedrichstraße 32 (Schenksches Haus)
65185 Wiesbaden
0611 609 776 95 :.هاتف
info@freiwilligenzentrum-wiesbaden.de

Klarenthaler Str. 34
65197 Wiesbaden
314/313 غرفة
Wiesbaden.Arbeitsmarktbuero-Fluechtlinge@
arbeitsagentur.de

29

……………………………………………………………

35

HWK Handwerkskammer Wiesbaden
»«غرفة احلرفيني يف فيزبادن

Bierstadter Straße 45
65189 Wiesbaden
0611 136 0 :.هاتف
info@hwk-wiesbaden.de

36

30

فيزبادن

Deutsche Rentenversicherung Hessen

«الت�أمني التقاعدي الأملاين يف
»مقاطعة هي�سن

……………………………………………………………

Wilhelmstraße 24-26
65183 Wiesbaden
0611 150 00 :.هاتف
info@wiesbaden.ihk.de
www.ihk-wiesbaden.de/

31

Hochschule RheinMain

……………………………………………………………
» «جمعية �إك�سيناExina e.V.
32

……………………………………………………………

37

Neugasse 26
65183 Wiesbaden
0611 590 299 :.هاتف
info@berufswege-fuer-frauen.de

Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
0611 236 083 00 :.هاتف
kundenservice-in-wiesbaden@
drv-hessen.de

IHK Industrie- und Handelskammer
»«غرفة التجارة وال�صناعة

BerufsWege für Frauen e.V.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

جامعة راين ماين التطبيقية

Kurt-Schumacher-Ring 18
65197 Wiesbaden
0611 949 515 71 :.هاتف
0611 949 515 73 :.هاتف
international@hs.rm.de

……………………………………………………………

89

Agentur für Arbeit

Diakonisches Werk Wiesbaden

»«نادي العمل الكني�سي يف فيزبادن
Dotzheimer Straße 9
65185 Wiesbaden
0611 445 661 3 :.هاتف
info@dwwi.de

Klingholzstraße 16
65189 Wiesbaden
0611 330 808 0 :.هاتف
info@exina.de

……………………………………………………………

عناوين
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wif e.V. – Begegnung & Beratung
» للقاءات واال�ست�شاراتwif «جمعية

Rheinstraße 79
65185 Wiesbaden
0611 160 235 3 :.هاتف
info@wif-zentrum.de

……………………………………………………………
» «اك�سينياXENIA gGmbH
44

38

» «جمعية كوبيزKubis e.V.

Wellritzstraße 49
65183 Wiesbaden
0611 724 796 3 :.هاتف
info@kubis-wiesbaden.de

……………………………………………………………

39

Adlerstraße 37
65183 Wiesbaden
0611 205 693 8 :.هاتف
info@xenia-interkulturell.de

Murnau-Filmtheater
Murnaustraße 6 (gegenüber
Kulturzentrum Schlachthof)
65189 Wiesbaden
Reservierungen
0611 9770841 :.هاتف
filmtheater@murnau-stiftung.de

……………………………………………………………
» «بيت التب�ضعKaufhaus «fast wie neu»
»«ب�ضائع ك�أنها جديدة

……………………………………………………………
40 » «جمعية دعم العائلةpro familia e.V.

……………………………………………………………

……………………………………………………………
» «ا�ست�شارة احلواملDonum Vitae

Otto-Wallach-Straße 16
65203 Wiesbaden
0611 953 055 0 :.هاتف
info@bauhaus-wiesbaden.de

Familienbildungsstätten
»«مراكز التثقيف الأ�رسي

Internationale Familienbildungsstätte
»«مركز الثقافة الأ�رسية
Hedi-Konrad der Arbeiterwohlfahrt
»«هيئة رعاية العمال
Walramstraße 16a
65183 Wiesbaden
0611 945 197 5 :.هاتف
familienbildung@awo-wiesbaden.de
www.awo-wiesbaden.de
Katholische Familienbildungsstätte Wiesbaden
»«مراكز التثقيف الأ�رسي الكاثوليكية فيزبادن

45

46

Langgasse 3
65183 Wiesbaden
0611 376 516 :.هاتف
wiesbaden@profamilie.de

Ehrengartstraße 15
65201 Wiesbaden
0611- 2 05 68 06 :.هاتف
wiesbaden@donumvitae.org

……………………………………………………………

Stadtteilbüro Schelmengraben

»«املكتب الإ�ست�شاري التابع ملنطقة �شيلمنكرابن
) (يف مركز الت�سوقKarl-Marx-Straße 55-57
65199 Wiesbaden
0611 723 934 82 :.هاتف
l.krumm@bauhaus-wiesbaden.de

……………………………………………………………

41

الثقافة الأ�رسية فيزبادن

Friedrichstraße 26 - 28
65185 Wiesbaden
0611 174 117 :.هاتف
kath.fbs.wiesbaden@bistum-limburg.de
Evangelische Familien-Bildungsstätte Wiesbaden
«مراكز التثقيف الأ�رسي الربو�ستانتية
47
»(�إيفانكيلي�ش) يف فيزبادن
Haus an der Marktkirche
Schlossplatz 4
65183 Wiesbaden
0611 524 015 :.هاتف
info@familienbildung-wi.de

Stadtjugendring Wiesbaden e.V.
»«جمعية حلقة �شبان املدينة
Murnaustraße 2
65189 Wiesbaden
0611 723 847 61 :.هاتف
info@sjr-wiesbaden.de

……………………………………………………………
» «املدر�سة ال�شعبية العلياvhs Wiesbaden e.V.
يف فيزبادن

42

Alcide-de-Gasperi-Straße 4-5
65197 Wiesbaden
0611 988 90 :.هاتف
www.vhs-wiesbaden.de

……………………………………………………………

90

عناوين
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KiEz Hollerborn/Waldstraße

/مركز االطفال والوالدين يف منطقة هولربورن
فالد�شرتا�سه

CASA e.V. centrum für aktivierende
Stadtteilarbeit
CASA مركز الن�شاطات االجتماعية
Holzstraße 24
65197 Wiesbaden
Tel. 0611 429356
KiEZ-hollerborn.waldstrasse@casa-wiesbaden.de
KiEZ Kastel/Kostheim
»كو�ستهامي/«مركز الأطفال والوالدين يف كا�ستل
Deutscher Kinderschutzbund
»«احتاد حماية االطفال االملانية
Ortsverband Wiesbaden e.V.
»«احتاد البلديات املحلية يف فيزبادن
Steinern Straße 65b
55252 Mainz-Kastel
0176 415 283 35 :املوبايل
kiez-kastel.kostheim@kinderschutzbund-wi.de
KiEZ Sauerland
»«مركز الأطفال والوالدين يف زاورالند
KBS Kinder- und Beratungszentrum Sauerland
»«مركز االطفال والإ�ست�شارة يف زاورالند
Föhrer Straße 72
65199 Wiesbaden
0611 205 171 :.هاتف
kiez-sauerland@ekhn-net.de
KiEZ Schelmengraben
»«الرتبية الأ�رسية الإجنيلية يف مركز فيزبادن
Evangelische Familienbildung im Dekanat
Wiesbaden
«مركز التثقيف الأ�رسي الربو�ستانتي
»(�إيفانكيل�ش) يف فيزبادن
Hans-Böckler-Straße 65
65199 Wiesbaden
0176 313 588 74 :املوبايل
kiez-schelmengraben@familienbildung-wi.de
KiEZ Westend
»«مركز الأطفال والوالدين يف في�ستند
AWO Internationale Familienbildung
»«مركز التثقيف الأ�رسي لل�شعوب املختلفة
Walramstraße 16a
65183 Wiesbaden
0611 447 996 4 :.هاتف
kiez-westend@awo-wiesbaden.de
……………………………………………………………

50

91

Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.
»«جمعية ناخرب�شافت�سهاو�س

ق�سم الرتبية الأ�رسية

Rathausstraße 10
65203 Wiesbaden-Biebrich
0611 967 212 7 :.هاتف
fb@nachbarschaftshaus-wiesbaden.de

……………………………………………………………

Sozialdienst katholischer
Frauen e.V. Wiesbaden
«جمعية اخلدمة االجتماعية

»للن�ساء الكاثوليكيات يف فيزبادن
Geschäftsstelle
Platter Straße 80, 65193 Wiesbaden
0611 / 95287-0 :.هاتف
info@skf-wiesbaden.de
www.skf-wiesbaden.de

……………………………………………………………

SKF Anzieh Treff
Am Schulberg 27
65183 Wiesbaden
0611 30 888 44 :.هاتف
ingrid.lichter@skf-wiesbaden.de

……………………………………………………………

» «مراكز الأطفال والوالدينKiEZ

KiEZ Bergkirchenviertel
»«مركز الأطفال والوالدين يف منطقة بريك كري�شن فريتل
Xenia - interkulturelle Projekte gGmbH
48
»«م�رشوع الثقافات املتعددة
Adlerstraße 37 und 43
65183 Wiesbaden
kiez-bergkirchenviertel@xenia-interkulturell.de
0177 822 102 3 :املوبايل
KiEZ Biebrich
»«مركز الأطفال والوالدين يف بيربي�ش
Rudolf-Dyckerhoff-Straße 30
65203 Wiesbaden
0160 908 337 93 :املوبايل
kiez-biebrich@wiesbaden.de
KiEZ Erbenheim
»«مركز الأطفال والوالدين يف �إربينهامي
» «كاريتا�سCaritasverband WiRT e.V.
Moabiter Straße 14
65205 Wiesbaden
0611 609 259 14 :.هاتف
0151 628 437 30 :املوبايل
kiez-erbenheim@caritas-wirt.de

فهر�س امل�صطلحات
Stichwortverzeichnis
ال�صفحة

« Agentur für Arbeitوكالة العمل يف فيزبادن»52.
رعاية كبار ال�سن 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هيئة ت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية والالجئني  16. . . . .
الإعرتاف بال�شهادات 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ال�صيدليات 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العمل53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)Arbeiterwohlfahrt (AWO
«هيئة رعاية العمال» 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العاطل عن العمل 47 ,40 ,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اخلدمة الطبية العاجلة84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Aufenthaltserlaubnisالت�رصيح بالإقامة» 13. . . .
Aufenthaltsgestattung
«ترخي�ص بالإقامة (مثال ً لالجئني حلني
�صدور قرار نهائي ب�ش�أن طلب اللجوء)» 13. . . . . . .
« Aufenthaltsrechtحق الإقامة»13. . . . . . . . . . . . .
(النزهات)  80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Ausländerbehördeهيئة �ش�ؤون الأجانب» 13. . . .
Ausländerbeirat
«املجل�س اال�ست�شاري للأجانب» 77. . . . . . . . . . . . . .
« Ausländische Abschlüsseامل�ؤهالت الأجنبية»56.
ح�ساب البنك82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ال�سكن بدون عوائق  43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
املراكز اال�ست�شارية 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�إ�صدار ت�رصيح ركن ال�سيارة
خا�ص ب�سكان املنطقة14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezirkssozialarbeit
«العمل الإجتماعي اخلا�ص لكل منطقة» 36. . . . . .
« Bibliothekمكتبة» 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التعليم وامل�شاركة  47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« BlueCardالبطاقة الزرقاء»  13. . . . . . . . . . . . . . . .
هجرين»19. . . . . .
« Bund der Vertriebenenاحتاد امل ُ ّ
« Bürgeramtهيئة �ش�ؤون املواطنني»14. . . . . . . . . .
« Bürgerbüroمكتب املواطنني»  14. . . . . . . . . . . . .
« Caritasverbandكاريتا�س»  18. . . . . . . . . . . . . . . . .
Calligari Filmbühne
«من�صة عر�ض �أفالم كاليغاري ال�سينمائية»70. . .
اللغة الأملانية يف احلوار25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�« Eheschließungإبرام عقد الزواج» 14. . . . . . . . . . .
« Ehrenamtالعمل التطوعي»74. . . . . . . . . . . . . . .
« Einbürgerungالتجن�س
(طلب اجلن�سية الأملانية)»12. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

ال�صفحة

« Einladungenالدعوات للزيارة»13. . . . . . . . . . . . . .
« Elternbildungتثقيف الوالدين» 35. . . . . . . . . . . .
الإ�ست�شارة الأولية للمهاجرين
�أ�صحاب الكفاءات الدرا�سية 56. . . . . . . . . . . . . . . .
« Facebookفي�سبوك»16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
«هيئة الت�رصيح وال�سماح بالقيادة» 15. . . . . . . . . .
Familienbildungsstätten
«مراكز التثقيف الأ�رسي» 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Familienkarteبطاقة العائلة»  40. . . . . . . . . . . . .
« Ferienالعطل املدر�سية» 31. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Feuerwehrالإطفائية»84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الالجئني 55 ,16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frauenfrühstück
«لقاءات الفطور الن�سائية» 21. . . . . . . . . . . . . . . . .
« Frauenschwimmenال�سباحة لل�سيدات»63. . . . .
« Freiwilligenzentrumمركز املتطوعني»  75. . . . . .
�« Freizeitأوقات الفراغ»  78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freizeitgärten und Kleingärten
«حدائق لأوقات الفراغ واحلدائق ال�صغرية»79. . . . .
« Führerscheinرخ�صة القيادة»15. . . . . . . . . . . . . .
�« Führungszeugnisشهادة براءة الذمة»  14. . . . . .
« Fundbüroمكتب املفقودات»  82. . . . . . . . . . . . . .
« Galerienاملعار�ض»71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»Geburtالوالدة» 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesundheitsamt
«هيئة ال�ش�ؤون ال�صحية»  59. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Grillhütteكوخ ال�شواء»78. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�« Grillplätzeأماكن ال�شواء»78. . . . . . . . . . . . . . . . .
« Hausarztطبيب العائلة»84. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Hessenمقاطعة هي�سن» 40 ,22 ,5 . . . . . . . . . . .
« Hochschuleاجلامعة التطبيقية»52. . . . . . . . . . .
Humanitäre Sprechstunde
«�إ�ست�شارة طبية جمانية»  61. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Impfungالتلقيح» 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Integrationsabteilungق�سم الإندماج»12. . . . . .
« Integrationskursدورات الإندماج»23. . . . . . . . . . .
32 ,19. . . . . . . . . . . . . .  IB - Internationaler Bund
Internetcafé für Ältere
«مقاهي الإنرتنت لكبار ال�سن» 66. . . . . . . . . . . . . .
« Jobcenterمكتب العمل» 53. . . . . . . . . . . . . . . . .

فهر�س امل�صطلحات
ال�صفحة

 Jobnaviمركز دليل العمل»56. . . . . . . . . . . . . . . . .
Jugendmigrationsdienste
«خدمة املهاجرين ال�شبان»  32. . . . . . . . . . . . . . . . .
« Jugendtreffملتقى ال�شبان»  31. . . . . . . . . . . . . .
« Kennzeichenالعالمات»15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KiEZ
Kinder mit Behinderung
«الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة»  30. . . . . . . . . .
Kinder- und Jugendzentren
«االطفال ومراكز االطفال وال�شبان»  31. . . . . . . . .
« Kinderarztطبيب الأطفال»  60 ,59. . . . . . . . . . . .
« Kinderbetreuungرعاية الأطفال»  30-28. . . . . . .
« Kindergartenرو�ضة الأطفال» 30. . . . . . . . . . . . .
)Kraftfahrzeuge (Auto, LKW, Motorrad
«املركبات الآلية
(ال�سيارة ,ال�شاحنة ,الدراجة النارية)» 15. . . . . . . . .
« Krankenhäuserامل�ست�شفيات» 60. . . . . . . . . . . . .
« Krankenversicherungالت�أمني ال�صحي» 60. . . . .
« Kulturالثقافة والرتاث»  69. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lese-Schreib-Service
«خدمة القراءة والكتابة»20. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medikamenten-Notdienst
«خدمات الطوارئ للأدوية» 84. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Meldebestätigungوثيقة �إثبات حمل ال�سكن»14.
Menschen mit Pflegebedarf
«اال�شخا�ص املحتاجني للرعاية» 64. . . . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mensch!Westend
Migrationsberatungsstellen
«مراكز خدمة ا�ست�شارية» 18. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Müllالنفايات»  44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Murnau Filmtheaterمورناو م�رسح الأفالم»  71. .
« Museumاملتاحف»  72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musik- und Kunstschule
«مدر�سة املو�سيقى والفن» 52. . . . . . . . . . . . . . . . .
« Namenserteilungenمنح الأ�سماء»14. . . . . . . . .
« Neubürgerاملواطنني اجلدد»16. . . . . . . . . . . . . . . .
Öffentliche Verkehrsmittel
«و�سائل النقل العامة»  96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�« Ortsverwaltungإدارة املنطقة»87 ,14. . . . . . . . . .
« Pfarramt Ökumeneهيئة الكهنة والق�ساو�سة»73.
« Politikال�سيا�سة» 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ال�صفحة
« Polizeiال�رشطة» 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Polizeipräsidiumقيادة ال�رشطة» 22. . . . . . . . . . .
« Qualifikationامل�ؤهالت»  56. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Religionالدين»73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Renteالتقاعد»70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Rettungsdienstخدمات الطوارئ والإنقاذ» 84. . .
« Schuleاملدر�سة» 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« schwangerاحلامل»26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schwerbehinderte Menschen
«الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات»15. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Salafismusال�سلفية»  22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Selbstständigkeitالعمل احلر»  57. . . . . . . . . . . . .
« Seniorentreffsملتقى كبار ال�سن» 66. . . . . . . . .
« Spätaussiedlerالعائدين �إىل الوطن
(الق�صد منه املواطنون الأملانيون الأ�صل
العائدون من الدول التي كانت تابعة للإحتاد
ال�سوفيتي ودول �أوروبا ال�رشقية»  16. . . . . . . . . . . . .
�« Spielplätzeأماكن اللعب»81. . . . . . . . . . . . . . . . .
« Sportالريا�ضة»62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Sportamtهيئة الريا�ضة» 62. . . . . . . . . . . . . . . . .
« Sportvereineاجلمعيات الريا�ضية»62. . . . . . . . . .
« Staatsangehörigkeitاجلن�سية»12. . . . . . . . . . . . .
« Staatstheaterم�رسح املقاطعة»69. . . . . . . . . . . .
« Stadtbibliothekمكتبة املدينة» 49. . . . . . . . . . . .
« Stadtjugendringنوادي الفتية وال�شبان»39. . . . .
« Standesamtهيئة الأحوال املدنية»  14. . . . . . . . .
« Sterbefallحالة الوفاة»  14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Strom/Gasالكهرباء/الغاز»  44. . . . . . . . . . . . . . . .
« TANDEMتاندمي» 25. . . . . Deutsch-International
�سائح 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« TV (Fernsehen)/Radioتلفزيون (تلفاز)/راديو 44. . .
« Untersuchungالفح�ص الطبي»  60 ,57. . . . . . . .
« Vaterschaftالأبوة» 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Vereinجمعية»75 ,62 ,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Visaت�أ�شرية الفيزا» 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)Volkshochschule (vhs, vbw
«املدار�س ال�شعبية العليا» 48. . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Wahlenالإنتخابات» 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 ,20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .WiF e.V
« Wohnungsserviceخدمة ال�سكن»  42. . . . . . . . .
« Zeugnisال�شهادات» 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Klopstockstr.

N10

Wörther-See-Str.

5

14

16
22
6

Scheffelstr.

JägerKlagenstr.
furter Ring

P+R Kahle Mühle

Stielstr.

GeschwisterStock-Platz

Landeshaus

Humboldtstr.

Langenbeckp
St.-Josefs-Hos

18
17
16

Rheinstr./
Rhein-Main-Hallen

Luisenplatz

38

Juister Str.

Kalle-Bad
Glyco

Schiersteiner Str.

PaulinenKlinik

Waldstr.

Calvinstr.

5/15

Adelheidstr.

Willy-BrandtAllee /VHS

Heinrich-Zille-Str.

Vogesenstr.

4/14

Landesbibliothek

5/

Künstlerviertel/
Stadtarchiv

Nordstrander Str. 18

N9

21/22

Ringkirche

Homburger Str.

Friedrichstr.

30 47
N4 N9 N12

Schwalbacher Str./
LuisenForum

18
45

47

Im Kreuzer

1

4

Hermann-Löns-Str.

Klabundstr.
BürgermeisterSchneider-Str.
24 47 N4

2
5/15
17
27

Europaviertel

Eichendorffschule

Dernsches
Gelände/
Rathaus/
Schloßplatz

Bismarckring

Eltviller Dreiweidenstr.
Str.

Straßenmühle

Nelkenweg

BertBrecht-Str.

Platz der
Dt. Einheit
21 22 28 34
46 48 N2 N3
N7 N11

48

18

23

Kornblumenweg

Alfred-Delp-Str.

Kurhaus/Theat

Loreleiring

Karlsbader
Platz

Kureck

Kirchgasse

23/24

45

Bahnhof
Dotzheim

Veilchenweg

Sonnenblumenweg

Goethestein

Michelsberg

17
23/24

2
N1

Märchenland

Herrnbergstr.

Kleinfeldchen/
Stadtarchiv

Gu

Leberbe

Sedanplatz

N4

17
27
N4

WilliWerner-Str.

Ludwig-Erhard-Str.

Burg

Carl-vonLinde-Str.
14

Im Wiesengrund

Kirschblütenstr.

33

14

WilhelmLeuschnerStr.

DotzheimMitte/
LudwigErhard-Str.

39

Dotzheim-Mitte/
Stegerwaldstr.

24

3

Riederbergstr.

Elsässer Platz

Gneisenaustr.

Kochbrunnen
Webergasse

30

N12

Rheinblick

Adlerstr.

N5

Hochschule
Rhein Main

Sonnenberg

Neuberg

Dürerplatz 1

Flachstr.

N4
47

Thomaestr.

Röderstr.
Jawlenskystr.

Rothstr.

2

D.M./Aunelstr.

27

Dr.-HorstSchmidtKliniken
39

24

Zietenring

Carl-vonOssietzky-Str.

Weilburger
Tal

HansBöckler-Str.
D.M./Rheintalstr.

Humperdinckstr.

Dambachtal

Pagenstecherstr.
Kriegerdenkmal

Bleichstr.

AugustBebel-Str. 27

Freseniusstr.

Sanitas

1

TheodorHaubach-Str.

Dotzheim

47

Tränkweg

Kesselbachstr.

Westerwaldstr.

39

StephanBorn-Str.

Kreuzkirche

Eigenheim 8

Händelstr.

Nerobergstr.

Ruhbergstr.

Albrecht-Dürer-Schule

Helmholtzstr.

Waldfriedhof 27

Karl-LegienStr.

Holbeinstr.

Ernst-vonHarnack-Str.

Am Hang

Schelmengraben
27

Bornhofenweg

N5

Kath. Kirche
Kohlheck
Langendellschlag 4 N5

Wolkenbruch

33

LorenzWerthmann-Haus

39

Anne-Frank-Str.
17

Klosterweg

Polizeiakademie 4

Kohlheck

Fasaneriestr.
33

HeinzRanly-Str.

Geschwister- 14
Scholl-Str.

Kuckucksweg

Unter den
Eichen

Prinz-Nikolas-Str.

Nerotal 1

6

Simeonhaus
4 N5

Moritz-Marxheimer-Str.

2

Graf-vonGalen-Str.
2 17

Bahnholz 8

ah
n

Nordfriedhof

30

(Saisonbetrieb
Winter bei Schnee)

Ne
ro
be
rg
b

Platte

Alt-Klarenthal

38

Eishaus

39

Tierpark Fasanerie
33

St. Bernhard
6

Richtung
Nieder-Olm/Alzey

Hinkelsteinerstr.

LudwigNauth-Str.
Hans-Böckler-Str./
Die Johanniter

AlbertStohr-Str.

Draiser
Str.

Botanische
Garte

Hbf West
Tauberts

Inn
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