
�ة — كراس�ة المعلومات هات الحكوم�ي د مع الحج المواع�ي

1

د  ح للمواع�ي صا�ئ �ن
هات  �ةمع ال�ج ال�كوم�ي

ا! �ة هاد�ئً ا�ج
�ة  مع�ي ، �ج �ن عن �ن ور�ي �ي �ة �ة �ن �ي �ج در�ي سس�ة DGB ال�ة ع لموؤ ا�ج روع CoRa ال�ة مسش

Flüchtlingsrat Thüringen e. V.

Arabisch



�ة هات الحكوم�ي د مع الحج �ة — كراس�ة المعلوماتكراس�ة المعلومات — المواع�ي هات الحكوم�ي د مع الحج المواع�ي

3 2

�ة هات ال�كوم�ي د مع ال�ج ح للمواع�ي صا�ئ �ن

ا! �ة هاد�ئً ا�ج

د مع  المواع�ي عل�ة �ج �ة ما �ي �ي ك �ن و�ة ادي معلومات ع�ن ��ة رسش ل ال�إ ا الدل�ي ك هدن ل�ي دم اإ �ة �ي
د.  ه المواع�ي ح هدن �ج �ن � �ة ح ��ة صا�ؤ عط�ي �ن �ة و�ي هات ال�كوم�ي ال�ج

�ة هات ال�كوم�ي د مع ال�ج ح للمواع�ي صا�ئ �ن

ا! �ة هاد�ؤً ا�ج

د........................................................................................................... 4 ل المواع�ي �ي س�ج 1 �ة

ل� الموعد..................................................................................................... 5 �ة اإ �ة 2 المرا�ن

ر للموعد........................................................................................................... 6 �ي �صن 3 ال�ة

اء الموعد................................................................................................................... 7 �ن �ش 4 اؤ

8 ............................................................................................................... م الطل�ج سل�ي 5 �ة

10 ..................................................................................................... ن الطل�ج اؤ سش رار �ج 6 ال�ة

11 .................... �ة هات ال�كوم�ي �ي ال�ج �ن ل مو�ن �ج �ي �ال�ة سوء السلوك م�ن �ةِ كوى �ن 7 السش



�ة هات الحكوم�ي د مع الحج �ة — كراس�ة المعلوماتكراس�ة المعلومات — المواع�ي هات الحكوم�ي د مع الحج المواع�ي

5 4

د ل المواع�ي �ي س�ج 1. �ة
ا م�ن  ك هدن مك�ن . �ي ه�ة ه ال�ج � وما هدن �ة وم�ة ه�ة ال�كوم�ي عل�ة مع ال�ج ا �ن ل مادن �ي س�ج �ة م �ج �ة

د. رت المواع�ي د �صن ك �ة �ن ات واؤ دم�ة الطل�ج ك �ة �ن ات اؤ �ج �ش اإ

: �ة �ي �ة �ج المعلومات ال�آ 1.1 اك�ة

وع الموعد؟ 	 ا كان مو�ض ؟ ما�ض �ة هــ�ة الحكوم�ي �ي الحج �ة �ض ا ك�ض لمــا�ض
�ض الموعد 	 ار�ي �ة و�ة و�ة
�ة ومكان الموعد  	 ه�ة الحكوم�ي اســم الحج
�ة 	 ه�ة الحكوم�ي �ض الحج اســم مو�ض
�ة 	 ه�ة الحكوم�ي �ض الحج ــ�ة مو�ض ر�ض م عض ر�ة
د( 	 ن و�ج �ض )اإ �ي �ة ســماء المرا�ض اأ
ها؟ 	 و عر�ض مها اأ ســل�ي �ة م�ة �ج �ي �ة دات ال�ة �ض ما المســ�ة
ها؟ 	 ع�ة عل�ي �ي و�ة دات ال�ة �ض ما المســ�ة

�ج  اب مك�ة ودهة عل� �ج اط صورهة للو��ة ال�سم المو�ج �ة وال ل�ل�ة ك ال�ج �ن دم ها�ة �ن اس�ة
ها  طن وال و��ن ك ال�ج �ن ل� ها�ة ه المعلومات اإ هدن �دث �ج ا ال�ة صنً �ي ك اؤ مك�ن . �ي �ن المو�ن

 . �ة �ي كرسال�ة صو�ة
ها عل�  و عرصن مها اؤ سل�ي �ة م�ة �ج �ي �ة دات ال�ة �ن �ة م�ن المس�ة س�ن اق �ن ر�ن ل اإ صن �ن م�ن ال�ؤ

ك. ا�ة مل��طن

ل� الموعد �ة اإ �ة 2. المرا�ن
ا  صنً �ي ك اؤ مك�ن سك. �ي �ن �ن سك �ج �ن �دث ع�ن �ن �ة ، �ة �ة ه�ة �كوم�ي �دد موعًدا مع �ج دما �ة ع�ن

ن  مك�ن اؤ . �ي �ة ه�ة ال�كوم�ي ل� موعدك مع ال�ج �ة معك، اإ ي كمرا�ن ص، اؤ �ن اصط�اب سش
د 14 م�ن  �ن ا لل�ج �ةً ل (Bevollmächtigte) )و�ن و وك�ي ص مساعد (Beistand) اؤ �ن ا السش كون هدن �ي

.) �ة دار�ي �ة وال�إ �ي راءات المد�ن �ج ون ال�إ ا�ن �ة

2.1 المساعد�ة

ل  �ي ، علــ� ســ�ج كــون المســاعدهة ن �ة مكــ�ن اؤ �ي
ــا  ماع�يًّ �ة ــا ا�ج صاص�يًّ �ة و ا�ن ــا اؤ �ةً ــال، صد�ي الم�ش
�ــدث  ال�ة مكــ�ن للمســاعد  �ي ًمــا.  ر�ج و م�ة اؤ
ا  ــ�ة معــ�. ولكــ�ن هدن �ن كــون اؤ دمــا �ة ــك ع�ن ع�ن
ــ�  ــ�ةً عل�ي ــ�ة صرا� �ن ــ�ةَ اؤ �ة ا وا�ن دن ل� اإ ــم اإ �ة ل� �ي

والــ�.  �ة ــصن اؤ ا�ة �ن ولــم �ة
�ي المعلومات  ل�ة د �ة ر�ي ا كان المســاعد �ي دن اإ
ــاب  ط ــ� �ن ــ�ة اإل �ا�ج ــو �ج ه ــورك، �ن دون �صن
مكــ�ن اؤن  ــك. �ي ــوح المعلومــات م�ن �ج الســماح �ج
ال،  ل الم�ش �ي ا هــو ال�ــال، علــ� ســ�ج كــون هــدن �ي
�ة  هــ�ة �كوم�ي �ج ــا �ج �يً �ن صــل المســاعد ها�ة ا ا�ة اإدن
ــوح المعلومات  �ج عــد الســماح �ج ــك. �ي ــ�ةً ع�ن ا�ج �ي �ن
ًدا  �ن مســ�ة  (Schweigepflichtsentbindung)

د،  �ن ا المســ�ة ــ�ي هــدن ــك. �ن ــا م�ن ًع ــا مو�ةَّ ط�يًّ �ن
ــ�ة  ال�كوم�ي هــ�ة  ال�ج ــ�ن  مو�ن ن  اؤ كــد  وؤ �ة
�ــدث مــع مســاعدك  ال�ة �ج لــ�  مســموح 

ــك. ع ن وصن ــاؤ سش �ج

وح المعلومات: �ج م السماح �ج د�ي �ة �ة
fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/ 

 antragshilfen 

رى( �ن دات اؤ �ن م�ن مس�ة )صن

ل 2.2 الوك�ي

ل  �ي ســ�ج علــ�   ، الم�امــ�ي هــو  ــل  الوك�ي
ــك.  ــ�ة ع�ن ا�ج �ي ال�ن �ج صــرف  �ة �ي ــال. وهــو  الم�ش
هــ�ة  ال�ج مــام  اؤ لــك  �ي م�ش �ة ــل  للوك�ي مكــ�ن  �ي
ــك،  ل�ي اإ ــات  الطل�ج ــم  د�ي �ة و�ة ــ�ة  ال�كوم�ي
ــ�ن  مك ــ�. ل� �ي ــ�ة مع �ن ــ�ن اؤ ك ــم �ة ــو ل ــ� ل ��ة
ــل  وك�ي ــ� �ة ا كان لد�ي دن ل� اإ ص اإ ــ�ن ــل السش وك�ي �ة
ــ�ة  �ة �ي ــل (Vollmacht) و�ش وك�ي ــد ال�ة ع ــك. �ي م�ن

لــك.  �ي م�ش هــا �ة �ي كــد �ن وؤ ــك، �ة عــ�ة م�ن مو�ةّ
ــات.  �ــ�ة للــوكل�ء ال��ــل�ع علــ� المل�ن �ي
 (Akteneinsicht) ــات ــ� المل�ض ــلاع عل الا�
ــ�ة  هــ�ة ال�كوم�ي ــ�ج علــ� ال�ج �ج ــ� �ي �ن ــ�ي اؤ ع�ن �ي
ــ� لــك  �ة م�ن ســ�ن رســال �ن و اإ ــك اؤ عــرض مل�ن

 . ــد الطلــ�ج لــك ع�ن و لوك�ي اؤ

!

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen
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ر للموعد �ي �صن 3. ال�ة

ل الموعد �ج �ة �ة ر�ي �ي �صن �ة �ة سش ا�ة راء م�ن �ج اإ م �ج 3.1 �ة

لــ�  اإ معــك  ًصا  ــ�ن سش ــدن  �ن اؤ �ة ــ�ة  ك�ن ا  دن اإ
مــ�ن  �ن  ، ــ�ة ال�كوم�ي هــ�ة  ال�ج مــع  الموعــد 
ــل  �ج ــ�ة �ة ر�ي �ي �صن ــ�ة �ة سش ا�ة ــراء م�ن �ج ــد اإ �ي الم�ن
ــوم  �ة ن �ي ــ�ج اؤ �ج ــ�ي �ي الموعــد. مــا المهــام ال�ة

ــ�ج  �ج ــل �ي ــك؟ ه ــ�ة ل ص المرا�ن ــ�ن ــا السش ه �ج
ــدون  م �ي ــط، اؤ �ة ــاك �ن ــس ه�ن ل �ج ن �ي ــ� اؤ عل�ي
ن  م اؤ ــم ، اؤ ر�ج �ة ن �ي ــ�ج اؤ �ج م �ي ــات، اؤ المل��طن
ــك؟ ــ�ةً ع�ن ا�ج �ي ــ�ج �ن �ي �ج و �ي ــا اؤ صنً �ي ل�ة اؤ ســ�ؤ طــرح اؤ �ي

علم 3.2 اس�ة

ــك  اما�ة رن وال�ة ــك  و�ة ��ة عــ�ن  علم  اســ�ة
ــك  س �ن �ن ــراؤ �ج . ا�ة ــ�ة ــات ال�كوم�ي ه ــاه ال�ج �ج �ة
علــ�  ــ�ة  ل�ن �ة الم�ن صــوص  وال�ن ــات  �ج �ي الك�ة
كــد  اؤ �ة الك.  ســوؤ ــ�ة  طا�ج �ة ــ�ي  ال�ة ــ�ة  ر�ن �ة �ن ال�إ
المعلومــات  ــط �ج �ة ــ�ة �ن �ش ــك �ة �ن هــا مــ�ن اؤ �ن ��ي
ات  دن ــ�ة  ر�ن �ة �ن ال�إ ــع  موا�ة مــ�ن  اهة  �ة المســ�ة
ــ�  ل ــرف اإ ع ــك ال�ة مك�ن . �ي ــ�ة �ج ــمع�ة الط�ي الس
مــ�ن  ــ�ة  �ة ال�ش �ج ــرهة  د�ي ال�ج ــ�ة  ر�ن �ة �ن ال�إ ــع  موا�ة
ــم  د�ي �ة هــا صــادرهة مــ�ن مراكــرن �ة ــل�ل كو�ن �ن
و  ــاس اؤ �ة و كار�ي ــ�ي اؤ اكو�ن ــل: د�ي ــورهة م�ش المسش
و مــ�ن  ــ�ن اؤ �ي �ؤ الــس الل��ج و مــ�ن م�ج ، اؤ ــ�ة �ي �ة ار�ي �ج

ارات. الــورن
ــراءات  �ج اإ همــ�ة  ــر �ن ك�ش اؤ ــ�ة  كلمــا عر�ن
ــ�ن  ــل. وم صن �ن ــكل اؤ سش ــ�ة �ج ــ�ة ال�كوم�ي ه ال�ج
ــل  صن �ن ــكل اؤ سش ــسش �ج ا�ة �ن ن �ة ــك اؤ مك�ن ــمَّ �ي �ش

ــك.  و�ة ــع عــ�ن ��ة دا�ن و�ة

ور عل� معلومات ع�ن  ك الع�ش مك�ن ا �ي ه�ن
: �ة ل�ن �ة اٍت م�ن لعن وء �ج الهروب والل�ج

fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/ 
mehrsprachige-infos

fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/ 
beratungshilfen

اء الموعد �ن �ش 4. ائ

م؟ ر�ج �ة 4.1 م�ن �ي

 . �ة �ي لما�ن ا هــ�ي ال�ؤ �ي لما�ن ــ�ي اؤ �ة �ن ــ�ة الرســم�ي اللعن
ــك  ــم مع ر�ج ــار م�ة ــ�ي اإ�صن ــ�ة �ن ــك ال� لد�ي
 .) ــر المســاعدهة طن ســك )ا�ن �ن �ن لــ� الموعــد �ج اإ
ــم  ر�ج ــار م�ة ــًرا علــ� اإ�صن �ج ــك لســ�ة م�ج ولك�ن
ــ�ة  هــ�ة ال�كوم�ي ــ�ة ال�ج ا كا�ن دن ــ� اإ معــك، ��ة

لــك. طلــ�ج دن �ة
ــ�ي  ــر �ن �ش وؤ ــرارات مهمــ�ة �ة ــادن �ة �ن ــد ا�ة ع�ن
ــ�ة  ــ�ة ال�كوم�ي ه ــ� ال�ج ــ�ج عل �ج ــك، �ي و�ة ��ة
ــع  ء. وم ــ�ي ــم كل سش ه �ن ــك �ة �ن ــ�ن اؤ ــد م ك اؤ ال�ة
ــرارات  ال�ة علــ�  ا  هــدن ــ�ة  ط�ج �ن �ي ل�  لــك،  دن
علــ�  ــاص  �ن ــكل  سش �ج ــل  �ج  ، ــ�ة و�ج المك�ة
ــد  ع�ة �ن ــ�ي �ة �ة ال�ة و�ي ــ�ن ماع السش لســات ال�ســ�ة �ج

. ــ�ة ط�ي ال�ن ــرارات  ال�ة صــدار  اإ ــل  �ج �ة
هــم.  ا�ؤ �ج ــال ل�آ ��ن ــم ال�ؤ ر�ج �ة ــا مــا �ي ال�جً عن
ًعا  � ســر�ي عــد �ــلًّ ا �ي ن هــدن ــم مــ�ن اؤ علــ� الرعن
ن  اؤ مكــ�ن  ــ� �ي �ن اؤ ل�  اإ  ، ــ�ة وم�ي ــاهة ال�ي ــ�ي ال��ي �ن
كــون  �ي ل�  اؤ ــ�ج  �ج ــاكل و�ي لــ� مسش اإ دي  ــوؤ �ي
ــعروا  سش ن �ي ــال اؤ ��ن ــ�ن لل�ؤ مك ــا. �ي ًم � دا�ؤ ــلًّ �
 . ل�ة المهمــ�ة ســ�ؤ ــوف مــ�ن ال�ؤ ــاك وال�ن �ج ال�ر�ة �ج
مــر  علــ�ة ال�ؤ �ة دمــا �ي ــال، ع�ن ل الم�ش �ي علــ� ســ�ج
�ي  ر �ن �ش وؤ ــ�ي �ة امــ�ة ال�ساســ�ة ال�ة �ة ــا ال�إ ا�ي صن �ة �ج

ــا.  كمله اؤ ــرهة �ج س ال�ؤ

مــ�ة  ر�ج دمــ�ة �ة ــ�ن �ن عن �ن ور�ي ــ�ة �ة ــدم ول��ي �ة �ة
دام  �ن مك�ن اســ�ة . �ي ــ�ة �ي ا�ن ــ�ة م�ج �ي ــ�ة ومر�ؤ �ي صو�ة
ــورهة  ــم المسش د�ي �ة ــل مراكــرن �ة �ج العــرض مــ�ن �ةِ
ــد  ــاء والعد�ي ��ج ــ�ة وال�ؤ ــات ال�كوم�ي ه وال�ج

ــرى.  �ن صــال ال�ؤ هــات ال��ة مــ�ن �ج

 
�ي  �ج �ن رعن �ة �ة ا ك�ن دن �ن اإ �ي �ن ل المو�ن اساؤ

و:  د�ي �ي م�ة ال�ن ر�ج دام عرض �ة �ن اس�ة
justiz.thueringen.de/fileadmin/TMMJV/
Themen/migration/Flyer_Videodolmet-

schen_2020.pdf

�ن  �ي و�ي �ن وسطاء لعن كل�ي مك�ن للمدارس �ة �ي
اء.  �ج �دث مع ال�آ �ن لل�ة عن �ن ور�ي م�ن SprIntpool �ة

�ن  عن �ن ور�ي �ي �ة م �ن عل�ي �ة وال�ة �ي ر�ج ارهة ال�ة �مل ورن �ة �ة
ا كان  دن �ي المدرس�ة عما اإ ل �ن . اساؤ �ن كال�ي ال�ة

 . �ن �ي و�ي �ن وسطاء لعن كل�ي مك�ن �ة �ي
bildung.thueringen.de/schule/migration/ 

schulbesuch/#c13186
 

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/mehrsprachige-infos
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/mehrsprachige-infos
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/mehrsprachige-infos
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/beratungshilfen
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/beratungshilfen
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/beratungshilfen
http://justiz.thueringen.de/fileadmin/TMMJV/Themen/migration/Flyer_Videodolmetschen_2020.pdf
http://justiz.thueringen.de/fileadmin/TMMJV/Themen/migration/Flyer_Videodolmetschen_2020.pdf
http://justiz.thueringen.de/fileadmin/TMMJV/Themen/migration/Flyer_Videodolmetschen_2020.pdf
https://bildung.thueringen.de/schule/migration/schulbesuch/#c13186
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م الطل�ج سل�ي 5. �ة

ا  �يً ا�ج ك ك�ة ا�ة م طل�ج د�ي �ة �ة ًما �ج م دا�ئ 5.1 �ة

ــ�ة  ــ�ة �كوم�ي ه ــ� �ج ل ــا اإ ــدم �ل�جً �ة ــا �ة دم ع�ن
مــا  هــ�ة واإ ه ال�ج لــ� هــدن �ج �ة ن �ة مــا اؤ ــ�ج اإ �ج مــا، �ي
ــم  د�ي �ة ــ�ج �ة �ج ــرى �ي �ن هــ�ة اؤ ي �ج ــاؤ ــرك �ج �ج �ن ن �ة اؤ
ال  ــا الســوؤ صنً �ي ــك اؤ ــ�ج عل�ي �ج هــا. �ي ل�ي الطلــ�ج اإ

ً�ــا.  ا كان الطلــ�ج كامــًل� وص��ي دن اإ عمــا 
ــم  د�ي �ة �ة �ج مــ�ة  ملرن ــ�ة  ال�كوم�ي هــ�ة  ال�ج

ال. ــوؤ ا الس ــدن ــول ه ــك � ل�ي ــورهة اإ المسش

�ة  �ي �ة ات ال�آ �ي مكا�ن ك ال�إ . لد�ي ك سلم�ة الطل�ج �ن ات عل� اؤ �ج �ش ك اإ كون لد�ي ن �ي ًدا اؤ د �ج �ي م�ن الم�ن
ا: هدن ام �ج �ي لل�ة

ه�ة  	 �ض الحج ل� مو�ض ا اإ ص�يً ــحض ك سش ا ســلم�ة �ل�ج �ض �ة 1: اإ �ي مكا�ض  الاإ
دم.  �ة م�ض الطل�ج الم�ة ســحض ك الحصول عل� �ض مك�ض ، �ي ــ�ة الحكوم�ي

�ض  ار�ي �ة و�ة ه�ة الحكوم�ي ــم الحج �ة �ة �ض ســحض ه ال�ض هر عل� هدض طض ن �ي ــ�ج اأ حج �ي
م. سل�ي ال�ة �ة   و�ة

صال  	 �ي ل مع اإ د المســحج ر�ي ال�ج رســال الطل�ج �ج ك اإ مك�ض �ة 2: �ي �ي مكا�ض  الاإ
علم الو�ول.  �ج

د  	 ك�ي اأ �ة اظ �ج �ض اكس والا��ة ال�ض رســال الطلــ�ج �ج ك اإ مك�ض �ة 3: �ي �ي مكا�ض  الاإ
ه�ة  الحج ا �ج �يً �ض صال ها�ة ــك الا�ة مك�ض اكس، �ي رســال ال�ض عد اإ اكس. �ج ال�ض

�ج  د و�ل. اك�ة اكس �ة ا كان ال�ض �ض ســار عما اإ �ض ــ�ة والاس�ة الحكوم�ي
ك  �ض �ي ها�ة ها �ض ط�ة �ض م �ج و �ة ــ�ض اأ م الها�ة �ة المكالم�ة والاســم ور�ة و�ة

د  ك�ي اأ عد �ة لك، لا �ي . ومع �ض �ة �ي ــ�ة �و�ة لها كملا�طض �ي ســحج وال ل�ة الحج
م. ســلُّ ا لل�ة �يً و�ض ا�ض � �ة ا �ج

و�ةً ًدا مو�ش ك�ي اأ اكــس والمكالم�ة �ة ال�ض

اكتب متى وكيف قمت بتقديم الطلب. يمكنك أيضًا التحدث إلى هاتفك الجوال وحفظه 
صوتية. كمالحظة 

ور ع عل� ال�ن و�ة 5.2 ل� �ة

و  اؤ ــات  �ل�ج ــون  �ن المو�ن ــك  ل�ي اإ ــدم  �ة ا  دن اإ
ــع  �ي و�ة ال�ة مــك  لرن �ي ــل�  �ن ــع،  �ي و�ة لل�ة ج  مــادن �ن

ــوًرا.  �ن هــا  عل�ي
ــدن  �ن اؤ ــك  مك�ن �ي كان  ا  دن اإ عمــا  ل  اســاؤ
مها  ســل�ي ل و�ة ــرن لــ� الم�ن الرســال�ة معــك اإ
�ي  هــدوء �ن ــراءهة الرســال�ة �ج ــك �ة مك�ن ــا. �ي

ل���ةً
ــال�ة  ــوى الرس ــ� م��ة علم عل ــ�ة ل. اس ــرن الم�ن
ا  دن و م�ام�ي اإ ــارهة اؤ سش �ــ�ش عــ�ن مركــرن اس�ة وا�ج
ــد مــ�ن المعلومــات.  �ي لــ� مرن ــ�ة اإ �ا�ج ــ�ة �ج ك�ن
ع  رســال الطلــ�ج المو�ة لك اإ عــد دن ــك �ج مك�ن �ي

 . ص�ي ــ�ن ــ�ي موعــد سش و �ن ــد اؤ ر�ي ال�ج �ج
لــ�  ــدن الرســال�ة اإ �ن مكــ�ن مــ�ن اؤ �ة ا لــم �ة دن اإ
ــك  مك�ن �ي كان  ا  دن اإ عمــا  ل  اســاؤ ل،  ــرن الم�ن
 . الرســال�ة مــ�ن  �ة  ســ�ن �ن علــ�  ال�صــول 
ــاط صــورهة للرســال�ة  �ة ــا ال�ة صنً �ي ــك اؤ مك�ن �ي

ــوال.  ال�ج ــك  �ن ها�ة دام  �ن اســ�ة �ج

الرســال�ة  ــدن  �ن اؤ �ج لــك  ســمح  �يُ لــم  ا  دن اإ
ــاط صــورهة  �ة و ال�ة ، اؤ �ة ســ�ن و عمــل �ن معــك، اؤ
عــد  لــك �ج ــ�ة عــ�ن دن ــ�ج مل��طن اك�ة لهــا، �ن
ك  لــعن م�ام�ي �ج ، اؤ ه ال�الــ�ة ــ�ي هــدن الموعــد. �ن
ــر  �ي عن . مــ�ن  ــورهة المسش ــم  د�ي �ة ل�ة ا  و مركــرنً اؤ
ســمح  ل� �ي ــول اؤ �ج ــر الم�ة �ي ــ�ة وعن ا�ي ــاد للعن المع�ة
ــك  ص �ن ــ�ة �ة ــ�ن عمل�ي �ة م ــ�ن س ــ�ي �ن ل�ة �ة ــك �ج ل

ها. ســ�ن و �ن اؤ

!
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ن الطل�ج ائ سش رار �ج 6. ال�ة
 . �ي رو�ن لك�ة د ال�إ ر�ي ر ال�ج و ع�ج ا اؤ �يً ا�ج و ك�ة ا اؤ و�يً �ن ط�ي سش �ة الرد عل� �ل�ج �ن ه�ة ال�كوم�ي مك�ن لل�ج �ي

�ي  عل �ن ال�ن ا �ج �ج هدن ك�ة ن �ة �ج اؤ �ج . �ي �ي ا�ج رار ك�ة ي �ة وب، اؤ �ي رد مك�ة ل�ة ��ة لك �ة لك، �ي ومع دن
راءات  �ج ون ال�إ ا�ن د 37 م�ن �ة �ن ا لل�ج �ةً صن الطل�ج )و�ن ر ر�ن ر�ي �ج �ج �ة �ج وب، �ي �ي الرد المك�ة ك. �ن �ل�ج

 .) �ة دار�ي �ة وال�إ �ي راءات المد�ن �ج ون ال�إ ا�ن د 39 م�ن �ة �ن �ة وال�ج دار�ي �ة وال�إ �ي المد�ن
�ن عل�  ورهة والم�ام�ي م المسش د�ي �ة �ي مراكرن �ة �ن وب مو�ن ا الرد المك�ة ساعد هدن ن �ي مك�ن اؤ �ي

ك.  هم ال�ال�ة ومساعد�ة �ن

ات �ة الطل�ج 6.1  مد�ة معال�ج

ل�ة  ــرهة �و�ي �ة ات �ن ــ�ة الطل�ج ــم معال�ج �ة ا لــم �ة دن اإ
ــ�ة  اص ــروف �ن ــ�ي �ن ــهور، �ن ــ�ة سش ل��ش ــ�ن �ش )م
�ج مهــم،  ــهور( دون ســ�ج ــ�ة سش ل��ش ــل مــ�ن �ش �ة اؤ
ه�ة  ل� ال�ج دمــ�ة اإ ســارات الم�ة �ن ل�ة ال�س�ة و�ن
ا  دن ــا اإ ــ�ة مم ��ة �ة ، �ن ــ�ة �ج �ي �ة ــل� �ن ــ�ة �ج ال�كوم�ي
اعــس  �ة ــع �عــوى �ة ــدي ر�ن كان مــ�ن الم�ج
ا  �ةً مــام الم�كم�ة )و�ن (Untätigkeitsklage) اؤ

داري(.  اء ال�إ صن ام م�كمــ�ة ال�ة طن ــد 75 مــ�ن �ن �ن لل�ج
ــ�ة  ال�كوم�ي هــ�ة  ال�ج ــد  هد�ي �ة دي  ــوؤ �ي ــد  �ة
هــ�ة  ــام ال�ج �ي لــ� �ة اعــس اإ �ة ــم دعــوى �ة د�ي �ة �ة �ج
 . ــ�ة الطل�ج معال�ج ــ�ة �ج ها�ي ــ�ي ال�ن ــ�ة �ن ال�كوم�ي

�ة  صوص طرا�ئ �ن مات �ج عل�ي �ة6.2  �ة �ي و�ن ا�ن الطع�ن ال�ة

و  ــصن الطل�ج اؤ د ر�ن ــراء صن �ج ــادن اإ �ن ــك ا�ة مك�ن �ي
ــك  مك�ن ــال، �ي ل الم�ش �ي ــرار. علــ� ســ�ج ــد ال�ة صن
مــام  اؤ ــم دعــوى  د�ي �ة ــراض و�ة اع�ة ــم  د�ي �ة �ة

 . ــ�ة الم�كم
�ــ�ة  ــرار �ة ــرهة مــ�ن ال�ة �ي �ن �ــ�ة ال�ؤ ــ�ي الص�ن �ن
ــ�ة الطع�ض  صوص �را�أ حض مــات �ج عل�ي ــوان �ة ع�ن
 (Rechtsbehelfsbelehrung) ــ�ة  �ي و�ض ا�ض ال�ة
ــك  مك�ن ــ� �ي لــ� م�ة ــ�ن واإ ــ�ة ك�ي ــك معر�ن مك�ن �ي

ــرار.  و ال�ة ــصن اؤ ــد الر�ن ــراء صن �ج ــادن اإ �ن ا�ة
عــصن  ــ�ي �ج ! �ن ــ�ة �ي ها�ؤ ــد ال�ن ــ� للمواع�ي �ج �ة ا�ن
وعان  و اؤســ�ج وع اؤ ــك اؤســ�ج كــون لد�ي ــان �ي ��ي ال�ؤ
م�ــاٍم  �ج صــل  ا�ة لــك.  دن �ج ــام  �ي لل�ة ــط  �ة �ن
 � مك�ن ــورهة �ي م المسش د�ي �ة صص اؤو مركرن ل�ة �ن م�ة

ا. ــدن ــ� ه ك عل ــاعد�ة مس

عامل مع  د م�ن المعلومات ع�ن ال�ة �ي مرن
رارات:  ال�ة

fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/ 
files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe- 

Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf

هات  �ي ال�ج �ن ل موطن �ج �ي �ال�ة سوء السلوك م�ن �ةِ كوى �ن �ة7.  السش ال�كوم�ي

. السلوك  �ة هات ال�كوم�ي �ي ال�ج �ن ل� مو�ن �ة اإ �ن ات مع�ي د سلوك�ي كوى صن م سش د�ي �ة ك �ة مك�ن �ي
و الكل�م  �ة اؤ اء الم�اد�ش �ن �ش �ج اؤ اب المك�ة ل�ق �ج عن ال: الصراخ، اإ ل الم�ش �ي ، عل� س�ج �ي و�ن ا�ن ر ال�ة �ي عن

صري. الع�ن

 : اكرهة ل �ض اء سحج سش �ض ك اإ �ج عل�ي حج ا السلوك ، �ي د هدض كوى �ض م سش د�ي �ة د �ة ر�ي �ة �ة ا ك�ض �ض اإ

ع الحا�ث؟  	 �ض و�ة �ي � واأ  م�ة

اك؟  	  َم�ضْ كان ه�ض

ال؟  	 ا �ة و ما�ض عل اأ  َم�ضْ �ض

وال. ك الحج �ض �ي ها�ة �ة �ض �ي �ة �و�ة � كملا�طض طض و ��ض اكرهة اأ ل الدض �ض سحج دو�ي ك �ة مك�ض �ي
!

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe-Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe-Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe-Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe-Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe-Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe-Umgang-mit-Bescheiden_Feb2017_final.pdf
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ًل�  ا �و�ي �ةً �ة و�ة هات ال�كوم�ي �ي ال�ج �ن د مو�ن �ة صن كوى رسم�ي م سش د�ي �ة رق �ة عن س�ة ا ما �ي ال�جً عن
مال  اك ا��ة ه�ن ء، �ن �ي س السش �ن اس م�ن �ن ر م�ن ال�ن �ي ك� ك�ش �ة ا اسش دن اح. اإ �ج ال�ن ًما �ج كلل دا�ؤ ول� �ي

ر  �ي عن �ة ن �ي ع اؤ و�ة ر الم�ة �ي ل. م�ن عن �ج �ة �ي المس�ة �ة �ن ه�ة ال�كوم�ي ل ال�ج عامل دا�ن �ن ال�ة �س�ي ر ل�ة ك�ج اؤ
اص  �ن سش �ي لل�ؤ ا�ج �ج �ي ر اإ �ي �ي عن ل� �ة دي اإ وؤ ن �ي مك�ن اؤ ما �ي . ولك�ن ر�ج ك الم�ددهة �ي �ال�ة ر �ن �ي الك�ش

د سوء السلوك.  راء صن �ج ادن اإ �ن ل. م�ن المهم ا�ة �ج �ة �ي المس�ة �ن �ن رر�ي صن �ن الم�ة ر�ي �ن ال�آ
كاوى. ه السش صص لهدن �ن ورهة م�ة م مسش د�ي �ة د مركرن �ة و�ج ل� �ي

ــك،  مك�ن ، �ي لــ� مســاعدهة ــ�ة اإ �ا�ج ــ�ة �ج ا ك�ن دن اإ
ــ�ة  �ؤ ه�ي �ج صــال  ال��ة ــال،  الم�ش ل  �ي ســ�ج علــ� 

: ــرن �ي م�ي ال�ة �ــ�ة  ــا مكا�ن ا�ي صن �ة ل�ة ســ�ي �ن ال�ة

�ن  عن �ن ور�ي �ة �ة ار�ي سش مس�ة
Thüringer Staatskanzlei 

رن  �ي م�ي ��ة ال�ة ا مكا�ن ا�ي صن �ة ل�ة س�ي �ن �ة ال�ة �ؤ  ه�ي
Regierungsstraße 73 // 99084 Erfurt 

03 61 - 5 73 21 11 52  : �ن  الها�ة
R1B4_PF@tsk.thueringen.de  : �ي رو�ن لك�ة د ال�إ ر�ي  ال�ج
antidiskriminierungsstelle.  : �ة ر�ن �ة �ن ال�إ

de/SharedDocs/Akteure/

DE/TSK_Koord_ADfragen.

html

ــكال  سش و ال�ؤ ــ�ن اؤ �ي ــداء الع�ن ــ�ي �ــال�ت ال�ع�ة �ن
ــ�ي  �ن م�ي ال�ي و  اؤ صــري  الع�ن ــ�ن  للع�ن ــرى  �ن ال�ؤ
ــدات  هد�ي ال�ة و  اؤ �ة  للســام�ي المعــادي  و  اؤ
:ezra مركرن صــال �ج ــك ال��ة مك�ن ، �ي ــرهة ط�ي ال�ن

ل�  ورهة اإ م مسش د�ي �ة ezra – مركرن �ة

صري  �ي والع�ن �ن م�ي �ن ال�ي �ن م�ن الع�ن رر�ي صن الم�ة
�ن عن �ن ور�ي �ي �ة �ة �ن  والمعادي للسام�ي

 Juri-Gagarin-Ring 96 / 98 // 99084 Erfurt 

03 61 - 21 86 51 33  : �ن  الها�ة
info@ezra.de : �ي رو�ن لك�ة د ال�إ ر�ي  ال�ج

ezra.de   : �ة ر�ن �ة �ن ال�إ

�ن كا�ة ال�ة

ك  و�ة ��ة اء والمعارف. كلما علم�ة �ج صد�ة ل� ال�ؤ ه المعلومات اإ ر هدن مر�ي ا �ة صنً �ي � اؤ ر�ج �ي
ك. و�ة اع ع�ن ��ة ك الد�ن سهل عل�ي ل، كان م�ن ال�ؤ صن �ن كل اؤ سش �ج

�ة ل�ي ص�ي �ن معلومات �ة
ام�ة �ة وء وال�إ ل�ة ع�ن ��ة الل�ج س�ؤ لل�ؤ

ل�ة  �ة مس�ج مع�ي ، �ج �ن عن �ن ور�ي �ي �ة �ن �ن �ي �ؤ لس الل��ج م�ج
Flüchtlingsrat Thüringen e. V. 

�ي  �ن �ن �ي �ؤ اق العمل لل��ج �ن “BLEIBdran„ - اآ

وء  �ي الل�ج ك�ة دمحج �ال�ج �ج �ن – سش عن �ن ور�ي �ة
�ن عن �ن ور�ي �ي �ة �ن IvAF �ن �ي �ؤ  والل��ج

 Schillerstr. 44 // 99096 Erfurt 

0361 - 51 80 51-26   : �ن  الها�ة
beratung@  : �ي رو�ن لك�ة د ال�إ ر�ي  ال�ج

fluechtlingsrat-thr.de 

ورهة  م المسش د�ي �ة رهة عام�ة عل� مراكرن �ة طن �ن
ع: �ي المو�ة  �ن

thueringen.de/th10/ab/beratung/ 

migrationsdienste/

ون العمل  ا�ن ل�ة ع�ن �ة س�ؤ لل�ؤ
�ة  مع�ي ، �ج �ن عن �ن ور�ي �ي �ة �ة �ن �ي �ج در�ي سس�ة DGB ال�ة موؤ

ل�ة  مس�ج

DGB-Bildungswerk Thüringen e. V. 

„Faire Integration“ 

Schillerstr. 44 // 99096 Erfurt 

03 61 - 2 17 27 16   : �ن  الها�ة
faire-integration@  : �ي رو�ن لك�ة د ال�إ ر�ي  ال�ج

dgb-bwt.de 

�ن عن �ن ور�ي �ي �ة رن �ن �ي م�ي ��ة ال�ة مكا�ن
رن  �ي م�ي ��ة ال�ة �ن لمكا�ن عن �ن ور�ي ك�ة �ة �ج عمل سش �ة

ل  �ة ورهة مس�ة م مسش د�ي �ة thadine لصالح مركرن �ة

 . رن �ي م�ي ��ة ال�ة وع مكا�ن  �ول موصن
 : �ة س�ي �ي ��ة الر�ؤ د م�ن المعلومات عل� الص�ن �ي  مرن

thadine.de 
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: �ة مل�وطن
 .TMBJS ي ًرا ع�ن راؤ �ي ع�ج ور �ة سش كل الم�ن سش ل� �ي

وى. ات الم��ة ا�ن �ي ول ع�ن �ج روع [CoRa] هو المسوؤ المسش

: �ا�ر ع�ض
Flüchtlingsrat Thüringen e. V.

[CoRa] مشروع
Schillerstraße 44 // 99096 Erfurt 

fluechtlingsrat-thr.de

ProAsyl ة� �اد�ي ط�ة ال��ة �ي الرا�ج و �ن عصن

ك: �ض �ج
 Sparkasse Mittelthüringen

IBAN DE98 8205 1000 0163 0262 70

BIC HELADEF1WEM

�ة  �ي �ج در�ي سس�ة DGB ال�ة عاون لموؤ روع [CoRa] هو �ة مسش
�ي  �ن �ن �ي �ؤ لس الل��ج ل�ة ولم�ج �ة مس�ج مع�ي ، �ج �ن عن �ن ور�ي �ي �ة �ن

. ل�ة �ة مس�ج مع�ي ، �ج �ن عن �ن ور�ي �ة

م: صم�ي ال�ة
Andreas Bauermeister, Weimar

لاف: �ورهة العض
Benjamin Kahlmeyer 

(Die Unsichtbaren) � �ن �ي �ي �ن �ي „الم�ن �ة ا�ؤ لم الو�ش �ي م�ن ال�ن

: ل م�ض مو�ي �ة �ج

https://www.fluechtlingsrat-thr.de
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