
 الوصول إلى ألمانيا: معلومات عامة لطالبي اللجوء السياسي 

"الخطوات األولى في  تحت مسمى: نبذة إجماليةأصدرت  اإلذاعة األلمانية "الدويتشيه فيلي" على صفحتها الرئيسية 

     . ألمانيا"

  .  ARDالـ وهناك عرض مماثل تقدمة قناة 

 عرض معلوماتي عام مماثل بلغات مختلفة. على توفير  Telekom الـ  هئية االتصاالت األلمانيةعملت و

 للحياة في ألمانيا  اسداء التوجيهات في لألجئني  األوليةمساعدة ال "دليل الالجئين"ويقدم 

 لنقابة المحامين األلمان.  "مختصرة عبارة عن سؤال وجواب"نبذة سير اجراءات اللجوء هناك وحول 

يتضمن نصائح وإرشادات لجلسة االستماع لدى الدائرة  "ا لألجئينيفيلماً معلومات"" اللجوء في ألمانيا"ويجد المرء لدى 

 .   (BAMF)االتحادية لشؤون الالجئين والهجرة 

في  منشورات تتضمن معلومات عن جلسة االستماع في اجراءات اللجوءوتقدم أيضاً رابطة المعلومات عن اللجوء والهجرة 

 . (PDF)صورة ملف 

 . (PDF)في صورة ملف  بفتح حساب جاري هناإرشادات عملية للقيام 

  . لألجئين معلومات ألسعار وتعريفة الهاتف المحمولقامت مؤسسة فحص البضائع بجمع 

لهم في طيين، وتقدم قائمة بمراكز اإللتقاء اولقدم معلومات تفصيلية حول حق اللجوء للمثيليات والت ينيالالجئين المثلصفحة 

 ذا الشأن الخاص بالمثليين.روابط مساعدة في ه ل والية وتقدمك

على المشاكل مع مكاتب  يجب التغلب لالجئين"معلومات  –"هكذا تسجل طفلك المولود حديثاً  صفحة المعلوماتمن خالل 

 التسجيل أثناء التسجيل للمولود حديثاً.  

 

 المساعدة أثناء الترجمة وأثناء تعلم اللغة األلمانية

 ول المساعدة في تعلم اللغة األلمانية.ية حإجمالنبذة صفحتة الرئيسية على  معهد جوتهيقدم 

 . (PDF)مجاناً في صورة  عربي-األلمانيقاموسها من حت دار نشر ألنغينشاين فصوالً طر

،  www.babadada.comمساعدات لترجمة المصطلحات األساسية تجدها على سبيل المثال على الصفحة التالية: 

 اللغات.  اً منويتضمن هذا الموقع موضوعات مختلفة وبعض

ناسبة تلفة، مالعربي صوراً كثيرة للمصطلحات األساسية من مجاالت مخ -لمجتمع الصداقة األلماني القاموس المصورويقدم 

 ترجمتها. يعمل القاموس على للطفل و

  .بتعلم اللغة األلمانية ةخاصبوابة إلكترونية نشرت اإلذاعة األلمانية "الدويتشه فيلي" 

أونالين ذات مستواى منخفض يتناسب أيضاً لتعلم القراءة والكتابة  لتعليم اللغة األلمانية منشورة على اليوتيوب دورةوهناك 

  ومقسم إلى دورس مختلفة.   

الصوتية، باإلضافة إلى ذلك تُرجمت المحتويات المنطوقة كتابة إلى  بعض دورس اللغة األلمانية "أهال وسهالً"لدى مشروع 

 . العربيةلغات عديدة، ومن بين تلك اللغات 

http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF/s-32484
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF/s-32484
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF/s-32484
http://www.ard.de/home/ard/guide-for-refugees-wegweiser-fuer-fluechtlinge/Information_in_Arabic/2214420/index.html
https://refugees.telekom.de/ar/
http://www.refugeeguide.de/ar/
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Arbeitshilfen/150910_Wie_l%C3%A4uft_ein_Asylverfahren_ab_%C3%9Cberblickstext_Arabisch.pdf
http://www.asylindeutschland.de/ar/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85/
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/infoblatt_anhoerung/Arab_final.pdf
http://www.konto.org/download/merkblatt-basiskonto-asylbewerber-arabisch.pdf
https://www.test.de/filestore/4939506_Finanztest_12_2015_Fl%c3%bcchtlinge_Merkblatt_arabisch.pdf?path=/protected/77/26/b3bd37e5-a57b-4bfe-b952-ee42fc1c8207-protectedfile.pdf
http://www.queer-refugees.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Info-Flyer/Kopiervorlage_Geburtsurkunde_Arabisch.pdf
https://www.goethe.de/ar/spr/flu.html
http://de.langenscheidt.com/doc/arabisch-deutsch-sprachfuehrer.pdf
http://www.babadada.com/
http://dafg.eu/de/links/bildwoerterbuch/
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/s-9106
https://www.youtube.com/watch?v=mAN5rRSvtKE&list=PLLtKK1cMWOZN9ejrK1z1-H2lORpzvgoyu&index=1
http://www.welcomegrooves.de/
http://www.welcomegrooves.de/wp-content/uploads/2015/10/welcomegrooves_DE-ARABISCH.pdf


 مدخل للتعليم والعمل

 . نعروض التعليم المنشورة على اإلنترنت المتعلقة بالالجئيطيبة عن نبذة الرقمي  يقدم منتدى الجامعات

 قاعدة أساسية للعلماء من الالجئين )باللغة اإلنجليزية(.  فرصة للعلمتعد بوابة 

بفضل التبرعات يمكن لالجئين الدراسة فيها ه حيث إنمخصصة لألجئين، للدراسة عبر اإلنترنت جامعة  جامعة كيرون

 )باللغة اإلنجليزية(.

د في بعض البال إمكانيات الدراسة والمنح للسوريينتقدم رؤية شاملة عن  Jusoorالمنظمة السورية المعروفة باسم يوسور 

 ألمانيا. في وبصفة خاصة 

الكفاءة والصالحية الجامعات، ويقوم هذا االختبار بفحص  من يعد واحداً من االحتبارات المعترف بها في كثير ASختبار ا

 ي ألمانيا أو مواصلتها. للدراسة داخل الجامعة، ويمكن لهذا االختبار أن يساعد في استئناف الدراسة ف

 

 مباشرةاالتصال بمبادرات الالجئين 

أثناء قضاء المصالح لدى السلطات، والتي تقدم دورات هم هناك مبادرات كثيرة منتشرة لمساعدة الالجئين، تلك التي تساعد

تقديم وساطة للحصول المساعدة في  ، وتعمل على تنظيم أنشطة لقضاء وقت الفراغ أوتطوعيتعليم اللغة األلمانية بشكل 

   على مساكن لألجئين. 

، www.proasyl.de/mitmachen مبادرة تجدها على العنوان التالي: 700تتضمن على ما يزيد  شاملةخريطة وهناك 

 . المبادرات ويمكنك أن تتواصل معها وعبر هذا الموقع تجد صفحات أنترنت لتلك

 

 إمكانيات االستشارة

االستشارة لشباب الالجئين )في  jmd2startموقع في إطار المشروع المعروف باسم  24في  مكتب هجرة الشبابيقدم 

 عاماً(. وفيه تجد أيضاً خريطة بجميع المراكز المختصة بهذا األمر.  27حتى  12المرحلة العمرية من 

 

 الرعاية الصحية

ه لو كان عليك كطالب لجوء سياسي أن تذهب للطبيب. ولزيارة الطبيب هناك ماذا يجب عليك فعل فيديو توضحييشرح لك 

 ا.باصداره معجم تفسير العبارات الشائعة لألجئين، قام االساسية تعرف بورقة جوجل مساعدة لترجمة المصطلحات

 ملزمةاصدار  لمالزم الفحص وما يشابهها بلغات متعددة، وفي هذا الموقع تم  ترجمات هناك  tipdoc.deوتحت موقع 

يسهل عليه الحوار مع الطبيب يمكن أن يأخذها المرء معه أثناء زيارة الطبيب، حتى  (PDF)خاصة في صورة ملف  صحية

  وتشخيص المرض. 

 مجلة صناعة الدواء. أصدرته  (PDF)مجسم في صورة  استبيان ألماني/عربيهناك 

أما بخصوص الناس الذين ليس لديهم أوراق، من ذلك على سبيل المثال الالجئين بدون وضع إقامة، فسوف يحصلون في 

دة سريعة وعاجلة ومجانية وال تشابها إية عواقب على مساع "مكاتب المساعدة الطبية"المدن األلمانية في يُعرف بـ 

 نبذة شاملة حول مراكز هذه المكاتب. هنابيوقراطية، وستجد 

 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/hochschulforum-digitalisierung/digital-education-tools-refugees-arabic
https://home.uni-leipzig.de/~chanceforscience/index.php/
https://kiron.ngo/about
https://kiron.ngo/about
http://jusoorsyria.com/scholarships-for-syrian-students-and-refugees/
https://refugees.testas.de/ar/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc6TdvfelKuY.kUvriXoSREXw&usp=sharing
https://www.proasyl.de/mitmachen
http://www.jugendmigrationsdienste.de/ar/
http://www.videoboost.de/content/fluechtlinge-erklaervideo/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H2b1vFHTM5PDXu7bAVJqw9giF8Tyn7bLcw9WqgIq3Rs/htmlview?usp=sharing&sle=true
http://www.refugeephrasebook.de/ar/
http://www.medi-bild.de/pdf/asyl/Gesundheitsheft_Asyl.pdf
http://www.medi-bild.de/pdf/asyl/Gesundheitsheft_Asyl.pdf
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/fileadmin/pdf/Fragebogen_PZ_43_2015.pdf
http://medibueros.m-bient.com/
http://medibueros.m-bient.com/standorte.html


 سكنفي الحصول على التوسط 

السكن الجماعي، ولهذه  بمساعدة الالجئين في الحصول على الغرف الخالية داخل "مرحباً بالالجنئين"تتوسط مبادرة 

  .  ياإسبانو السويدو هولنداو بولنداو البرتغالو اليونانو النمساالمبادرة فروع أيضا في 

 

 العروضة اإلعالمية لألجئين

لكل ما  يومياً  اللغة العربيةإلى حالياً  نبذة إجماليةترجمة تم في ألمانيا، حيث ي ةخبارياإلبرامج الأهم تعد النشرة اإلخبارية من 

  . وراهن هو مستجد

 .باللغة العربيةض التقارير والبرامج اإلخبارية. ويتعلق األمر هنا بالمعروا من بترجمة بعض ZDFوتقوم قناة 

تسمع  يومياً برامج إخبارية مخصصة لألجئين في ألمانيا باللغة العربية واإلنجليزية، ويمكنك أن "ردايو الالجئين"ويقدم 

 . 23:55)و 11:55)من يوم األثنين حتى الجمعة من الساعة:  DRNأو على سبيل المثال لدى قناة  مباشرذلك 

، وفيه تُقدم البرنامج التليفزيوني مرحباً  18دائماً كل يوم جمعة في تمام الساعة  n-tvوتذيع القناة التليفزيونية اإلخبارية 

 ياة في ألمانيا. بعض المعلومات العملية المتعلقة بالح

 .لغة العربيةبالنشر بعض مواده أيضاً ، قام ببرنامج مرتبط بالفأر دوليلألطفال بصفة خاصة: موجه برنامح وهناك 

 . الفيسبوكباللغة العربية ويمكن متابعتها أيضاً على  لألجئين SWRقناة أخبار وتتوافر 

 . باللغة العربيةبوابة معلومات إلكترونية لبرامج تسلية وتقارير إخبارية  WDRfor Youمع برنامج   WDRوتقدم قناة الـ 

 

 مساعدة الناس أثناء هربهم إلى أوروبا

ن هناك أفراد من العائلة أو األصدقاء ال يزالون في طريقهم للهروب أو يواجهون بعضاً من المشاكل، تقدم كل من في حالة أ

w2eu.info  بلغات مختلفة( وكذلك الـ(Index-ELENA  في صورة )التفصيلي للغاية((PDF)  والـمجلس األوروبي

   نبذة جيدة حول إمكانيات التواصل المساعدة داخل الدول األوروبية المختلفة )باللغة اإلنجليزية(. لألجئين والمنفين

 Alarmphone von Watchمبادرة  األزمات البحرية أثناء الهرب عبر البحر األبيض المتوسط تساعدحدوث في حاالت 

The Med  .)في تقديم معلومات بلغات مختلفة كثيرة )أسفل الصفحة   

، هذا "دليل الترحيب" باللغة اإلنجليزية واللغة العربية واللغة الداريةخاصة للقادمين إلى اليونان بصفة  W2EUونشرت 

     .  مراكز المساعدات األولية لك الدليل يقدم

يمكنها أن تساعد الالجئين في إيجاد ذويهم الذين ، تتوالها جمعية الصليب والهالل األحمر التي، Trace the Faceة مبادرو

 فقدهم أثناء الهرب.  تم 

http://www.fluechtlinge-willkommen.de/ar/
http://www.fluechtlinge-willkommen.at/
http://refugees-welcome.gr/
http://refugees-welcome.pt/
http://refugees-welcome.pl/
http://www.vluchtelingen-welkom.nl/
http://refugees-welcome.se/
http://refugiados-bienvenidos.es/
http://www.tagesschau.de/inland/tagesschau-englisch-arabisch-101.html
http://www.tagesschau.de/100s/arabisch/
http://www.zdf.de/zdf/zdfarabic-zdfenglish-mobiles-angebot-fuer-fluechtlinge-41314154.html
http://arabic.zdf.de/ar
http://www1.wdr.de/radio/funkhauseuropa/programm/refugee-radio/index.html
http://www1.wdr.de/radio/funkhauseuropa/programm/refugee-radio/deutsch/index.html
https://www.ndr.de/infospezial/Nachrichten-fuer-Fluechtlinge-Refugee-Radio,refugeeradio102.html
http://www.n-tv.de/marhaba/
http://www.wdrmaus.de/extras/maus_international.php5
http://www.wdrmaus.de/extras/maus_international/arabisch.php5
http://www.swr.de/refugees
https://www.facebook.com/SWR-news-for-refugees-153490804438/
http://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/
http://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/arabisch/index.html
http://www.w2eu.info/contacts.en.html
http://www.w2eu.info/contacts.en.html
http://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/05/ELENA-Index-latest-update-May-2016.pdf
http://www.ecre.org/
http://www.ecre.org/
http://www.ecre.org/
http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12
http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12
http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12
http://www.w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html
https://familylinks.icrc.org/europe/ar/Pages/home.aspx

