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مرح ًبا بك يف شفيبش جموند

يسعدين أن أرحب بك يف مدينتنا بصفتك مواط ًنا جديدًا وأنا عىل يقني من شعورك وكأنك يف بلدك رسي ًعا .لتيسري
الخطوات األوىل يف مدينتك الجديدة ،قمنا بإعداد دليل إرشادي من شأنه تقديم املساعدة بخصوص أهم االستفسارات
والحياة يف شفيبش جموند .كام نلقي الضوء عىل بعض الخصوصيات يف مدينتا وإقليمنا بادن-فريمتربج .يف حالة وجود
استفسارات ميكن إلدارة املدينة مساعدتك بشأنها ،ميكنك التواصل مع العاملني يف دائرة شؤون املهاجرين وشؤون اللجوء
وإجراءات التأشريات ودعوات الزيارات (الصيغة املخترصة( :دائرة شؤون األجانب).
ويف هذا الصدد :ميكنك إلقاء نظرة عامة عىل موطنك الجديد من خالل جولة سياحية باملدينة يسعدين أن أدعوك للقيام
بها .عند التسجيل يف مكتب خدمات املواطنني أو دائرة شؤون األجانب أو املكتب اإلقليمي ،ميكنك الحصول عىل شهادة
لهذا الشأن.
أمتنى لك بداية جيدة ووقتًا سعيدًا يف شفيبش جموند

عمدة املدينة

اإلقامة يف أملانيا

إذن اإلقامة

اإلقامة يف أملانيا

إذن اإلقامة له فرتة زمنية محددة .يتم إصداره لألشخاص:

املصدر :دائرة الهجرة والالجئني www.bamf.de

•  الذين يرغبون يف تلقي برامج تدريبية
•  الذين يرغبون يف العمل يف أملانيا
•  الذين بإمكانهم البقاء يف أملانيا بسبب أسباب تتعلق بالقوانني
الدولية أو أسباب إنسانية أو سياسية
•  الذين يهاجرون إىل أملانيا انطالقًا من أسباب عائلية
•  األجانب والذين من ضمن الرعاية األملان السابقني ويرغبون
يف العودة إىل أملانيا
•  الذين لديهم الحق يف اإلقامة طويلة األجل يف دولة أخرى
عضو يف االتحاد األورويب

عند الرغبة يف نقل مركز حياتك إىل أملانيا أو االنتقال إىل أملانيا
بالفعل ،فمن الرضورة مبكان معرفة لوائح اإلقامة.

ميكن متديد فرتة إذن اإلقامة .ويف هذا الصدد ،تتم مراعاة مدى
مشاركة الشخص بصورة منتظمة يف الدورة املخصصة لالندماج
وتعلم اللغة األملانية.
جدير بالذكر ،أنه مسموح يف أملانيا لألجانب من دولة أخرى
(دول خارج االتحاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية
وسويرسا) بالعمل (انظر  Arbeitserlaubnisأيضً ا) فقط يف
حالة ذكر ذلك األمر يف إذن اإلقامة .وبصورة عامة ،ترسي حرية
انتقال العاملة عىل مواطني االتحاد األورويب واملنطقة االقتصادية
األوروبية وكذلك سويرسا.

ترتبط الرشوط العامة إلقامتك يف أملانيا مبا إذا كنت مواط ًنا تاب ًعا
لالتحاد األورويب ( )EUأو املنطقة االقتصادية األوروبية ()EWR
أو مواط ًنا يحمل الجنسية السويرسية ينتمي إىل دولة أخرى أو
مهاج ًرا لديه جذور أملانية.
وإذا مل تكن مواط ًنا تاب ًعا إلحدى الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب أو املنطقة االقتصادية األوروبية ( )EWRأو مواط ًنا
يحمل الجنسية السويرسية وتود يف البقاء يف أملانيا بصورة دامئة،
فأنت بحاجة إىل إذن إقامة وهو ما يطلق عليه ترصيح اإلقامة.
وبجانب تأشرية الدخول ثم اإلقامة طويلة األجل يف األرايض
األملانية ،فإن هناك ثالثة تصاريح إقامة:
•  إذن اإلقامة
•  إذن اإلقامة الدامئة
•  إذن اإلقامة طويلة األجل يف االتحاد األورويب.

اإلقامة يف أملانيا

البطاقة الزرقاء لالتحاد األورويب

إذن اإلقامة الدامئة

إذن اإلقامة طويلة األجل يف االتحاد
األورويب

البطاقة الزرقاء لالتحاد األورويب هي ترصيح إقامة محدد بأربع
سنوات عند إصداره ألول مرة وميكن ملواطني دولة أخرى ممن
لديهم شهادة جامعية أو مؤهل مامثل الحصول عليه ملواصلة
العمل املناسب ملؤهالتهم .وهناك رشط إضايف أال وهو إثبات
عقد العمل الذي يتم مبوجبه الحصول عىل الحد األدىن للدخل
السنوي املتمثل يف ثلثي املعامل السنوي الحتساب اشرتاكات
التأمني االجتامعي يف مستحقات التقاعد العامة (47600 :2014
يورو) .وبالنسبة للوظائف التي هناك احتياج خاص إليها داخل
أملانيا ،يتم تخفيض حد الدخل إىل  52باملائة من معامل احتساب
اشرتاكات التأمني االجتامعي ( 37128 :2014يورو).

إذن اإلقامة الدامئة غري محدد املدة .ميكن من خالله مبارش
العمل يف أملانيا.

إذن اإلقامة طويلة األجل يف االتحاد األورويب هو ترصيح إقامة
غري محدد املدة يتيح الحصول عىل فرصة عمل.

وللحصول عىل إذن إقامة دامئة ،يتعني عادة وجود إذن إقامة
صادر منذ خمس سنوات وكذلك استيفاء الرشوط األخرى .ومن
يود طلب إذن اإلقامة الدامئة ،يتعني عليه عىل سبيل املثال
تأمني سبل معيشته ومعيشة أفراد أرسته بنفسه وامتالك معرفة
كافية باللغة األملانية وعدم وجود أي سوابق جنائية .ويف حاالت
محددة ،ميكن إصدار إذن إقامة دامئة دون رشوط زمنية ،عىل
سبيل املثال للمهاجرين الذين لديهم مهارات خاصة.

تعتمد رشوط إصداره بصورة كبرية عىل رشوط إذن اإلقامة
الدامئة .وبخالف األذونات األخرى ،فإنه يتيح الحصول عىل إذن
باإلقامة طويلة األجل يف االتحاد األورويب وبالتنقل داخل االتحاد
األورويب حيث يكون لديك الحق يف إصدار ترصيح إقامة غري
محدد املدة يف الدول األعضاء األخرى .يتم استبعاد إصدار كال
ترصيحي اإلقامة غري املحددين يف نفس الوقت لشخص واحد.
كام أنه من املحتمل أال يتم الحصول عىل إذن باإلقامة طويلة
األجل يف االتحاد األورويب بالنسبة للمهاجرين الذين لديهم وضع
قانوين خاص يف أملانيا ،عىل سبيل املثال أولئك الذين يتم منحهم
صفة الالجئني.

بإمكان ،حامل البطاقة الزرقاء الخاصة باالتحاد األورويب والذي
يبارش عمالً يتطلب مهارات خاصة لفرتة تزيد عن  33شه ًرا
واستطاع إثبات االشرتاكات (اإللزامية) يف تأمني التقاعد أو
خدمات مامثلة خالل هذه الفرتة ،الحصول عىل إذن إقامة دامئة
غري محددة .وعند التحقق من مستوى املعرفة اللغوية املطلوب
وهو ،B 1
(انظر اإلطار املرجعي لالتحاد األورويبhttps://europass. :
cedefop.europa.eu/de/resources/european-language ،)levels-cefrيتم إصدار إذن اإلقامة الدامئة بعد  21شه ًرا.

ميكن إثبات املعرفة الكافية باللغة األملانية واملطلوبة إلذن اإلقامة
الدامئة وإذن اإلقامة طويلة األجل يف االتحاد األورويب من خالل
عدة أمور منها املشاركة الناجحة يف دورات االندماج (انظر
 Sprach- und Integrationskurseأيضً ا).
ويف حالة عدم التأكد من ترصيح اإلقامة الذي يرسي عليك أو
إذن اإلقامة والعمل الذي لديك ،ميكن التوجه إىل دائرة شؤون
األجانب.

لن تتم مطالبة الزوج الذي لديه مرافق بالفعل أو مرافق يأيت
الحقًا بشهادة اإلملام باللغة األملانية .ويحق للزوج الذي يحمل
بطاقة االتحاد األورويب الزرقاء الحصول عىل فرصة عمل عىل
الفور.

االستشارات والدعم
املركز اإلقليمي الرشقي
„ 145/1بوخ شرتاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 68745 :
فاكس(07171) 30513 :
migration@diakonie-ostalbkreis.de

اإلقامة يف أملانيا

دورات اللغة واالندماج

الدورات اللغوية للبالغني

الدعم اللغوي لألطفال والشباب

الرشط الرضوري ليك تشعر يف بيئتك الجديدة وكأنك يف منزلك
هو القدرة عىل التواصل مع اآلخرين .ومن هذا املنطلق ،يتعني
أو ميكن لجميع املهاجرين املشاركة يف دورة االندماج.

تتكون دورة االندماج من دورة لغوية تتناول املوضوعات الهامة
يف الحياة اليومية ودورة توجيهية تتعرف من خاللها عىل التاريخ
والثقافة ونظام القيم يف املجتمع األملاين.

يحصل األطفال من سن  3إىل  6سنوات يف جميع رياض األطفال
داخل مدينة شفيبيش جموند عىل وسائل للتطوير اللغوي.
انظر أيضً ا Frühkindliche Erziehung

بالنسبة لدورة االندماج ،يتم فرض رسوم مخفضة قدرها 1,20
يورو للمحارضة الواحدة .ميكن للمشاركني الذين يحصلون عىل
إعانة البطالة ( IIانظر  Arbeitslosigkeitأيضً ا) طلب اإلعفاء
من الرسوم.

بإمكان األطفال والشباب يف سن الدراسة االلتحاق بفصول
اإلعداد.
انظر  Schule(n) in Schwäbisch Gmündأيضً ا

وهناك مزيد من الدعم حيث يتم تقديم الدورة اللغوية
„األملانية للعمل“ التي تحصل خاللها عىل معرفة لغوية تتعلق
بالعمل وكذلك عىل ملحة أولية عن سوق العمل من خالل
تدريبات عملية متتد لعدة أسابيع .والرشط الرضوري لذلك هو
إمتام دورة االندماج بنجاح.
تجدر اإلشارة ،إىل أنه يتم تقديم هذه الدورة باملجان.
للحصول عىل معلومات حول دورات االندماج ،ميكن زيارة املوقع
التايل:
http://www.gmuender-vhs.de/
http://www.kolping-bildungswerk.de/
كام يوجد عديد من الدورات التدريبية املتقدمة والدورات
اللغوية املكثفة التي عادة ما يتعني سداد تكلفتها.
كام ميكن العثور عىل اإلنرتنت عىل دورات للتعليم الذايت التي
تكون مجانية نسبيًا وذلك عىل كثري من املواقع منها www.
Deutschewelle.de

السكن يف شفيبيش جموند

البحث عن سكن
جودة السكن أمر ال جدال فيه بفضل املوقع املحوري ملدينة
شفيبيش جموند بالنسبة للعمل والتسوق والتعليم وكذلك
البيئة الطبيعية الخالبة التي تتمتع بها مع وجود أسباب الراحة
والرتفيه .وميكن الوصول إىل شتوتجارت يف حوايل  30دقيقة.
عند البحث عن شقة أو منزل يف شفيبيش جموند ،فهناك عديد
من االحتامالت املطروحة حيث ميكن العثور عىل العقارات
املناسبة التي ميكن رشاؤها أو تأجريها:
البحث عرب الصحف
تنرش كلتا الصحيفتني اليوميتني يف شفيبيش جموند  -صحيفة
„ “Remszeitungو“ - “Gmünder Tagespostعروض التأجري
أو الرشاء وذلك يف اإلصدار األسبوعي (يوم السبت من كل
أسبوع).
كام ميكن العثور عىل اإلعالنات يف الصحيفتني األسبوعيتني
املجانيتني „“Gmünder Wochenblattوكذلك „Gmünder
( “Anzeigerيوم األربعاء من كل األسبوع).
ويف حالة العثور عىل شقة أو منزل نال إعجابك ،يتعني يف الخطوة
التالية االتصال باملؤ ِّجر أو البائع .عادة يتم وضع أرقام الهواتف
أو عناوين الربيد اإللكرتوين داخل اإلعالن وبالتايل ،ميكن االتصال
مبارشة .وأحيانًا ،توجد رموز يف اإلعالن (أرقام رمزية أو حروف
رمزية) .بعد ذلك ،يتم التواصل عرب الصحيفة التي ترسل إليها
خطابًا تذكر فيه رقم الرمز املناسب.
البحث عرب اإلنرتنت
يتم يف الوقت الحايل نرش عديد من إعالنات السكن عرب اإلنرتنت.
وإذا كان اإلعالن عرب اإلنرتنت تاب ًعا ملكتب تأجري عقارات،
فستكون هناك عمولة مستحقة الدفع عند إبرام عقد اإليجار.
يجب أن يتم تحديد املواعيد واالستفسارات ومعاينة السكن
باملجان.
البحث عن طريق سمسار العقارات
ميكن أيضً ا البحث عن شقة أو منزل عن طريق سمسار عقارات
متخصص .عند إبرام عقد اإليجار أو الرشاء ،ستكون هناك رسوم
مستحقة .وبالنسبة لإليجار ،فإن ذلك يتضمن يف أغلب األحوال
إيجار شهرين باإلضافة إىل رضيبة القيمة املضافة ( .)19%مثال:
عند إبرام عقد إيجار عقار سكني تبلغ قيمة إيجاره الشهري
الثابت  500يورو ،ميكن للسمسار مطالبتك برسوم سمرسة
تصل إىل  1190يورو .عند رشاء عقار ،سترتاوح العمولة يف أغلب
األحوال من ثالثة إىل ستة باملائة من سعر الرشاء باإلضافة إىل
رضيبة القيمة املضافة.
ميكن الحصول عىل عناوين سامرسة العقارات املتخصصني من
خالل دليل النشاطات املختلفة أو عرب اإلنرتنت.

عقد اإليجار
البحث عن طريق سمسار العقارات
ميكن أيضً ا البحث عن شقة أو منزل عن طريق سمسار عقارات
متخصص .عند إبرام عقد اإليجار أو الرشاء ،ستكون هناك رسوم
مستحقة .وبالنسبة لإليجار ،فإن ذلك يتضمن يف أغلب األحوال
إيجار شهرين باإلضافة إىل رضيبة القيمة املضافة ( .)19%مثال:
عند إبرام عقد إيجار عقار سكني تبلغ قيمة إيجاره الشهري
الثابت  500يورو ،ميكن للسمسار مطالبتك برسوم سمرسة
تصل إىل  1190يورو .عند رشاء عقار ،سترتاوح العمولة يف أغلب
األحوال من ثالثة إىل ستة باملائة من سعر الرشاء باإلضافة إىل
رضيبة القيمة املضافة.
ميكن الحصول عىل عناوين سامرسة العقارات املتخصصني من
خالل دليل النشاطات املختلفة أو عرب اإلنرتنت.
البحث عرب الصحف
ميكن الحصول عىل معلومات حول األمور املتعلقة بالسكن
الخاص والشقق ذات امللكية الخاصة والتي لإليجار لدى املؤسسة
اإلسكانية وهي جمعية اإلسكان املتحدة يف جيموند ذ.م.م.
()VGW
/http://www.vgw.de
وكذلك عرب:
www.bauverein-gmuend.de
www.svg-eg.de
www.siedlungswerk.de/geschaeftsstelle/siedlungswerk-schwaebisch-gmuend.de
ميكن البحث خالل سوق العقارات التابع إلدارة مدينة شفيبيش
جيموند:
http://www.schwaebisch-gmuend.de/3599-Immobilienboerse.html

يحدد عقد اإليجار جميع التفاصيل املتعلقة برشوط اإليجار
وكذلك فهو ملزم بصورة قانونية بالنسبة إليك وإىل املؤ ِّجر .ولذا،
يتعني دامئًا إبرام عقد اإليجار كتابيًا وقراءته بالكامل قبل التوقيع
عليه .يتعني معرفة ما ييل بصفة خاصة:
 .1مبلغ اإليجار
 .2مبلغ التكاليف الجانبية/تكاليف التشغيل
 .3مبلغ التأمني
وكذلك يف حالة الرضورة:
(عند الوساطة عرب سمسار العقارات :عمولة السمسار)
 اإليجار التدريجي املحتمل (إيجار تتم زيادته بصورة منتظمة) مدة عقد اإليجار (محدد أم غري محدد بفرتة زمنية) االلتزامات املتعلقة بالصيانةبالنسبة لرقم  :1مبلغ اإليجار
ي حالة عدم التأكد من أن مبلغ اإليجار يتوافق مع دليل
اإليجارات يف شفيبش جيموند ،ميكنك مقارنته مع أسعار اإليجار
املألوفة يف املكانhttp://www.schwaebisch-gmuend. :
de/7239-Mietspiegel.html
بالنسبة لرقم  :2التكاليف الجانبية/تكاليف التشغيل
باإلضافة إىل سعر اإليجار (املسمى بـ „اإليجار الثابت“) ،يتعني
سداد تكاليف تشغيل املياه والتدفئة ورسوم الرصف الصحي.
وعادة ،يتم شهريًا سداد مبلغ محدد للتكاليف الجانبية مقد ًما
كدفعة مقدمة ويف نهاية السنة ،ستحصل عىل فاتورة حساب
 مع مراعاة االستخدام الفعيل  -يتم مبوجبها اسرتداد بعضاألموال أو دفع أموال أخرى .وللحصول عىل الكهرباء ،يتم إبرام
عقد بصورة مبارشة يف مقر الرشكة التي توفر الكهرباء .ويف
هذا الصدد ،توفر املرافق العامة يف شفيبش جيموند خدمة
االستشاراتhttps://www.stwgd.de/4993-Service.html :
بجانب مصاريف التشغيل الخاصة باملياه والتدفئة والرصف
الصحي ،يجوز للمؤ ِّجر فرض رسوم أخرى مثل رسوم الرضيبة
العقارية املحلية واملصعد والقائم عىل أعامل البيت والتأمينات
واإلضاءة الداخلية ،عىل املستأجر؛ لذا يجب ذكر ذلك يف عقد
اإليجار .وللتحقق من الرسوم التي يجوز للمؤ ِّجر فرضها عىل
املستأجر ،يُوىص بإلقاء نظرة عىل صفحة مؤسسة „Stiftung
Warentest“: http://www.test.de/Betriebskostenabrech/nung-So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0

السكن يف شفيبيش جموند

عقد اإليجار

التخلص من القاممة

القواعد األساسية للسكن

بالنسبة لرقم  :3التأمني
يف أملانيا ،يتعني عند إبرام عقد اإليجار سداد ما يسمى بـ
„الوديعة“ .وهي مبثابة ضامن يقدمه املستأجر للمؤ ِّجر بخصوص
متأخرات اإليجار أو التلفيات املحتملة .وينبغي للمؤ ِّجر توظيف
وديعة اإليجار هذه بفوائد .وعند إنهاء اإليجار وعدم وجود
تلفيات يف السكن أو فواتري مستحقة ،يتعني عىل املؤ ِّجر رصف
وديعة اإليجار مبا يف ذلك إيرادات الفوائد للمستأجر.

يف أملانيا ،يتم غال ًبا وضع قواعد التخلص من القاممة عن طريق
املقاطعة .يف حالة عدم التسجيل من خالل املؤجر ،يتعني عليك
التسجيل رسي ًعا يف الرشكة املوجودة يف رشق األلب املعنية بإدارة
املخلفات ذ.م.م .)GOA( .ويُحظر التخلص من القاممة بصورة
شخصية.

توجد يف أملانيا فرتات راحة رسمية من شأنها الحفاظ عىل وقت
النوم من الساعة  22حتى الساعة  .6كام يوجد نظام منزيل يتم
ذكره يف عقد اإليجار.

يجب أال تتخطى وديعة اإليجار إيجار ثالثة شهور (اإليجار
الثابت) بحد أقىص ويجب ذكر ذلك يف عقد اإليجار .ويجوز
سداد الوديعة عىل ثالثة أقساط .ويجب سداد القسط األول عند
بداية اإليجار ويتم سداد باقي األقساط يف الشهور التالية.
محرض التسليم
ويوجد أحيانًا بخالف عقد اإليجار ما يسمى بـ „محرض التسليم“.
وهذا يستلزم املحافظة عىل حالة السكن عند تسلميه .وقبل
التوقيع عىل مثل هذا املحرض ،يتعني االطالع عليه بالكامل
والتحقق يف الحال من صحة البيانات .وبالنسبة للتلفيات التي
مل يتم ذكرها يف املحرض ،ميكن للمؤجر الحقًا أن يجعلك مسؤوالً
عنها.

لتجنب وجود كميات كبرية من القاممة ،يتم فصل القاممة وهذا
ما يتم اتباعه يف أملانيا .ويف شفيبش جيموند ،يوجد صندوق
أزرق مخصص لألوراق والكارتون (يتم تسلميه من GOA
باملجان) وميكن الحصول عىل أكياس خاصة مخصصة للتخلص
من النفايات العضوية (مثل بقايا الفاكهة والخرضوات) من
مجلس املدينة أو املكاتب اإلقليمية أو دائرة شؤون األجانب أو
مراكز البيع التابعة لرشكة  GOAويتم وضع املواد األخرى التي
ميكن إعادة تدويرها مثل علب الكارتون الخاصة باملرشوبات
والعبوات املصنعة من األلومنيوم والعبوات البالستيكية داخل
الجوال األصفر .وينبغي التخلص من الزجاج واملخلفات الخاصة
(مثل الدهانات أو األدوية) بصورة منفصلة .وميكن الحصول عىل
مزيد من املعلومات حول مواعيد رفع القاممة وفصل القاممة
عند التسجيل لدى مكتب نصح املواطنني أو املكاتب اإلقليمية أو
دائرة شؤون األجانب.

رسوم املذياع
للحصول عىل معلومات حول رسوم املذياع ،ميكن زيارة املوقع
التايلhttp://www.rundfunkbeitrag.de/informationen/ :
buergerinnen_und_buerger/index_ger.html

Gesundheit/Ärzte

Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern
In Deutschland hat jedes Kind Anspruch auf elf Vorsorgeuntersuchungen, die von
den Krankenkassen bezahlt werden. Diese Untersuchungen, U1 bis J1 genannt, sind
in Baden-Württemberg sogar verpflichtend und dienen der Gesundheitsvorsorge
und Früherkennung von Krankheiten, die die normale körperliche, geistige, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes gefährden könnten. Das heißt, der Arzt
überprüft, ob sich das Kind altersgerecht entwickelt.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle U-Untersuchungen auf einen Blick.

Pflicht-Untersuchung

Alter des Kindes

Kosten

U1

direkt nach der Geburt
(Neugeborenen-Erstuntersuchung)

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U2

3. – 10. Lebenstag des Säuglings

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U3

4. – 6. Lebenswoche

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U4

3. – 4. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U5

6. – 7. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U6

10. – 12. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U7

21. – 24. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U7a

34. – 36. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U8

46. – 48. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

U9

60. – 64. Lebensmonat

Wird von der Krankenkasse bezahlt

J1

12. – 14. Lebensjahr

Wird von der Krankenkasse bezahlt

Empfohlene Untersuchung Alter des Kindes

Kosten

U10

7. – 8. Lebensjahr

Keine Kostenübernahme

U11

9. – 10. Lebensjahr

Keine Kostenübernahme

J2

16. – 17. Lebensjahr

Keine Kostenübernahme

Gesundheit/Ärzte

Ärzte/Ärztinnen Schwäbisch Gmünd
Diese Liste basiert auf einer Umfrage der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd.
Sie enthält nur Informationen derjenigen Ärzte, die den Fragebogen
beantwortet haben.
Weitere Ärzte finden Sie unter www.gelbeseiten.de › Ärzte › Schwäbisch Gmünd
Arzt/Ärztin

Adresse

Kontakt

Sprachen außer deutsch

Tatjana Bastian
Viktor Bastian

Heidenheimer Str. 12

Tel.: (07171) 86862
Fax: (07171) 8709577

russisch

Susanne Freitag
Jens Freitag

Moselstr. 1

Tel.: (07171) 81810

englisch, italienisch,

Dr.med. Ulrike Fuchs

Kornhausstr. 3

Tel.: (07171) 929670
Fax: (07171) 929671
www.dr-ulrike-fuchs.de

englisch, rumänisch,
französisch

Johannes Gantner

Paradiesstr. 25

Tel.: (07171) 30048
Fax: (07171) 30241

englisch, französisch

Dr. med. Thomas Hückmann

Ackergasse 9

Tel.: (07171) 2721
Fax: (07171) 939597

englisch, französisch,
kroatisch, spanisch

Dr.med. Axel Menden

Eutighoferstr. 24

Tel.: (07171) 30478
Fax: (07171) 62200

englisch

Dr. med. Mariora Opris

Königsturmstr. 6

Tel.: (07171) 39103
Fax: (07171) 944154

rumänisch, kroatisch

Dr. med. Klaus Riede

Mörikestr. 3

Tel.: (07171) 5859
Fax: (07171) 2171

englisch, spanisch

Dr.med. Hannelore Ritter

Marktplatz 10

Tel.: (07171) 929563
Fax: (07171) 929564
www.dr-med-ritter.de

englisch

Dr.med. Ursula Schmidt-Dogru Kamillenweg 5

Tel.: (07171) 9804293
Tel.: (07171) 9986936
Fax: (07171) 4048562

englisch, französisch, türkisch

Dr. med. Michael Scholze

Weilerstr. 22

Tel.: (07171) 989098

englisch

Dr. medic. D. Theodorescu
Dr. medic N. Theordorescu
Dr. Lippert

Antiberstr. 4

Tel.: (07171) 63532
Fax: (07171) 939408

englisch, französisch,
rumänisch, russisch, türkisch

1. Allgemeinmedizin

Gesundheit/Ärzte

Ärzte/Ärztinnen Schwäbisch Gmünd
Arzt/Ärztin

Adresse

Kontakt

Sprachen außer deutsch

2. Frauenärzte/Frauenheilkunde
Dr. med. Thomas Heigel

Weißensteiner Str. 40

Tel.: (07171) 30431
www.dr-heigel-praxis.de

englisch

Dr. med. Gabriela Mahler

Baldungstr. 17

Tel.: (07171) 2135
www.frauenaerztin-dr-mahler.de

englisch, französisch

Dr. Jan Stefan Pietruszka

Bocksgasse 17

Tel.: (07171) 68915
englisch, polnisch
Fax: (07171) 37567
www.frauenarztpraxis-gmuend.de

Dr. Abalghasem Resaei

Bocksgasse 38

Tel.: (07171) 929820
Fax: (07171) 929821
www.resaei.de

Dr. med. Brigitte Rothaupt

Kalter Markt 27

Tel.: (07171) 2434
englisch
Fax: (07171) 37947
www.frauenarztpraxis-rothaupt.de

Dr.med. Heike Thimm

Sebaldstr. 19

Tel.: (07171) 1046740
Fax: (07171) 939801
www.dr-thimm.com

arabisch, englisch, kurdisch,
persisch, türkisch

englisch, türkisch

3. Kinderheilkunde / Kinder- und Jugendmedizin und Kinder- und Jugendpsychotherapie
3.1. Kinderheilkunde
Dr. med. Hubert Lakner

Hintere Schmiedgasse 45

Tel.: (07171) 1835131
www.kinderarzt-lakner.de

englisch

Dr. med. Bernd Neukamm

Königsturmstr. 18

Tel.: (07171) 81819
Fax: (07171) 989605
www.dr-bernd-neukamm.de

englisch

Dr. med. Elisabeth SpenglerGräbner

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 5588
Fax: (07171) 30877
www.kinderaerztinnen-hdg.de

englisch, französisch, türkisch

Dr. med. Ute Bihler
3.2. Kinder und Jugendpsychotherapie
Dr. med. Jorinde Bär

Hauffstr. 3

Tel.: (07171) 186790
Fax: (07171) 18679-11
www.praxis-baer-gmuend.de

chinesisch, englisch,
französisch , polnisch

Dipl. Psych. Reinhild
Sporleder-Kirchner

Goethestr. 52

Tel.: (07171) 181151

englisch, französisch

Regina Wiedemann

Milchgässle 12

Tel.: (07171) 1044844
Fax: (07171) 1044844

englisch

Gesundheit/Ärzte

Ärzte/Ärztinnen Schwäbisch Gmünd
Arzt/Ärztin

Adresse

Kontakt

Sprachen außer deutsch

4. Chirurgie/Unfallchirurgie/Orthopädie
Hubert R. Buchstaller

Uferstr. 30

Tel.: (07171) 5266
Fax: (07171) 181864

englisch

Dr.med. Ralph Dalferth

Uferstr. 48

Tel.: (07171) 66367
Fax: (07171) 37898
www.orthopaedie-dr-dalferth.de

englisch, türkisch

Dr. med. Heribert Keller
Dr. med. M. Belser
Dr.med. H. Zehender

Oberbettringer Str. 1

Tel.: (07171) 1045980
Fax: (07171) 10459855
www.orthopaedie-gmuend.de

Keine Angabe

Dr.Carsten Kurock

Bocksgasse 2

Tel.: (07171) 61415
Fax: (07171) 929178
www.kurock-scriba.de

englisch französisch,
rumänisch, türkisch

Ledergasse 16-20

Tel.: (07171) 30848
Fax: (07171) 405994

englisch, italienisch, polnisch,
russisch

Dr. med. Ingo Buchsteiner

Hintere Schmiedgasse 3

Tel.: (07171) 5545
Fax: (07171) 929779

englisch, französisch, türkisch

Dr. med. Elmar Schmid

Hintere Schmiedgasse 3

Tel.: (07171) 5545
Fax: (07171) 929779
www.hnoschmid.de

englisch, französisch,
italienisch, russisch, spanisch,
türkisch

Kalter Markt 16

Tel.: (07171) 5311
Fax: (07171) 37956

englisch

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 1858770
Fax: (07171) 1858771

englisch

5. Augenheilkunde
Dr. med. Hans Pasler

6. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

7. Weitere Fachärzte
7.1. Urologie
Dr. med. Norbert Gildein

7.2. Nuklearmedizin/Radiologie
Dr. med. Steffen Winter

Gesundheit/Ärzte

Ärzte/Ärztinnen Schwäbisch Gmünd
Arzt/Ärztin

Adresse

Kontakt

Sprachen außer deutsch

Kalter Markt 31

Tel.: (07171) 5656
Fax: (07171) 929719
www.dr-kirchmeier.eu

englisch, französisch

Dr.med. Tanja Kaiser
Dr.med. Steffen Kaiser

Kornhausstr. 3

Tel.: (07171) 5788
Fax: (07171) 37782
www.kaiserkardio.de

englisch, französisch

Dr. med. Johannes-Marius
Diekmann

Im Spagen 9

Tel.: (07171) 76296
Fax: (07171) 77206

englisch, französisch

Ali Reza Asadollah

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 79664-4200

englisch, persisch, türkisch

Dipl. Psych. Elvira
Bär-Haußmann

Wilhelmstr. 44

Tel.: (07171) 182000

englisch

M.sc. Claudia Bub-Elbing

Steinäcker 10

Tel.: (07171) 928950
Fax: (07171) 69659

englisch

Prof. Dr. Ulrich Elbing

Steinäcker 10

Tel.: (07171) 928949
Fax: (07171) 69659

englisch

Dr. phil. Jan Glasenapp

Schwerzerallee 22

Tel.: (07171) 9979989
Fax: (07171) 9979988

englisch

Dr. med. P. Scheidt

Postgasse 5

Tel.: (07171) 931017

englisch

Dipl. Psych. Andrea
Schultheiß

Sebaldstr. 19

Tel.: (0151) 75006197
Keine Angabe
Fax: (07171) 8079347
www.psychotherapie-schultheiss.de

7.3. Neurologie
Dr.med. Jürgen Kirchmeier

7.4. Innere Medizin/Kardiologie

8. Psychiatrie/Psychotherapie

األطفال واألرسة

الرتبية يف املراحل املبكرة من الطفول
توضح جميع الدراسات مدى أهمية التواصل مع األطفال
اآلخرين بالنسبة إىل منو األطفال .يعمل هذا الدعم املقدم داخل
مؤسسات الرعاية يف املراحل املبكرة من الطفولة عىل تقوية
املهارات اللغوية لدى الصغار بصورة خاصة .ويرتبط كل من
اللغة والنجاح يف التعليم ببعضهام البعض بشدة .وبالتايل ،فإن
الرعاية املقدمة ما قبل الدراسة داخل إحدى مؤسسات الرعاية
هي أوىل الخطوة الجيدة لنجاح النمو الدرايس.
وإجامالً ،يوجد  50مؤسسة معنية بالرعاية النهارية باألطفال
( )Kitaتابعة للمدينة وغري تابعة للمدينة .ومن بينها ،توجد
مؤسسات رعاية ذات توجهات تربوية مختلفة (عىل سبيل
املثال رياض أطفال التي تقدم خدماتها يف مناطق محددة مثل
الغابات ورياض أطفال فالدورف ومونتيسوري) واملؤسسات التي
تقدم الرعاية طوال اليوم وكذلك املؤسسات التي تشمل مناطق
إقليمية متعددة ،فضالً عن جمعية الرعاية النهارية باألطفال
( PATEجمعية مسجلة).
يف هذا الصدد ،نحن نفرق بني األنواع التالية من الرعاية:
  .1مجموعة تخضع للمراقبة :لألطفال من سن  3سنوات حتى
دخول املدرسة ،مبعدل  6ساعات/يوم ًيا كحد أقىص
  .2أوقات العمل املمتدة :لألطفال من سن  3سنوات حتى
دخول املدرسة ،مبعدل  6إىل  7ساعات/يوم ًيا كحد أقىص
  .3الرعاية طوال اليوم :لألطفال من سن  3سنوات حتى دخول
املدرسة ،رعاية متواصلة تزيد عن  7ساعات مع وجود غداء
  .4أطفال بأعامر مختلفة :لألطفال من سن سنتني حتى دخول
املدرسة عادة ،من املمكن وجود خيارات/أنواع رعاية/أوقات
عمل مختلفة (انظر النقطة )3-1
  .5داخل الحضانة :لألطفال من سن  3سنوات ،من املمكن وجود
خيارات/أنواع رعاية/أوقات عمل مختلفة (انظر النقطة )1-3
  .6بخصوص الرعاية النهارية باألطفال :لألطفال من سن 14 - 0
سنة الذين تتم رعايتهم عن طريق فريق رعاية مدرب سواء
داخل املنزل أو يف مجموعات صغرية.

تجدر اإلشارة إىل وجود مؤسسات أخرى مثل روضة األطفال
للصم وروضة األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة املخصصة ُ
ذوي االحتياجات الخاصة املخصصة لألطفال املعاقني ذهن ًيا و/
أو جسديًا.

معلومات حول رياض األطفال املختلفة:
نسيق األمور املتعلقة باألماكن يف املؤسسات املعنية
بالرعاية النهارية لألطفال ()Kita
هاتف(07171) 603-4046 :
الربيدkita@schwaebisch-gmuend.de :
www.kita-gmuend.de

لرعاية املقدمة لألطفال ما قبل الدراسة مدفوعة الثمن غري أنه
ميكن طلب دعم لألرس محدودة الدخل.

األطفال واألرسة

اآلباء
مام ال شك فيه أن اآلباء هم أهم رشيك للمؤسسات املذكورة
سواء يف التعليم يف مراحل الطفولة املبكرة والتعليم املدريس .وال
يستقيم األمر دون التعاون واملشاركة من جانب الوالدين.
ويُنتظر من اآلباء
•  الذهاب إىل الفعاليات التي تنظمها املدرسة واملشاركة يف
لقاءات اآلباء أو اللقاءات الخاصة مبوضوعات محددة عىل سبيل
املثال،
•  وكذلك االشرتاك يف االحتفاالت واملهرجانات التي تنظمها
املدرسة،
•  وفضالً عن ذلك ،االستفسار من تلقاء أنفسهم عن مستوى
تطور أطفالهم لدى مسؤويل الرعاية واملعلمني.
يختار كل فصل ومجموعة من مجموعات رعاية األطفال ممثيل
اآلباء وبالتايل سيكون لدى كل مؤسسة ممثيل اآلباء بالكامل
حيث يتم توجيه االستفسارات واملقرتحات واالهتاممات إليهم.
ميكن الحصول عىل تفاصيل حول ممثيل اآلباء يف كل مدرسة أو
روضة أطفال معنية برعاية أطفالكم .ميكن الوصول إىل مجلس
اآلباء الكامل يف شفيبش جيموند من خالل املوقعwww.eltern-
.machen-stark.de

األشخاص املعنيون مبساعدة اآلباء ()EMU
فضالً عن ذلك ،يوجد األشخاص املعنيون مبساعدة اآلباء ()EMU
التابعون ملدارس تعليم البالغني .وهو عبارة مواطنني من ذوي
األصول املهاجرة وآباء آخرين يقدمون الدعم يف توضيح األمور
املتعلقة برياض األطفال واملدارس االبتدائية بصورة تطوعية.
ويقومون بتوضيح األمور والرتجمة لآلباء وكذلك مرافقتهم أو
يقدمون الدعم يف املناقشات يف املدارس أو رياض األطفال أو
لقاءات اآلباء أو يف املؤسسات االستشارية .ولقد التحق جميع
األعضاء يف  EMUبدورة تدريبية بخصوص املوضوعات املتعلقة
باملدارس االبتدائية أو رياض األطفال ،كام أنهم ملتزمون بالرسية
املهنية .جدير بالذكر أن الدعم املقدم من  EMUمجاين!
ميكن الحصول عىل معلومات من „مرييام هيب“ عىل الرقم
 07171/ 92515-41أو الربيد اإللكرتوين mhepp@gmuender-
 vhs.deأو التوجه مبارشة إىل مدرسة تعليم البالغني املوجودة يف
„ 15مونسرت بالتز“.
طلب إعانة مالية لألطفال
يتعني تقديم طلب اإلعانة املالية لألطفال يف صندوق شؤون
األرسة املوجود دامئًا يف وكالة العمل املختصة.
ميكن الحصول عىل معلومات عىل املوقع التايل:
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/FamilieundKinder/index.htm
طلب إعانة مالية للوالدين
ميكن الحصول عىل معلومات حول طلب إعانة مالية للوالدين
عىل املوقع التايل:
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fafamilienfoerderung/elterngeld.xml?ceid=100383
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النظام املدريس
يلتحق جميع األطفال يف أملانيا باملدارس من سن  6سنوات حتى
 18سنة (تعليم إجباري) .يختلف النظام املدريس من والية إىل
أخرى .يف بادن-فورمتبريج ،يعقب التعليم األسايس املكون من 4
سنوات (املدرسة االبتدائية) إما املرحلة الثانوية األوىل املكونة
من  6سنوات (املدرسة الثانوية املتخصصة أو املدرسة التكميلية
أو املدرسة املشرتكة) أو املرحلة الثانوية الثانية املكونة من 8
أو  9سنوات (املدرسة الثانوية أو املدرسة الثانوية املتخصصة
باإلضافة إىل مدرسة ثانوية مهنية ملدة  3سنوات).

والنظام املدريس مصمم بحيث ميكن التنقل بني أنواع املدارس
املختلفة عند توفر األداء املناسب .بعد انتهاء كل مرحلة دراسية،
يكون هناك مزيد من التواصل بشأن الدراسة .وهذا يعني أن
التالميذ الذين يلتحقون فيام بعد باملرحلة الثانوية األوىل املكونة
من ست سنوات بإمكانهم من خالل اتخاذ خطوات مرحلية
إجراء امتحان إمتام الدراسة الثانوية والدراسة الحقًا.
ويحق أليضً ا لألطفال ذوي اإلعاقة أو الذين لديهم احتياجات
تعليمية خاصة االلتحاق باملدرسة (تعليم إجباري) .كام ميكن
لهم االلتحاق باملدارس املذكورة أعاله (املدارس العادية) أو
املدارس املطورة ذوي االحتياجات الخاصة التي تلبي احتياجات
األطفال .ملزيد من التنسيق ،ميكنك االتصال بدائرة إدارة املدارس
الرسمية يف هذا الشأن.

الشهادة الثانوية

املرحلة الثانوية II

الثانوية املهنية
 3سنوات

املؤهل التعليمي املتوسط

املدرسة املشرتكة
 6سنوات

املرحلة األساسية

املدرسة االبتدائية
 4سنوات

املدرسة االبتدائية واملرحلة الثانوية  IIطاملا أنها متوفرة يف املدرسة املشرتكة يف
املكان املحدد

املرحلة الثانوية I

املدرسة الثانوي
من  8إىل   9سنوات

املدرسة الثانوية املتخصصة
 6سنوات

املدرسة التأهيلية/املدرسة العامة
من  6إىل   5سنوات

مدارس التعليم العام

املدارس املهنية

املدرسة والتدريب والدراسة

رعاية األطفال خالل وقت الدراسة

نظام التدريب يف أملانيا

•  تتوفر الرعاية طوال اليوم يف جميع أنواع املدارس بصورة
أساسية .ومع ذلك ،ال تقدم كل مدرسة مثل هذه الرعاية
لتالميذها.

فيام يتعلق بالوظائف التي تتطلب تدري ًبا ،يُشرتط الحصول عىل
املرحلة الثانوية األوىل (انظر  )Schulsystemيتم إجراء معظم
التدريبات داخل ما يُسمى بـ „نظام التدريب املزدوج“ .وهذا
يعني أن يتقدم املتدرب إىل إحدى املؤسسات للحصول عىل
مكان يف التدريب .جدير بالذكر أن الجزء األكرب من التأهيل
للمهن يتم داخل املؤسسة والجزء األصغر داخل املدرسة املهنية.
وبانتهاء فرتة التدريب ،يؤدي املتدرب حسب مهنته امتحانًا إما
أمام الغرفة التجارية والصناعية (انظر )www.ihk.de :أو أمام
غرفة الصناعة الحرفية ( .)www.hk.deفضالً عن ذلك ،توجد
مجموعة من التدريبات املدرسية (خاصة يف املجال الصحي).

•  كام يوجد العرض الخاص باملدرسة االبتدائية التي تقدم رعاية
إضافية .ومن خالل هذا العرض ،ميكن لجميع أطفال املدرسة
االبتدائية املشاركة من الساعة  07:00صبا ًحا حتى الساعة 14:00
بحد أقىص.
يتعني عىل التالميذ القادمني إىل أملانيا وغري قادرين عىل التحدث
باألملانية االلتحاق بفصول اإلعداد حيث يتعلمون اللغة األملانية
بصورة مكثفة.
بالنسبة للشباب الذين حصلوا يف بلدهم عىل مؤهل درايس
لكنهم أقل من  18سنة ويرغبون يف بدء برامج تدريبية،
سيلتحقون عادة بفصول اإلعداد املهنية باملدرسة املهنية.
انظر Anerkennung ausländischer Berufs- und
 Studienabschlüssenأيضً ا وكذلك Ausbildungssystem in
.Deutschland
املدارس الحكومية  -املدارس الخاصة
تلتحق النسبة األكرب من األطفال يف أملانيا باملدارس الحكومية.
ويتم االلتحاق بهذه املدارس باملجان .كام توجد املدارس الخاصة
التي تفرض رسوم دراسية.
مدرسة األطفال الرياضية KiSS
تعمل مدرسة األطفال الرياضية يف شفيبش جيموند عىل إتاحة
تدريب أسايس صحي ومتنوع يشمل أنواع الرياضات املختلفة
لألطفال من سن أربع سنوات حتى عرش سنوات.
تم تطبيق مفهوم املدارس الرياضية يف بادن-فريمتربج بالكامل
بنجاح منذ سنوات.
مدرسة األطفال الرياضية ليست مدرسة باملفهوم التقليدي لها
مبنى مستقل لكنها عبارة عن نظام تدريبي ذي جودة عالية.
تتمثل مهمة مدرسة األطفال الرياضية يف إضفاء البهجة عىل
األطفال يف التمرين والرياضة من خالل برامج رائعة مناسبة
للعمر و قامئة عىل الرياضة والتامرين.
ميكن االلتحاق باملدرسة الرياضية يف أي وقت رشيطة وجود
أماكن شاغرة!
وللحصول عىل معلومات تفصيلية حول النظام املدريس يف
شفيبش جموند ،ميكن زيارة املوقع التايلwww.schwaebisch- :
gmuend.de/bildung
هاتف07171-603-4010 :
الربيدschulen@schwaebisch-gmuend.de :
عند الرضورة :بيانات االتصال باملديرة التنفيذية للمدرسة
(السيدة شنيك-فوالند بعد التحدث مع السيد أرنولد)

الدراسة يف أملانيا
ينبغي ملن يريد الدراسة يف أملانيا أن تكون لديه مؤهالت
االلتحاق بالجامعة .واملقصود بذلك الثانوية العامة أو شهادة
تأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية التي ميكن الحصول
عليها من خالل امتحان يتم يف نهاية املرحلة الثانوية الثانية
(.)Schulsystem
وبفضل الحصول عىل الثانوية العامة ،ميكن الدراسة يف الجامعات
أو األكادمييات التي تجمع بني الدراسة والتطبيق العميل (النظام
املزدوج) أو املعاهد الفنية العالية.
وتتيح شهادة تأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية الدراسة
يف جميع املعاهد العليا بخالف الجامعات.
ميكن الحصول عىل معلومات تتعلق بالوسيلة املطلوبة لاللتحاق
بالدراسة وكيفية التقدم للحصول عىل مكان درايس والتخصصات
التي يتم تقدميها ،وذلك من خالل املوقع http://www.studis-
 online.deأو برامج أخرى .كام تقدم املعاهد العليا استشارات
فردية للطالب الجدد.
جدير بالذكر أنه يوجد مكتب دويل للطالب يف الجامعات
واملعاهد العليا وهو مخصص للمهتمني بالدراسة من خارج البالد.
والرشط الرضوري هو اجتياز اختبار اللغة األملانية باملستوى
( C1انظر اإلطار املرجعي لالتحاد األورويبhttps://europass. :
cedefop.europa.eu/de/resources/european-language.)levels-cefr
يف شفيبش جيموند ،يوجد املعهد العايل الرتبوي www.ph-
gmuend.de
واملعهد العايل للتصميم .www.hfg-gmuend.de

العمل والحياة املهنية

ترصيح العمل

اعتامد الدرجات العلمية واملؤهالت املهنية
الخارجية

مواطنو االتحاد األورويب
ميكن ملواطني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب دخول سوق
العمل يف أملانيا دون قيود („حرية انتقال العاملة“) .ويُستثنى
من ذلك مواطني الدولة الجديدة العضو يف االتحاد األورويب
وهي كرواتيا .يتعني عليك وجود ترصيح عمل يف االتحاد األورويب
للدخول إىل سوق العمل حتى يوليو  .2015وستبدأ يف مبارشة
عملك بعد الحصول عىل هذا الترصيح.

وبغض النظر عن جنسيتك ،فإن لك الحق يف إثبات الدرجات
العلمية واملؤهالت املهنية التي لديك مبا يعادلها من الدرجات
واملؤهالت يف أملانيا (قانون االعتامدات).

يتم الحصول عىل ترصيح العمل يف االتحاد األورويب ملدة عام إال
إذا تم تحديد عقد العمل بفرتة قصرية .وينتهي مع انتهاء عقد
العمل الذي تم إصدار الترصيح بشأنه.
انظر  Aufenthaltserlaubnisأيضً ا
حاالت خاصة
ترسي حرية انتقال العاملة أيضً ا عىل مواطني الدول األوروبية
األخرى التي لديها اتفاقيات خاصة مع االتحاد األورويب .ويتضمن
ذلك مواطني الرنويج وأيسلندا وليشتنشتاين.
مواطنون غري تابعني لالتحاد األورويب
مواطنو الدول غري األعضاء يف االتحاد األورويب بحاجة إىل إذن
إقامة للحصول عىل ترصيح عمل .Aufenthaltserlaubnis
تصدر دائرة شؤون األجانب بالتنسيق مع وكالة العمل املوافقة
عىل الحصول عىل وظيفة .ويتم إصدار ترصيح العمل حسب
وضع ومنو سوق العمل مع التحقق من الحالة املذكورة.

املهن املنظمة وغري املنظمة
يتم التمييز يف أملانيا بني املهن املنظمة وغري املنظمة .فيام
يتعلق باملهن املنظمة ،فإنه من الرضوري إجراء عملية االعتامد.
وتندرج تحت هذه املهن ،املهن التي يف املجال الصحي (األطباء
واملمرضون) واملهن يف املجال االجتامعي والرتبوي (املعلمون
ومسؤويل الرعاية واألطباء النفسيون ما إىل ذلك).
ميكن الحصول عىل معلومات تفصيلية عىل املوقع www.
.anerkennung-in-deutschland.de
بالنسبة للمهن غري املنظمة ،يساعد اعتامد الدرجات العلمية عىل
إدراك صاحب العمل الذي يحمل الجنسية األملانية املؤهالت
املهنية التي لديك.
ملعرفة الجهة التي تختص باعتامد املهن غري املنظمة الخاصة بك،
ميكن الرجوع إىل املوق ع �www.anerkennung-in-deutsch
.land.de
الدرجات العلمية
لتقييم الدرجات العلمية بخصوص دخول الحياة املهنية ،يتم
طلب ذلك من مركز التعليم األجنبي ( )ZABwww.zab.
 .deويف هذا املركز ،ستحصل عىل املعلومات الدقيقة املتعلقة
باملستندات التي يجب تقدميها عند تقييم درجاتك العلمية .نظ ًرا
لوجود رسوم عىل هذا التقييم ،يُنصح باستخدام املوقع www.
 anabin.deللتحقق مام إذا سيتم اعتامد دراستك األكادميية يف
بلدك كدراسة أكادميية يف أملانيا أم ال .وبعد ذلك ،سيكون هناك
امتحان فقط.
امليزات املمنوحة ملواطني االتحاد األورويب
ويف حالة عدم تطابق املؤهالت املهنية التي لديك يف جميع
املجاالت مع الدرجات العلمية يف أملانيا ،لديك اإلمكانية من
خالل ما يطلق عليه „إجراءات املواءمة“ تعويض املؤهالت
الناقصة.
الدعم يف اعتامد الدرجات العلمية
جمعية تقديم الخدمات للشباب املهاجرين„ „�IN VIA Jugend
“migrationsdienst
„ 2فرانتس كانر جاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف07171-64955 :
فاكس07171 182783 :
بريد إلكرتوينjmd.schw.gmuend@invia-drs.de :
www.invia-drs.de
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الدعم خالل البحث عن التدريب وفرص
العمل

دراسة التخصص املهني

تأسيس مرشوعات جديدة واالستقالل
الوظيفي

ومن أهم جهات االتصال املختصة بالبحث عن التدريب وفرص
العمل هي وكالة العمل .ميكن ملن يبحث عن تدريب وفرصة
عمل التسجيل هناك وتحديد موعد لالستشارات.

دراسة التخصص والتدريب املهني ال غنى عنهام يف أملانيا.
ومن األمور الرضورية لعديد من املهن الحصول عىل مزيد من
املؤهالت بعد التدريب .ميكن إجراء ذلك ،إن أمكن ،داخل
املؤسسة أو من خالل إجراءات التأهيل ودراسة التخصص .جهتا
االتصال:

يلعب أصحاب األعامل املستقلون دو ًرا ها ًما داخل املجتمع
األملاين .ومن يريد أن يجعل نفسه مستقالً ،يتعني عليه االستعداد
لذلك جيدًا وامتالك املصادر املالية الكافية.

وكالة العمل (مكتب العمل)
فرع شفيبش جموند
„ 18جوتس شرتاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 1044-0 :
فاكس(07171) 1044-240 :
بريد إلكرتوين SchwaebischGmuend@arbeits� :
agentur.de
يُتوقع وجود عديد من املبادرات الشخصية عند البحث عن
تدريب وفرصة عمل يف أملانيا .يتم اإلعالن عن فرص العمل يف
الصحف وعىل مواقع اإلنرتنت .كام تعلن الرشكات من خالل
صفحات اإلنرتنت عن فرص العمل والتدريب (الكلامت الرئيسية:
الوظائف والحياة املهنية).

صاحب العمل
•
وكالة العمل
•
مؤسسات دراسة التخصص (انظرhttp://www. :
•
schwaebisch-gmuend.de/4767-Erwachsenenbildung.
)html

مكاتب االستشارات
الغرفة الصناعية والتجارية يف رشق فرمتربج
 1شارع „لودفيج إرهارد شرتاىس“
 D-89520هايدينهايم
هاتف(07321) 324-0 :
فاكس(07321) 324-169 :
( www.ostwuerttemberg.ihk.deالكلمة األساسية:
تأسيس مرشوعات جديدة)
مركز اتصال „املرأة والعمل“ يف رشق فرمتربج
كارولني مورلوك
فرع إقليم غرب األلب
 41شارع „شتوتجارتر شرتاسه“
 73430ألن
هاتف(07361) 503-1761 :
فاكس(07361) 50358-1761 :
www.frau-beruf@ostalbkreis.de
تنبيه :من يُسمح له كمواطن أجنبي مبزاولة أنشطة تجارية
مستقلة ،فسيتم تنظيم ذلك من خالل قانون اإلقامة وقانون
حرية التنقل/االتحاد األورويب .وإذا كنت قاد ًما من دولة خارج
االتحاد األورويب ،فيتعني عليك معرفة كافة التفاصيل.

املدرسة والتدريب والدراسة

الحياة العملية وحقوق العمل

البطالة

غال ًبا ما تكون فرتة عمل الدوام الكامل  40ساعة أسبوع ًيا .غري أنه
مسموح مبوجب القانون بالعمل  48ساعة أسبوع ًيا .من الطبيعي
وجود ورديات يف العمل بالنسبة للمهن الفنية والحرفية ويف
القطاع الصحي والفنادق وتجارة التجزئة .وتتطلب بعض املهن
العمل يف العطلة األسبوعية.

ويف حالة إخطار العامل املوقع عىل عقد عمل غري محدد مبهلة
بالترسيح من العمل ،يتعني عليه فو ًرا التسجيل يف وكالة العمل.
ويتعني عىل العامل املوقع عىل عقد عمل محدد املهلة التسجيل
يف وكالة العمل قبل انتهاء عقد العمل بـ  3شهور.

كام ميكن العمل لبعض الوقت.
عقد العمل
يربم العامل عقد عمل مع صاحب العمل .ويتم يف هذا العقد
تحديد مجال العمل وساعات العمل ومواعيد العمل والعطالت
واألجر وقواعد احتساب العمل اإلضايف ومدة فرتة االختبار واملدة
الزمنية إلنهاء العقد واإلجراءات املتوقعة يف حالة املرض.
جدير بالذكر ،أنه يوجد عقد عمل محدد وآخر غري محدد مبدة.
التأمني االجتامعي والرضائب
يدفع كل من صاحب العمل والعامل بشأن دخل العمل نفس
اشرتاكات التأمني االجتامعي املتزايدة .وهي كام ييل :تأمني
التقاعد والتأمني ضد البطالة والتأمني الصحي وتأمني الرعاية
التمريضية .كام يتعني عليك دفع الرضائب عىل دخلك .سيتم
دفع نسبة من الدخل املذكور يف عقد العمل (إجاميل الدخل)
والذي يحصل عليه العامل من خالل صاحب العمل ،إىل مكتب
الرضائب وصندوق التأمني الصحي وتأمني التقاعد .وهذا يعني
أن العامل لن يستلم عىل حساب راتبه إال صايف الدخل .ميكن
احتساب حجم الفرق بني إجاميل وصايف الدخل مع توضيح
التفاصيل من خالل أداة احتساب الرواتب عىل املوقع (www.
 .)nettolohn.deانظر  Gesetzliche Versicherungenأيضً ا
الحامية من الترسيح من العمل
ترسي املدة الزمنية القانونية إلنهاء العقد داخل أملانيا عىل
الرشكات التي يزيد عدد عامليها عن  10عامل .يتمتع بحامية
خاصة من الترسيح من العمل كل من املرأة الحامل واألم حتى
مرور  4شهور عىل الوالدة واملتدربني وذوي اإلعاقة الشديدة
وأعضاء مجلس متثيل العامل.
ويرسي ما ييل كقاعدة عامة :كلام طالت مدة الخدمة ،زادت
املدة الزمنية إلنهاء العقد.
مواصلة دفع الراتب يف حالة املرض
يف حالة املرض ،يدفع صاحب العمل الراتب كامالً ملدة ستة
أسابيع .ويتحمل بعد ذلك صندوق التأمني الصحي  70%من
الراتب طاملا أنه مشرتك بصندوق تأمني صحي قانوين .وترسي
لوائح مختلفة بالنسبة للتأمينات الصحية الخاصة .لذا ،يجب
االستفسار عن ذلك.

يحق ،ملن كان يعمل خالل آخر  12شه ًرا عىل األقل وسدد
اشرتاكات التأمني ،الحصول عىل إعانة البطالة (إعانة البطالة .)I
يتم احتساب إعانة البطالة عىل أساس آخر راتب وبنسبة 60%
من صايف الدخل .ويتم تقدميها يف الغالب ملدة  12شه ًرا.
مسؤول االتصال:
وكالة العمل
فرع شفيبش جموند
„ 18جوته شرتاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 1044-0 :
فاكس(07171) 1044-240 :
ومن أصبح عاطالً عن العمل قبل مرور  12شه ًرا ،يكون لديه
الحق يف الحصول عىل الراتب األسايس عند الحاجة (إعانة البطالة
 IIواملعروفة باسم „هارتس  “IVأيضً ا).
مسؤول االتصال
مركز العمل يف إقليم غرب األلب
فرع شفيبش جموند
„ 1بانهوف بالتز“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 1048-0 :
فاكس(07171) 1048-4190 :
وتتمثل مهمة مركز العمل يف إرشاد األشخاص الذين يتلقون
إعانة البطالة  IIودعمهم يف االندماج يف سوق العمل .كام
ميكنهم املطالبة بقبول فرص العمل املناسبة من شخص يتلقى
إعانة البطالة .II

لتنقل والسري

التنقل والسري
قضية التنقل هي من أهم القضايا وذلك للمشاركة يف الحياة
املجتمعية يف أملانيا .ويف هذا الصدد ،نفرق بني ما يطلق عليه
„النقل الفردي“ وقيادة املركبة الخاصة ووسائل املواصالت العامة
املحلية.
التنقل باملركبة الخاصة
عند قيادة املركبة (الخاصة) ،فإن هناك أشياء رضورية يتم
تطبيقها ويتعني مراعاتها يف أملانيا.
رخصة القيادة
الرشط األسايس هو امتالك رخصة قيادة سارية (شهادة قيادة)
صادرة من دولة عضو يف االتحاد األورويب ( )EUأو املنطقة
االقتصادية األوروبية ( .)EWRوترسي رخصة القيادة الصادرة
من الدول األخرى يف حالة امتالك صاحب الشهادة سكن حايل
ملدة ستة شهور فقط .وميكن تجديد هذه املدة ستة شهور أخرى
فقط يف حالة التيقن من أن الشخص املعني لن ميكث يف أملانيا
لفرتة تزيد عن اثنا عرش شه ًرا .وإال ،فإنه يتعني استبدال رخصة
القيادة يف مصلحة رخص القيادة املوجودة يف املكتب اإلقليمي يف
شفيبيش جموند برخصة قيادة أملانية .وتختلف الرشوط الخاصة
بهذا األمر حسب بلد صاحب الرخصة .ميكن الحصول عىل
معلومات تفصيلية من مصلحة رخص القيادة.
مصلحة رخص القيادة يف شفيبش جموند
 166شارع „أوبر برتنجر شرتاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 32-4317 :
فاكس07171 3258-4317 :

متطلبات الرتخيص
يجب يف أملانيا ترخيص املركبة لدى إدارة ترخيص السيارات.
يف شفيبش جموند ،تختص مصلحة ترخيص السيارات التابعة
للمكتب اإلقليمي يف إقليم غرب األلب بهذا األمر .للرتخيص،
يتعني وجود ترخيص لنوع السيارة أو وثيقة ملكية السيارة
(الجزء  IIمن وثيقة الرتخيص) وكذلك اإلقرار التأميني (انظر
التأمينات الخاصة  )Private Versicherungenوهناك رسوم
يتعني سدادها عند الرتخيص ،لذا يجب أن يكون لديك أموال
نقدية عند الرتخيص .وعند انتهاء الرتخيص ،ستحصل عىل رخصة
القيادة (الجزء  Iمن وثيقة الرتخيص) التي يجب أن تكون لديك
دامئًا عند قيادة السيارة وكذلك لوحة رقم السيارة الرسمية التي
يتم تثبيتها يف السيارة.
متطلبات التأمني
يتعني يف أملانيا عند تشغيل السيارة إمتام التأمني ضد الغري الخاص
بالسيارة .يغطي هذا التأمني التلفيات التي تلحق مبستخدمي
الطريق اآلخرين يف حالة حدوثها عن طريق صاحب التأمني.
والتأمينات األخرى ،مثل التأمني الجزيئ أو الكيل الذي يشمل
التلفيات التي تلحق ببعض السيارات ،اختيارية.
إعادة تسجيل السيارة حسب التحرك:
وفيام يتعلق بلوائح املرور ،يجوز تشغيل السيارات داخل البالد
فقط يف حالة ترخيصها للسري عىل الطرق العامة ،املادة  3الفقرة
 1من لوائح ترخيص السيارات ( .)FZVيجوز للسيارات األجنبية
السري داخل البالد دون ترخيص محيل لفرتة تصل إىل عام فقط
يف حالة عدم إنشاء موقف منتظم (انظر املادة  20من لوائح
ترخيص السيارات) .ويتم تحديد املوقف املنتظم الخاص بإحدى
السيارات من خالل استخدامها الفعيل .وهو عبارة عن مكان
يتم قيادة السيارة منه مبارشة تجاه الطرق العامة ويتم إيقاف
السيارة به بعد االنتهاء من القيادة .وبالتايل ،يلتزم مستخدمو
السيارات األجنبية الذين لهم سكن/مقر يف األرايض األملانية  -كام
هو موضح من جانبك  -برتخيص سياراتهم مبجرد إنشاء موقف
منتظم لهذه السيارات داخل أملانيا .يف حالة الرتخيص داخل
البالد ،تخضع السيارة املحلية لرضيبة املركبات.
معلومات أخرى
أملانيا هي الدولة الوحيدة التي ال تضع حدودًا للرسعة عىل
الطرق الرسيعة .الرسعة املوىص بها هي  130كم/الساعة ويتم
توضيح حدود الرسعة يف الطرق الداخلية من خالل عالمات
املرور .والرسعة املسموح بها يف األماكن السكنية هي  50كم/
الساعة .والرسعة املسموح بها خارج األماكن السكنية والطرق
الزراعية هي  100كم/الساعة .ومن مل يلتزم بحدود الرسعات
هذه ويتم القبض عليه ،يتعني عليه سداد غرامة إدارية باهظة.
وحسب شهادة الغرامة اإلدارية ،ميكن إضافة مزيد من النقاط
يف سجل املخالفات املرورية .ويف حالة تسجيل عديد من النقاط،
ميكن أن يتم سحب رخصة القيادة.

لتنقل والسري

التنقل بالحافلة والقطار
القطار
تقع شفيبيش جموند بجانب محور محطة شتوتجارت-نورنربج.
تتحرك قطارات املسافات الطويلة كل ساعة وكل نصف ساعة
يف أوقات الذروة ،كام توجد قطارات محلية يف اتجاه شتوتجارت
واتجاه آلن .وميكن الوصول إىل شتوتجارت يف غضون  45دقيقة
وإىل آلن يف غضون  30دقيقة .ميكن الحصول عىل التذاكر من
شباك التذاكر يف املحطة (مواعيد العمل – السيدة شنيك فوالند)
أو ماكينات رصف التذاكر أو عرب اإلنرتنت .www.bahn.de
الحافلة
الحافلة هي من ضمن وسائل املواصالت املحلية يف شفيبش
جموند .هناك رشكتا حافالت مختلفتان تعمالن يف شفيبش
جموند Stadtbus Gmünd :و Fahrbus Ostalbكلتاهام
عضوان يف مؤسسة  OstalbMobilوتوفران خطوط سري مختلفة
وبالتايل ترسي نفس التذاكر واألسعار عىل كلتا الرشكتني .ميكن
الحصول عىل جميع املعلومات ذات الصلة عىل املوقع www.
 ostalbmobil.deواملوقع www.stadtbus-gmuend.deواملوقع
.www.fahrbus-ostalb.de

املصارف واألعامل املرصفية

املصارف واألعامل املرصفية

القروض

يتم إجراء عديد من املعامالت املالية داخل أملانيا دون أموال
نقدية .ويتم غال ًبا دفع الراتب واإليجارات بصفة خاصة عن
طريق التحويل عىل الحسابات (الجارية) املستهدفة .إذا كان
لديك حساب جارِ ،فيمكنك الحصول عىل األموال النقدية من
حسابك من شباك البنك أو ماكينة رصف النقود.

يف حالة عدم وجود أموال كافية لعملية رشاء ضخمة ،ميكن
طلب قرض من أحد املصارف .يتعني عىل املرصف عدم منحك أي
قروض ،كام أنه يتحقق جيدًا من مدى استحقاقك لهذا القرض.
وسيتم فرض رسوم وفوائد عىل األموال املقرتضة والتي عادة ما
تكون مرتفعة .ويف هذا الصدد ،يُنصح باالنتباه جيدًا إىل إذا ما
كنت ستحصل عىل قرض تتحمل رسومه لسنوات عديدة .كام
ينبغي االستفسار مقد ًما عن مدى جدية العرض .ميكن لجهاز
حامية املستهلك تقديم املعلومات ذات الصلة( (�www.verbrau
.)cherzentrale.de
ويف حالة معرفة عدم القدرة عىل سداد القرض ،يتعني بأرسع
ما ميكن البحث عن استشارة متخصصة لدى أحد مكاتب
االستشارات االئتامنية عىل سبيل املثال.

ويوجد يف شفيبش جموند املصارف التالية (مرتبة ترتي ًبا أبجديًا):
Baden-Württembergische Bank BW-Bank
„ 14ليدر جاسه“ 73525 ،شفيبش جموند
( Commerzbank AGرشكة مساهمة)
„ 9بوك جاسه“ 73525 ،شفيبش جموند
Deutsche Bank
„ 8ليدر جاسه“ 73525 ،شفيبش جموند
Kreissparkasse Ostalb
 2شارع „كاترين شرتاسه“  73525شفيبش جموند
Postbank
„ 22-24فوردره شميد جاسه“ 73525 ،شفيبش جموند
Raiffeisenbank Mutlangen eG Ortsbank Großdeinbach
 3شارع „فيتساور شرتاسه“ 73527 ،شفيبش جموند  -جروس
داينباخ
( Sparda Bankاملكان غري محدد)
Volksbank Schwäbisch Gmünd eG
„ 27ليدر جاسه“ 73525 ،شفيبش جموند
إذا كان لديك حساب مرصيف يف أحد هذه املصارف املوجودة
يف أملانيا ،فغال ًبا ما ميكنك التحويل من الفرع السابق إىل الفرع
املوجود يف منطقتك دون أي مشاكل .وعند إنشاء الحساب،
يتعني االستفسار عن التكاليف والرشوط نظ ًرا الختالفها من
مرصف آخر بصورة كبرية .كام يُرجى االستعالم مقد ًما عن الوثائق
واملستندات التي يتعني إحضارها لفتح الحساب .وليس بالرضورة
فتح حساب توفري يف نفس املرصف ومن الرضوري يف هذا الشأن
مقارنة رشوط الفوائد واالستثامر.

مكتب االستشارات االئتامنية  -فرع شفيبش جموند
„ 1بانهوف بالتز“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 32-4232 :
فاكس(07171) 32-584232 :

التأمينات

التأمينات القانونية
التأمني االجتامعي
التأمني االجتامعي يف أملانيا هو نظام تأميني قانوين يوفر الحامية
املالية الحقيقية من املخاطر الكبرية التي تهدد الحياة وما يرتتب
عليها من مرض وبطالة وشيخوخة والحاجة إىل الرعاية .يضمن
التأمني مستوى معيشة مستق ًرا لكل فرد حيث إنه قائم عىل
تقديم الدعم ودفع معاش التقاعد يف حالة ترك العمل .جدير
بالذكر أن التأمني االجتامعي إلزامي .يتحمل صاحب العمل
نصف االشرتاكات
املخصصة للتأمني االجتامعي ،بينام يتحمل العامل النصف اآلخر.
ويتم خصمها من الراتب أو األجر تلقائ ًيا .توجد حالتا استثناء:
بالنسبة للتأمني الصحي ،يدفع العامل أكرث من صاحب العمل
وبالتايل يدفع صاحب العمل االشرتاكات املخصصة للتأمني ضد
الحوادث بالكامل .ومن خالل هذه االشرتاكات ،سيكون لديك
الحق يف الحصول عىل مزايا يف مجاالت مختلفة من التأمني
االجتامعي .ويتم احتساب االشرتاك يف التأمني االجتامعي عىل
أساس الدخل ويتم فرضه بصورة نسبية .غري أنه يرسي عىل
التأمني الصحي وتأمني التقاعد عدم االستمرار يف زيادة االشرتاك
عند مستوى محدد من الدخل (ما يطلق عليه „معامل احتساب
اشرتاكات التأمني االجتامعي“).
تأمني التقاعد
ينص قانون تأمني التقاعد بشكل أسايس عىل إلزام العامل
بالتأمني .وستتمتع بالحامية املالية يف سن الشيخوخة من خالل
تأمني التقاعد .ويتم يف الوقت الحايل رفع سن التقاعد إىل 67
عا ًما تدريج ًيا وسيرسي سن التقاعد هذا بدءا ً من عام  2029عىل
كل من ُولد من عام  .1964غري أنه ستكون هناك استثناءات،
عىل سبيل املثال لألشخاص الذين سددوا اشرتاكات كثرية للتأمني
التقاعدي القانوين .ويوفر تأمني التقاعد الحامية يف حالة العجز
عن العمل مبرور الحياة العملية ،أي أنه يف حالة عدم القدرة أو
القدرة بصورة جزئية عىل العمل بسبب مرض أو إعاقة أو إذا
كنت أرمالً أو يتيماً .
التأمني الصحي
يقدم التأمني الصحي العام املساعدة إليك وإىل أرستك يف حالة
مرضك .ويتحمل التأمني الصحي الكثري من تكاليف الرعاية
الصحية وتدابري إعادة التأهيل وتكاليف والدة األطفال .ويف
حالة عدم القدرة عىل العمل لفرتة طويلة وعدم الحصول عىل
راتب من صاحب العمل ،سيمنحك صندوق التأمني الصحي
إعانة مرضية كتعويض .بالنسبة للعامل ،فإن التأمني الصحي
العام إلزامي عند مستوى معني من الدخل (حد الدخل السنوي
العام أو الخاص) .وعند تجاوز هذه الحدود ،ميكن عند استيفاء
الرشوط األخرى اختيار إما أن تكون عض ًوا يف التأمني الصحي
العام أو التأمني لدى التأمني الخاص.

تأمني الرعاية التمريضية
يساعدك تأمني الرعاية التمريضية يف حالة عدم قدرتك عىل
الرعاية الشخصية عند الشيخوخة أو بسبب مرض مزمن فضالً
عن احتياجك للرعاية .كام
يقدم هذا التأمني الدعم لألشخاص الذين يقدمون الرعاية
لذويهم ماديًا ومن خالل تقديم اإلرشادات .ويف حالة الرغبة يف
االستفادة من املزايا التي يقدمها تأمني الرعاية التمريضية ،يتعني
دو ًما تقديم طلب .وإذا اشرتكت يف التأمني القانوين ،فستكون
عض ًوا يف تأمني الرعاية التمريضية العام تلقائ ًيا .غري أنه يف حالة
االشرتاك يف التأمني الصحي الخاص ،يتعني االشرتاك يف تأمني
الرعاية التمريضية الخاص أيضً ا.
التأمني ضد الحوادث
يساعدك التأمني العام ضد الحوادث وأرستك عىل حل املشاكل
الصحية واملالية التي ترتتب بصورة مبارشة عىل حوادث العمل
أو أمراض املهن الوظيفية .وتشمل حوادث العمل الحوادث التي
تقع خالل الذهاب عىل الطريق إىل العمل أو املدرسة أو الرجوع
من العمل أو املدرسة إىل املنزل.
التأمني ضد البطالة
من أصبح داخل أملانيا عاطالً عن العمل ألسباب خارجة عن
إرادته ،لن يُرتك مبفرده بل يحصل عىل دعم من الدولة .ولن
تحصل يف هذه الحالة عىل مساعدة مالية فقط ،بل سيكون
لديك إمكانية االستعانة بالخدمات التي تقدمها الوكالة األملانية
للعمل يف البحث عن وظيفة .ويف حالة الرضورة ،ميكنك املشاركة
يف إجراءات الدمج املهني (عىل سبيل املثال التدريب ودراسة
التخصص) والحصول عىل الجهود الداعمة
الالزمة لذلك.

التأمينات

التأمينات القانونية

التأمينات الخاصة

التأمني ضد البطالة
من أصبح داخل أملانيا عاطالً عن العمل ألسباب خارجة عن
إرادته ،لن يُرتك مبفرده بل يحصل عىل دعم من الدولة .ولن
تحصل يف هذه الحالة عىل مساعدة مالية فقط ،بل سيكون
لديك إمكانية االستعانة بالخدمات التي تقدمها الوكالة األملانية
للعمل يف البحث عن وظيفة .ويف حالة الرضورة ،ميكنك املشاركة
يف إجراءات الدمج املهني (عىل سبيل املثال التدريب ودراسة
التخصص) والحصول عىل الجهود الداعمة
الالزمة لذلك.

بخالف التأمينات العامة ،يوجد عديد من التأمينات الخاصة .عىل
سبيل املثال:

إعانة البطالة
يف حالة فقد فرصة العمل والعمل قبل ذلك ملدة اثنا عرش
شه ًرا مع الخضوع للتأمني ،ميكن التقدم بطلب للحصول عىل
إعانة البطالة .ومن جانبها ،تتحقق وكالة العمل األملانية من
استيفائك للرشوط .يتم الحصول عىل إعانة البطالة ملدة اثنا
عرش شه ًرا بحد أقىص ،وبد ًءا من عمر  50عا ًما يتم الحصول عىل
 15شه ًرا كحد أقىص و 18شه ًرا بحد أقىص من عمر  55وكذلك
 24شه ًرا بحد أقىص من عمر  .58ملزيد من املعلوماتwww. :
arbeitsagentur.de
انظر أيضً ا البطالة Arbeitslosigkeit

التأمني ضد الغري
التأمني عىل متاع البيت
التأمني ضد العجز عن العمل
التأمني عىل الحياة
التأمني عىل املركبات
(يكون إلزام ًيا إذا كان لديك سيارة أو دراجة بخارية ،انظر
„ Mobil mit dem PKWالتنقل باملركبة“ الخاصة )
أي تأمني يكلف أمواالً .ويجب التمعن يف األشياء التي تريدها
بالفعل قبل االشرتاك يف أي تأمني .ويُعد التأمني ضد الغري من
األشياء الرضورية للغاية .ويتم سداد التعويضات يف حالة قيامك
أو أبنائك القارصين بإحداث أرضار مادية عن غري قصد لشخص
آخر .ملزيد من املعلوماتwww.verbraucherschutz.de :

وقت الفراغ

أنشطة وقت الفراغ يف شفيبيش جموند
هل تود مامرسة الرياضة أو تهتم بالتلحني مع اآلخرين؟ أو هل
تهتم أكرث بالتاريخ والثقافة والسياسة أو تريد مقابلة املواطنني
األملان؟
ليست هناك مشكلة! هناك تنوع فيام يتم عرضه يف شفيبش
جموند .يف حالة رغبتك أو رغبة أطفالك يف املشارك يف النوادي
أو العمل التطوعي أو االلتحاق بالدورات التدريبية أو االستفادة
من أنشطة وقت الفراغ ،ميكنك فيام ييل العثور عىل االختيارات
املتاحة لقضاء وقت الفراغ.
النوادي  -عىل الطراز األملاين؟
ينظم عديد من األشخاص داخل أملانيا طواعية ومبحض إرادتهم
أنشطة حول موضوعات تنال إعجابك يف النوادي املذكورة.
كام يوجد داخل شفيبش جموند عدد ال حرص له من النوادي
التي تهتم باألنشطة االجتامعية أو الخريية .وإذا أصبحت عض ًوا
يف أحد النوادي ،تدفع اشرتاك العضوية وتشارك يف األنشطة
والعروض املناسبة .تعمل النوادي عىل تنظيم ومتويل أنشطتها
بنفسها .ويختار أعضاء النادي مجلس اإلدارة الذي ميثل مصالح
النادي عىل املستوى الخارجي ويدير العمل داخل النادي.
النوادي الرياضية
إدارة مدينة شفيبش جموند
دائرة التعليم والرياضة
„ 3-1فايسن هاوس جاسه“
 73525شفيبش جموند
مسؤولة االتصال :كورينا شميدله
هاتف(07171) 603-4012 :
فاكس(07171) 603-4019 :
بريد إلكرتوين corinna.schmiedle@schwaebisch-gmu� :
end.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5669-Sportvereine.html
معلومات حول جميع األندية األخرى
إدارة مدينة شفيبش جموند
دائرة الشؤون األرسية واالجتامعية
املشفى
 37ماركت بالتز
 73525شفيبش جموند
مسؤولة االتصال :إنجه بفايفر
هاتف(07171) 603-5020 :
فاكس(07171) 603-5099 :
بريد إلكرتوينinge.pfeifer@schwaebisch-gmuend.de :
www.schwaebisch-gmuend.de/5619-Vereine.html

التطوع  -األمور املتعلقة بالتطوع
تقوم فكرة التطوع عىل تخصيص بعض الساعات أسبوع ًيا أو
شهريًا للقيام بأعامل ألشخاص آخرين دون مقابل .وبإمكان من
ال يرغب يف االشرتاك يف نا ِد فعل أشياء مع اآلخرين أو ألجلهم
متى أراد ذلك .يقوم هؤالء األشخاص طواعية بتقديم الكثري من
األشياء لألطفال وكبار السن والحيوانات والبيئة وتطوير املدينة
وأشياء أخرى كثرية .وما مييز شفيبش جموند هو املشاركة
التطوعية املعتادة من جانب سكانها.
معلومات حول التطوع
إدارة مدينة شفيبش جموند
دائرة الشؤون األرسية واالجتامعية
املشفى
 37ماركت بالتز
 73525شفيبش جموند
مسؤولة االتصال :إنجه بفايفر
هاتف(07171) 603-5020 :
فاكس(07171) 603-5099 :
بريد إلكرتوينinge.pfeifer@schwaebisch-gmuend.de :
www.schwaebisch-gmuend.de/5619-Vereine.html

مكتبة مدينة شفيبش جموند
سيجد زائر املكتبة مجموعة متنوعة وشاملة تتكون من 100000
مادة علمية تقري ًبا :يتوفر كل من الروايات واألدب غري الروايئ
واألدب املتخصص واألدب باللغات األجنبية ودورات لغوية
واملجالت والصحف اليومية وكذلك عديد من األفالم واألسطوانات
لالطالع واالستعارة .ومن خالل املواقع التي توفر اإلنرتنت لدينا
وجهاز كمبيوتر مع وجود معالِج النصوص ،ميكنك البحث
واملعالجة.

مكتبة املدينة
 1ساحة املشفى „شبيتال هوف“
 73525شفيبش جموند
هاتف07171 603 4466 :
الصفحة الرئيسية:

www.schwaebisch-gmuend.de

الربيد اإللكرتوين:
    stb@schwaebisch-gmuend.de
أوقات العمل:
   الثالثاء حتى الجمعة
السبت

الساعة  10:00حتى        18:00
الساعة  9:30حتى 14:00

املدرسة املوسيقية داخل املدينة
املدرسة املوسيقية هي مؤسسة تعليمية داخل مدينة شفيبش
جموند .وهي تتيح الحصول عىل تدريب موسيقي تأهييل منذ
البداية .وستجد كل فئة عمرية  -من الطفل الرضيع حتى كبار
السن  -طريقها إىل األنشطة املوسيقية داخل املدرسة املوسيقية
اإلقليمية.
للحصول عىل معلومات بشأنها:
املدرسة املوسيقية اإلقليمية ،شفور هاوس
 1إريكا-كونتسل-بالتز
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 39021 :
فاكس(07171) 39022 :
بريد إلكرتوينmusikschule@schwaebisch-gmuend.de :
www.schwaebisch-gmuend.de/5917-Musikschule.html

وقت الفراغ

أنشطة أوقات الفراغ لألطفال والشباب
تقدم غالبية األندية أنشطة ودورات خاصة لألطفال والشباب.
وميكن العثور عىل العروض من خالل الصفحة الرئيسية عىل
اإلنرتنت ألحد النوادي.
املدرسة املوسيقية اإلقليمية لألطفال
بدء من عمر سنة واحدة ،يتم االهتامم يف الدورات املناسبة
للعمر باملرح يف املوسيقى والتامرين واللغة.
توفر عارضة األدوات الدوارة لألطفال من عمر  6حتى 10
سنوات إمكانية التعرف عىل إحدى األدوات أو مجموعة أدوات
كاملة خالل مدة قدرها  3أسابيع .ويف غضون  6أشهر ،سيتمكن
صغار املوسيقيني امل ُنتظرين تجربة جميع األدوات بأنفسهم ،كام
سيحصلون عىل املعرفة العلمية بشأن الصوت وطريقة استخدام
األدوات قبل اتخاذ القرارات بأنفسهم.
www.schwaebisch-gmuend.de/768-KinderMusikschule.htmll
مدرسة صغار السن الفنية اإلقليمية يف مدرسة تعليم البالغني
()VHS
توفر مدرسة صغار السن هذه برنام ًجا متنو ًعا يرتبط بأنشطة
األطفال والشباب.
للحصول عىل معلومات بشأنها:
مدرسة تعليم البالغني يف جموند ()VHS
„ 15مونسرت بالتز“
 73525شفيبش جموند
http://www.gmuender-vhs.de
التكاليف :تفرض النوادي واملدرسة املوسيقية ومدرسة صغار
السن الفنية اشرتاكات عضوية أو مصاريف مدرسية أو رسوم
اشرتاك نظري العروض التي تقدمها.
وميكن تخفيض الرسوم لألرس محدودة الدخل .وميكن طلب
مزيد من املعلومات من فروع هذه املؤسسات أو قراءتها
عىل الصفحة الرئيسية للمؤسسة املعنية تحت „Allgemeine
( “Geschäftsbedingungen – Ermäßigungرشوط العمل
العامة  -التخفيض).

املؤسسات/مسؤولو االتصال

مكاتب االستشارات
مركز استشارات Canisius
االستشارات األرسية والرتبوية
التدخل املبكر يف مجاالت عدة
„ 1هويجن شرتاسه“  73525شفيبش جموند
هاتف07171/180820 :
فاكس07171/180825 :
الربيد اإللكرتون:
canisius-beratungsstellen@franzvonassisi.de
www.franzvonassisi.de
االستشارات األولية للهجرة
استشارات الهجرة:
املركز اإلقليمي الرشقي
„ 145/1بوخ شرتاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 68745 :
فاكس(07171) 30513 :
migration@diakonie-ostalbkreis.de
ستشارات هجرة الشباب
مكتب هجرة الشباب بشفيبش جموند
مسؤولة االتصال :أنجيلكا جرميباخر
„ 3فرانتس كانر جاسه“
 73525شفيبش جموند
هاتف(07171) 64955 :
فاكس(07171) 182783 :
بريد إلكرتوينjmd.schw.gmuend@invia-drs.de :
www.invia-drs.de/jugendmigrationsdienste/orte/
schwaebisch-gmuend.html

ميكن الحصول عىل معلومات حول مراكز االستشارات وخدمات
املساعدة األخرى عىل املوقعني التاليني:
ميكن الحصول عىل معلومات حول مراكز االستشارات وخدمات
املساعدة األخرى عىل املوقعني التاليني:
http://www.schwaebisch-gmuend.de/87-Beratungund-soziale-Hilfe.html
http://www.schwaebisch-gmuend.de/82-Hilfsdienste.
html
ميكنكم العثور عىل مزيد من املعلومات حول مجموعات الدعم
عىل املوقع التايل:
http://www.schwaebisch-gmuend.de/85-Selbsthilfegruppen.html
منظامت الهجرة/النوادي األجنبية:
نص خاص بالسيدة شنيك-فوالند

الدين
شفيبش جموند مشهورة منذ قرون من حيث الدين واملعتقدات
بأنها مدينة الكنائس واألديرة .وال تزال هذه التقاليد املنفتحة
واملتسامحة تلقي بظاللها عىل الحياة واملجتمع .التنوع يف
الطوائف الدينية موجود أيضً ا يف عديد من دور العبادة والصالة
ومراكز التجمعات واملباين ذات الصبغة الروحانية من العصور
الوسطى حتى العامرة الحديثة يف وقتنا املعارص.

