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ااء في بررليیننمعلووماتت لملتمسي االلجووء في مررااكزز ااإليیوو  

 ماذذاا يیسمح إلددااررةة وو مووظظفي وو حررااسس مرركزز ااإليیووااء (االهھايیمم)؟
 ما هھھھي حقووقق ملتمسي االلجووء االمقيیميینن في مرركزز ااإليیووااء (االهھايیمم)؟ 

 
ما هھھھي ووظظيیفة إإددااررةة وو مووظظفي مرركزز ااإليیووااء؟  .1  

أأوو االررئيیسة. هھھھناكك  يینبغي على إإددررااةة مرركزز ااإليیووااء تنظظيیمم االسكنن في االمرركزز وو ليیسس أأكثرر منن ذذلكك. هھھھمم ليیسس االررئيیسس

أأيیضاً مووظظفيینن ااجتماعيیيینن في االمرركزز يیتقاضوونن ررااتبب منن أأجلل مساعددتكك لإلجابة على كلل ااألسئلة ااالجتماعيیة 

ترريیدد هھھھذذهه االمساعددةة. تتوواالمشاكلل في حالل كن  

: يینبغي على االمووظظفيینن ااالجتماعيینن مساعددتكك على سبيیلل االمثالل  

جتماعيیة االتي تتلقاهھھھا  كاأللبسة أأوو نصيیحة في ما ااالعددةة جانبب االمسا ىفي حالل كنتت تحتاجج إإلى أأشيیاء إإضافيیة إإل

 يیتعلقق بالبيیتت أأوو االفررشش.

 عنددما تقددمم على ططلبب منن أأجلل االحصوولل على شقة سكنيیة.

.للططالبب في االمددررسةً االمسائيیة  االمساعددةةفي االحضانة أأوو االمددررسة أأوو  ككعنددما ترريیدد تسجيیلل أأططفال  

يیبب.للحصوولل على مووعدد عندد االططب ةةعنددما تحتاجج االمساعدد  

 عنددما تحتاجج عنوواانن لمرركزز ااستشاررااتت أأوو ددووررااتت لغة أألمانيیة مجانيیة.

 

؟ءلجوول ككهھھھلل لددىى إإددااررةة أأوو مووظظفي أأوو حررااسس مرركزز ااإليیووااء أأيي تأثيیرر على ططلب. 2  

  ال. ليیسس لددىى مووظظفي وو حررااسس مرركزز ااإليیووااء أأيي تأثيیرر على ططلبب االلجووء. االقرراارر فيیما يیتعلقق بططلبب االلجووء

ااالتحادديیة للهھجررةة وو االالجئيیننمنن قبلل ااإلددااررةة يیأخذذ فقطط   

(BAMF – Spandau) 

لدديیكك االقليیلل منن االووقتت لكي تقوومم باالعتررااضض  ااإلددااررةة ااالتحادديیة للهھجررةة وو االالجئيینن في حالل تمم ررفضض ططلبكك منن قبلل

على قرراارر االمحكمة. في هھھھذذهه االحالة يیجبب مررااجعة محامي ذذوو خبررةة في قانوونن االلجووء أأوو على ااألقلل مررااجعة مرركزز 

نوونيیة بأسررعع ووقتت ممكنن.ااستشاررااتت قا  

أأوو االمحكمة يیمكنهھمم االتقرريیرر فيیما يیتعلقق بططلبب االلجووء. ليیسس هھھھناكك أأيي  ااإلددااررةة ااالتحادديیة للهھجررةة وو االالجئيینن فقطط

أأوو االمووظظفيینن ال تلعبب أأيي ددوورر بما  ااإليیووااء مرركزز ا أأوو تعتقددهھھھا عنكك إإددااررةةفهھصص يیستططيیع ذذلكك. ااألشيیاء االتي تعررشخ

  يیتعلقق بالقرراارر على ططلبب االلجووء.
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ما هھھھي ووظظيیفة وو صالحيیاتت حررااسس مرركزز ااإليیووااء؟. 3  
حمايیة  ننعامم في عططلة ااألسبووعع وواالليیلل) ع حررااسس مرركزز ااإليیووااء هھھھمم مووظظفيینن مساعدديینن وو مسؤؤووليینن فقطط (بشكلل

 سكانن االمرركزز. في بعضض ااألحيیانن يیساعدد حررااسس االمرركزز في تووززيیع االططعامم أأوو االتبررعاتت.

على معاملة ططلبب االلجووء أأوو على حقق إإقامتكك في أألمانيیا.  حررااسس مرركزز ااإليیووااء ليیسس لدديیهھمم أأيي تأثيیرر مهھمم :   

 

 

هھھھلل يیقرررر مووظظفي مرركزز ااإليیووااء ما هھھھي االمبالغ االنقدديیة االتي تحصلل عليیهھا؟. 4  
االتابع لإلددااررةة االمحليیة  ال . حوولل االمساعددةة ااالجتماعيیة االتي تحصلل عليیهھا يیعوودد االقرراارر فقطط للمكتبب ااالجتماعي

 للصحة وو االشؤؤوونن ااالجتماعيیة. 

(Sozialamt in der Turmstraße beim LAGeSo) 

يیتمم صررفهھا بناًء على قانوونن مساعددااتت ططالبي االلجووء. بعدد ثالثة أأشهھرر على ااألكثرر  اإإنن االمبالغ االنقدديیة االتي تتقاضاهھھھ

لدديیكك االحقق في بررليینن ليیسس فقطط في االحصوولل على مبلغ نقدديي للحاجاتت االشخصيیة, بلل لدديیكك االحقق أأيیضاً في 

االططعامم وو ااأللبسة وو موواادد االتنظظيیفف. كك منن لتووفيیرر ااحتيیاجات االحصوولل على مبلغ كافي  

 

ىفي حالل حصوولكك عل اليیمكنكك فعلل االكثيیرر   

في حالل تقليیصص  .االمساعددااتت االتي تتقاضاهھھھا منن االمكتبب ااالجتماعي منن االممكنن أأنن يیتمم تقليیصص ةفي هھھھذذهه االحال

نيیة. هھھھناكك فررصة جيیددةة لالعتررااضض على تقليیصص االمساعددااتت يینبغي عليیكك مررااجعة مرركزز ااستشاررااتت قانوو

 االمساعددااتت.

.إإددررااةة مرركزز ااإليیووااء أأوو االمووظظفيینن أأوو االحررااسس ليیسس لدديیهھمم أأيي عالقة بقرراارر تقليیصص االمساعددااتت  

 

  

هھھھلل يیستططيیع مووظظفي مرركزز ااإليیووااء االتقرريیرر فيیما ااذذاا كنتت ستحصلل على شقة سكنيیة خاررجج االمرركزز؟. 5  
ضوونن مررتبب لمساعددتكك في حالل كنتت تررغبب في تقدديیمم ططلبب للحصوولل على االعامليینن ااالجتماعيینن في االمرركزز يیتقا

 شقة سكنيیة.

ليیسس مووظظفي االمرركزز بلل االمكتبب ااالجتماعي وو االمؤؤجرر منن يیقرررر فيیما ااذذاا كنتت ستحصلل على االسكنن. ااططلبب منن 

 االعامليینن ااالجتماعيینن في االمرركزز مساعددتكك للبحثث عنن سكنن. 

 

  

)؟يیوورروو 1لل صة االعمفرر(ستحصلل على زز فيیما ااذذاا كنتت هھھھلل يیقرررر مووظظفي االمررك. 6  

يیجبب على ااإلددااررةة تووززيیع االفررصص على جميیع  وو لكننيیوورروو)  1 االعملل ةفررص(تنظظيیمم إإنن إإددررااةة االمرركزز تستططيیع 

يیتمم ددفعهھا منن االمكتبب ااالجتماعي. االددخلل االمادديي االذذيي يیتمم االحصوولل  يیوورروو) 1 االعملل ةفررص( أأجووررسكانن االمرركزز.

افي للمساعددااتت ااالجتماعيیة.ضإإعليیهھ منن االعملل يیكوونن   

منن االممكنن أأنن يیكوونن هھھھناكك فررصص عملل خاررجج مرركزز ااإليیووااء. ررااجع االمكتبب ااالجتماعي للسؤؤاالل عنن هھھھذذهه االفررصص  

  وومنن ااألفضلل تقدديیمم ططلبب خططي في حالل كانن لدديیكك االررغبة في االحصوولل على هھھھذذهه االفررصص. 

 

 

           (Duldung) 

(1- Euro - Job) 
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فيیما يیتعلقق باإلقامة في االمرركزز؟ ليیهھاإإ ما هھھھي االقووااعدد االتي يیجبب على إإددررااةة مرركزز ااإليیووااء ااالستنادد. 7  
ااإلددااررةة إإددااررةة االمرركزز مسؤؤوولة عنن مووضووعع ااإلقامة (االسكنن) في االمرركزز. على ااإلددررااةة اااللتززاامم بالعقوودد االمووقعة مع 

.نووعيیة ااالحتيیاجاتت االمتفقق عليیهھاوو االمحليیة للصحة وو االشؤؤوونن ااالجتماعيیة   

ووددةة في ملحقق في نهھايیة مووج ااإلددااررةة االمحليیة للصحة وو االشؤؤوونن ااالجتماعيیة نووعيیة ااالحتيیاجاتت االمتفقق عليیهھا مع 

منن االشررووطط على سبيیلل االمثالل :  .ددليیللهھھھذذاا اال   

االمرراافقق االصحيیة يیجبب تنظظيیفهھا مررةة يیووميیاً على ااألقلل منن قبلل عمالل االتنظظيیفاتت._   

االحصوولل على شررااشفف نظظيیفة للتختت مررةة كلل أأسبووعع._   

شخصص. 15ألقلل لكلل تووفيیرر حمامم (ددووشش) ووااحدد على اا_   

أأشخاصص. 10تووفيیرر مررحاضض (تووااليیتت) ووااحدد على ااألقلل لكلل _     

أأشخاصص. 10تووفيیرر فررنن للططبخ (أأرربع ررؤؤووسس) وو مغسلة لكلل _   

قابلة لإلغالقق. لدديیكك االحقق في االحصوولل على مفتاحح للغررفة. ةأأنن تكوونن االغررف_    

مترر مرربع منن مساحة  4فيیرر مساحة مترر مرربع منن مساحة االغررفة على ااألقلل لكلل شخصص. توو 6تووفيیرر مساحة _ 

مترر مرربع. مساحة  9سنووااتت. االغررفف االمنفررددةة يیجبب أأنن ال تكوونن أأقلل منن  6االغررفة على ااألقلل لكلل ططفلل تحتت 

 االغررفة مووجووددةة على بابب االغررفة.

يیسمح إلددااررةة االمرركزز االتقرريیرر في أأيي غررفة وومع أأيي شخصص ستكوونن إإقامتكك. ااألززووااجج وو االعائالتت يیقيیموونن معاً في 

غررفة. اليیسمح أأنن تقيیمم أأكثرر منن عائلة في نفسس االغررفة.نفسس اال   

 

 

هھھھلل يیسمح أليي شخصص فتح برريیددكك؟. 8  
ال. فقطط في حالة موواافقتكك بذذلكك. في حالل تمم فتح برريیددكك بددوونن موواافقتكك فإنن هھھھذذاا يیعتبرر عملل ضدد االقانوونن. يیمكنكك 

 إإخبارر االشررططة بذذلكك. قمم بالسؤؤاالل بشكلل يیوومي فيیما ااذذاا ووصلكك أأيي برريیدد. 

 

 

مح لمووظظفي مرركزز ااإليیووااء ددخوولل غررفتكك بددوونن إإذذنكك؟هھھھلل يیس. 9  
احح للمووظظفف االبابب وو ااالنتظظارر حتى تقوومم بالسم على ططررققاالاالمووظظفف في االغررفة يیجبب على  ووجووددكك ال. في حالل

في االغررفة يیجبب  ما في االغررفة أأوو االمرركزز وو كانن هھھھناكك االحاجة إلصالحح شيء عددمم ووجووددكك بالددخوولل. في حالل

ووظظفف ددخوولل االغررفة بددوونن إإذذنن. محاالتت االضرروورريیة (حرريیقق أأوو ما شابهھ) يیسمح للإإعالمكك بالمووضووعع. فقطط في اال  

 

 

هھھھلل يیجبب عليیكك إإخبارر إإددررااةة االمرركزز في حالل كنتت تررغبب بالغيیابب عنن االمرركزز لعدددد منن ااأليیامم؟. 10  
في حالل كنتت تررغبب بالغيیابب عنن االمرركزز ألكثرر منن يیوومم ووااحدد يیجبب عليیكك إإخبارر إإددررااةة االمرركزز بذذلكك. ووإإال يیمكنن  

ء مكانكك بعدد  ثالثة أأيیامم منن غيیابكك لشخصص آآخرر. إإعططا  
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هھھھلل يیسمح أليي شخصص أأنن يیفتشش أأوو يیبحثث في أأغررااضكك وو خززاانتكك؟ .11  
يیسمح فقطط للشررططة االقيیامم بذذلكك في حالل كانن لدديیهھمم أأمرر بالتفتيیشش. في حالل كنتت تعيیشش مع أأكثرر منن شخصص في 

إإغالقهھا.  دديیكك االحقق بالحصوولل على خززاانة يیمكنننفسس االغررفة ل  
 

 

هھھھلل مررااقبة مرركزز ااإليیووااء بالكاميیررااتت مسمووحح؟   .12  
كاميیررةة االمررااقبة في ددااخلل االمبنى (االمددااخلل وو ما شابهھ) غيیرر مسمووحح بهھا. كاميیررةة االمررااقبة لألماكنن االخاررجيیة 

االهھجوومم على مرركزز ااإليیووااء منن قبلل االمتططررفيینن).  :ى سبيیلل االمثاللفقطط في االحاالتت ااألمنيیة االخاصة (عل بهھا ووححممس

هھھھناكك أأيي أأحددااثث باررززةة متعلقة باألمنن يیجبب حذذفف تسجيیلل االكاميیررةة في ااأليیامم االقليیلة االالحقة.  في حالل لمم يیكنن

 االكاميیررااتت ال يیجبب ااستخدداامهھا لمررااقبة تووااجدد سكانن االمرركزز. 
 

 

هھھھلل يیسمح إلددااررةة مرركززااإليیووااء منعكك منن ااستقبالل االززيیاررااتت؟. 13  
يیسمح للشخصص االززاائرر االنوومم في مرركززااإليیووااء. على ال. لدديیكك االحقق في ااستقبالل االززيیاررااتت في مرركززااإليیووااء وو لكنن ال

االشخصص االززاائرر االتسجيیلل عندد حررااسس مرركزز ااإليیووااء. حررااسس مرركزز ااإليیووااء يیمكنهھمم ططلبب االهھوويیة وو لكنن ال يیحقق لهھمم 

 ااالحتفاظظ بهھا ططوولل مددةة االززيیاررةة. إإددررااةة أأوو مووظظفي االمرركزز ال يیحقق لهھمم مرراافقتكك خاللل فتررةة االززيیاررةة. 
 

 

ززااإليیووااء ططلبب مبالغ نقدديیة منكك؟هھھھلل يیسمح لمووظظفي مررك. 14  
إإنن ااستخدداامم االغسالة وو االنشافة وو االمططبخ في مرركززااإليیووااء مجاني. كما أأنن تقدديیمم ااالستشاررااتت منن قبلل مووظظفي 

االمرركزز وو ااألشيیاء االتي يیتمم تووززيیعهھا كموواادد االتنظظيیفف وو االصحيیة كلهھا مجاني. حتى في حالل أأنكك قمتت أأنتت أأوو 

ال يیسمح إلددااررةة مرركززااإليیووااء ططلبب مبالغ نقدديیة منكك تعوويیضاً لذذلكك.  أأططفالكك بتعططيیلل أأوو كسرر أأيي شيء بالخططأ  
 

 

االمساعددةة في االحالة االططبيیة ااالسعافيیة. 15  
في حالل كنتت تعتقدد أأنكك بحاجة إإلى سيیاررةة ااسعافف أأوو ططبيیبب بشكلل سرريیع بسببب حالة ططبيیة ااسعافيیة يیجبب على 

بيیبب أأوو سيیاررةة ااالسعافف. في حالل لمم يیقمم حررااسس أأوو إإددااررةة مرركزز ااإليیووااء في أأيي حالل ااالتصالل منن أأجلل ططلبب االطط

بذذلكك يیجبب أأنن يیعاقبب. ال يیسمح وو ال يیمكنن  لحررااسس أأوو إإددااررةة مرركزز ااإليیووااء االتقرريیرر فيیما ااذذاا كانن هھھھناكك ضررووررةة 

ال.أأوو افيیة عااس  
 

  

ماذذاا يیمكنكك أأنن تفعلل في حالل اانتهھاكك حقووقكك منن قبلل إإددااررةة أأوو مووظظفي أأوو حررااسس مرركزز ااإليیووااء؟ . 16  
االشخصص ترركك هھھھذذاا االشيء على ال يیجبب  ,إإددااررةة أأوو مووظظفي أأوو حررااسس مرركزز ااإليیووااء بالقووااعددفي حالل لمم تلتززمم 

ستشاررااتت. عناوويینن االمررااكزز مووجووددةة في االملحقق.  لالبددوونن مالحقة. ننصحكك بمررااجعة مرركزز   

  
2014االالجئيینن في بررليینن, حززيیرراانن  مكتبب ااستشاررااتت  

 مكتبب ااستشاررااتت االووضع في بررليینن منن قبللمع ناسبب يیتمم تعدديیلهھ بما االالجئيینن في بررنددنن بووررغغ. تمكتبب ااستشاررااتت االنصص مأخووذذ منن 

 االالجئيینن في بررليینن. 


