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فيروس كورونا في برلين  -معلومات لالجئين
اعتبارا من تاريخ 24.04.2020
ً
األخبار المزيفة ونظريات المؤامرة يتم تداولها على اإلنترنت وعبر واتساب .تهدف ورقة المعلومات هذه إلى تقديم نظرة عامة عن وضع
الالجئين في برلين .نشير إلى مصادر رسمية وحقيقية.
ورقة المعلومات هذه متاحة باللغة األلمانية واإلنجليزية واإليطالية والعربية والفارسية والتغرينية والروسية والتركية واإلسبانية والفرنسية:
www.fluechtlingsrat-berlin.de/corona

بشكل عام  ،يجب تقليل االتصاالت الجسدية ألشخاص آخرين  ،باستثناء أفراد أسرتهم أو شركائهم  ،إلى الحد األدنى الضروري للغاية .حيثما
أمكن  ،يجب أال تقل المسافة بين شخصين عن  1.5متر.
اعتبارا من  24نيسان .2020
هذا الوضع يمكن أن يتغير .هنا نصف الوضع في برلين
ً


كيف تعمل السلطات والمحاكم؟

مكتب الدولة لشؤون الالجئين :LAF
ال يوجد سوى عدد قليل من المواعيد الشخصية .المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني/www.berlin.de/laf :
اسأل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إذا كان موعدك قائماً .يتم تنظيم تمديد إقرار تكاليف اإلقامة (كوستن اوبرنامة) من
قبل موظفي السكن الخاص بك .سوف تتلقى اإلخطار بريدياً.
تقديم الطلبات كتابة أو بالفاكس أو البريد اإللكتروني .إذا لم يكن لديك حساب مصرفي  ،فاطلب موعدا ً للدفع النقدي .اسأل مكتب الدولة
لشؤون الالجئين  LAFعن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان يمكنك الحصول على النقد بأي طريقة أخرى  ،على
سبيل المثال كـ "رمز شريطي (باركود)" للدفع عند الخروج من السوبر ماركت.
مركز الوصول لطالبي اللجوء برلين : Ankunftszentrum
يواصل مركز الوصول  Ankunftszentrumفي برلين قبول طلبات اللجوء .الدوام مستمر  24ساعة في اليوم  7 ،أيام في األسبوع.
العنوان هو البناء  2في موقع مستشفى كارل بونهوفر النفسي السابق  . Karl Bonhoeffer Nervenklinikهناك فحص طبي أولي
وعالج تحديد الهوية .يتم اختبار كورونا إذا لزم األمر.

خالل األيام الـ  14األولى  ،هناك التزام بالنوم في مركز الوصول  . Ankunftszentrumخالل هذا الوقت  ،ترغب مكتب الدولة
لشؤون الالجئين  LAFبمراقبة ما إذا كان طالبو اللجوء يعانون من أعراض المرض .خالل النهار يمكنك مغادرة مركز الوصول .بعد 14
يو ًما  ،سيتم تخصيص سكن آخر.
إذا كانت لديك الفرصة للعيش بشكل خاص مع شخص تعرفه مجانًا  ،فقم بتقديم طلب خطي إلى مركز الوصول
 Ankunftszentrumللتخلص من التزام العيش وفقًا للمادة  49الفقرة ( )2من قانون اللجوء .يمكنك أيضًا ذكر أسباب صحية.
يرجى الحصول على مواعيد عملية التسجيل اإلضافية في مكتب الدولة لشؤون الالجئين  LAFفي  Bundesalleeمقدما  ،عن طريق
الهاتف أو عن طريق البريد.

إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك تنتمي إلى "األشخاص المعرضين للخطر  " Risikopersonenبسبب أمراض القلب أو الرئة أو السرطان
أو مرض مزمن خطير آخر أو العمر من  60عا ًما :تأكد من إخبار الطبيب وكذلك مسؤولي مكتب الدولة لشؤون الالجئين  LAFعند
التسجيل ,قم بإخبارهم ما هو الدواء الذي تحتاجه! أصر على تخصيص غرفة منفصلة بحمام خاص إذا لم يكن لديك منزل خاص!
يحصل طالبو اللجوء الوافدون حديثًا على اإلقامة والمزايا االجتماعية وإثبات التأمين الصحي .في مركز الوصول  ،يتم ملئ "نموذج طلب
 " Formularantragللجوء وتوقيعه شخصيًا من قبل مقدم الطلب وإرساله إلى المكتب االتحادي للهجرة والالجئين  .BAMFوستعقد
جلسات اللجوء الشخصية في  BAMFفي أقرب وقت ممكن .حاليا ً يجري بالفعل المكتب االتحادي "مقابالت اللجوء Asylinterviews
" فقط في حاالت فردية.
العنوان:
Oranienburger Straße 285 ،Haus 2 ،13437 Berlin-Reinickendorf
U-Bahn/S-Bahn Karl Bonhoeffer Nervenklinik
www.berlin.de/laf/ankommen/

مكتب الدولة للهجرة ": Ausländerbehörde "LEA" "Landesamt für Einwanderung
حول مكتب الهجرة إجراءاته إلى اإلجراءات عبر اإلنترنت واإلجراءات الخطيّة:
ّ
www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php

يمكنكم تقديم الطلبات عبر اإلنترنت للتمديد المؤقت لمستند اإلقامة وفق الحاالت التالية:
الحالة :1
األشخاص الذين لديهم تأشيرة أو تصريح إقامة " Visumأو  "Aufenthaltserlaubnisوموعد حتى  19أبريل  ، 2020أو تأشيرة
أو تصريح إقامة صالح فقط حتى  19أبريل .2020
www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/formular.908425.php

الحالة :2
األشخاص الذين لديهم تأشيرة أو تصريح إقامة " Visumأو  "Aufenthaltserlaubnisوموعد من  20أبريل  ، 2020أو تنتهي
صالحية التأشيرة أو تصريح اإلقامة بعد  19أبريل 2020
www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/formular.909797.php

الحالة :3
األشخاص الحاصلون على تصريح إقامة أو وثيقة إقامة مؤقتة أو شهادة عبور الحدود أو شهادة  L 4048أو وثيقة سحب جواز السفر
( Aufenthaltsgestattung, Duldung, Grenzübertrittsbescheinigung, L 4048- Bescheinigungأو
)Passeinzugsbescheinigung
www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/formular.909347.php

تنبيه :بعد إكمال النماذج عبر اإلنترنت  ،لن تتلقى تأكيدًا عبر البريد اإللكتروني .يجب عليك إما طباعة النموذج المكتمل أو حفظه كملف
( PDFتحت عنوان "طباعة" يمكنك أيضًا تحديد " "pdfعلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول) .في الوقت الحالي يصلح ملف PDF
ألصحاب العمل ومراكز العمل  Jobcenterوما إلى ذلك كتأكيد على إقامتك اإلضافية المسموح بها .سيقوم مكتب الدولة للهجرة
 Landesamt für Einwanderungبالتواصل معك بشأن كيفية المضي قد ًما.
المكتب االتحادي للهجرة والالجئين :BAMF
تم تعليق كل المواعيد في المكتب االتحادي  BAMFمؤقتًا .حاليا ً يقوم المكتب االتحادي للهجرة والالجئين  BAMFبإجراء مقابالت اللجوء
فقط ضمن حاالت فرديّة .في الوقت الحالي ال يقوم  BAMFبإعادة فحص طلبات اللجوء المقبولة سابقاً.
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-19.html

من أجل التقدم بطلب للحصول على اللجوء  ،يجب عليك الذهاب شخص ًيا إلى مركز الوصول  Ankunftszentrumفي برلين العنوان
( 13437 Berlin-Reinickendorf ،Haus 2 ،Oranienburger Straße 285انظر أعاله) والتسجيل كطالب لجوء.
هناك فحص طبي وعالج تحديد الهوية .يحصل طالبو اللجوء على اإلقامة والمزايا االجتماعية وإثبات التأمين الصحي .في مركز الوصول ،
يتم ملء "نموذج طلب  " Formularantragللجوء وتوقيعه شخصيًا من قبل مقدم الطلب وإرساله إلى المكتب االتحادي .BAMF
وستعقد جلسات اللجوء الشخصية في المكتب االتحادي  BAMFبمجرد أن يكون ذلك ممكنًا مرة أخرى .حاليا ً يقوم المكتب االتحادي للهجرة
والالجئين  BAMFبإجراء مقابالت اللجوء فقط ضمن حاالت فرديّة.
منذ تاريخ  20أبريل  ، 2020يتم إرسال إشعارات اللجوء المرفوضة مرة أُخرى .سيتم أيضًا رفض طلبات اللجوء إذا تم سحب طلب اللجوء
أو إذا اعتقدت السلطة أن مقدم الطلب "مختفٍ " .يسعى المكتب االتحادي  BAMFللعودة إلى اإلجراء العادي بدأ ً من تاريخ  4أيار .2020
مركز العمل ودائرة الخدمات االجتماعية :Jobcenter und Sozialämter
تستقبل مراكز التوظيف  Jobcenterومكاتب المقاطعات  Bezirksämterالعمالء فقط في حاالت قليلة .يرجى اإلطالع على الموقع
اإللكتروني لمركز عملك أو مكتب المقاطعة:

/https://service.berlin.de/jobcenter
/https://service.berlin.de/sozialaemter

إذا لزم األمر  ،اسأل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان موعدك سيجري كما هو مخطط له وما إذا كان يمكن
تمديد الخدمات أيضًا عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني .إذا لزم األمر  ،قم بتقديم الطلبات كتابةً أو بالفاكس أو البريد
اإللكتروني .اسأل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان يمكنك الحصول على النقد بأي طريقة أخرى  ،على سبيل
المثال كـ "رمز شريطي  "Barcodeللدفع عند الخروج من السوبر ماركت.
المحكمة اإلدارية:
/www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht

عادة ما يتم إلغاء المواعيد للمفاوضات الشفهية في محكمة برلين اإلدارية  Verwaltungsgericht Berlinفي الوقت الحالي.
ال يمكن تقديم الشكاوى  Klagenوالطلبات  Anträgenفي مكتب تقديم الطلبات القانونية  Rechtsantragsstelleإال عن طريق
تحديد موعد هاتفياً ،رقم الهاتف 8602 0309014 :من الساعة  9صبا ًحا حتى  1مسا ًء.
قم بتقديم الطلبات كتابةً أو بالفاكس إذا لزم األمر.


قيود التواصل وقواعد المسافة والبقاء في الهواء الطلق:

قيود التواصل  :يجب عليك تقليل التواصل إلى أشخاص آخرين إلى الحد األدنى الضروري للغاية .يُسمح لك بالبقاء في المنزل وفي األماكن
العامة  ،على سبيل المثال في السوبر ماركت  ،أو في الشارع  ،أو في الحدائق العامة وما إلى ذلك  ،فقط بمفردك أو مع أفراد من عائلتك و
األشخاص الذين يعيشون في شقتك أو غرفتك .ينتمي زوجك أو شريكك الدائم أيضًا إلى أفراد العائلة  ،حتى إذا كنت ال تعيش معه في نفس
الشقة .ضمن أفراد األسرة أيضًا األطفال الذين يحق لك لهم حق الحضانة والوصول  ،حتى إذا كنت ال تعيش في نفس الشقة.
يُسمح أيضًا بالبقاء في األماكن العامة جنبًا إلى جنب فقط مع شخص آخر ليس جزءا ً من أفراد عائلتك إذا حافظت على مسافة ال تقل عن 1.5
متر.
ابق على مسافة :في األماكن العامة  ،على سبيل المثال في السوبر ماركت  ،في الشارع  ،في منطقة االنتظار عند الطبيب  ،يجب عليك
االحتفاظ بمسافة ال تقل عن  1.5متر من األشخاص اآلخرين غير أولئك الذين في منزلك.
قضاء الوقت في الخارج :يُسمح بقضاء الوقت في الهواء الطلق مع أفراد أسرتك  ،باإلضافة إلى شخص واحد على األكثر ال ينتمي إلى
األسرة .في ألمانيا  -و على عكس بعض البلدان األخرى  -ال يزال يُسمح بالبقاء في الشارع وفي المتنزهات أو الذهاب في نزهة على األقدام
مسافرا مع شخص ليس جز ًءا من األسرة  ،يجب
أو ركوب الدراجة  ،حتى إذا لم تكن تتسوق أو تذهب إلى الطبيب أو تذهب للعمل .إذا كنت
ً
عليك الحفاظ على مسافة ال تقل عن  1.5متر  ،حتى عند ممارسة الرياضة.
الجلوس في الخارج :يُسمح بالجلوس على المقاعد  ،في الشارع  ،في الحدائق  ،وما إلى ذلك  ،إذا حافظت على مسافة ال تقل عن  1.5متر.
مضطرا إلى االحتفاظ بمسافة من أفراد أسرتك.
في المنتزهات  ،يمكنك الجلوس في الحديقة إذا ابتعدت على األقل  5أمتار عن اآلخرين .لست
ً
يحظر الشواء وتقديم وجبات مفتوحة.
بالطبع  ،يُسمح أيضًا بالذهاب إلى العمل  ،ورعاية الطوارئ لألطفال  ،والتسوق  ،وزيارات الطبيب  ،والمواعيد مع السلطات  ،واالمتحانات
 ،ومساعدة اآلخرين.


محالت السوبر ماركت والمتاجر األخرى والصيدليات والعيادات الطبية و فرض القناع في  BVGو :S-Bahn

تبقى عيادات األطباء مفتوحة .ال تزال شركات الخدمات في مجال العناية الشخصية مثل مصففي الشعر  ،واستوديوهات التجميل  ،وعيادات
التدليك  ،واستوديوهات الوشم وما إلى ذلك مغلقة .يُسمح بالعالجات الضرورية طبيًا (مثل العالج الفيزيائي).
اعتبارا من  4مايو إذا تم االلتزام بمتطلبات النظافة.
يمكن فتح مراكز تصفيف الشعر مرة أخرى
ً
ال تزال محالت السوبر ماركت والصيدليات مفتوحة  ،وكذلك األسواق األسبوعية  ،ومكاتب البريد  ،والبنوك  ،ومتاجر المستلزمات الطبية ،
والمتاجر المتخصصة للوسائل السمعية والبصرية  ،والصيدليات وتجار الجملة .منافذ البيع المتأخرة  ،ومحالت الدراجات  ،والشركات
الحرفية  ،ومحطات البنزين  ،ومغاسل المالبس  ،وبائعي الصحف  ،والبناء  ،ومحالت البستنة ومتاجر الحيوانات األليفة مفتوحة أيضًا.
المتاجر األُخرى  ،مثل متاجر المالبس واألحذية  ،ومحالت اإللكترونيات  ،وما إلى ذلك  ،التي تقل مساحتها عن  800متر مربع تم السماح
بإعادة فتحها منذ  22أبريل .المتاجر الكبيرة ال تزال مغلقة.
الطلبات والتسليم في الشحن عبر اإلنترنت ال تزال ممكنة.

اعتبارا من  27أبريل :من المتطلبات الجديدة ارتداء قناع يغطي الفم واألنف في ( BVGمترو األنفاق U-
إلزامية األقنعة في النقل العام
ً
ً
 Bahnوالترام والحافالت) و  .S-Bahnيعمل  BVGو  S-Bahnبشكل أقل من المعتاد .يوصى أيضا بارتداء قناع عند التسوق وزيارة
الطبيب.


المدارس  ،مراكز الرعاية النهارية و دورات اللغة:

إذا كنت تعمل في مجال ذو صلة بالنظام العام ( Systemrelevanter Bereichعلى سبيل المثال في محل بقالة أو في قطاع الصحة،
الرعاية أو التمريض  ،كمنظف في مستشفى أو في شركة لتزويد الطاقة أو الغاز) أو قائما ً على تربية طفلك بمفردك وعامالً في نفس الوقت
 ،يمكنك طلب رعاية الطوارئ من مركز الرعاية النهارية أو المدرسة الخاصة بطفلك .النموذج متاح باللغة األلمانية واإلنجليزية والتركية
والعربية:
www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/#selbstkita//:https

سيُعاد فتح المدارس تدريجيا ً بدءا ً من  27أبريل .2020
اعتبارا من  27أبريل .2020
سيتم توسيع الرعاية النهارية الطارئة  Kita-Notbetreuungتدريجيًا
ً
يُسمح برعاية األطفال الخاصة  ،خاصة المنظمة من قِبل الجيران لما يصل إلى ثالثة أطفال بد ًءا من  27أبريل .على سبيل المثال  ،يمكن
لآلباء األصدقاء أن يتناوبوا على رعاية األطفال.
لن يتم عقد دورات االندماج أو دورات لغة أخرى حتى إشعار آخر.


المرافق الترفيهية والمطاعم والمستشفيات والمؤسسات الدينية والجمعيات والمظاهرات

ال تزال المطاعم والحانات ومراكز بيع التبغ والنوادي و نوادي القمار ودور السينما مغلقة .يُسمح فقط بتوصيل أو جمع وجبات الطعام التي
يتم أخذها إلى المنزل من المطاعم وحانات الوجبات الخفيفة إذا تم ضمان النظافة والتحكم في الوصول وتجنب قوائم االنتظار هناك.
اعتبارا من  4مايو  2020مع تطبيق قواعد النظافة.
اعتبارا من  30أبريل .و يمكن إعادة فتح المكتبات والمتاحف
ستُعاد فتح مالعب األطفال
ً
ً
ال تزال مراكز تعليم الكبار والمرافق الرياضية وحمامات السباحة والساونا وحمامات البخار والصاالت الرياضية وما إلى ذلك مغلقة .يُسمح
بالرياضات غير التالمسية في المرافق الرياضية الخارجية إذا كنت تمارسها بمفردك ،مع أفراد أسرتك أو مع شخص واحد فقط دون تشكيل
أي مجموعة أُخرى .هنا يجب مراعاة الحد األدنى للمسافة  1.5متر.
تحظر االجتماعات واللقاءات بجميع أنواعها  ،بما في ذلك اجتماعات النوادي ،المنظمات واالحتفاالت الخاصة وما إلى ذلك .استثناء :في
صا .هنا يجب إعداد قائمة
الجنازات ،حفالت الزفاف والمعمودية و مراسم الدفن تسمح التجمعات الخاصة أو العائلية مع ما يصل إلى  20شخ ً
للحضور باالسم األول واألخير والعنوان ورقم الهاتف لجميع المشاركين واالحتفاظ بها لمدة أربعة أسابيع.
اعتبارا من  4مايو  2020يسمح بها حتى 50
يُسمح بالمظاهرات الثابتة أو التجمعات في الهواء الطلق مع ما يصل إلى  20مشار ًكا  ،و
ً
مشار ًكا .هنا يجب تقديم طلب و ضمان الحد األدنى لقواعد المسافة والنظافة.
مراسم الصلوات والكنائس والمساجد والمعابد اليهودية :بدأ ً من  4مايو  ، 2020يُسمح بالفعاليات الدينية مع ما يصل إلى  50مشار ًكا إذا تم
ضمان الحد األدنى لقواعد المسافة والنظافة .يحظر االتصال الجسدي  ،حتى أثناء األعمال الدينية .هنا يجب إعداد قائمة حضور باالسم األول
واللقب والعنوان ورقم الهاتف لجميع المشاركين واالحتفاظ بها لمدة أربعة أسابيع .جميع المناسبات الدينية محظورة حتى  3مايو.
هناك قواعد صارمة للمستشفيات .يُسمح فقط للمرضى الذين تقل أعمارهم عن  16عا ًما والمرضى بشدة باستقبال الزوار :قريب واحد على
األكثر لمدة ساعة في اليوم .األمر نفسه ينطبق على دور رعاية المسنين.
 جوازات برلين  berlinpass -وتذاكر القطار :Berlin-Ticket S
لن يتم تمديد جوازات برلين  Berlinpassأو إعادة إصدارها في الوقت الحالي .يمكنك أيضًا استخدام تذكرة القطارBerlin-Ticket S
مع جواز برلين منتهي الصالحية .إذا لم يكن لديك حتى اآلن ،يمكنك استخدام تذكرة القطار(  ) Sإذا كان لديك إشعار بالضمان االجتماعي
(اليستونغ بيشايد) وقمت بتسجيل رقم الملف على تذكرة القطار( .) S
www.berlin.de/sen/ias/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.909495.php



أجور المرض والحجر الصحي:

إذا كنت مريضًا  ،فأنت بحاجة إلى "إجازة مرضية" من الطبيب .يمكنك حاليًا طلب إجازة مرضية " "Krankschreibungمن طبيبك
عبر الهاتف خالل األسبوع األول.
يُلزم صاحب العمل قانونًا بمواصلة دفع األجور العادية في حالة المرض لمدة تصل إلى  6أسابيع .بدأ ً من األسبوع السابع يمكنك التقدم بطلب
للحصول على إعانة مرضيّة  Krankengeldمن شركة التأمين الصحي . Krankenkasse

مريضا ولكنك ال تستطيع العمل بسبب الحجر الصحي ،فأنت بحاجة إلى إشعار الحجر الصحي""Quarantänebescheid
إذا لم تكن
ً
ً
من دائرو الصحة المسؤولة  .Gesundheitsamtلمدة تصل إلى  6أسابيع  ،يكون صاحب العمل ملز ًما قانونا بمواصلة دفع األجور
العادية في الحجر الصحي .من األسبوع السابع يمكنك التقدم بطلب للحصول على تعويض من إدارة المالية في مجلس الشيوخ
.Senatsverwaltung für Finanzen
تنبيه :ال توقع على االستقالة  Kündigungأو إنهاء عقد العمل  Aufhebungsvertragتحت أي ظرف! صاحب العمل ال يحق له
فصلك بسبب الوضع الحالي!
معلومات متعددة اللغات عن قانون العمل:
www.berlin.de/lb/intmig/service/corona-info/fragen-zum-arbeitsplatz/


أين يمكنني الحصول على المساعدة؟

إذا اشتبهت باإلصابة بالكورونا:
ال تذهب إلى طبيبك ،قم باالتصال هاتفياً.
خارج ساعات عمل مكتب طبيبك  ،اتصل بخدمة الطوارئ لدى جمعية أطباء التأمين الصحي القانوني Kassenärztlichen
 :Vereinigungهاتف .116117
يمكنك محاولة الحصول على مساعدة من قسم الصحة المحلي لدائرة الصحة  Gesundheitsamtفي منطقتك
/https://service.berlin.de/standorte/gesundheitsaemter

يمكنك محاولة الحصول على معلومات من الخط الساخن  Hotlineإلدارة الصحة بمجلس الشيوخ Senatsverwaltung für
( Gesundheitحتى اآلن باللغة األلمانية فقط) :هاتف  ، 90282828/030يوميًا من الساعة  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء
إذا كان لديك ضيق شديد في التنفس  ،اتصل بخدمة اإلطفاء  Feuerwehrعلى 112
يمكنك إجراء االختبار في األماكن التالية  ،على سبيل المثال إذا كان لديك اتصال مع األشخاص المصابين بفيروس كورونا أو الذين قدموا
للتو من منطقة الخطر .الشرط األساسي هو أن طبيبك أو قسم الصحة قد أوصى بإجراء االختبار.
يمكنك العثور على العناوين ومواعيد العمل في هذا الرابط:
/www.berlin.de/corona/untersuchungsstellen

تنبيه لألشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي:
يرجى التواصل مع.
غرفة تبادل المعلومات لبعثة مدينة برلين لألشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي:
Clearingstelle der Berliner Stadtmission für Menschen ohne Krankenversicherung
www.berliner-stadtmission.de/clearingstelle
clearingstelle@berliner-stadtmission.de
Tel: 030 690 33 5972, Fax: 030 690 33 5979

مواعيد اإلتصال :اإلثنين والثالثاء من الساعة  9:30صبا ًحا حتى 4مسا ًء  ،األربعاء من الساعة  11صبا ًحا حتى  5مسا ًء ،الخميس من الساعة
 5مسا ًء حتى  7:30مسا ًء ،الجمعة من الساعة  9صباحا ً حتى  3ظهراً.
Telefonzeiten: Mo und Di 9:30 – 16:00, Mi 11:00 – 17:00, Do 17:00 – 19:30, Fr 9:00 – 15:00

وفي حالة وجود صراعات حادة أو خالفات حادة باآلراء حول التعامل مع فيروس كورونا في دار السكن الخاص بك تواصل مع إحدى
الجمعيات التالية:
العربية( BBZ :مركز اإلرشاد والرعاية لالجئين الشباب والمهاجرين):
هاتف 23/66640720 030
الفارسية :.Yaar e.V :هاتف،030 23407217 :بريد الكترونيinfo@yaarberlin.de :
رابطة الالجئين اإليرانيينVereinIranischerFluechtlinge@gmx.de ،Tel 030 62 98 15 30 :


ماذا يعني الحجر الصحي المحلي أو المنزلي؟

إذا أصبت أنت أو أحد أفراد عائلتك بفيروس كورونا  ،فسيتم عزلك أنت وعائلتك .هذا يعني أنه يجب أال تغادر شقتك  /غرفتك (إذا كان لديك
حمام خاص بك مع مرحاض) لمدة  14يو ًما على األقل .هذا وضع صعب للغاية  ،خاصة عندما يتأثر األطفال أيضًا .من المهم أن تحافظ
على الهدوء والبقاء على اتصال مع األقارب واألصدقاء عبر الهاتف.
إذا أصيب شخص ما في سكنك بالعدوى  ،فمن الممكن أن يتم عزل جزء من مكان اإلقامة أو عزله كامالً .ال يتم تحديد أو إقرار ذلك من قبل
إدارة المكان أو  ، LAFولكن من قبل الطبيب المختص  AmtsärztInفي دائرة الصحة  Gesundheitsamtفي منطقتك.

جنبا إلى جنب مع المقيمين اآلخرين  ،يمكنك التفكير في رفع المطالب التي لديك للسلطات المسؤولة .على سبيل المثال  ،يمكنك طلب خدمة
الواي فاي مجانًا في مكان اإلقامة .يمكنك أيضًا التحدث عن شكل اإلمدادات الغذائية في حالة الحجر الصحي.
توجد أماكن إقامة صحية في برلين  Pankowلالجئين .يمكن أن يتم إرسالك إلى هناك إذا كان اختبارك إيجابيًا لكورونا أو كان لديك اتصال
بأشخاص مرضا .تتوفر في ذلك المكان الرعاية الصحية .في حال لم يتم تأكيد االشتباه في اإلصابة أو عندما تصبح بصحة جيدة مرة أخرى ،
سيتم نقلك مجددا ً إلى مكان إقامتك السابق.
سواء كان الحجر الصحي في السكن السابق أو في سكن الحجر الصحي  :Pankowاطلب دائ ًما مستندًا مكتوبًا  -إخطار بأمر الفصل المحلي
(الحجر الصحي)  -Bescheid über die Anordnung zur häuslichen Absonderung (Quarantäneمن قسم
الصحة حول الحجر الصحي الخاص بك .إذا كنت ال تفهم شيئًا ما  ،قم بطلب الترجمة إلى لغتك األم.
اطلب المشورة القانونية إذا كنت ال توافق على الحجر الصحي .اتصل بمركز المشورة أو مجلس الالجئين :Flüchtlingsrat
https://fluechtlingsrat-berlin.de/asylberatunginfoblatt


أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

صفحات معلومات كورونا من منظمة مجلس الالجئين في برلين  Flüchtlingsratبمعلومات متعددة اللغات.
www.fluechtlingsrat-berlin.de/corona

نشرة إعالنية متعددة اللغات عبر اإلنترنت واستشارة اللجوء عبر الهاتف في برلين
https://fluechtlingsrat-berlin.de/asylberatunginfoblatt

و
https://fluechtlingsrat-berlin.de/awo-asylberatung_akuz/
صفحات معلومات كورونا لمجلس الشيوخ في برلين
/www.berlin.de/corona

صفحة معلومات  Coronaالحكومية المحدثة يوميًا بعدة لغات:
www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/amt-und-aufgaben/corona-virus-1730818

معلومات محدثة يوميًا باأللمانية والعربية واإلنجليزية والفارسية والفرنسية والباشتو
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus.html

المزيد من المعلومات متعددة اللغات حول كورونا و الحماية من العدوى
https://www.berlin.de/lb/intmig/service/corona-info/schutz-vor-covid-19/
معهد روبرت كوخ  ،المعلومات المتخصصة الحالية حول فيروس كورونا
( www.rki.de/EN/Home/homepage_node.htmlاإلنجليزية)
( www.rki.de/covid-19األلمانية)
___________________________________________________________________
هذه المعلومات جزء من مشروع "نصيحة جيدة  ،وصول جيد! استشارات لطالبي اللجوء وتأهيل المستشارين في برلين "بتمويل مشترك من
صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج  AMIFالتابع لالتحاد األوروبي.

