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دليل
المهاجرين حديثاً
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الفهرس
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الـكلمة االفتتاحية
يعيش في مدينة هاجن أناس من أكثر من  130دولة
مختلفة بتنوع خلفياتهم الثقافية وباختالف تاريخ
مواطنهم األصلية .لقد أصبحت مدينة هاجن ،الواقعة
على نهر الفولمه ،وطنًا لكثير من الناس منذ سنوات،
بل منذ عقود ،وتطمح أن تصبح كذلك أيضًا لغيرهم
ممن لم يعيشوا هنا إال منذ فترة قصيرة ،ولهذا الغرض
فال بد من مواجهة أيَّة تحديات ،هذه أو تلك.
إن اندماج المهاجرين في المجتمع مهمة مجتمعية في
المقام األول ويمثل تحديًا من أجل التعايش في مدينة هاجن .يعتبر التعليم
والمهارات اللغوية من األساسيات التي ال غنى عنها لالندماج في المجتمع داخل
مدينة هاجن .يتحتم علينا توفير فرص متساوية لجميع األطفال والشباب – أيًّا كان
أصلهم – سواء للعمل أو للتدريب المهني ،كما يجب علينا أيضًا تشجيع المواهب.
دورا ها ًما في هذا الشأن ،إلى جانب
تلعب دور رعاية األطفال النهارية والمدارس ً
األندية الرياضية والمؤسسات الثقافية.
سوف يساعدكم هذا الدليل في البحث عن المؤسسات المعنيَّة والموظفين
المختصين بشؤون الصغار والكبار .وسوف تالحظون على الفور وجود عدد كبير
من الهيئات بمدينة هاجن ،والتي يمكنها مساعدتكم بكفاءة ودون تعقيدات .وضعت
مدينة هاجن بالتعاون مع العديد من الشركاء برنام ًجا محليًا لالندماج ،ويرى جميع
المشاركين في هذا البرنامج أنه ال داعي لمخاطبة بعضهم بعضًا كرؤساء
ومرؤوسين وإنما يرغبون في الحديث سويًّا كزمالء ويريدون التعلم من بعضهم
ً
موجزا
بعضًا والتعاون معًا في العمل .يعرض دليل االندماج بهذه الرؤية المشتركة
للجميع وليس لذوي األصول المهاجرة فقط ،عن العديد من الخدمات الخاصة
باالندماج في مدينة هاجن.
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من هذا المنطلق آمل أن يكون هذا الدليل المتاح بين أيديكم اس ًما على مسمى وأن
يجيب على أسئلتكم الهامة باعتباره مرشدًا عمليًا وغنيَّا بالمعلومات ،كما يرشدكم
إلى كيفية التواصل مع الموظفين المختصين.
مدينة هاجن ،بتاريخ ديسمبر 2015

إريك شولتس
Erik O. Schulz
عمدة المدينة
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جهات التواصل الرئيسية
ت
إلى جانب هيئة شؤون األجانب يوجد العديد من جهات التواصل التي تقدم التوجيهات والمساعدات ،بلغا ٍ
ِعدَّة في كثير من األحيان ،حول الشؤون الخاصة باإلقامة وسبل العيش والمسكن واألسرة ورياض األطفال
والمدارس والتدريب المهني والعمل وغير ذلك من األمور الحياتية الصعبة  ،ب ْغيَة االندماج .يقوم المختصون
إطار سري واحترافي بطبيعة الحال.
في تلك المؤسسات االستشارية بإسداء المشورة في ٍ

قانون اإلقامة والتسجيل اإللزامي:
التسجيل اإللزامي:
هناك إلزام قانوني في ألمانيا ينص على حتمية تسجيل عنوان سكنكم الجديد بمكتب شؤون المواطنين بالبلدية
(باأللمانية ،)Bürgeramt/Bürgerbüro :كما ينبغي أيضًا إخطار السلطات عند مغادرة حدود األراضي
االتحادية األلمانية.

فيما يخص المواطنين من خارج االتحاد األوروبي:
يتوجه المواطنون من خارج االتحاد األوروبي من بعد التسجيل في مكتب شؤون المواطنين إلى مصلحة
شؤون األجانب الستخراج تصريح اإلقامة.

 هيئة شؤون األجانب:
ملحوظة:
أول ما عليكم فعله دائ ًما هو التسجيل في أحد مكاتب شؤون المواطنين في مدينة هاجن ،وذلك إن لم تكن
إقامتكم محددة بفترة زمنية معينة.
Böhmerstr. 1, 58095 Hagen
يتحدد اختصاص كل حجرة وفقًا للحرف األول من اللقب.
الطابق األرضي :حجرة 7-1؛ الطابق األول :حجرة 111-103
مواطنو االتحاد األوروبي :الطابق األول :حجرة  101و 102و112
مواعيد العمل:
االثنين واألربعاء والجمعة
االثنين والخميس

من الساعة  8:30حتى الساعة 12:00
من الساعة  14:30حتى الساعة 17:00
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ال تحتاجون لحجز موعد مسب ًقا قبل الذهاب لهيئة شؤون األجانب بمدينة هاجن ،ويستحسن االستفادة من فترة
مقابلة المواطنين للرد على استفساراتهم قبل الظهيرة.

 مكاتب شؤون المواطنين:
مكتب شؤون المواطنين المركزي  -مركز الخدمة المدنية
Zentrales Bürgeramt - Bürgerservice Mitte
Rathausstr. 11, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/207-5777 :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء
األربعاء والجمعة
الخميس
السبت

من الساعة  8:00حتى الساعة 17:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00
من الساعة  9:30حتى الساعة 12:30

مكتب شؤون المواطنين بمنطقة بويله
Bürgeramt Boele
Schwerter Str. 168, 58099 Hagen
رقم الهاتف02331/207-4400 :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء
األربعاء والجمعة
الخميس

من الساعة  8:00حتى الساعة 17:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00

مكتب شؤون المواطنين بمنطقة هاسبه
Bürgeramt Haspe
Kölner Str. 1, 58135 Hagen
رقم الهاتف02331/207-4401 :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء
األربعاء والجمعة
الخميس

من الساعة  8:00حتى الساعة 17:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00

مكتب شؤون المواطنين بمنطقة هوهنليمبورج
Bürgeramt Hohenlimburg
Freiheitstr. 3, 58119 Hagen
رقم الهاتف02331/207-4402 :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء
األربعاء والجمعة
الخميس

من الساعة  8:00حتى الساعة 17:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00
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 االستشارات االجتماعية العامة
تستهدف االستشارات االجتماعية العامة ذوي األصول المهاجرة ،ويمكن إسداء المشورة حول كافة القضايا.
للتواصل مع المختصين:
جمعية كاريتاس (جمعية مسجلة)
Caritasverband Hagen e.V.
السيد فاجنر " "Herr Wagnerوالسيدة كريمكاو " "Frau Kremkauوالسيدة كايزر ""Frau Kaiser
Bergstr. 81, 58095 Hagen
رقم الهاتف 02331/9184-37 :أو  0233179184-81أو 02331/79184-38
مواعيد العمل:
االثنينBergstr. 81 ،
الثالثاءIm Weinhof 8 ،
الخميسFriedensstr. 107 ،
الجمعةBoeler Kirchplatz 5 ،

من الساعة  9:30حتى الساعة 12:30
من الساعة  10:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  9:00حتى الساعة 11:00

 وكاالت شؤون االندماج:
تهدف وكاالت شؤون االندماج إلى تعزيز اندماج ذوي األصول المهاجرة في المجتمع .تتمثل الركائز األساسية
لعمل تلك الوكاالت في تشجيع اإلسهام المدني واالنفتاح بين الثقافات ودعم األنشطة الموجهة نحو المجتمع
وكذلك األنشطة المناهضة للتمييز.
للتواصل مع المختصين:
جمعية رعاية العمال بمدينة هاجن  -التابعة لدائرة مركيشر كرايس
AWO UB Hagen–Märkischer Kreis
السيدة بيش "Dödterstr. 1, 58095 Hagen "Frau Piech
رقم الهاتف02331/1279604 :
البريد اإللكترونيpiech@awo-ha-mk.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.
جمعية كاريتاس (جمعية مسجلة)
Caritasverband Hagen e.V.
السيدة زاندمان " "Frau Sandmannوالسيدة كايزر ""Frau Kaiser
Bergstr. 81, 58095 Hagen
رقم الهاتف 02331/918447 :أو 02331/918438
البريد اإللكترونيsandmann@caritas-hagen.de, kaiser@caritas-hagen.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.
دياكونية مارك-رور إلسداء المشورة للمهاجرين
(ذات المسؤولية المحدودة)
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr
gemeinnützige GmbH
السيدة شبيلمان "Bergstr. 121, 58095 Hagen ،"Frau Spielmann
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رقم الهاتف02331/306462035 :
البريد اإللكترونيheike.spielmann@diakonie-mark-ruhr.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.

 مكاتب إسداء المشورة للمهاجرين الكبار ()MBE
عادةً ما يستهدف مكتب إسداء المشورة للمهاجرين الكبار ( )MBEالفئة البالغة من العمر أكثر من  27عا ًما
طوال السنوات الثالث األولى بعد دخولهم حدود األراضي االتحادية األلمانية (وذلك للنازحين ذوي األصول
األلمانية) أو طوال السنوات الثالث األولى بعد منحهم اإلقامة الدائمة (لباقي األجانب).
ويهدف ذلك إلى تمكين المهاجرين من التعامل في كافة األمور الحياتية باستقاللية قدر اإلمكان ،وذلك من خالل
وضع خطط فردية لتأهيلهم لالندماج .في هذا اإلطار يسدي مكتب إسداء المشورة للمهاجرين الكبار ()MBE
النصح والمشورة قبل وأثناء وبعد دورة االندماج.
للتواصل مع المختصين:
دياكونية مارك-رور إلسداء المشورة للمهاجرين
(ذات المسؤولية المحدودة)
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr
gemeinnützige GmbH
السيدة جراف "Bergstr. 121, 58095 Hagen ،"Frau Graf
رقم الهاتف02331/306462031 :
البريد اإللكترونيdorothee.graf@diakonie-mark-ruhr.de :
مواعيد العمل:
الثالثاء والخميس

من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00

جمعية كاريتاس (جمعية مسجلة)
Caritasverband Hagen e.V.
السيد فاجنر "Bergstr. 81, 58095 Hagen ،"Herr Wagner
رقم الهاتف02331/91840 :
البريد اإللكترونيwagner@caritas-hagen.de :
مواعيد العمل:
من الساعة  14:00وحتى الساعة 16:00
الثالثاءBoeler Kirchplatz 5 ،
من الساعة  9:00وحتى الساعة 12:00
الخميسBergstr. 81 ،
وتجرى المقابلة بعد االتفاق على موعد مسبقًا وبرفقة أخصائي تربوي اجتماعي في دورات االندماج التي
تقدمها جمعية كاريتاس.
الصليب األحمر األلماني:
Deutsches Rotes Kreuz
يقدم مكتب  MBEالمشورة في إطار سري وبال مقابل ،وذلك بشأن كافة االستفسارات المطروحة حول
موضوع االندماج االجتماعي ،كاللغة ً
مثال ،أو في كل ما يتعلق بهذا األمر ؛ كاالستفسارات عن المدارس
والوظيفة والمؤهل واستكمال التعليم .وسوف يساعدكم كذلك في الرد على التساؤالت المتعلقة بالشهادات
التعليمية والمؤهالت الوظيفية التي حصلتم عليها من خارج ألمانيا ويتوسط لكم في الحصول على تدريبات
عملية للتمرين على الوظيفة المستقبلية (وبما في ذلك مستندات اإللتحاق بالوظائف).
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يمكن التواصل مع مكتب  MBEأيضًا إن كان لديكم استفسارات حول المسائل القانونية بشأن اإلقامة ومنح
الجنسية ،عالوة على ذلك يساعدكم المكتب كذلك في مسألة لم شمل األسرة وفي التعامل مع المصالح والهيئات
وفي الرد على االستفسارات حول قضية الرعاية الصحية وكذلك بخصوص العمل التطوعي.
السيدة ميشيل "Feithstr. 50, 58095 Hagen (Henry-Dunant-Haus) ،"Frau Michel
البريد اإللكترونيc.michel@drk-hagen.de :
مواعيد العمل:
من الساعة  10:00حتى الساعة 13:00
االثنين والثالثاء والخميس
وبعد تحديد موعد للمقابلة مسبقًا باالتصال على رقم الهاتف التالي02331/958936 :

 إسداء المشورة لالجئين ولطالبات وطالبي اللجوء
الخدمة االجتماعية وإدارة تأمين السكن لالجئين بمدينة هاجن
يقدم العديد من األخصائيين االجتماعيين المشورة والرعاية لالجئين بمساكن اإليواء وكذلك بالوحدات السكنية
في كافة أنحاء مدينة هاجن .تقدم المشورة والرعاية ميدانيًا في مقر اإلقامة ،بغية ضمان االندماج في المحيط
االجتماعي في أقرب وقت ممكن .يمكن للمتطوعين والمقيمين التواصل أيضًا مع األخصائيات االجتماعيات
واألخصائيين االجتماعيين.
مواعيد المقابالت في مساكن اإليواء:
من الساعة  13:30حتى الساعة 16:30
االثنينUnternahmer Str. 25 ،
من الساعة  13:30حتى الساعة 16:30
االثنينWilhelmstr. 2 ،
من الساعة  13:00حتى الساعة 14:00
االثنين والخميسVoerder Str. 33 ،
من الساعة  15:00حتى الساعة 16:00
االثنين والخميسBebelstr. 16 ،
من الساعة  13:00حتى الساعة 15:00
الخميسPosener Str. 1a-c ،
في حالة إقامتكم في وحدة سكنية يتعين االتفاق على موعد شخصي قبل المقابلة.
ً
فضال عن ذلك
يوكل إلى إدارة التسكين مهمة توزيع الالجئين في مساكن اإليواء والوحدات السكنية الحكومية،
فورا إذا لزم األمر.
تحويلهم إلى مكتب الصحة ً
إن كان لديكم المزيد من االستفسارات يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى السيدة شفارتسه " Frau
."Schwarze
البريد اإللكترونيclaudia.schwarze@stadt-hagen.de :
دياكونية مارك-رور إلسداء المشورة للمهاجرين
(ذات المسؤولية المحدودة)
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr
gemeinnützige GmbH
تقدم المشورة والرعاية لالجئين المقيمين حاليًا في مدينة هاجن ،سواء في مكتب إسداء المشورة أو في مساكن
اإليواء مباشرة ،وتضع في أولويتها الشؤون الخاصة والمطالب االجتماعية والقانونية.
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للتواصل مع المختصين:
السيد :كولر "Bergstr. 121, 58095 Hagen ،"Herr Köhler
رقم الهاتف02331/306462044 :
البريد اإللكترونيheinz.koehler@diakonie-mark-ruhr.de :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء والخميس

من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00

السيدة جروس "Bergstr. 121, 58095 Hagen ،"Frau Gruß
تقديم المشورة لالجئين ورعايتهم اجتماعيًا /المكتب اإلقليمي إلسداء المشورة لالجئين
الفترة المفتوحة يوم األربعاء من الساعة  9:00وحتى الساعة  12:00لمقابلة المواطنين بعد تحديد موعد
مسبقًا.
رقم الهاتف02331/306462033 :
البريد اإللكترونيJennifer.Gruss@diakonie-mark-ruhr.de :
السيدة شكرانهBergstr. 121, 58095 Hagen ،
تقديم المشورة ألسر وأطفال الالجئين على وجه الخصوص
الفترة المفتوحة لمقابلة المواطنين :االثنين من الساعة  9:00حتى الساعة  ،12:00وبعد تحديد موعد للمقابلة
باالتصال على رقم الهاتف التالي02331/306462033 :
البريد اإللكترونيsofia.shokraneh@diakonie-mark-ruhr.de :
السيدة بريديهوفت ""Frau Bredehöft
تقديم المشورة داخل مساكن اإليواء
رقم الهاتف0175-2656378 :
البريد اإللكترونيregine.bredehoeft@diakonie-mark-ruhr.de :
مواعيد تقديم المشورة داخل مساكن اإليواء:
االثنينJZ Loxbaum, Seilerstr. 11A ،
الثالثاءBergstr. 121, 4. Etage, R.43 ،
الثالثاءPosener Str. 1a (Büro) ،
الخميسUnternahmer Str. 25 (Büro) ،

من الساعة  10:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 16:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 16:00

 الخدمات المقدمة لألطفال والشباب
التعليم المدرسي بدوام كامل إلزامي لجميع األطفال والشباب بد ًءا من سن السادسة لمدة عشر سنوات ،والتعليم
المهني إلزامي حتى بلوغهم  18عا ًما ،بغض النظر عن موقف اإلقامة الخاص بهم في ألمانيا.
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للتواصل مع المختصين:
المركز المحلي لإلندماج بمدينة هاجن ()KI Hagen
)Kommunales Integrationszentrum Hagen (KI Hagen
يعد المركز المحلي لالندماج بمدينة هاجن أول مركز اللتقاء األطفال والشباب الذين هاجروا حديثًا إلى مدينة
هاجن وما يزالون في سن التعليم اإللزامي ،حيث يساعدهم المركز في إيجاد المدرسة المناسبة.
المدارس االبتدائية ومدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة:
Grund- und Förderschulen
السيدة برول "Rathausstr. 11, 58095 Hagen ،"Frau Proll
رقم الهاتف02331/207-5571 :
البريد اإللكترونيchristine.proll@stadt-hagen.de :
مدارس ما بعد المرحلة االبتدائية (:)Weiterführende Schulen
السيدة كاربا "Rathausstr. 11, 58095 Hagen ،"Frau Karpa
رقم الهاتف02331/207-5567 :
البريد اإللكترونيgabriele.karpa@stadt-hagen.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.
خدمة شباب المهاجرين
جمعية رعاية العمال بمدينة هاجن ) -(AWOالتابعة لدائرة مركيشر كرايس
Arbeiterwohlfahrt UB Hagen–Märkischer Kreis
تقديم المشورة للمهاجرين من سن  12إلى  27عا ًما حول مواضيع:
تعلم اللغة األلمانيةالمدرسة والتدريب المهنياالعتراف بالشهادات الحاصلين عليها من خارج ألمانياإجراءات ومستندات التقديممواعيد المقابلة إلسداء المشورة:
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  12:00حتى الساعة 15:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 17:00
من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00

ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.
للتواصل مع المختصين:
السيدة شيرر " "Frau Schererوالسيدة ساريوغلو "."Frau Sarioglu
Dödterstr. 1, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/1279603 :
البريد اإللكترونيscherer@awo-ha-mk.de, sarioglu@awo-ha-mk.de :
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ت َعَلم اللغة األلمانية
ح مه ٌم لنجاح االندماج في المجتمع ،وركيزة أساسية للنجاح التعليمي
إن التمكن من اللغة األلمانية مفتا ٌ
والوظيفي .هناك العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة هاجن تقدم الدعم لألطفال والشباب والكبار لتعلم
اللغة األلمانية.

 ت َعَلم اللغة األلمانية بمكتبة المدينة:
توفر المكتبة العامة بمدينة هاجن العديد من الوسائط المتنوعة لتساعد كبار وصغار السن على تعلم اللغة
األلمانية ،فتقدم ً
مثال دورات اللغة من خالل مجموعة من الوسائط والكتب المسموعة وكتب القواعد النحوية
والقواميس لجميع اللغات المنتشرة ،وكذلك البطاقات المصورة واأللعاب التعليمية وأكثر من ذلك بكثير .يمكن
استخدام تلك الوسائط في المكتبة بال مقابل ،بينما يمكن استعارتها بعد استخراج بطاقة استعارة مقابل دفع
رسوم .ت قام العديد من الفعاليات المجانية التي تساعد على ممارسة اللغة األلمانية ،كجلسات الحكي والقراءة
لألطفال والكبار ،أو لقاء "اللغة والسرد" للكبار الذي يتكرر موعده كل أسبوعين.
المكتبة العامة في شبرينجه
Stadtbücherei Springe
Springe 1, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/207–3591 :
الموقع اإللكترونيwww.hagen-medien.de :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء والجمعة
الخميس
السبت


من الساعة  10:00حتى الساعة 18:00
من الساعة  10:00حتى الساعة 19:00
من الساعة  10:00حتى الساعة 14:00

خدمات في مجال دورات االندماج

يجيب مكتب إسداء المشورة " "Beratungsbüroوكذلك أيضًا مدرسة تعليم الكبار المسائية " "VHSعلى
استفسارات المتقدمين لدورات االندماج.
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للتواصل مع المختصين:
مكتب تقديم المشورة بشأن دوارت االندماج
Beratungsbüro für Integrationskurse
يعمل مكتب تقديم المشورة بالتعاون مع العامالت والعاملين في الجمعيات الخيرية الذين يمكنهم تقديم هذه
االستشارات ببعض من اللغات المختلفة.
Böhmerstr. 1, EG, Zi. 8, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/207-4825 :
مواعيد العمل:
االثنين واألربعاء
االثنين والخميس

من الساعة  9:30وحتى الساعة 12:00
من الساعة  14:30وحتى الساعة 17:00

مدرسة تعليم الكبار المسائية بمدينة هاجن
VHS Hagen
السيدة ماير-جولدباخ " Schwanenstr. 6-10, 58089 Hagen ،" Frau Meyer-Goldbach
رقم الهاتف02331/207-5325 :
البريد اإللكترونيpetra.meyer-goldbach@stadt-hagen.de :
مواعيد العمل:
االثنين
الخميس

من الساعة  10:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  15:00حتى الساعة 19:00

تعليم اللغة األلمانية لألطفال والكبار
ح للنجاح في مجال التعليم ،لذا تشجع رياض األطفال والمدارس بجميع المراحل الدراسية كافة
اللغة مفتا ٌ
األطفال سواء المهاجرين أو غيرهم على تعلم اللغة األلمانية.

 خدمات في مجال تعلم اللغة
مشروع حقيبة الظهر:
ً
شامال الكتساب اللغة في مرحلة الطفولة المبكرة ويهدف في الوقت ذاته إلى
يعد مشروع حقيبة الظهر برنام ًجا
تعليم الوالدين ،حيث يرشد األمهات واألباء ذوي األصول المهاجرة فريق متدرب يعرف برفقاء الوالدين،
ويهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية لألطفال في كلتا اللغتين ،اللغة التي تتحدث بها األسرة واللغة األلمانية
على التوازي .يبدأ تنفيذ مشروع حقيبة الظهر في دور الرعاية النهارية لألطفال ويستمر في مختلف المدارس
االبتدائية.
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للتواصل مع المختصين:
المركز المحلي لالندماج بمدينة هاجن
Kommunales Integrationszentrum Hagen
Rathausstr. 11, 58095 Hagen
مشروع حقيبة الظهر في دور الرعاية النهارية لألطفال
Rucksackprojekt in Kindertageseinrichtungen
السيدة جايزينبيرجر ""Frau Geisenberger
رقم الهاتف02331/207-5570 :
البريد اإللكترونيtanja.geisenberger@stadt-hagen.de :
مشروع حقيبة الظهر في المدارس االبتدائية
Rucksackprojekt in Grundschulen
السيدة برول ""Frau Proll
رقم الهاتف02331/207-5571 :
البريد اإللكترونيchristine.proll@stadt-hagen.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.

مشروع ""Griffbereitأو "بين أيديكم"
يستهدف المشروع األمهات واآلباء وأطفالهم البالغين من العمر  3-1سنوات ،ويجرى تنفيذه في
دور الرعاية النهارية لألطفال ومراكز شؤون األسرة .يلعب األطفال مع أمهاتهم وآبائهم في
ً
فضال عن ذلك يعتبر
مجموعات " "Griffbereitويرسمون ويغنون بلغتهم األم واللغة األلمانية،
" "Griffbereitبرنام ًجأ لتعليم الوالدين يكون تحت إشراف مرافقين لآلباء واألمهات متدربين على
هذا األمر.
السيدة جايزنبيرجر ""Frau Geisenberger
رقم الهاتف02331/207-5570 :
البريد اإللكترونيtanja.geisenberger@stadt-hagen.de :

الوسطاء اللغويون والثقافيون
يكرس بعض األ شخاص جهودهم لمساعدة المهاجرات والمهاجرين في التواصل والتعامل مع المؤسسات.
للتواصل مع المختصين:
دياكونية مارك-رور إلسداء المشورة للمهاجرين (ذات المسؤولية المحدودة)
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
السيد كاالر "Bergstr. 121, 58095 Hagen ،"Herr Callar
رقم الهاتف0160/94486483 :
البريد اإللكترونيsk-mittler@diakonie-online.org :
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التدريب المهني والعمل
يختص كل من وكالة العمل ومكتب التوظيف بموضوعي التدريب المهني والعمل في المقام األول ،كما تقَ ِدم
فرص أفضل في سوق العمل.
العديد من المؤسسات برامج في مجالي التدريب المهني والعمل من أجل توفير
ٍ



خدمات في مجالي التدريب المهني والعمل

وكالة العمل بمدينة هاجن ()Agentur für Arbeit Hagen
تعد وكالة العمل المحطة الرئيسية للعاطلين والباحثين عن عمل أو تدريب مهني ،فإلى جانب توسطها إليجاد
وظائف أو تدريب مهني فهي المسؤولة كذلك عن الدعم المالي وضمان معونات بدل العمل (إعانة بطالة .)I
Körnerstr. 98-100, 58095 Hagen
رقم الهاتف0800/4555500 :
الموقع اإللكترونيwww.arbeitsagentur.de :
مواعيد العمل:
االثنين
الثالثاء واألربعاء والجمعة
الخميس

من الساعة  8:00حتى الساعة 16:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 13:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00

مركز المعلومات المهنية بمدينة هاجن ()BIZ
Berufsinformationszentrum (BIZ) Hagen
يعد التواصل مع " "BIZالخطوة الالزمة قبل اتخاذ قرار بشأن الوظيفة ،حيث تتوفر بالمركز معلومات عن
التدريب المعني والدراسة وتوصيف الوظائف والمتطلبات واستكمال الدراسة وإعادة التأهيل المهني.
Körnerstr. 98 – 100, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/202241 :
الموقع اإللكترونيwww.arbeitsagentur.de :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء
الخميس
األربعاء الجمعة

من الساعة  8.00حتى الساعة 16:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 13:00
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مكتب التوظيف بمدينة هاجن
Jobcenter Hagen
يختص مكتب التوظيف بمدينة هاجن برعاية المستحقين إلعانة البطالة  .IIوتعد إعانة البطالة II

التأمين األساسي للباحثين عن العمل غير المستفيدين من قانون تأمين البطالة أو الحاصلين منه على
إعانات ضئيلة فقط.
Berliner Platz 2, 58089 Hagen
رقم الهاتف02331/367580 :
الموقع اإللكترونيwww.jobcenter-hagen.de :
مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة

من الساعة  8:00حتى الساعة 16:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 13:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 16:00
من الساعة  8:00حتى الساعة 13:00

االعتراف بالشهادات المدرسية و/أو الوظيفية
يمكنكم االستعالم في غرف التجارة والكليات والجامعات ووكالة العمل عن االعتراف بالشهادات التعليمية أو
الوظيفية الحاصلين عليها من خارج ألمانيا ،كما يمكنكم التعرف على الهيئات المختصة على اإلنترنت عبر
الموقع التالي www.anabin.de :أو من وكاالت االندماج في الجمعيات الخيرية.

شبكة  :APPفرص العمل المستقبلية لالجئين.
Netzwerk: APP: Arbeit-Potenziale-Perspektiven für Flüchtlinge
تم َّول شبكة  APPمن الصندوق االجتماعي األوروبي والوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية في
إطار سياسات االندماج التي ينتهجها الصندوق االجتماعي األوروبي "اندماج طالبي اللجوء والالجئين في
المجتمع."IvAF-
يتعاون في مدينة هاجن كل من جمعية رعاية العمال  -بدائرة مركيشر كرايس– ) (AWOبمدينة هاجن
وجمعية كاريتاس (جمعية مسجلة) ودياكونية مارك-رور ،بغية إسداء المشورة للمهاجرين .يستهدف هذا
المشروع القادمين إلى ألمانيا كالجئين والذين يحتاجون ل لمساندة من أجل االندماج في سوق العمل اإلقليمي
أوااللتحاق بالمدرسة أو البدء في تدريب مهني .كما يدعم هذا المشروع الكيانات اإلقليمية وشركاء المشروع
(الهيئات الحكومية ،الهيئات التعليمية ،الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ،والمتطوعين) من خالل تدريب
الالجئين على اكتساب مهارات التواصل بين الثقافات وكذلك على األسس القانونية من أجل إدماجهم في سوق
العمل.
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للتواصل مع المختصين:
دياكونية مارك-رور إلسداء المشورة للمهاجرين (ذات المسؤولية المحدودة)
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
السيدة ديكوفا-أوستوس "( "Frau Dikova-Osthusمسؤولة التنسيق بمدينة هاجن)
رقم الهاتف02331/306462042 :
البريد اإللكترونيrossitza.dikova-osthus@diakonie-mark-ruhr.de :
جمعية كاريتاس (جمعية مسجلة)
Caritasverband Hagen e.V.
السيدة كريمكاو"( "Frau Kremkauاالستشارة)
رقم الهاتف02331/9184-81 :
جمعية رعاية العمال  -المنطقة الفرعية التابعة لدائرة مركيشر كرايس
AWO UB Hagen–Märkischer Kreis
السيدة إمام "( "Frau Imamاالستشارة)
رقم الهاتف02331/1279602 :
البريد اإللكترونيimam@awo-ha-mk.de :

كل ما يتعلق باألسرة
توفر إدارة الشباب والشؤون االجتماعية والعديد من المؤسسات األخرى كافة المعلومات التي تخص
الشؤون األسرية كإعانة األطفال والحمل والعالقات والتربية.

 إدارة الشباب والشؤون االجتماعية بمدينة هاجن
تختص إدارة الشباب والشؤون االجتماعية ،والتي تعرف أيضًا بمكتب الشباب في قانون رعاية األطفال
والشباب ،بكل قضايا التأمين االجتماعي وإعانة الشباب.
Berliner Platz 22, 58095 Hagen
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسب ًقا باالتصال على رقم الهاتف التالي 02331/207-3163 :من يوم
االثنين حتى يوم الجمعة ما بين الساعة  8:30وحتى الساعة 9:30

 الخدمة االجتماعية العامة
تعد الخدمة االجتماعية العامة ،بسبب ما تقوم به من مهام ،خدمةً اجتماعية محلية واسعة االنتشار وتقدم
خدماتها للفئة المستهدفة وتتعامل مع المشاكل والمصالح المعنيَّة.
Berliner Platz 22, 58089 Hagen
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االستشارات حول القضايا التربوية:
المصاعب الشخصية واالجتماعية /الخالفات الزوجية /المشاكل األسرية /االنفصال والطالق
المبادرة واإلشراف على المساعدات التربوية:
التوجيه التربوي
المساعدة التربوية االجتماعية لألسرة
المجموعات اليومية للتربية العالجية
الدعم التربوي
التوعية التربوية االجتماعية المكثفة لألفراد/اإلشراف على السكن بأنواعه/الرعاية السكنية
حماية األطفال و الشباب مؤقتًا/دعم ورعاية األطفال عند اقتضاء الحاجة/مساعدة األطفال المعاقين
ذهنيًا على االندماج/المشاركة في دعاوي محكمة األسرة
رعاية الالجئين القادمين فرادى دون ذويهم
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسب ًقا باالتصال على الرقم المركزي لمدينة هاجن 02331/207-0 :من
يوم االثنين حتى يوم الجمعة ما بين الساعة  8:30والساعة 9:30

 مكاتب إسداء المشورة لآلباء واألطفال والشباب في مدينة هاجن
يساعد فريق عمل مكاتب إسداء المشورة األمهات واآلباء بالرد على االستفسارات الخاصة بقضايا التربية
والمشاكل األسرية ،ويقدم لألطفال والشباب (وأسرهم) المساعدات الالزمة لحل المشاكل النفسية واالجتماعية
في دور الرعاية النهارية لألطفال والمدارس على سبيل المثال.
سرا.
جميع الموظفات والموظفين ملزمون باالحتفاظ بما سمعوه ً
للتواصل مع المختصين:
مكتب " "Rat am Ringإلسداء المشورة
Märkischer Ring 101, 58097 Hagen
رقم الهاتف02331/207-3991 :
البريد اإللكترونيfamilienberatung@stadt-hagen.de :
مواعيد العمل:
من االثنين حتى الخميس
الجمعة

من الساعة  8:30حتى الساعة 17:00
من الساعة  8:30حتى الساعة 12:30

يرجى االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا إما باالتصال هاتفيًا أو بالمجيء إلى مقر المكتب.
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مرافقات األسرة
من السهل أن يحصل اآلباء واألطفال على الخدمات المختلفة في مدينة هاجن ،حيث يوجد العديد من مراكز
األسرة التي تقدم الخدمات لكافة الفئات العمرية وكذلك مراكز رعاية األطفال النهارية بمختلف مناطق مدينة
هاجن .يمكنكم االستعالم من مرافقات األسر عن جميع الخدمات المقدمة لألمهات واآلباء وأطفالهم في الحي
المقيمين به ،كما أنهن يقدمن بعض المساعدات بشأن القضايا التربوية أو التعامل مع األمور الحياتية ،ويمكنهن
اصطحاب األسر إلى مختلف المؤسسات والخدمات وإلى المتخصصين.
للتواصل مع المختصين:
مدينة هاجن
Stadt Hagen
السيدة هومريش "Berliner Platz 22, 58095 Hagen ،"Frau Hümmerich
البريد اإللكترونيalexandra.huemmerich@stadt-hagen.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسب ًقا باالتصال على رقم الهاتف التالي 02331/207-3562 :من يوم
االثنين حتى يوم الخميس ما بين الساعة  8:30وحتى الساعة 13:00

 دور الرعاية النهارية لألطفال
صا جديدة ومتنوعة للعب والتعلم سويًا
إن ارتياد إحدى دور الرعاية النهارية لألطفال ( )Kitaيتيح لألطفال فر ً
مع غيرهم من األطفال.
تحتاجون لاللتحاق بإحدى هذه الدور إلى بطاقة كيتا" ."Kita-Karteستحصلون على هذه البطاقة وعلى كافة
المعلومات المتعلقة بهذا األمر تلقائيًا بعد حوالي شهر إلى شهرين من تاريخ والدة الطفل أو من تاريخ قدومكم
إلى مدينة هاجن ،فإن لم تحصلون عليها خالل شهرين يمكنكم طلبها من مكتب رعاية األطفال بإدارة الشباب
والشؤون االجتماعية بعد االتفاق على موعد للمقابلة.
للتواصل مع المختصين:
مدينة هاجن
Stadt Hagen
السيدة شينتسر "Berliner Platz 22, 58095 Hagen ،"Frau Schänzer
البريد اإللكترونيmanuela.schaenzer @stadt-hagen.de :
ال بد من تحديد موعد المقابلة مسبقًا باالتصال على رقم الهاتف التالي 02331/207-4464 :من يوم االثنين
حتى يوم الجمعة ما بين الساعة  8:30وحتى الساعة .9:30
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 عمل األطفال والشباب في مراكز الشباب
صا للتعلم وقضاء أوقات الفراغ ،يشمل ألعابًا ورياضات
يقدم العديد من المختصين في أكثر من  20مؤسسة فر ً
لألطفال والشباب وأيضًا المساعدة في عمل الواجبات وفي متطلبات التقدم لاللتحاق بالوظائف.
للتواصل مع المختصين:
مدينة هاجن
Stadt Hagen
السيدة بولته "Berliner Platz 22, 58095 Hagen ،"Frau Bolte
البريد اإللكترونيandrea.bolte@stadt-hagen.de :
ال بد من تحديد موعد المقابلة مسبقًا باالتصال على رقم الهاتف التالي 02331/207-2219 :من يوم االثنين
حتى يوم الجمعة ما بين الساعة  8:30وحتى الساعة .9:30

 مكاتب إسداء المشورة بشأن التربية واألسرة واألمور الحياتية بالكنائس
اإلنجيلية والكاثوليكية
تساعد مكاتب إسداء المشورة في محاولة حل الخالفات األسرية والخالفات بين األصدقاء وفي مقر العمل أو
المدرسة أو الحضانة ،وكذلك عند االنفصال والطالق وفي الرد على سؤال ما الذي علينا فعله تجاه األطفال في
ذلك الموقف.
للتواصل مع المختصين:
مكتب " "ZeitRaumإلسداء المشورة
Beratungsstelle ZeitRaum
Dödterstr. 10/Elbershallen, 58095 Hagen
رقم الهاتف( 02331/9058-2 :سنترال)
الموقع اإللكتروني:
www.beratungsstelle-zeitraum.de
مواعيد العمل:
من االثنين حتى الخميس

من الساعة  8:30حتى الساعة 12:30
ومن الساعة  13.30حتى الساعة 17:00
من الساعة  8:30حتى الساعة 12.00

الجمعة

 صندوق العائلة في إيزرلون (معونة األطفال)
معونة األطفال عبارة عن أموال تدفعها الدولة ألولياء األمور وف ًقا لعدد األطفال وأعمارهم .يمكن أن يحصل
كل من يحمل تصري ًحا ساريًا باإلقامة على معونة األطفال ،كما يحق للحاصلين على اإلقامة الحصول على هذه
المعونة.
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يمكنكم التوجه إلى أقرب مقار صندوق العائلة للتعرف على المزيد من المعلومات.
صندوق العائلة في إيزرلون
Familienkasse Iserlohn
Brausestr. 13-15, 58636 Iserlohn
رقم الهاتف0800/4555530 :
البريد اإللكترونيfamilienkasse-iserlohn@arbeitsagentur.de :
مواعيد العمل:
من يوم االثنين إلى يوم الجمعة

من الساعة  8:00حتى الساعة 18:00

 مراكز األسرة
تقدم مراكز األسرة الخدمات االستشارية وخدمات الرعاية على أمثل وجه ،وتعمل مع بعضها بعضًا في
مختلف مناطق مدينة هاجن .أدى قرب المسافة والثقة في الموظفين المختصين وسرعة تقديم المساعدة إلى
اعتبار مراكز األسرة محطة هامة لجميع األمهات واآلباء واألطفال.
تجدون بيانات االتصال المعنية على الموقع التالي( www.hagen.de :الحياة في مدينة هاجن/المجتمع
والشؤون االجتماعية/هاجن من أجل األسرة /بوصلة األسرة/مراكز األسرة).

 القابالت
تقدم القابلة الرعاية والمساعدة خالل فترة الحمل وفترة ما بعد الوالدة حتى نهاية السنة األولى من والدة الطفل.
للتواصل مع المختصين:
جمعية كاريتاس (جمعية مسجلة)
Caritasverband Hagen e.V.
السيدة هويسلر " "Frau Heuslerوالسيدة يونا " "Frau Johnaوالسيدة إيفا ""Frau Ewe
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
رقم الهاتف 02331/483319-30 :أو  02331/483319–31أو 02331/483319-0
البريد اإللكترونيheusler@caritas-hagen.de; johna@caritas-hagen.de; :
ewe@caritas-hagen.de
مواعيد االستشارة:
أيام االثنين فيSchwerter Str. 130 ،
يوم األربعاء من األسبوع األول والثالث من
كل شهر فيBergstr. 81 ،

من الساعة  9:00حتى الساعة 11:00
من الساعة  10:30حتى الساعة 12:30

ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا.
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 مكاتب إسداء المشورة حول مشاكل فترة الحمل
جمعية رعاية العمال  -دائرة مركيشر كرايس
AWO UB Hagen–Märkischer Kreis
تقديم المشورة حول مشاكل فترة الحمل وتنظيم األسرة
Dödterstr. 1, 58095 Hagen
البريد اإللكترونيschwangerschaftsberatung@awo-ha-mk.de :
ال بد من االتفاق على موعد المقابلة مسبقًا باالتصال على رقم الهاتف التالي 02331/67565 :من يوم
االثنين حتى يوم الجمعة ما بين الساعة  10:00وحتى الساعة .12:00
مكتب إسداء المشورة حول مشاكل فترة الحمل بجمعية "( "Donum vitaeجمعية مسجلة)
Donum vitae e.V. Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
Badstr. 6, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/788441 :
البريد اإللكترونيhagen@donumvitae.org :
الموقع اإللكترونيwww.hagen.donumvitae.org :
مواعيد العمل:
من االثنين حتى الخميس
الجمعة

من الساعة  9:00حتى الساعة 15:00
حسب االتفاق

رؤية
المكتب اإلنجيلي إلسداء المشورة حول خالفات العالقات الزوجية وتنظيم األسرة والقضايا الحياتية
SichtWeise
Evangelische Beratungsstelle für Partnerschaftsprobleme,
Familienplanung und Lebensfragen
المكتب المعتمد لتقديم المشورة حول مشاكل فترة الحمل
Dödterstr. 10/Elbershallen, 58095 Hagen
رقم الهاتف( 02331/9058-329 :الرقم المركزي)
الموقع اإللكترونيwww.beratungsstelle-sichtweise.de :
مواعيد االستشارة:
يوم األربعاء

من الساعة  16:00حتى الساعة 17:30

المكتب الكاثوليكي إلسداء المشورة في فترة الحمل
الخدمة االجتماعية للسيدات الكاثوليكيات
Katholische Schwangerschaftsberatung
Sozialdienst katholischer Frauen
Hochstr. 83 b, 58095 Hagen
رقم الهاتف02331/3674311 :
البريد اإللكترونيschwangerschaftsberatung@skf-hagen.de :
مواعيد العمل:
من يوم االثنين حتى يوم الجمعة
من يوم االثنين حتى يوم الخميس

من الساعة  9:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 16:00
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 مكاتب إسداء المشورة المتخصصة في شؤون المرأة
تقدم الدياكونية المشورة المتخصصة للنساء من ضحايا اإلتجار بالبشر بغرض االستغالل الجنسي.
للتواصل مع المختصين:
دياكونية مارك-رور إلسداء المشورة للمهاجرين (ذات المسؤولية المحدودة)
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
السيدة كومر "Bergstr. 121, 58095 Hagen ،"Frau Kummer
رقم الهاتف02331/3064620-34 :

السكن
بسعر مناسب
سكن
دورا ها ًما في تحديد نوعية المعيشة ،ليس سهالً في كثير من األحيان إيجاد
ٍ
يلعب السكن ً
ٍ
ويوفي باالحتياجات الالزمة .من الممكن للباحث عن سكن ان يقوم بتعبئة طلب بنفسه من أجل الحصول على
وثيقة ألحقية السكن بالمساكن المدعمة والممولة من القطاع الحكومي .اصدار هذه الوثيقة متعلق بمجموعة
أمور من بينها الدخل.

من أجل وثيقة األحقية بالشقق المدعمة من الدولة يمكنكم
التواصل مع المختصين:
مدينة هاجن
السيدة كالينيماير ،حجرة Rathausstr. 11, 58095 Hagen ،B.234
رقم الهاتف02331/207-2666 :
مواعيد العمل:
االثنين واألربعاء والجمعة
الخميس

من الساعة  8:30وحتى الساعة 12:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 17:00
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الثقافة والدين
ال ينبغي فناء العادات والتقاليد خالل عملية االندماج في المجتمع األلماني ،ولهذا الغرض هناك العديد من
المنظمات الثقافية والدينية الخاصة بالمهاجرين التي تشارك بفاعلية في األنشطة الثقافية والتعليمية .يمكن
الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه المنظمات من المركز البلدي لالندماج Das Kommunale
( Integrationszentrumالسيدة كاوفمان )02331/207-5565 ،Frau Kaufmann ،ووكالة
شؤون االندماج (بداية من صفحة .)8

الصحة في المقام األول
الصحة عماد الحياة .يمكن أن تتأثر الحاالت الصحية بسلوكيات الناس أنفسهم .وتقدم مديرية الصحة
المعلومات عن الدعم الصحي وسبل الوقاية.

مكتب الصحة
Gesundheitsamt
Berliner Platz 22, 58089 Hagen
رقم الهاتف02331/207-3555 :
مواعيد العمل:
من االثنين حتى الخميس

من الساعة  8:30حتى الساعة 12:00
ومن الساعة  14.00حتى الساعة 16:00
من الساعة  8:30حتى الساعة 11.30

الجمعة

أوقات الفراغ والرياضة
يقدم االتحاد الرياضي بمدينة هاجن لمحة عامة عن المنشآت الرياضية وفرص التدريب وبورصة األندية
ومعلومات مثيرة لالهتمام حول الرياضة في مدينة هاجن.

االتحاد الرياضي بمدينة هاجن
Stadtsportbund Hagen
Freiheitsstr. 3, 58119 Hagen
رقم الهاتف 02331/207-5100 :و 02331/207-5107
البريد اإللكترونيinfo@ssb-hagen.de :
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مواعيد العمل:
من يوم االثنين حتى يوم الخميس
الجمعة

من الساعة  9:00حتى الساعة 16:00
من الساعة  9:00حتى الساعة 13:00

َم ْنح الجنسية
ت ْم َنح الجنسية وفقًا لقواعد مختلفة ،وتطلب مستندات شتى استنادًا للمرجعية القانونية تختلف باختالف كل
حالة عن األخرى.
الستكمال كافة إجراءات منح الجنسية ال بد من إثبات معرفتكم بالنظام القانوني واالجتماعي والظروف
الحياتية في ألمانيا ،لمعرفة الشروط والمعلومات يمكنكم التواصل مع الموظفات المختصات والموظفين
المختصين في مصلحة شؤون األجانب.

للتواصل مع المختصين:
مدينة هاجن
Stadt Hagen
السيدة كروتيناكر "Böhmerstr. 1, 58095 Hagen ،"Kortenacker
رقم الهاتف( 02331/207–4856 :بعد الظهيرة فقط)
البريد اإللكترونيanja.kortenacker@stadt-hagen.de :
مواعيد العمل:
االثنين واألربعاء والجمعة
الثالثاء والخميس

من الساعة  8:30حتى الساعة 12:00
من الساعة  14:30حتى الساعة 17:00
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الناشر:
المركز المحلي لالندماج
مدينة هاجن
Stadt Hagen
Rathausstr. 11
58095 Hagen

الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة ،الصادرة في مارس 2016
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