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 فتتاحيةالاكلمة الـ

 دولة   130 أكثر من من في مدينة هاجن أناس  يعيش 

 تاريخ وباختالف  بتنوع خلفياتهم الثقافية  مختلفة  

الواقعة  ،لقد أصبحت مدينة هاجن .ةطنهم األصليامو

منذ سنوات،  من الناس لكثير  وطنًا  على نهر الفولمه،

غيرهم لك أيًضا صبح كذلأن ت   وتطمح، بل منذ عقود

هذا الغرض لومنذ فترة قصيرة، إال عيشوا هنا لم يممن 

 .، هذه أو تلكتحديات أيَّةمواجهة  فال بد من

إن اندماج المهاجرين في المجتمع مهمة  مجتمعية في 

التعليم  عتبري   ل تحديًا من أجل التعايش في مدينة هاجن.ث   م  المقام األول وي  

المجتمع داخل لالندماج في  اال غنى عنه من األساسيات التيوالمهارات اللغوية 

أيًّا كان  –ألطفال والشباب جميع ال متساوية   يتحتم علينا توفير فرص  مدينة هاجن. 

تشجيع المواهب.  أيًضا عليناسواء للعمل أو للتدريب المهني، كما يجب  –أصلهم 

 إلى جانبوالمدارس دوًرا هاًما في هذا الشأن،  النهارية األطفالدور رعاية تلعب 

 دية الرياضية والمؤسسات الثقافية.األن

 والموظفينة يَّ ن  ع  الم  عن المؤسسات في البحث سوف يساعدكم هذا الدليل  

وجود عدد  كبير   تالحظون على الفور وسوف .والكبار الصغارشؤون ب المختصين

وضعت  مساعدتكم بكفاءة ودون تعقيدات. ، والتي يمكنهابمدينة هاجن الهيئات من

جميع  يرىو ،لتعاون مع العديد من الشركاء برنامًجا محليًا لالندماجبا مدينة هاجن

بعضهم بعًضا كرؤساء مخاطبة داعي لال  أنه في هذا البرنامجالمشاركين 

 من بعضهم التعلم ويريدونسويًّا كزمالء الحديث في  يرغبونومرؤوسين وإنما 

 موجًزارؤية المشتركة بهذه الاالندماج  دليل   يعرض .في العمل معًا والتعاون بعًضا

ديد من الخدمات الخاصة عن الع ،ذوي األصول المهاجرة فقطلوليس  للجميع

 .في مدينة هاجن باالندماج
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أن اسًما على مسمى والدليل المتاح بين أيديكم  يكون هذامن هذا المنطلق آمل أن 

ما يرشدكم نيَّا بالمعلومات، كغعمليًا وجيب على أسئلتكم الهامة باعتباره مرشدًا ي  

 إلى كيفية التواصل مع الموظفين المختصين. 

 

 2015ديسمبر  بتاريخمدينة هاجن، 

 

 إريك شولتس

Erik O. Schulz 

 عمدة المدينة
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 الرئيسية التواصلجهات 
 

بلغاٍت ، التوجيهات والمساعدات قدمت  التي التواصل العديد من جهات  يوجداألجانب هيئة شؤون إلى جانب 
سكن واألسرة ورياض األطفال محول الشؤون الخاصة باإلقامة وسبل العيش وال، ير من األحيانِعدَّة في كث
 يقوم المختصون .االندماج ، ب ْغيَة صعبةالحياتية ال األمورغير ذلك من و والتدريب المهني والعمل والمدارس

  .لحالبطبيعة ا سري واحترافي في إطارٍ بإسداء المشورة في تلك المؤسسات االستشارية 
   

 اإللزامي: والتسجيلقانون اإلقامة 

 اإللزامي: التسجيل
 بالبلدية المواطنينشؤون في ألمانيا ينص على حتمية تسجيل عنوان سكنكم الجديد بمكتب  هناك إلزام قانوني

عند مغادرة حدود األراضي إخطار السلطات  أيًضا ، كما ينبغي(Bürgeramt/Bürgerbüro)باأللمانية: 
 األلمانية. ية االتحاد

 فيما يخص المواطنين من خارج االتحاد األوروبي:

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

  شؤون األجانب:هيئة 

 ملحوظة:

تكن المواطنين في مدينة هاجن، وذلك إن لم شؤون مكاتب التسجيل في أحد  هو دائًماأول ما عليكم فعله 
 .معينة زمنية  فترة بإقامتكم محددة 

 
Böhmerstr. 1, 58095 Hagen 

 .اللقبيتحدد اختصاص كل حجرة وفقًا للحرف األول من 
 

 111-103 حجرة؛ الطابق األول: 7-1الطابق األرضي: حجرة 
 112و 102و 101ة مواطنو االتحاد األوروبي: الطابق األول: حجر

 
 العمل: مواعيد
 12:00حتى الساعة  8:30من الساعة  واألربعاء والجمعةاالثنين 

 17:00حتى الساعة  14:30من الساعة  االثنين والخميس
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فترة االستفادة من  مدينة هاجن، ويستحسنب شؤون األجانبهيئة قبل الذهاب لمسبقًا  موعد   لحجز ونال تحتاج
 قبل الظهيرة. للرد على استفساراتهم المواطنين مقابلة

 

 :مكاتب شؤون المواطنين 

 مركز الخدمة المدنية -مكتب شؤون المواطنين المركزي 
Zentrales Bürgeramt - Bürgerservice Mitte 

Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
 5777-02331/207رقم الهاتف: 

 

 العمل: مواعيد
 17:00الساعة  حتى 8:00الساعة من  االثنين والثالثاء
 12:00حتى الساعة  8:00الساعة من  األربعاء والجمعة

 18:00حتى الساعة  8:00الساعة من  الخميس
 12:30حتى الساعة  9:30من الساعة  السبت

 
 مكتب شؤون المواطنين بمنطقة بويله

Bürgeramt Boele 

Schwerter Str. 168, 58099 Hagen 
 4400-02331/207رقم الهاتف: 

 
 العمل: اعيدمو

 17:00حتى الساعة  8:00الساعة من  االثنين والثالثاء
 12:00حتى الساعة  8:00الساعة من  األربعاء والجمعة

 18:00حتى الساعة  8:00الساعة من  الخميس
 

 بهسمكتب شؤون المواطنين بمنطقة ها
Bürgeramt Haspe 

Kölner Str. 1, 58135 Hagen 
 4401-02331/207رقم الهاتف: 

 
 العمل: مواعيد

 17:00حتى الساعة  8:00الساعة من  االثنين والثالثاء
 12:00حتى الساعة  8:00الساعة من  األربعاء والجمعة

 18:00حتى الساعة  8:00الساعة من  الخميس
 

 مكتب شؤون المواطنين بمنطقة هوهنليمبورج
Bürgeramt Hohenlimburg 

Freiheitstr. 3, 58119 Hagen 
 4402-02331/207تف: رقم الها

 
 العمل: مواعيد

 17:00حتى الساعة  8:00الساعة من  االثنين والثالثاء
 12:00حتى الساعة  8:00الساعة من  األربعاء والجمعة

 18:00حتى الساعة  8:00الساعة من  الخميس
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 االستشارات االجتماعية العامة 

 هاجرة، ويمكن إسداء المشورة حول كافة القضايا.ذوي األصول المتستهدف االستشارات االجتماعية العامة 
 
 المختصين: تواصل معلل
 

 كاريتاس )جمعية مسجلة( جمعية
Caritasverband Hagen e.V. 

 "Frau Kaiser" والسيدة كايزر" Frau Kremkau" والسيدة كريمكاو "Herr Wagner" السيد فاجنر
Bergstr. 81, 58095 Hagen 

 38-02331/79184  أو81-0233179184  أو 37-02331/9184 رقم الهاتف:
 

 العمل: مواعيد
 12:30حتى الساعة  9:30من الساعة  Bergstr. 81 االثنين،
 12:00حتى الساعة  10:00من الساعة  Im Weinhof 8 الثالثاء،
 12:00حتى الساعة  9:00من الساعة  Friedensstr. 107 الخميس،
 11:00حتى الساعة  9:00اعة من الس Boeler Kirchplatz 5 الجمعة،

 

  :وكاالت شؤون االندماج 

تتمثل الركائز األساسية  تهدف وكاالت شؤون االندماج إلى تعزيز اندماج ذوي األصول المهاجرة في المجتمع.
نحو المجتمع  ةالموجه األنشطةدعم و بين الثقافاتاح تفتشجيع اإلسهام المدني واالنفي لعمل تلك الوكاالت 

 يز. ينشطة المناهضة للتماألكذلك و
 
 :تواصل مع المختصينلل
 

 مركيشر كرايسالتابعة لدائرة  - بمدينة هاجن جمعية رعاية العمال
AWO UB Hagen–Märkischer Kreis 

 Frau Piech" Dödterstr. 1, 58095 Hagen" بيشالسيدة 
 02331/1279604رقم الهاتف: 

 piech@awo-ha-mk.deالبريد اإللكتروني: 
 
 .مسبقًا المقابلة موعد االتفاق علىبد من ال 
 

 كاريتاس )جمعية مسجلة(جمعية 
Caritasverband Hagen e.V. 

 "Kaiser Frau" كايزر والسيدة "Frau Sandmann" زاندمان ةالسيد
Bergstr. 81, 58095 Hagen 

 02331/918438 أو 02331/918447  رقم الهاتف:
 sandmann@caritas-hagen.de, kaiser@caritas-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
 .المقابلة مسبقًا موعد االتفاق علىال بد من 

 
 مهاجرينلل مشورةسداء الإلرور -مارك دياكونية

 (محدودةالمسؤولية الذات )
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr 

gemeinnützige GmbH 

 Frau Spielmann ،"Bergstr. 121, 58095 Hagenشبيلمان " السيدة
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  02331/306462035رقم الهاتف: 
 heike.spielmann@diakonie-mark-ruhr.deالبريد اإللكتروني: 

 
 .مسبقًا المقابلة موعد االتفاق علىال بد من 

 

  الكبارللمهاجرين المشورة  إسداءمكاتب (MBE) 

 عاًما 27أكثر من من العمر  لغةالفئة البا( MBE) الكبارللمهاجرين  المشورة إسداءمكتب دف ستهيعادةً ما 
لنازحين ذوي األصول وذلك ل) األلمانيةاالتحادية األولى بعد دخولهم حدود األراضي الثالث السنوات  طوال

 (.باقي األجانبلالسنوات الثالث األولى بعد منحهم اإلقامة الدائمة ) طوالأو  األلمانية(
افة األمور الحياتية باستقاللية قدر اإلمكان، وذلك من خالل ويهدف ذلك إلى تمكين المهاجرين من التعامل في ك

( MBE) الكبارللمهاجرين المشورة  إسداءي سدي مكتب هذا اإلطار في  وضع خطط فردية لتأهيلهم لالندماج.
 قبل وأثناء وبعد دورة االندماج. النصح والمشورة

 
 :المختصينلتواصل مع ل
 

 مهاجرينلللمشورة ا إلسداء رور-مارك دياكونية
 (محدودةالمسؤولية الذات )

Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr 
gemeinnützige GmbH 

 Frau Graf ،"Bergstr. 121, 58095 Hagenجراف " السيدة
  02331/306462031رقم الهاتف: 

 dorothee.graf@diakonie-mark-ruhr.deالبريد اإللكتروني: 
 

 مواعيد العمل:
 12:00حتى الساعة  9:00من الساعة  الخميسالثالثاء و

 
 كاريتاس )جمعية مسجلة(جمعية 

Caritasverband Hagen e.V. 
 Herr Wagner ،"Bergstr. 81, 58095 Hagen"فاجنر  السيد

  02331/91840 رقم الهاتف:
 wagner@caritas-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
 مواعيد العمل:

 16:00وحتى الساعة  14:00من الساعة  Boeler Kirchplatz 5الثالثاء، 
 12:00وحتى الساعة  9:00من الساعة  Bergstr. 81الخميس، 

في دورات االندماج التي أخصائي تربوي اجتماعي  وبرفقةموعد  مسبقًا  االتفاق على عدت جرى المقابلة بو
 كاريتاس. جمعيةتقدمها 

 
 الصليب األحمر األلماني:

Deutsches Rotes Kreuz 
 

كافة االستفسارات المطروحة حول  بشأنوذلك  ،وبال مقابل سري    المشورة في إطار   MBEيقدم مكتب 
؛ كاالستفسارات عن المدارس يتعلق بهذا األمر ما  أو في كلكاللغة مثاًل، ج االجتماعي، ماموضوع االند

المتعلقة بالشهادات  اؤالتالتسساعدكم كذلك في الرد على يوسوف  والوظيفة والمؤهل واستكمال التعليم.
لحصول على تدريبات لكم في ا توسطي حصلتم عليها من خارج ألمانيا ويالتعليمية والمؤهالت الوظيفية الت

 .(اإللتحاق بالوظائفبما في ذلك مستندات و) على الوظيفة المستقبلية للتمرينعملية 
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القانونية بشأن اإلقامة ومنح  المسائل أيًضا إن كان لديكم استفسارات حول MBEيمكن التواصل مع مكتب 
وفي التعامل مع المصالح والهيئات في مسألة لم شمل األسرة  كذلكالجنسية، عالوة على ذلك يساعدكم المكتب 

 بخصوص العمل التطوعي.كذلك ووفي الرد على االستفسارات حول قضية الرعاية الصحية 
 

 Frau Michel ،"Feithstr. 50, 58095 Hagen (Henry-Dunant-Haus)السيدة ميشيل "
 c.michel@drk-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
 العمل: مواعيد

 13:00حتى الساعة  10:00من الساعة  االثنين والثالثاء والخميس
 02331/958936رقم الهاتف التالي: على مسبقًا باالتصال للمقابلة موعد   تحديدوبعد 

 

  وطالبي اللجوء لالجئين ولطالباتإسداء المشورة 

 بمدينة هاجن لالجئين أمين السكناالجتماعية وإدارة ت الخدمة
 بالوحدات السكنيةكذلك اإليواء و بمساكنيقدم العديد من األخصائيين االجتماعيين المشورة والرعاية لالجئين 

االندماج في المحيط  مان  ضب غ ي ة  قامة،ت قدم المشورة والرعاية ميدانيًا في مقر اإل في كافة أنحاء مدينة هاجن.
مع األخصائيات االجتماعيات  أيًضا التواصل للمتطوعين والمقيمين االجتماعي في أقرب وقت ممكن. يمكن

 واألخصائيين االجتماعيين.
 

 المقابالت في مساكن اإليواء: مواعيد
 16:30حتى الساعة  13:30من الساعة  Unternahmer Str. 25االثنين، 
 16:30حتى الساعة  13:30من الساعة  Wilhelmstr. 2االثنين، 

 14:00حتى الساعة  13:00من الساعة  Voerder Str. 33االثنين والخميس، 
 16:00حتى الساعة  15:00من الساعة  Bebelstr. 16االثنين والخميس، 

 15:00حتى الساعة  13:00من الساعة  Posener Str. 1a-cالخميس، 
 .قبل المقابلةموعد  شخصي  االتفاق علىسكنية يتعين  وحدة  في  إقامتكمفي حالة 

 
وكل إلى إدارة التسكين مهمة توزيع الالجئين في مساكن اإليواء والوحدات السكنية الحكومية، فضاًل عن ذلك ي  

 تحويلهم إلى مكتب الصحة فوًرا إذا لزم األمر.
 Frauنية إلى السيدة شفارتسه "إن كان لديكم المزيد من االستفسارات ي رجى إرسال رسالة إلكترو

Schwarze." 
 claudia.schwarze@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
 لمهاجرينللمشورة ا إلسداء رور-مارك دياكونية

 (محدودةالمسؤولية الذات )
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr 

gemeinnützige GmbH 

المشورة أو في مساكن  إسداءسواء في مكتب  ،مقيمين حاليًا في مدينة هاجنقدم المشورة والرعاية لالجئين الت  
 .ة والقانونيةالمطالب االجتماعيالشؤون الخاصة ووتضع في أولويتها اإليواء مباشرة، 



 

 

11 

 

 
 :تواصل مع المختصينلل
 

 Herr Köhler ،"Bergstr. 121, 58095 Hagenالسيد: كولر "
  02331/306462044رقم الهاتف: 

 heinz.koehler@diakonie-mark-ruhr.deريد اإللكتروني: الب
 

 العمل:  مواعيد
 12:00حتى الساعة  9:00من الساعة  االثنين والثالثاء والخميس

 
 Frau Gruß" ،Bergstr. 121, 58095 Hagenالسيدة جروس "

 ئينالمشورة لالج إلسداءالمكتب اإلقليمي / ورعايتهم اجتماعيًا تقديم المشورة لالجئين
موعد   تحديدالمواطنين بعد  لمقابلة 12:00وحتى الساعة  9:00من الساعة  يوم األربعاء الفترة المفتوحة

 مسبقًا.
 02331/306462033رقم الهاتف: 

 Jennifer.Gruss@diakonie-mark-ruhr.deالبريد اإللكتروني: 
  

 Bergstr. 121, 58095 Hagenالسيدة شكرانه، 
 طفال الالجئين على وجه الخصوصالمشورة ألسر وأتقديم 

، وبعد تحديد موعد  للمقابلة 12:00حتى الساعة  9:00الفترة المفتوحة لمقابلة المواطنين: االثنين من الساعة 
 02331/306462033باالتصال على رقم الهاتف التالي: 

 sofia.shokraneh@diakonie-mark-ruhr.deالبريد اإللكتروني: 
 

 "Frau Bredehöftالسيدة بريديهوفت "
 تقديم المشورة داخل مساكن اإليواء

 2656378-0175رقم الهاتف: 
 regine.bredehoeft@diakonie-mark-ruhr.deالبريد اإللكتروني: 

 
 تقديم المشورة داخل مساكن اإليواء: مواعيد
 12:00حتى الساعة  10:00من الساعة  JZ Loxbaum, Seilerstr. 11Aاالثنين، 
 12:00حتى الساعة  9:00من الساعة  Bergstr. 121, 4. Etage, R.43الثالثاء، 
 16:00حتى الساعة  14:00من الساعة  Posener Str. 1a (Büro)الثالثاء، 
 16:00حتى الساعة  14:00من الساعة  Unternahmer Str. 25 (Büro) الخميس،

 

 الخدمات المقدمة لألطفال والشباب 

سن السادسة لمدة عشر سنوات، والتعليم بدًءا من جميع األطفال والشباب ل إلزامي  التعليم المدرسي بدوام كامل 
 .في ألمانيا ، بغض النظر عن موقف اإلقامة الخاص بهمعاًما 18المهني إلزامي حتى بلوغهم 
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 المختصين:لتواصل مع ل
 

 (KI Hagenندماج بمدينة هاجن )لإل المحليالمركز 
Kommunales Integrationszentrum Hagen (KI Hagen) 

مدينة تقاء األطفال والشباب الذين هاجروا حديثًا إلى لأول  مركز  اللالندماج بمدينة هاجن  يالمحلي عد المركز 
 في سن التعليم اإللزامي، حيث يساعدهم المركز في إيجاد المدرسة المناسبة. يزالون وما هاجن

 
 صة:الخااإلحتياجات ومدارس ذوي  المدارس االبتدائية

Grund- und Förderschulen 

 Frau Proll ،"Rathausstr. 11, 58095 Hagenالسيدة برول "
 5571-02331/207رقم الهاتف: 

 christine.proll@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 :(Weiterführende Schulenالمرحلة االبتدائية )بعد  مدارس ما

 Frau Karpa" ،Rathausstr. 11, 58095 Hagenالسيدة كاربا "
 5567-02331/207رقم الهاتف: 

 gabriele.karpa@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 .مسبقًا المقابلة موعد االتفاق علىال بد من 
 

 خدمة شباب المهاجرين
 مركيشر كرايسلدائرة  التابعة -(AWO) بمدينة هاجن جمعية رعاية العمال

Arbeiterwohlfahrt UB Hagen–Märkischer Kreis 

 
 عاًما حول مواضيع: 27إلى  12لمهاجرين من سن لتقديم المشورة 

 تعلم اللغة األلمانية -
 المدرسة والتدريب المهني-
 االعتراف بالشهادات الحاصلين عليها من خارج ألمانيا-
 إجراءات ومستندات التقديم-
 

 المقابلة إلسداء المشورة:  مواعيد
 12:00ى الساعة حت 9:00من الساعة  االثنين
 15:00حتى الساعة  12:00من الساعة  الثالثاء
 17:00حتى الساعة  14:00من الساعة  األربعاء
 12:00حتى الساعة  9:00من الساعة  الخميس

 
 مسبقًا. المقابلة موعد االتفاق علىال بد من 

 
 :للتواصل مع المختصين

 
 ".Frau Sarioglu" والسيدة ساريوغلو "Frau Schererشيرر " السيدة

Dödterstr. 1, 58095 Hagen 
 02331/1279603رقم الهاتف: 

 scherer@awo-ha-mk.de, sarioglu@awo-ha-mk.deالبريد اإللكتروني: 
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 م اللغة األلمانيةل  عَ تَ 
 

، وركيزة أساسية للنجاح التعليمي في المجتمعنجاح االندماج لإن التمكن من اللغة األلمانية مفتاٌح مهٌم 
لألطفال والشباب والكبار لتعلم  تقدم الدعمالوظيفي. هناك العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة هاجن و

  اللغة األلمانية.

 

  َم اللغة األلمانية بمكتبة المدينة:ل  عَ ت 
 

تساعد كبار وصغار السن على تعلم اللغة الوسائط المتنوعة لمكتبة العامة بمدينة هاجن العديد من توفر ال
دورات اللغة من خالل مجموعة من الوسائط والكتب المسموعة وكتب القواعد النحوية م مثاًل د   ق  فت  األلمانية، 

واأللعاب التعليمية وأكثر من ذلك بكثير. يمكن المصورة  كذلك البطاقاتو ،والقواميس لجميع اللغات المنتشرة
ج بطاقة استعارة مقابل دفع ستعارتها بعد استخرابال مقابل، بينما يمكن ااستخدام تلك الوسائط في المكتبة 

قام العديد من الفعاليات المجانية التي تساعد على ممارسة اللغة األلمانية، كجلسات الحكي والقراءة رسوم. ت  
 والكبار، أو لقاء "اللغة والسرد" للكبار الذي يتكرر موعده كل أسبوعين.لألطفال 

 
 شبرينجهفي المكتبة العامة 

Stadtbücherei Springe 

Springe 1, 58095 Hagen 
 3591–02331/207رقم الهاتف: 

 medien.de-www.hagenالموقع اإللكتروني: 
 

 العمل:  مواعيد
 18:00حتى الساعة  10:00من الساعة  االثنين والثالثاء والجمعة

 19:00ة حتى الساع 10:00من الساعة  الخميس
 14:00حتى الساعة  10:00من الساعة  السبت

 

 خدمات في مجال دورات االندماج 

" على VHS" تعليم الكبار المسائيةوكذلك أيًضا مدرسة  "Beratungsbüro" المشورة إسداءمكتب يجيب 
 استفسارات المتقدمين لدورات االندماج.

http://www.hagen-medien.de/
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 :للتواصل مع المختصين
 

 رت االندماجالمشورة بشأن دوا تقديممكتب 
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 

 4825-02331/207 رقم الهاتف:
 

 لعمل:ا مواعيد
 12:00وحتى الساعة  9:30من الساعة  االثنين واألربعاء
 17:00وحتى الساعة  14:30من الساعة  االثنين والخميس

 
 بمدينة هاجنتعليم الكبار المسائية مدرسة 

VHS Hagen 

 Frau Meyer-Goldbach " ،Schwanenstr. 6-10, 58089 Hagen " جولدباخ-السيدة ماير
 5325-02331/207رقم الهاتف: 

 petra.meyer-goldbach@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 مواعيد العمل:
 12:00حتى الساعة  10:00من الساعة  االثنين
 19:00حتى الساعة  15:00من الساعة  الخميس

 

 
 تعليم اللغة األلمانية لألطفال والكبار

 
 طفال والمدارس بجميع المراحل الدراسية كافةاأل رياضشجع ت  ، لذا في مجال التعليماللغة مفتاٌح للنجاح 

 .اللغة األلمانيةعلى تعلم المهاجرين أو غيرهم سواء األطفال 

 

 

 خدمات في مجال تعلم اللغة 
 

 مشروع حقيبة الظهر:

ي عد مشروع حقيبة الظهر برنامًجا شاماًل الكتساب اللغة في مرحلة الطفولة المبكرة ويهدف في الوقت ذاته إلى 
، رفقاء الوالديني عرف ب متدرب   ذوي األصول المهاجرة فريق  واألباء األمهات  لوالدين، حيث ي رشدتعليم ا

ويهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية لألطفال في كلتا اللغتين، اللغة التي تتحدث بها األسرة واللغة األلمانية 
المدارس ويستمر في مختلف  لألطفالالرعاية النهارية دور هر في يبدأ تنفيذ مشروع حقيبة الظ على التوازي.

 االبتدائية.
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 :للتواصل مع المختصين
 

 لالندماج بمدينة هاجن المحليالمركز 
Kommunales Integrationszentrum Hagen 

Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
 
 دور الرعاية النهارية لألطفالشروع حقيبة الظهر في م

Rucksackprojekt in Kindertageseinrichtungen 

 " Frau Geisenbergerنبيرجر "يجايز السيدة
 5570-02331/207رقم الهاتف: 

 tanja.geisenberger@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 مشروع حقيبة الظهر في المدارس االبتدائية
Rucksackprojekt in Grundschulen 

 "Frau Prollبرول " السيدة
 5571-02331/207رقم الهاتف: 

 christine.proll@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 مسبقًا. المقابلة موعد االتفاق علىال بد من 
 

 "أو "بين أيديكم"Griffbereitمشروع "
في  وي جرى تنفيذهسنوات،  3-1األمهات واآلباء وأطفالهم البالغين من العمر  يستهدف المشروع  

في  آبائهمومراكز شؤون األسرة. يلعب األطفال مع أمهاتهم و لدور الرعاية النهارية لألطفا
لمانية، فضاًل عن ذلك يعتبر لغتهم األم واللغة األويرسمون ويغنون ب" Griffbereitمجموعات "

"Griffbereit" على  ينمتدرب لآلباء واألمهات مرافقين إشرافتحت يكون لتعليم الوالدين  برنامًجأ
 هذا األمر.

 
 " Frau Geisenbergerنبيرجر "جايز السيدة

 5570-02331/207رقم الهاتف: 
 tanja.geisenberger@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 

 الثقافيونو اللغويونالوسطاء 
 شخاص جهودهم لمساعدة المهاجرات والمهاجرين في التواصل والتعامل مع المؤسسات.بعض األس ر   ك  ي  
 

 :للتواصل مع المختصين
 

 محدودة(المسؤولية الرور إلسداء المشورة للمهاجرين )ذات -مارك يةدياكون
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH 

 Herr Callar ،"Bergstr. 121, 58095 Hagenكاالر " السيد

 0160/94486483رقم الهاتف: 
 sk-mittler@diakonie-online.orgالبريد اإللكتروني: 
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 التدريب المهني والعمل
 

م د ِ قَ ت  كما  بموضوعي التدريب المهني والعمل في المقام األول،التوظيف ومكتب العمل يختص كل من وكالة 
 أفضل في سوق العمل. والعمل من أجل توفير فرٍص  المهني في مجالي التدريب برامجالعديد من المؤسسات 

 

 

 خدمات في مجالي التدريب المهني والعمل 

 (Agentur für Arbeit Hagen) بمدينة هاجن العمللة وكا

إلى جانب توسطها إليجاد فالرئيسية للعاطلين والباحثين عن عمل أو تدريب مهني،  المحطة ت عد وكالة العمل
 (.Iفهي المسؤولة كذلك عن الدعم المالي وضمان معونات بدل العمل )إعانة بطالة وظائف أو تدريب مهني 

Körnerstr. 98-100, 58095 Hagen 
 0800/4555500رقم الهاتف: 

 www.arbeitsagentur.deالموقع اإللكتروني: 
 

 مواعيد العمل:
 16:00حتى الساعة  8:00من الساعة  االثنين

 13:00حتى الساعة  8:00من الساعة  الثالثاء واألربعاء والجمعة
 18:00حتى الساعة  8:00من الساعة  الخميس

 
 (BIZهنية بمدينة هاجن )مركز المعلومات الم

Berufsinformationszentrum (BIZ) Hagen 
قبل اتخاذ قرار بشأن الوظيفة، حيث تتوفر بالمركز معلومات عن  الالزمة" الخطوة BIZي عد التواصل مع "

 المهني.التأهيل إعادة الدراسة و وصيف الوظائف والمتطلبات واستكمالوالدراسة وت ي  ن  ع  التدريب الم  
 

Körnerstr. 98 – 100, 58095 Hagen 
 02331/202241رقم الهاتف: 

 www.arbeitsagentur.deالموقع اإللكتروني: 
 

 مواعيد العمل:
 16:00حتى الساعة  8.00من الساعة  االثنين والثالثاء

 18:00حتى الساعة  8:00من الساعة  الخميس
 13:00حتى الساعة  8:00من الساعة  الجمعةاألربعاء 
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 بمدينة هاجن التوظيفمكتب 
Jobcenter Hagen 

 IIالبطالة  ت عد إعانة  و. IIبمدينة هاجن برعاية المستحقين إلعانة البطالة  توظيفمكتب اليختص 
تأمين البطالة أو الحاصلين منه على من قانون  المستفيدينغير  األساسي للباحثين عن العمل التأمين  

 إعانات ضئيلة فقط.
Berliner Platz 2, 58089 Hagen 

 02331/367580رقم الهاتف: 
  hagen.de-www.jobcenterاإللكتروني:  الموقع

 
 العمل: مواعيد

 16:00حتى الساعة  8:00من الساعة  االثنين والثالثاء
 13:00حتى الساعة  8:00من الساعة  األربعاء
 16:00حتى الساعة  8:00من الساعة  الخميس
 13:00اعة حتى الس 8:00من الساعة  الجمعة

 

 االعتراف بالشهادات المدرسية و/أو الوظيفية
عن االعتراف بالشهادات التعليمية أو  العملغرف التجارة والكليات والجامعات ووكالة  يمكنكم االستعالم في

 عبراإلنترنت  علىيمكنكم التعرف على الهيئات المختصة ، كما الوظيفية الحاصلين عليها من خارج ألمانيا
 ت االندماج في الجمعيات الخيرية.أو من وكاال www.anabin.de التالي:الموقع 

 

 ن.يلالجئالمستقبلية : فرص العمل APPشبكة 
Netzwerk: APP: Arbeit-Potenziale-Perspektiven für Flüchtlinge 

 
ل  وَّ اعية في من الصندوق االجتماعي األوروبي والوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتم APPشبكة ت م 
"اندماج طالبي اللجوء والالجئين في  نتهجها الصندوق االجتماعي األوروبيالتي يسياسات االندماج  إطار

 ."IvAF-المجتمع
بمدينة هاجن (AWO)  –مركيشر كرايسبدائرة  -من جمعية رعاية العمال كل  هاجن  مدينةيتعاون في 

ن. يستهدف هذا مهاجريإسداء المشورة للغ ي ة ب   ،رور-مارك دياكونيةكاريتاس )جمعية مسجلة( وجمعية و
لمساندة من أجل االندماج في سوق العمل اإلقليمي لالذين يحتاجون والمشروع القادمين إلى ألمانيا كالجئين 

 اإلقليمية وشركاء المشروع الكياناتيدعم هذا المشروع  كما أوااللتحاق بالمدرسة أو البدء في تدريب مهني.
المجتمع المدني، والمتطوعين( من خالل تدريب  جهات الفاعلة فيية، الهيئات التعليمية، ال)الهيئات الحكوم

في سوق لى األسس القانونية من أجل إدماجهم عكذلك على اكتساب مهارات التواصل بين الثقافات و الالجئين
 العمل.
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 :للتواصل مع المختصين
 

 (محدودةالمسؤولية الت ذا) مهاجرينرور إلسداء المشورة لل-مارك دياكونية
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH 

 )مسؤولة التنسيق بمدينة هاجن(" Frau Dikova-Osthus" أوستوس-ديكوفا السيدة
 02331/306462042رقم الهاتف: 

 rossitza.dikova-osthus@diakonie-mark-ruhr.deالبريد اإللكتروني: 
 

 اريتاس )جمعية مسجلة(ك جمعية
Caritasverband Hagen e.V. 

 )االستشارة( "Frau Kremkau"كريمكاوالسيدة 
 81-02331/9184 رقم الهاتف:

 
 مركيشر كرايس التابعة لدائرةة الفرعية المنطق -جمعية رعاية العمال 

AWO UB Hagen–Märkischer Kreis 

 )االستشارة( "Frau Imamإمام "السيدة 
 02331/1279602: رقم الهاتف

 imam@awo-ha-mk.deالبريد اإللكتروني: 

 

 
 كل ما يتعلق باألسرة

 
المعلومات التي تخص إدارة الشباب والشؤون االجتماعية والعديد من المؤسسات األخرى كافة  توفر

 .والتربية العالقاتطفال والحمل والشؤون األسرية كإعانة األ
 

 

 مدينة هاجنب إدارة الشباب والشؤون االجتماعية 

األطفال  رعايةقانون  في مكتب الشبابعرف أيًضا بت  والتي إدارة الشباب والشؤون االجتماعية، تختص 
 ، بكل قضايا التأمين االجتماعي وإعانة الشباب.والشباب

Berliner Platz 22, 58095 Hagen 
 

من يوم  3163-02331/207الي: باالتصال على رقم الهاتف التمسبقًا المقابلة  دموع االتفاق علىال بد من 
 9:30الساعة حتى و 8:30الساعة  ما بيناالثنين حتى يوم الجمعة 

 

 الخدمة االجتماعية العامة  

م د   ق  واسعة االنتشار وت  اجتماعية محلية  خدمةً  ،ما تقوم به من مهامبسبب  ،الخدمة االجتماعية العامة ت ع د  
 ة.يَّ ن  ع  الم   والمصالحشاكل خدماتها للفئة المستهدفة وتتعامل مع الم

Berliner Platz 22, 58089 Hagen 
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 :حول القضايا التربوية االستشارات

 /االنفصال والطالق /المشاكل األسرية الزوجية الخالفات/ المصاعب الشخصية واالجتماعية -
 

 المبادرة واإلشراف على المساعدات التربوية:

 التوجيه التربوي -
 ماعية لألسرةالمساعدة التربوية االجت -
 العالجيةللتربية المجموعات اليومية  -
 الدعم التربوي -
 الرعاية السكنية//اإلشراف على السكن بأنواعهالتوعية التربوية االجتماعية المكثفة لألفراد -
/دعم ورعاية األطفال عند اقتضاء الحاجة/مساعدة األطفال المعاقين مؤقتًاحماية األطفال و الشباب  -

 اج/المشاركة في دعاوي محكمة األسرةذهنيًا على االندم
 رعاية الالجئين القادمين فرادى دون ذويهم -

 

من  0-02331/207مدينة هاجن: ل المركزيرقم الباالتصال على موعد المقابلة مسبقًا على  االتفاقال بد من 
 9:30والساعة  8:30يوم االثنين حتى يوم الجمعة ما بين الساعة 

 

  الشباب في مدينة هاجنواألطفال واء لآلبالمشورة إسداء مكاتب 

بالرد على االستفسارات الخاصة بقضايا التربية  األمهات واآلباءالمشورة  إسداءفريق عمل مكاتب  يساعد
سية واالجتماعية والمشاكل األسرية، ويقدم لألطفال والشباب )وأسرهم( المساعدات الالزمة لحل المشاكل النف

 والمدارس على سبيل المثال.فال دور الرعاية النهارية لألطفي 
 باالحتفاظ بما سمعوه سًرا.جميع الموظفات والموظفين ملزمون 

 
 :للتواصل مع المختصين

 
 المشورة إلسداء" Rat am Ring"مكتب 

Märkischer Ring 101, 58097 Hagen 
  3991-02331/207رقم الهاتف:

 familienberatung@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 العمل: مواعيد
 17:00حتى الساعة  8:30من الساعة  من االثنين حتى الخميس

 12:30حتى الساعة  8:30من الساعة  الجمعة

 
 مقر المكتب.بالمجيء إلى موعد المقابلة مسبقًا إما باالتصال هاتفًيا أو  االتفاق علىي رجى 
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 األسرة مرافقات
ت المختلفة في مدينة هاجن، حيث يوجد العديد من مراكز اآلباء واألطفال على الخدمامن السهل أن يحصل 

بمختلف مناطق مدينة النهارية رعاية األطفال مراكز كذلك فئات العمرية وال لكافةاألسرة التي تقدم الخدمات 
وأطفالهم في الحي  لألمهات واآلباءاألسر عن جميع الخدمات المقدمة  مرافقات. يمكنكم االستعالم من هاجن

 يمكنهنالتعامل مع األمور الحياتية، و مساعدات بشأن القضايا التربوية أوبعض الن ، كما أنهن يقدمبه المقيمين
 اصطحاب األسر إلى مختلف المؤسسات والخدمات وإلى المتخصصين.

 
 :للتواصل مع المختصين

 
 مدينة هاجن

Stadt Hagen 

 Frau Hümmerich ،"Berliner Platz 22, 58095 Hagen" السيدة هومريش
 alexandra.huemmerich@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
من يوم  3562-02331/207باالتصال على رقم الهاتف التالي:  مسبقًا موعد المقابلة االتفاق علىال بد من 

 13:00وحتى الساعة  8:30االثنين حتى يوم الخميس ما بين الساعة 
 

  طفال النهارية لأل رعايةالدور 

سويًا ( يتيح لألطفال فرًصا جديدة ومتنوعة للعب والتعلم Kita) لألطفال النهارية رعايةالدور إحدى د إن ارتيا
 مع غيرهم من األطفال.

وعلى كافة  ستحصلون على هذه البطاقة ".Kita-Karte"كيتاإلى بطاقة  بإحدى هذه الدور لاللتحاقتحتاجون 
 قدومكموالدة الطفل أو من تاريخ تاريخ الي شهر إلى شهرين من تلقائيًا بعد حو المعلومات المتعلقة بهذا األمر

إدارة الشباب هاجن، فإن لم تحصلون عليها خالل شهرين يمكنكم طلبها من مكتب رعاية األطفال بإلى مدينة 
 للمقابلة. موعد   االتفاق علىبعد  والشؤون االجتماعية

 
 :للتواصل مع المختصين

 
 مدينة هاجن

Stadt Hagen 

 Frau Schänzer ،"Berliner Platz 22, 58095 Hagenنتسر "يشة السيد
 manuela.schaenzer @stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
من يوم االثنين  4464-02331/207باالتصال على رقم الهاتف التالي: مسبقًا ال بد من تحديد موعد المقابلة 

 .9:30وحتى الساعة  8:30حتى يوم الجمعة ما بين الساعة 
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 األطفال والشباب في مراكز الشباب عمل 

ألعابًا ورياضات  م وقضاء أوقات الفراغ، يشمللتعلفرًصا لمؤسسة  20أكثر من في  المختصينمن لعديد يقدم ا
 .بالوظائف التقدم لاللتحاقاعدة في عمل الواجبات وفي متطلبات أيًضا المسو لألطفال والشباب

 
 :للتواصل مع المختصين

 
 اجنمدينة ه

Stadt Hagen 

 Frau Bolte ،"Berliner Platz 22, 58095 Hagen"بولت ه السيدة 
 andrea.bolte@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 
من يوم االثنين  2219-02331/207باالتصال على رقم الهاتف التالي: مسبقًا ال بد من تحديد موعد المقابلة 

 .9:30حتى الساعة و 8:30حتى يوم الجمعة ما بين الساعة 
 

  التربية واألسرة واألمور الحياتية بالكنائس  بشأنالمشورة إسداء مكاتب
 والكاثوليكية اإلنجيلية

وفي مقر العمل أو  األصدقاءوالخالفات بين المشورة في محاولة حل الخالفات األسرية  إسداءتساعد مكاتب 
لرد على سؤال ما الذي علينا فعله تجاه األطفال في ضانة، وكذلك عند االنفصال والطالق وفي االمدرسة أو الح
 ذلك الموقف.

 
 :ينالمختصللتواصل مع 

 
 المشورة إلسداء" ZeitRaumمكتب "

Beratungsstelle ZeitRaum 

Dödterstr. 10/Elbershallen, 58095 Hagen 
 (سنترال) 2-02331/9058رقم الهاتف: 

 الموقع اإللكتروني:
 raum.dezeit-www.beratungsstelle 
 

 مواعيد العمل:
 12:30حتى الساعة  8:30من الساعة  من االثنين حتى الخميس

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

 

 ( معونةصندوق العائلة في إيزرلون )األطفال 

يمكن أن يحصل ا لعدد األطفال وأعمارهم. وفقً مور األأموال تدفعها الدولة ألولياء عبارة عن األطفال  معونة
الحصول على هذه للحاصلين على اإلقامة األطفال، كما يحق  معونةلى ا ساريًا باإلقامة عكل من يحمل تصريحً 

 .المعونة
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 المزيد من المعلومات. للتعرف علىصندوق العائلة أقرب مقار يمكنكم التوجه إلى 
 

 صندوق العائلة في إيزرلون
Familienkasse Iserlohn 

Brausestr. 13-15, 58636 Iserlohn 
 0800/4555530رقم الهاتف: 

 familienkasse-iserlohn@arbeitsagentur.deالبريد اإللكتروني: 
 

 العمل:  مواعيد
 18:00حتى الساعة  8:00من الساعة  من يوم االثنين إلى يوم الجمعة

 

 مراكز األسرة 

وتعمل مع بعضها بعًضا في  ،على أمثل وجهالستشارية وخدمات الرعاية الخدمات ام مراكز األسرة د   ق  ت  
في الموظفين المختصين وسرعة تقديم المساعدة إلى  قرب المسافة والثقة أدى مختلف مناطق مدينة هاجن.

 واألطفال. لجميع األمهات واآلباءاعتبار مراكز األسرة محطة هامة 
)الحياة في مدينة هاجن/المجتمع  www.hagen.deالموقع التالي: ة على ي  ن   ع  تجدون بيانات االتصال الم  

 والشؤون االجتماعية/هاجن من أجل األسرة/ بوصلة األسرة/مراكز األسرة(.
 

 القابالت 

 الحمل وفترة ما بعد الوالدة حتى نهاية السنة األولى من والدة الطفل.خالل فترة الرعاية والمساعدة تقدم القابلة 
 

 :مختصينللتواصل مع ال
 

 كاريتاس )جمعية مسجلة( جمعية
Caritasverband Hagen e.V. 

 "Frau Ewe" إيفا" والسيدة Frau Johna" يونا" والسيدة Frau Heusler"هويسلر  ةالسيد
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen  

 0-02331/483319  أو 31–02331/483319 أو 30-02331/483319 : رقم الهاتف

  ;heusler@caritas-hagen.de; johna@caritas-hagen.de وني:البريد اإللكتر
ewe@caritas-hagen.de 

 
 االستشارة: مواعيد

 11:00حتى الساعة  9:00من الساعة  Schwerter Str. 130، في أيام االثنين
 يوم األربعاء من األسبوع األول والثالث من

 Bergstr. 81، في كل شهر 
 

 12:30ة حتى الساع 10:30من الساعة 

  موعد المقابلة مسبقًا. االتفاق علىبد من ال 
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  فترة الحمل حول مشاكلالمشورة إسداء مكاتب 

 مركيشر كرايسدائرة  -جمعية رعاية العمال 
AWO UB Hagen–Märkischer Kreis 

 وتنظيم األسرة تقديم المشورة حول مشاكل فترة الحمل
Dödterstr. 1, 58095 Hagen 

 schwangerschaftsberatung@awo-ha-mk.deوني: البريد اإللكتر
 

من يوم  02331/67565باالتصال على رقم الهاتف التالي: مسبقًا موعد المقابلة  االتفاق علىال بد من 
 .12:00وحتى الساعة  10:00االثنين حتى يوم الجمعة ما بين الساعة 

 
 )جمعية مسجلة(" Donum vitae" بجمعيةالمشورة حول مشاكل فترة الحمل  إسداءمكتب 

Donum vitae e.V. Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 

Badstr. 6, 58095 Hagen 
 02331/788441رقم الهاتف: 

 hagen@donumvitae.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.hagen.donumvitae.orgالموقع اإللكتروني: 

 
 العمل: مواعيد

 15:00حتى الساعة  9:00من الساعة  من االثنين حتى الخميس
  االتفاقحسب  الجمعة

 
 رؤية

 وتنظيم األسرة والقضايا الحياتية الزوجية العالقاتالمشورة حول خالفات  إلسداءاإلنجيلي المكتب 
SichtWeise 

Evangelische Beratungsstelle für Partnerschaftsprobleme, 
 Familienplanung und Lebensfragen  

 د لتقديم المشورة حول مشاكل فترة الحملالمكتب المعتم
Dödterstr. 10/Elbershallen, 58095 Hagen 

 (الرقم المركزي)  329-02331/9058:رقم الهاتف
 sichtweise.de-www.beratungsstelleالموقع اإللكتروني: 

 
 االستشارة: مواعيد
 17:30حتى الساعة  16:00من الساعة  ربعاءيوم األ

 
 المشورة في فترة الحمل إلسداءالمكتب الكاثوليكي 
 الكاثوليكيات للسيداتالخدمة االجتماعية 

Katholische Schwangerschaftsberatung 
Sozialdienst katholischer Frauen 

Hochstr. 83 b, 58095 Hagen 
 02331/3674311رقم الهاتف: 

 schwangerschaftsberatung@skf-hagen.deد اإللكتروني: البري
 

 العمل: مواعيد
 12:00حتى الساعة  9:00من الساعة  من يوم االثنين حتى يوم الجمعة
 16:00حتى الساعة  14:00من الساعة  من يوم االثنين حتى يوم الخميس

 

http://www.beratungsstelle-sichtweise.de/
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 المشورة المتخصصة في شؤون المرأةإسداء  مكاتب 

 اإلتجار بالبشر بغرض االستغالل الجنسي.من ضحايا المشورة المتخصصة للنساء  نيةم الدياكود   ق  ت  
 

 :للتواصل مع المختصين
 

 (محدودةالمسؤولية الذات ) مهاجرينرور إلسداء المشورة لل-مارك دياكونية
Zuwanderungsberatung der Diakonie Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH 

 Frau Kummer ،"Bergstr. 121, 58095 Hagen" كومر السيدة
  34-02331/3064620رقم الهاتف: 

 

 
 السكن

 
 بسعٍر مناسب إيجاد سكنٍ  في كثير من األحيانليس سهالً المعيشة، نوعية يلعب السكن دوًرا هاًما في تحديد 

ى من الممكن للباحث عن سكن ان يقوم بتعبئة طلب بنفسه من أجل الحصول علويوفي باالحتياجات الالزمة. 
والممولة من القطاع الحكومي. اصدار هذه الوثيقة متعلق بمجموعة  المساكن المدعمةبوثيقة ألحقية السكن 
 أمور من بينها الدخل.

 

 

 يمكنكم الشقق المدعمة من الدولةمن أجل وثيقة األحقية ب
 
 المختصين: لتواصل معا
 

 مدينة هاجن
 B.234 ،Rathausstr. 11, 58095 Hagen حجرةالسيدة كالينيماير، 

 2666-02331/207رقم الهاتف: 
 

 العمل: مواعيد
 12:00وحتى الساعة  8:30من الساعة  االثنين واألربعاء والجمعة

 17:00حتى الساعة  14:00من الساعة  الخميس
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 الثقافة والدين

 
رض هناك العديد من ال ينبغي فناء العادات والتقاليد خالل عملية االندماج في المجتمع األلماني، ولهذا الغ

في األنشطة الثقافية والتعليمية. يمكن  بفاعلية المنظمات الثقافية والدينية الخاصة بالمهاجرين التي تشارك
 Das Kommunaleلالندماج  البلديالحصول على المزيد من المعلومات عن هذه المنظمات من المركز 

Integrationszentrum   ،السيدة كاوفمان(Frau Kaufmann ،02331/207-5565 ووكالة )
 (. 8شؤون االندماج )بداية من صفحة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحة مكتب
Gesundheitsamt 

Berliner Platz 22, 58089 Hagen 
 3555-02331/207 رقم الهاتف:

 
 

 مواعيد العمل:
 12:00حتى الساعة  8:30من الساعة  من االثنين حتى الخميس

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

 

 
 والرياضةالفراغ  أوقات

 
األندية االتحاد الرياضي بمدينة هاجن لمحة عامة عن المنشآت الرياضية وفرص التدريب وبورصة يقدم 

 ومعلومات مثيرة لالهتمام حول الرياضة في مدينة هاجن.

 

 
 االتحاد الرياضي بمدينة هاجن

Stadtsportbund Hagen 
Freiheitsstr. 3, 58119 Hagen 

 5107-02331/207و  5100-02331/207رقم الهاتف: 
 info@ssb-hagen.deالبريد اإللكتروني: 

 

 الصحة في المقام األول
 

الحاالت الصحية بسلوكيات الناس أنفسهم. وتقدم مديرية الصحة تأثر الصحة عماد الحياة. يمكن أن ت

 المعلومات عن الدعم الصحي وسبل الوقاية.

mailto:info@ssb-hagen.de
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 مواعيد العمل:
 16:00حتى الساعة  9:00من الساعة  من يوم االثنين حتى يوم الخميس

 13:00حتى الساعة  9:00من الساعة  الجمعة
 

 
 ح الجنسيةنْ مَ 
 
تختلف باختالف كل تى استنادًا للمرجعية القانونية ح الجنسية وفقًا لقواعد مختلفة، وت طلب مستندات شنَ ت مْ 

 حالة عن األخرى.
النظام القانوني واالجتماعي والظروف ب معرفتكمال بد من إثبات  إجراءات منح الجنسيةكافة الستكمال 

ألمانيا، لمعرفة الشروط والمعلومات يمكنكم التواصل مع الموظفات المختصات والموظفين  الحياتية في
 المختصين في مصلحة شؤون األجانب.

  

 
 :للتواصل مع المختصين

 
 مدينة هاجن 

Stadt Hagen  

 Kortenacker ،"Böhmerstr. 1, 58095 Hagen"السيدة كروتيناكر 
 هيرة فقط()بعد الظ 4856–02331/207رقم الهاتف: 

 anja.kortenacker@stadt-hagen.deالبريد اإللكتروني: 
 

 مواعيد العمل:
 12:00حتى الساعة  8:30من الساعة  االثنين واألربعاء والجمعة

 17:00حتى الساعة  14:30من الساعة  الثالثاء والخميس
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 الناشر:

 
لالندماج يالمحلالمركز   

 
اجنمدينة ه  

Stadt Hagen 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
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