اعتبارا من يوم 21/07/2107

كارثة الفيضانات – جهات التواصل المختصة لإلجابة عن استفساراتكم  ,وكل المعلومات حول عروض المساعدات المتوفرة
يجب األخذ بعين االعتبار  :أن كل االتصاالت لالستفسار عن عروض المساعدات المتوفرة تتم فقط باللغة األلمانية

معلومات البلدية – المقر الرئيسي
• مركز االتصال لإلجابة عن أسئلة المواطنين .
• معلومات حول المهام اإلدارية للبلدية .

02331/207-5000

مدينة هاجن – الخط المركزي الساخن المتعلق ب " كارثة الفيضانات "  /مركز المتطوعين
• تنسيق عروض المساعدة .
02331/207-5985
02331/207-5976
• المساعدة في أعمال التنظيف .
02331/207-5974
• النقل.
• اإلقامة (خاصة) .
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de
• التنسيق مع كل الذين يمدون يد المساعدة في عين المكان .
استمارة التسجيل بالنسبة لكل (المساعدين ،والمحتاجين على المستوى الفردي أو حتى
المنظمات المحتاجة للمساعدات .
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/
رجاء ال نقبل المزيد من التبرعات العينية !
روض األطفال
• خيارات بديلة لرعاية األطفال اثناء غلق دور الحضانات وروض األطفال .

مدينة هاجن
02331/207-4440

حاالت الطوارئ السكنية
• بالنسبة لألشخاص الذين لم يعد لديهم مأوى

المكتب المركزي بمدينة هاجن الخاص بأمن
اإلسكان
02331/207-2727
02331/207-5865

المركز االستشاري التابع للبدية “ „Rat am Ring
• الدعم النفسي والمعنوي لكل المتضررين من (األسر األطفال والشباب ) .
• التدخل في األزمات .
• التدخل المناسب لمعالجة األطفال من وقع الصدمة
• المزيد من المعلومات تجدونها على الموقع :
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397441.html

1

مدينة هاجن
02331/207-3991
familienberatung@stadt-hagen.de

اعتبارا من يوم 21/07/2107

المؤسسة االقتصادية بمدينة هاجن
• التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير المساعدات التقنية بواسطة عربات البناء
والشاحنات وما إلى ذلك .
شركة التخلص من النفايات بمدينة هاجن
• التخلص المجاني من النفايات الكبيرة الحجم والنفايات االلكترونية .
• العملية تجري بمختلف مناطق المدينة (تحديث يومي وبشكل مستمر للمناطق التي
سيتم المرور عبرها لشحن النفايات تجدونها عل الموقع ) .
• تقديم المساعدات أثناء تحميل النفايات الضخمة والنفايات اإللكترونية في الحاويات
المخصصة لذلك.

WBH
notlage@wbh-hagen.de

HEB
02331/3544 4444
يتم تحديث جميع المعلومات بشكل مستمر على
موقع HEB:
www.heb-hagen.de

هيئة تنظيم المياه
مصلحة البيئة بمدينة هاجن
• تسجيل األضرار البيئية .
• تقديم الدعم للمتضررين الذين يحتاجون الى تدخل فوري من أجل معالجة األضرار umweltschaden@stadt-hagen.de
البيئية التي لحقت بالمباني والمنشئات ومن أجل تأمين السالمة الطرقية لتجنب
األخطار التي يمكن ان تنجم عن ذلك أو عن أسباب أخرى .
• كل التقارير ينبغي لها أن تتضمن المعلومات التالية  :وصف موجز لألضرار  ،هوية
المتصل ؛ رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني .
• سيتم قدر اإلمكان معالجة التقارير بشكل فوري ولن تخضع ألي إجراءات
بيروقراطية تؤخر عملية المساعدة وبطبيعة الحال تعطى األولوية للحاالت
المستعجلة التي تستدعي التدخل السريع .
التالي :
الموقع
على
تجدونها
المعلومات
من
• المزيد
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397443.html
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