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 ! بكم مرحباً 

مساعدة  أولیةمعلومات  إعطائكمنود  المنشور ھذا. عن طریق Wennigsenبسالمة إلى فینكزن  لوصولكمنحن فرحون 

 تالسیدة شوبر من كل تتكلف الجماعة بمقر الكائنة  Sozialamtإدارة الشؤون اإلجتماعیة  عن فینكزن. على إقامتكم في

Frau Schubert  و السیدة دوھنزنFrau Duhnsen كیغلى السیدةباإلضافة إلى  الالجئین إیواءب Frau Kirli مكتب عن 

 ھاتھ إمكانیات تبقى لكن المترجمین بعض و المتطوعین من العدید الجماعة یساعد االجئین لمرافقة. إستشاریة بصفة اإلدماج

 نضطر لذلك ، لالجئین الكبیر العدد بسبب ذلك و ،نفعل أن وددنا كما العائالت كل لمرافقة كافیة غیر لألسف المساعدات

 الالحقة اإلداریة اإلجراءات لكل و األولى األیام في مخاطبا األقل على منكم لكل نوفر أن ھدفنا یبقى لكن.  لإلرتجال غالبا

 .أطول فترة منذ بیننا مستقرین بلدانكم من أخرین بالجئین اإلتصال لكم نربط أن كذلك نحاول أن و الطوارئ، لحاالت أو

 : التالیة المواضیع بخصوص ھامة معلومات ستجدون المنشور ھذا في

   Wennigsenفینكزن حول )1

  التواصل )2

  األجانب بإدارة التسجیل )3

 التنقل )4

  مجانیة غذائیة مواد  )5

  طبیة خدمة )6

  المالبس متاجر و  إجتماعیة تجاریة دور )7

  مدرسیة حاجیات/  نسخ/ برید/ تسوق )8

  المسكن إصالح و تجھیز )9

  األزبال تصنیف )10

  اللغة دروس )11

  األطفال روضات و المدرسة )12

 أخرى معلومات )13

 شارحة أرقام تجدون التالي النص في. لكم بالنسبة المھمة األماكن ألھم مفاتیح لوحة مع فینكزن  لمنطقة خارطة:  1 المرجع

 .Bahnhof Wennigsen القطار فینكزن محطة:  1 ،متال الخارطة على المواقع ألھم

  . العمل مواقیت و بالعناوین قائمة:  2 المرجع

   



 فینكزن حول1-

 14000 زھاء بھا یقطن و  Hannoverھانوفر غرب جنوب كلم 30 حوالي تقع المنطقة ھاتھ. فینكزن بجماعة ھنا أنتم

 Wennigserمارك فنكزا ،Wennigsen فینكزن:  كالتالي ھي و أحیاء أو أجزاء عدة تضم فینكزن.  ساكن و ساكنة

Mark ، ھولتنزن Holtensen، شطاینكخوك/ بریدنبك Bredenbeck / Steinkrug ، ِن غزوم Degersen دكغز ُ  ،ز

Sorsum،  ُِغفسأغك ُغفسإف و Argestorf ط  جماعة ھي لكم بالنسبة المھمة المجاورة المناطق. Evestorf ط

Barsinghausen كِھغدن جماعة و بارزینكھوزن Gehrden. 

 

  التواصل2-

 لذلك. سریع بشكل معھ تتجاوبو أن و البرید إستقبال إمكانیة على تتوفروا أن یجب اإلداریة المراسالت لبعض بالنسبة

 حالة في المرافقین بأحد فوري بشكل تتصلوا أن و اسمكم علیھ مكتوب برید صندوق على توفركم من التأكد المرجو

 لدى علیھا، المنصوص اآلجال و المحددة المواعید إحترام تشترط اإلدارات بعض أن إلى اإلشارات یجب .برسالة توصلكم

  .تشنج لكل تفادیا إحترامھا على الحرص یجب

 

  األجانب بمصلحة التسجیل3-

 إلخبارھا البرید طریق عن Ausländerbehörde األجانب مصلحة مراسلة علیكم یتوجب مسكنكم إلى انتقالكم بعد مباشرة

 مصلحة إلى مباشر بشكل التنقل علیكم یجب المقابلة ھاتھ إلجراء. مقابلة إلى بإستدعاءكم ستقوم األخیرة ھاتھ ,بعنوانكم

 أفراد كل على یجب شخصي التسجیل ألن و. شخصي بشكل تسجیلكم قصد  Hannoverھانوفر بمدینة الكائنة األجانب

  جماعة من علیھا ستحصلون التي التسجیل بشھادة ،Ausweis ببطائقھم مرفقن األجانب مصلحة إلى الذھاب العائلة

 بمحل  بھا القیام یمكنكم السفر جواز صور. الرضع و األطفال على حتى ساري وذلك السفر جواز بصور و فینكزن

 . EDEKAإلدكا المقابلة بالزاویة الكائن) ( 8 النظرات بمتجر أو الجماعة ببنایة الكائن النظرات

 

  العمومي النقل وسائل4-

 المھم من لكن. بالمواعید ملتزم و جید اشتغال بنظام تتمیز ألمانیا باقي في كما فنكزن في القطارات و العمومي النقل حافالت

 المراقبة اتناء صالحة تذكرة على الركاب توفر عدم حالة في فمتالً .  اشتغالھا بطریقة معرفة و اضطالع على نكون أن

 تؤدي أن یجب تذاكر بدون أفراد أربعة من مكونة عائلة فمتالً  ، 40 € بمقدار غرامة تأدیة راكب أو راكبھ كل على یتوجب

€160 ! 



 أو القطار في بالراكب أو بالراكبة الخاصة المعلومات تسجیل یتم صالحة تذاكر بدون العمومي النقل وسائل إمتطاء حالة في

 یؤدى الغرامة مبلغ. األداء وألجال الغرامة لمبلغ متضمنة للتسویة برسالة البرید طریق عن التوصل یتم ذلك بعد و الحافلة

ً  أو بنكي تحویل عبر  وذلك Hannoverھانوفر بمدینة Üstra أویسترا العمومي النقل شركة مكاتب في مباشر بشكل نقدا

 عدم نتیجة الغرامة قیمة في تدریجي إرتفاع لكل تفادیا بھا المتوصل التسویة رسالة في إلیھا المشار التسویة أجل خالل

 .علیھا المنصوص اآلجال في التسویة

 و ھانوفر بین ما مثالً  المواصالت تؤمن التي S-Bahn الضواحي قطارات و Bus الحافالت مابین التفرقة یتم ألمانیا في

 Deutsche Bahn ألمانیا قطارات مؤسسة قطارات بین أخرى جھة من و جھة، من بجوارھا تتواجد التي المدن بعض

مشُ  في مواعیدكم إلى للسفر المتل سبیل على استعمالھا یمكنكم التي َند ،Bramsche بغَ  الماكن أو Friedland فخیدل

 اقتناء كذلك یمكنكم. محطة بكل المتواجدة المعلومات لوحات في علیھا االضطالع یمكن القطارات سفر مواعید. أخرى

 Heitmüller (9) ھایتمولھ بمتجر وذلك 2  €بتمن القطارات مواعید و الخطوط بكل خاصة معلومات على یحتوي كتیب

 خطوط كل على یحتوي APP  (GVH Fahrplan) تطبیق تحمیل كذلك یمكنكم .الجماعة لمقر المقابلة بالجھة المتواجد

 . مجانیة بطریقة یحمل التطبیق ھذا القطارات، مواعید و الربط

 أھمیة أكترھا أن المرجح فمن S-Bahn الضواحي قطارات محطات یخص فیما أما ،الحافالت محطات من كبیر عدد ھنالك

 مارك بفینكزا یقطنون للدین بالنسبة Egestorf )2  (طوغفسإك أو Wennigsen )1  (فینكزن ھي لكم بالنسبة

Wennigser Mark. 

  للتعریفات بالنسبة

 فقط النقل وسائل یستعمل من و أكتر یؤدي مناطق عدة عبر یسافر من لذلك المناطق حسب تعرفة لسلم تخضع السفر تذاكر

 یمكنھ Monatskarte شھریة بطاقة أو Tagestickets لیوم صالحة تذكرة على یتوفر من و. أقل یؤدي قصیرة لمسافة

 .حریة بكل و اإلتجاھات كل في للسفر استعمالھا

 مخفضة بأتمنھ إتجاھكم إلتزام ھنالك أنھ إلى ، تودون وجھة ألي و متى الكاملة التعرفة استعمال بإمكانكم أنھ المؤكد من

 علیكم یجب التخفیضات ھاتھ من اإلستفادة أجل من. تعقیدا أكتر ما شیئا النقل وسائل إستعمال عملیة یجعل قد الذي الشيء

 :  التالیة للنقاط اإلنتباه

  Tageskarten كامل لیوم الصالحة البطائق

  :التالیة الوثائق اصطحاب إلى بحاجة یرافقكم شخص كل و فانتم غرامة تأدیة إلى اإلضطرار عدم بغیة

  Ausweis تعریفكم بطاقة .1

 مصلحة من علیھا حصلتم التي و بكم الخاصة )بنكیة بطاقة شكل على( Regio-S-Ausweis الزرقاء البطاقات .2

 غایة إلى 2015 سبتمبر فاتح بین ما الزمنیة الفترة في صالحة البطاقة ھاتھ.  Sozialamt اإلجتماعیة األعمال

 مصلحة من أخرى بطاقة طلب علیكم یجب 2015 سبتمبر قبل البطاقة بھاتھ توصلكم حالة في. 2016 دیسمبر 31

 .الزرقاء البطاقة بھاتھ اإلدالء یرافقكم فرد كل على یتوجب . Sozialamt اإلجتماعیة األعمال



 الیوم نفس خالل یمكنكم البطاقة ھاتھ بواسطة:  TageseinzelTicket S  یوم لمدة خاصة فردیة بطاقة .3

 التي المنطقة مدار دخل تكون أن شریطة تشاؤون كلما و تشاؤون كما الضواحي قطارات و الحافالت إستعمال

 و KindertagesTicket S بھم خاصة مخفضة بطاقة ھنالك سنة 14 و 6 بین ما لألطفال بالنسبة. إخترتمونھا

 .النقل مجانیة من یستفیدون فھم سنوات 6 من األقل األطفال

 سائق عند من أو S-Bahnhof الضواحي قطارات محطات من اقتنائھا یمكنكم الشھریة البطاقة و لیوم الصالحات البطاقة 

 قبل بطاقتكم تأشیر علیكم یتوجب فإنھ الضواحي قطارات محطة من لبطاقة إقتنائكم حالة في أنھ إلى اإلشارة یجب. الحافلة

 .األتوماتیكيالتذاكر شباك بمحاذاة المتواجد الصغیر األزرق الصندوق في القطار إلى الصعود

  الشھریة البطائق

 تقوموا أن علیكم یجب األحوال كل في. شھریة بطاقة إقتناء األفضل من فإنھ متكرر بشكل معینة طرق تستعملون كنتم إذا

 محطات من اقتنائھا یمكنكم الشھریة البطاقة .عدمھ من شھریة بطاقة اشتراء قرار إتخاذ و الصوائر بإحتساب فردي بشكل

  .الحافلة سائق عند من أو S-Bahnhof الضواحي قطارات

 اسمكم كتابة اقتنائھا عند علیكم یتوجب إذ فردیة بطریقة تستعمل وھي Mobil Card كارد موبیل تسمى الشھریة البطاقة

 بكم الخاصة الزرقاء البطاقة اصطحاب كذلك علیكم یتوجب البطاقة لھاتھ إستعمالكم حالة في ، علیھا الشخصي و العائلي

Regio-S-Ausweis تعریفكم بطاقة و Ausweis. 

 أطفال تالتة غایة إلى و بالغ شخص إصطحاب إمكانیة على یتوفر البطاقة صاحب كون في تتجلى إمتیازات الشھریة للبطاقة

 .العطل أیام أو األسبوع نھایة عطلة خالل الیوم طوال أو العادیة العمل أیام خالل مساءا السابعة الساعة من إبتداءا مجانا

ُصطحبین األفراد في یشترط  مصلحة من لھم سلمت التي Regio-S-Ausweis– الزرقاء البطاقة على كذلك التوفر الم

 Sozialamt. اإلجتماعیة األعمال

 

 2016 لسنة التعرفات الئحة من أمثلھ

  الیومیة الرحالت

 یومیة بطاقة TagesEinzelticket S منطق (Barsinghausen, Bredenbeck) 1   2,5€  

 یومیة بطاقة TagesEinzelticket S منطقة(Gehrden, Ronnenberg) 2  3,30€ 

 یومیة بطاقة TagesEinzelticket S منطقة(Hannover City) 3  4,10€ 

 .المناطق لكل صالحة ھي و € 1,30 ھو سنة 14 و 6 مابین ألطفال الیومیة البطائق تمن

 

  الشھریة البطائق

  مناطق أربعة مابین الشھریة للبطاق بالنسبة نفرق الیومیة البطائق بخالف



Mobil Card S-
 س كارد موبیل

 

  یوم  30 لمدة صالحة

 المنطق (Barsinghausen, Brendenbeck) 1    34,60€ 

 المنطقة (Gehrden, Ronnenberg) 2  38,30€ 

 المنطقة  (H.Bornum, Linden-Fischerhof) 3 50,20€ 

 المنطقة(Hannover City Regio) 4   61,40€ 

  .للتذاكر شرایكم قبل مرافقیكم من األتوماتیكیة الشبابیك إستعمال كیفیة تفسیر طلب علیكم یجب

 

  مجانیة غذائیة مواد5-

 Die Tafel.  تافل دي تسمى المنظمة ھذه. غذائیة مواد توزیع و بجمع یقومون متطوعین من مكونة منظمة بألمانیا یتواجد

نكھوزن یتواجد فنكزن في المتواجدین لالجئین بالنسبة توزیعھا مقر ِ  Langen Äcker 46 بشارع Barsinghausen ببغز

ً  دقائق 10 بحوالي یبعد ھو و ، ِن   الضواحي راقط محطة عن مشیا َغزنكھوز  .S-Bahnhof Barsinghausen ب

 و ةثالثال الساعة بین ما شھر كل من أربعاء أول یتم ذلك و :التسجیل أوال علیكم یجب الغذائیة المواد ھاتھ على للحصول

 المواد ھاتھ في الحق لكم تخول بشھادة و Ausweis ھویتكم ببطاقة اإلدالء علیكم یجب ذلك أجل من. الزوال بعد الرابعة

 یوم في غذائیة مواد على بالحصول لكم تسمح إستفادة بطاقة على ستحصلون التسجیل بعد الجماعة، من علیھا تحصلون

 بین ما الزمنیة المدة في تقع لكم المخصصة المواعید. تحترم أن یجب المواعید ھاتھ .محددة ساعة في و األسبوع من محدد

ً  السادسة و الزوال بعد ةثالثال  الساعة مابین ذلك و الخمیس و اإلتنین  لكم المخصص الوقت في فقط الحضور یمكنكم. مساءا

 ً  الحالي الوقت في جدد مستفیدین إستقبال أن 2015 سنة نھایة أعلنت قد كانت تافل دي منضمة أن إلى اإلنتباه المرجو.سلفا

 تستفسرو أن المرجو .تحملھا على القدرة لھا یعد لم التي و مبرمجة الغیر للتدفقات الكبیر العدد بسبب ذلك و ممكن یعد لم

 .التسجیل قصد المنضمة إلى توجھكم قبل ذلك و جدید من فتح قد التسجیل باب ھل مرافقكم

 

  الطبیة الخدمات6-

 ھاتھ. األسنان طبیب و العام بالطبیب خاص الصحیة للتغطیة سند على قبلھا من تحصلون الجماعة تراب إلى وصولكم بعد

 لكم تخول السندات ھاتھ. إضافي بشكل الخاص سنده على العائلة أفراد من عضو كل سیحصل لذلك فردیة الصحیة السندات

 التالت إنقضاء بعد الجماعة مقر إلى التوجھ علیكم یتوجب لذلك أشھر، تالت لمدة صالحة وھي المجاني التطبیب في الحق

 طریق عن یمكنكم بمرض إصابتكم حالة في .المقبلة أشھر التالتة لمدة صالح صحي سند على الحصول بغیة أشھر

 لھ أو الطبیب قبل من مرضكم شرح إلى بحاجة كنتم إذا. العام الطب عیادات إحدى عند كشف موعد تأمین مستشاركم

ً  علیكم یستوجب  مرضكم تطلب إذا ما حالة في. الھاتف طریق عن ترجمة األقل على أو مترجم تأمین الحالة ھاتھ في إدا

 یجب. بذلك وصفة لكم سیكتب العام طبیبكم فإن المستشفى زیارة أو الطبیة التخصصات إحدى في متخصص طبیب زیارة

 في و Schubert شوبرت السیدة عند الجماعة مقر في اإلمضاء و للتصریح الوصفة تخضعوا أن الحالة ھاتھ في إذن علیكم



 یمكنكم اإلمضاء و التصریح بعد فقط ھانوفر، بمدینة Ausländerbehörde األجانب مصلحة قبل من الحاالت بعض

 . متخصص طبیب أو طبیبة عند موعد تأمین

 الحالي الوقت في طویلة ھي المتخصصین األطباء بعد عند موعد على الحصول قبل اإلنتظار مدة أن إلى اإلشارة یجدر

 .الطبیة النظر وجھة حسب العالج تستوجب التي الحاالت فقط یعالجون فھم كذالك

 

  المستعملة المالبس بیع محالت و الكبرى اإلجتماعیة المتاجر7-

 بأثمنة علیھا الحصول یمكنكم أخرى أشیاء و أثات ، منزلیة أدوات ، مالبس بھ تتواجد (3) كبیر متجر ھنالك فنكزن في

. الكبیر Markt  EDEKAلمتجر الخلفیة الزاویة على Hauptstraße الھاوبت  بشارع یوجد المتجر ھذا. منخفضة

 : التالي الشكل على ھي المتجر بھذا العمل مواقیت

 مساءا  19 إلى الزوال بعد 16 من و زواال  13 إلى 10 من:  الجمعة إلى االتنین من. 

 زواال  13 إلى صباحا  10 من:  السبت یوم. 

نكھاوزن الضواحي قطارات محطة عند مباشرة ِ  جیدة مالبس فیھ تعرض محل یوجد Barsinghausen S-Bahnhof ببغز

 Sozialhilfebescheinigung اإلجتماعیة المساعدة شھادة معكم تاخدو أن علیكم یتوجب ھنالك للتبضع منخفضة، بأثمنة

 . التعریفیة بطاقتكم و

 :التالي الشكل على ھي العمل مواقیت

 زواال 12 إلى صباحا  9من:  الخمیس إلى اإلتنین من  

 الزوال بعد 17 إلى 15 من:  الخمیس و الثالثاء  

  .تحدیدھا فور العمل بأوقات سنوافیكم و أبریل أو مارس من انطالقا فنكزن في مستعملة مالبس متجر إفتتاح سیتم

 

 مدرسیة حاجیات/ نسخ/ برید/ تسوق8-

 من بالقرب التجاري المركز في أساسي بشكل تتواجد التجاریة المحالت التسوق، إمكانیات من العدید ھنالك فنكزن في

 أین لكم سیقول وھو مرافقكم اسألوا. Hauptstraße الھاوبت  شارع طول وعلى S-Bahnhof الضواحي قطارات محطة

 .ماتریدون شراء یمكنكم

 لمقر المقابلة (5) الوراقة إلى أو EDEKA Markt من بالقرب )4( البرید مكتب من القرب إلى التوجھ یمكنكم للنسخ

 نویشطاد  شارع زاویة على Bahnhofstraße الباھنھوف بشارع المتواجد (6) الورقي حانوت إلى أو الجماعة

Neustadtstraße. 



 المقابلة الجھة مع بالمحاداة Das Buch  ((7)الكتاب( مكتبة إلى التوجھ یمكنكم المدرسیة الدفاتر و الكتب طلب أجل من

. Bahnhofstraße الباھنھوف  بشارع الكائنة الوراقة عند أو  A  11 رقم Hauptstraße الھاوبت بشارع الجماعة لمقر

 ساعة 24 یستغرق المطلوبة الكتب إحضار العادة في. المدرسیة الكتب الئحة معكم تصطحبوا أن علیكم یجب دلك اجل من

 . المتجر بنفس استالمھا ویتم

 لمقر المقابل بالمتجر Kaltebra عند علیھا الحصول یمكنكم إلخ المسطرة و كاألقالم األخرى المدرسیة للوازم بالنسبة

 ).ماركت سوبر( الممتازة األسواق في جزئي بشكل أو الجماعة لمقر المقابل Heitmüller ھایتمولھ بمتجر أو الجماعة

 

  المسكن إصالح و تجھیز9-

ً  معدة األولى للمرة المسكن إلى اإلنتقال حالة في الضروریة التجھیزات الئحة إن   الالئحة ھاتھ على یجب. ألمانیا في سالفا

 اإلتصال علیكم یجب ضروري شيء نقص حالة في. المسكن في للعیش الالزمة الضروریة التجھیزات أوال تغطي أن

 من سواءا منخفضة بأثمنة علیھا الحصول یمكنكم األساسیة التجھیزات إطار في تدخل ال التي األشیاء. بالجماعة أو بمرافقكم

 . بالمنطقة متواجدة أخرى محالت في أو Soziales Kaufhaus اإلجتماعیة التجاریة الدور

 على یجب التبرعات ھاتھ من اإلستفادة أجل من لذا. إلیھا بحاجة تكونوا قد التي األشیاء ببعض التبرع یتم الحاالت بعض في

 . Spendenliste التبرعات بالئحة تسجیلكم مرافقكم

 یمكن الصغرى اإلصالحات لبعض بالنسبة. بالجماعة اإلتصال المرجو مسكنكم في العمل عن ما شيء تعطل حالة في

 الحصول یمكنھ أین من یعرف مرافقكم ،Pfand رھن مقابل استالفھا یمكن معدات كذلك بحوزتنا یوجد. مساعدتكم لمرافقكم

 .المعدات ھاتھ علي

 

 القمامات تصنیف10-

 أربعة إلى تصنف القمامات. منھا العدید إستعمال و تدویر إعادة یتم ألنھ األزبال لتصنیف صارم جد نظام بألمانیا یتواجد

 .مختلفة بالوان أكیاس في جمعھا و عزلھا یجب أصناف

  كرتون/  مقوى ورق/ ورق

 .المتاجر كل في األداء بشبابیك مجانا اقتنائھا یمكن األكیاس ← الزرقاء القمامات سلة أو األزرق الكیس في

  بولیستر/ قصدیر/ بالستیك/ معادن

 .المتاجر كل في األداء بشبابك مجانا اقتنائھا یمكن األكیاس ← البرتقالیة القمامات سلة أو األصفر الكیس في

  البیض قشور/  للتحلل القابلة المأكوالت بقایا

 .المتاجر كل في األداء بشبابك) التمن غالي( یباع عنھ مؤدى ھو و األخضر الكیس في



  القمامات من المتبقیة األنواع كل

 ). Sozialamt اإلجتماعیة اإلدارة من اقتنائھ یتم( شفاف غیر ،كیس الداكن الرمادي الكیس

 .الجاریة السنة طابع لتحم التي األكیاس فقط اصطحاب المرجو ، سنوي طابع لتحم الرمادیة األكیاس:  مھم

 على الموضوعة و أعاله مبین ھو كما سلیم بشكل المصنفة القمامات فقط تجمع النفایات جمع شركة أن إلى اإلشارات یجدر

 .النفایات جمع مواعید عن معلومات بحیكم یقطن الذي المرافقین أحد من تطلبو أن المرجو. الرصیف حافة

 

  أخرى أنشطة و اللغة دروس11-

 لیس األحوال كل في أي الجئ صفة على حصولكم قبل الدولة قبل من المدعمة اللغة دروس من االستفادة یمكنكم ال لألسف

 .بالمقابلة یسمى ما نتیجة ضھور قبل

 عروض ھنالك كذلك تطوعیة، منظمات قبل من أو الجماعة قبل من منضمة حواریة دروس و لغة دروس عدة ھنالك لكن

 .الصدد بھذا مرافقیكم مع التكلم المرجو.  متعددة أخرى ألنشطة أو ریاضیة ألنشطة عروض و لألطفال بالنسبة اللغة تعلم

 

  األطفال روضات و المدرسة12-

 أحد في للفحص طفلكم تقدیم قدومكم فور علیكم یتوجب لذا. السادسة سن من انطالقا لألطفال إجباري ألمانیا في التعلیم

 بشھادة مرفقن المدارس أحد إلى التوجھ علیكم یجب ذلك بعد جیدة، صحتھ أن تفید طبیة شھادة على للحصول المشافي

 معیة الخطوات بھاتھ تقوموا أن األفضل من. تسجیلھ بقصد طفلكم تعریف ورقة و Meldebescheinigung التسجیل

 .مرافقكم

 وجود حالة في Kindergarten األطفال روض إلى للذھاب اإلمكانیة لھم تتوفر التالتة سن من إبتداءا لألطفال بالنسبة

 . الجماعة بمقر الكائن Familienbüro العائلة بمكتب طفلكم تسجیل المرجو ذلك بغیة. بھا شاغرة أماكن

 

  أخرى معلومات13-

 تتصلوا أن المرجو. جیدة بطریقة مشروح أنھ لكم إتضح وأن حتى األلمانیة باللغة مكتوب عقد أي توقعوا ال أن المرجو

 .أمضاه قبل العقد على االضطالع و فحص من یتمكنوا حتى الجماعة بمقر أو بمرافقكم


