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قیلترجمة من اللغة األلمانیة، 
!مرحبا بكم في ألمانیا

المسؤول عنهوقد یكون)mittelmark.de-www.potsdam (ماركمتلبوتسداملمقاطعةوظیفي تالالمكتب 
.ماعياالجتقانون الالكتاب الثاني من على حسب ما یملیهواالندماج في مجال العملاألساسیةتامیناتال

.متلمارك -ملء طلب وتقدیمه شخصیا للمكتب التوظیفي لمقاطعة بوتسدامأوالتعینللحصول على استحقاقات ی

نه الیتم دفع  ثمن المترجم إذإلمانیة المفهومةباللغة األ حصل بیننایینبغي أنالذيالتواصل سعي لضمان المنكم یرجى 
.من قبلنا

.في ألمانیاندماجالللسعي بنشاطلملزمابالمقابل صیرتهلك)، ألنیة األساسیة لك ( ویأمتدفع االستحقاقات الما یتمبعد

من قبل بانتظامذههیتم تمویل  وبشكل إجباريأللمانیة واللغة اكذلك سیكون علیك متابعة دروس في االندماج)1(
.يصوتالالناقلعن طریق وذاتیا أما إالتسجیل بقومتأنكالمكتب االتحادي للهجرة والالجئین. ویمكن

ارت  www.bamf.deت التالي االنترنموقعألق نظرة فياألمكتلغبلالطالع على المنشو

الثانياالجتماعيقانوناللىإ (AsylbLG)طالبي اللجوءلاتاالستحقاققانونمن القانونیة األداءقاعدةتحول بعد)2(
SGB IIغرفةشقة أو عنتعین علیك البحث یبلبالمّجان بعد، قامة االنتقالیةمسكن اإلیبقى لك حق البقاء فيال
معین.طارإدفع التكالیف من قبلنا في ویتم لوحدك. ودفع ثمنها

ارم عقد اإلیجار  وقدیم طلب ضمانة تغییر السكنالرجاء ت مدى الدعم المتاح في عناالستعالم في الوقت المناسب قبل إب
.تغطیة هذه النفقات بطلبات معینةن یتم أالممكن نه منإذ إ،جارةمین اإلأوتاالنتقالكذا تغطیة نفقات والوقت الحالي 

الرجاء -المؤهالت الخاصة بكعلىمصادقة/ الاالثباتات-سیرتك الذاتیة -لالدماجمن الوثائق المهمة )3(
.لنا في أقرب وقت ممكنوتقدیمها ترجمتها لسعيال

ارء عقد بیننا إتم ) سی3-1هذه النقاط (فیما یخص  ازمات المتبادلةلتحدید–ما یسمى اتفاق التكامل -ج .بینناااللت

ماركمتلبوتسداملمقاطعةوظیفي تالللتواصل مع المكتب 
:ربعةاألمواقع الفي

Teltow, Lankeweg 4 maia-team611@potsdam-mittelmark.de

Werder, Am Gutshof 1-7 maia-team612@potsdam-mittelmark.de

Brandenburg/ Havel, Potsdamer StraÄe 18 maia-team613@potsdam-mittelmark.de

Bad Belzig, BrÅcker LandstraÄe 22 b maia-team614@potsdam-mittelmark.de

:العمل التالیةوقاتأخاللصال بنا مباشرة یرجى االت

13:00صباحا الى08:00االثنین والثالثاء والخمیس والجمعة من 
مساءا18:00الى14ما بینوالثالثاء في الفترة 

:الجمعة تحت الرقم الهاتفي التاليإلىفي خدمتكم من االثنین مركز خدمة العمالء یكونةهاتفیالاتلالستفسا ر
033841-91 800

ارء البطاقة الالتحقق / شهادة/اإلقامة بتصریح الیرجى إحضار: جواز السفر / - خض

www.bamf.de
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:ما یليإحضاركذلكلزیارة األولى یرجىلأما بالنسبة-
اإلقامة االنتقالیةلدى ملجأالتسجیل استمارةنسخة من -
التكالیف مطالبات تغطیة االستخدام  وهاء حقوق تنبامتعّلقةمتلمارك-مقاطعة بوتسداممكتوب من-
المكتب "طلب لدفع تكالیف اإلقامة من (ةمباش ردفع تكالیف اإلقامة یتم لمارك متل-إلى مقاطعة بوتسدامیوّجه عقّطلب م و و-

)"ستفیدمباشرة إلى المالتوظیفي
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:الشبكةنا فيؤشركاالذي یساعدك؟ من

– 033841:الھاتف،12105768-0151:رقم المحمول)Frau Marteالخادمة مرتھ (AWOمنظمة  387858

migration@awo-potsdam.de:االلكترونيلبرید ا

879 23700 / 0331:الھاتف، 0 4444 37 / 01523:رقم المحمول)Frau Greger) الخادمة غریغر (Diakonieمنظمة دیاكوني (

s.greger@dwpotsdam.de:البرید االلكتروني

- 0331:الھاتف، 0 4444 37 / 01523:رقم المحمول)Frau Müller(مولر) الخادمة Diakonieدیاكوني (منظمة  200 83 80

a.mueller@dwpotsdam.de:البرید االلكتروني

ببلزغ / التواصل االجتماعي بین الثقافات Belziger Forumمنظمة

– 033841:الھاتف)Banahoالخادم باناھو ( 387858

– 03381:الھاتف)Schulamt( -مدیریة التعلیم  397400

:دائرة األجانب
الخادم (ة) المسؤول(ة) حسب الترتیب التالي:

– 03327:الھاتفA-E/Herr Kadenاألسماء التي تبدأ بالحروف التالیة  739298

- 03327:الھاتفF-K/Frau Großeاألسماء التي تبدأ بالحروف التالیة   739299

- 03327:الھاتفL-Q/Frau Liermannاألسماء التي تبدأ بالحروف التالیة   739295

– 03327:الھاتفR-Z/Frau Ohlاألسماء التي تبدأ بالحروف التالیة   739113

30 5555 4 / 0800:الھاتف:العائليمینأصندوق الت

Familienkasse-potsdam@arbeitsagentur.de:البرید االلكتروني


