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 عزیزي الوافد الجدید ,أعزائي الوافدین الجدد,
 نحن نرحب بكم في مدینتنا ونرید تزویدكم ببعض المعلومات.

 مدینة تكلنبورغ والقرى التابعة لھا مثل
 Brochterbeck, Ledde, Leeden 

 ضة أطفالنسمة . في تكلنبورغ تجدون بقالیة للمواد الغذائیة و صیدلیة وأطباء ورو 8800تضم حوالي 
ة تریدان ومدرسة ابتدائیة ومدرسة أساسیة ومدرسة ثانویة وتوجد أبرشیة كاثولیكیة وبروتستانتی

 مساعدتكم عند الحاجة وتلبي متطلباتكم .
 المعلومات التالیة ستساعدكم في حیاتكم الیومیة.  

Willkommen im SkF Sozialkaufhaus in 
Ibbenbüren 
Unsere Angebote 
 

مدینة في  SkF   االجتماعيالمتجر في بكم" أھال 
Ibbenbüren 

 نقدم لكم
Möbel und mehr األثاث المنزلي والكثیر 

إیصال مفروشات مستعملة ومطابخ وأرائك وغرف نوم وخزانات وغرف جلوس والكثیر. بسرور نقوم ب
 البضاعة المشتراة  إلى المنزل مباشرة بسعر زھید ورخیص.

 أوقات الدوام : من األثنین إلى الخمیس  من الساعة 8 صباحا" حتى الساعة 5 مساء" .
مساء" 4  الساعة حتى" صباحا 8 الساعة منالجمعة    

Kleiderkorb األزیاء 
كثیر.ألبسة مستعملة للنساء وللرجال والرضع وألبسة أطفال وكذلك أحذیة وستائر وبیاضات وال  

 أوقات الدوام:
  مساء" 5الساعة  إلى ظھرا" 2:30 الساعةومن  11إلى الساعة  9یومي الثالثاء والخمیس من الساعة 

   
Haushaltslädchen متجر اللوازم المنزلیة 
 

 أكواب وصحون وأدوات المائدة وكؤوس وطناجر ومقالیات وأدوات كھربائیة مستعملة.
 أوقات الدوام:

     5 الساعة إلى" ظھرا 2:30 الساعة ومن 11 الساعة إلى 9 الساعة من والخمیسالثالثاء  یومي
  مساء"

Suppenküche مطبخ  الحساء 
دون لحم یقدم لكم في االسبوع ثالث مرات وجبة ساخنة.كل خمیس نقدم طبقا"مطبوخا" ب الحساء  مطبخ

 الخنزیر.
  وھي متوفرة لدى المتجر اإلجتماعي لدى

(Sozialkaufhaus) 
 أوقات الدوام:

 أیام األثنین والثالثاء والخمیس
إلى الساعة الواحدة ظھرا"  11من الساعة   

 
Tafel Tafel  تافل 

تھاصالحی  مدة إنتھاء أوإلقتراب السوق في تصریفھا الیمكن التي الغذائیة المواد توزع,خیریة لمؤسسة تسمیة ھو تافل   
  SKF مبنى في متواجد تافل  

Oststraße 35 in Ibbenbürenالعنوان 
 
 

الدوام أوقات  
والخمیس الثالثاء  

عصرا 4,30 الساعة حتى" ظھرا 1,30 الساعة من " 
ظھرا" 2حتى الساعة  12الجمعة من الساعة   
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علیھا الحصول یمكن لقسیمة یحتاجون تافل زبائن  

اإلجتماعي المركز مكتب من  
                    Sozialpunkt   

اإلجتماعي المتجر في الكائن  Sozialkaufhaus. 
المادي ودخلك الشخصیة إثبات وثائق معك أحضر القسیمة على للحصول" رجاء . 

 
 

 
  اإلجتماعي المتجر في المكتب دوام أوقات

"عصرا 4 حتى الساعة ظھرا" 2 الساعة من الخمیس  
 
Café Pause استراحة المقھى 

القھوة ؟ھل تودون اللقاءوالتبادل مع األخرین وتناول فنجان من   
 أوقات اإلفتتاح في صالة مطبخ الشوربة في 

Sozialkaufhaus  اإلجتماعي المتجر  
 الثالثاء بعد الظھر

4,30حتى الساعة  1,30من الساعة   
اإلستفادة منھا وبسعر رخیص. ونكل العروض تستطیع  

Sozialpunkt Ibbenbüren Ibbenbüren   في اإلجتماعي المركز 
یقدم لكم اإلجتماعي المركز  

 _دعم حقیقي مثل المراسالت الكتابیة أو اإلتصال الھاتفي .
 _معلومات مساعدة حول الخدمات اإلجتماعیة والمالیة.

Sozialpunkt  في یتواجد اإلجتماعي المركز   
Sozialkaufhausالكائن في المتجراإلجتماعي 

 أوقات المقابلة:
11حتى الساعة  9كل یوم ثالثاء من الساعة   

(فقط للمقابلة) 16:30حتى الساعة  15والثالثاء الرابع من كل شھر من الساعة   
Tel: 05451 / 54 58 87 15  
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Ibbenbüren  
               
 
 
              Klosterstraße 21 
              Sozialkaufhaus 
 
 
 
 
              Oststraße 39  
              Tafel 
 
  
 
 
               Bushaltestelle: 
               Amtsgericht  

Busfahrten  

رغ.موقف الباص یمكنكم ان تذھبوا من بروختربك إلى ایبنبیرن بالباص أو إلى لینغیریش عبر تكلنبو
 Mühlenteich موجود مقابل مركز التسوق ایدیكا أو في مركز القریة.

كوب ر تذكرة أو ركوب الباص.مثال" یوجد تذكرة ركوب یومیة تستطیعون شراء عدة أنواع من تذاكر
 شھریة

تذكرة الركوب الیومیة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا"ویمكن لخمسة أشخاص التنقل بھا في نفس 
).30/6/2015یورو حتى نھایة  11,20الوقت(سعر التذكرة   

یورو  60ھل تریدون استخدام تذكرة باص شھریة بدءا"من التاسعة صباحا"لشخص واحد فقط بسعر 
   30/6/2015حتى نھایة 

اص ,حیث یوجد أیضا"تذكرة ركوب شھریة  یمكن تبادلھا لتنقل الراكب ,ویمكن أن یستخدمھا عدة أشخ  
ما بین یمكن لشخص استخدامھا قبل الظھر وشخص أخر بعد الظھر,ھكذا یمكن تقاسم سعر التذكرة فی

یورو حتى نھایة  60األشخاص مثال" ,والتذكرة یمكن التنقل بھا في مختلف األوقات.(السعر 
30/6/2015  

    
Willkommen im Sozialkaufhaus Lengerich بكم في المتجر اإلجتماعي في لینغریش"أھال  

األدوات  تعرض كل األشیاء الضروریة لكل منزل في المتجر اإلجتماعي. مثال" األشیاء الصغیرة مثل
مثل  الموبیلیا الصغیرةالمنزلیة من البوسالن وأیضا" األكواب والصحون والطناجر, وأیضا"قطع 

الكراسي والطاوالت والكومودینات واللوحات والبرادي وأیضا" المطابخ وغرف النوم والجلوس 
ھزة اإلنارة والطباخ والبرادات والغساالت الخ ..جواألجھزة الكھربائیة مثل أ  

 ستجدون ما ذ كرمعروض في المتجر اإلجتماعي 
 في لینغریش على العنوان:

 Bergstraße 13 in Lengerich  
18حتى الساعة  9.30من اآلثنین حتى الجمعة من الساعة   
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ظھرا" 1حتى 9,30السبت من الساعة   
Treffpunkt Klamotte Treffpunkt   األلبسة في 

مستعملة للنساء والرجال والرضع واألطفال باإلضافة لألحذیة والبیاضات. ألبسة  
Bahnhofstr. 36c in Lengerich:العنوان 

 أوقات الدوام:
 من األثنین حتى الجمعة

مساء" 6حتى الساعة  9,30من الساعة   
ظھرا" 1حتى  9,30كل یوم سبت من الساعة   

Lengerich 
 

Bergstr. 13  
Sozialkaufhaus 
 
 
 
Bahnhofstr. 36c 
Treffpunkt Klamotte 
 
 
 
 
 
Bushaltestelle 
Feuerwehr 

  
AK Flüchtlinge   لالجئین AK 
Es hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der 
Ihnen Unterstützung bei allen Fragen 
anbietet. Die Ehrenamtlichen unterstützen Sie 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten.  
 

 لىعجابة یوجد فریق عمل یقدم لكم المساعدة لإل
 كل استسفاراتكم.

ذا الفریق التطوعي سیقدم لكم المساعدة في ھ
   اإلطار.

Wohnen  السكن 
Das Gesetz sieht vor, dass Asylsuchenden 
und Personen mit dem Status der Duldung die 
Unterkunft von den Kommunen vorgegeben 
wird. Anerkannte Flüchtlinge dürfen in eine 
eigene Wohnung ziehen. 
 

ص واألشخاالقانون ینص على أن طالبي اللجوء 
ي ف الذین لدیھم إقامة مؤقتة(دلدونغ) یتم إیوائھم

.من قبل البلدیات مسكن  
ي حق اللجوء یحق لھم السكن فتمتعین بمأما ال
خاص. مأوى  

Fernsehen und Radio التلفزیون والرادیو 
In Deutschland ist jeder Haushalt verpflichtet, 
einen Rundfunkbeitrag zu zahlen. Sobald Sie 
vom ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice angeschrieben werden 
müssen Sie umgehend den Antrag auf  

نیا یتوجب على كل منزل دفع رسم في الما
طالبة اإلرسال اإلذاعي .قریبا" ستتلقى رسالة أو م

خدمة اإلشتراك من الرادیو األلماني مقابل 
 (تلفزیون ورادیو).
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Befreiung stellen. Für die Befreiung müssen 
Sie den Bewilligungsbescheid über den 
Bezug von Asylbewerberleistungen oder die 
Bescheinigung der leistungsgewährenden 
Behörde vorlegen. Bitte wenden Sie sich mit 
dem Schreiben an Ihren Ansprechpartner in 
der Stadtverwaltung. 
Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an 
Ihre Ansprechpartner des AK Flüchtlinge. 
 

ب یتوجب علیك في ھذه الحالة فورا"تقدیم طل
اءإلعفائك من دفع الرسوم.للحصول على اإلعف  
یجب علیكم الحصول على قرار الموافقة من 

لك الموظف المختص بعد أن تبرز لھ قرار حصو
.الرجاء التوجھ إلى على المعونة اإلجتماعیة

 موظفكم المختص في إدارة المدینة.
 عند الحاجة للمساعدة توجھ إلى الموظف المختص

AK لدى یعمل الذي   
  


