
 (30.03.2020) والقادمين والمهاجرين لالجئين معلومات: كورونا زمةأ

 

 األعزاء القراء أيها

 

 المعلومات ونحّدث نجمع ، هامبورغ الجئوا  فريق نحن،. يرام ما على تكونوا أن نأمل

 الجانب على كورونا أزمة في هامبورغ في ملتزمون( المتطوعون)و والمهاجرون الالجئون

hamburgasyl.de - المعلومات ألهم موجز( موجز هذا). 

 

 اخر(. www.hamburgasyl.de) االنترنت على موقعنا زيارة يرجى التفصيلية، المعلومات من لمزيد

 في  المعلومات  كافة أيضا تجد سوف فردية مواضيع على ، األلمانية باللغة هنا المعلومات

 .مختلفة لغات

 

 كورونا عن عامة معلومات

 . عالمى وباء حدوث فى"  كورونا) "  2 - كوف - السارس فيروس تسبب قد

 2020 مارس 30 في

 

 .العالم أنحاء جميع في شخص 720 000 من أكثر وأصيب

 

 بالفعل، تعافى قد شخص 150 000 من يقرب ما( ـ)

 

 . كورونا لفيروس نتيجة االن حتى مصرعهم شخص الف 34 حوالى لقى وقد

 

   الرئة يهاجم تنفسي مرض هو الفيروس عن الناجم COVID-19 مرض

 .المثال سبيل على) التشحيم التهابات أو( العطس مثل) قطرات طريق عن الفيروس عن الكشف يتم. الموت إلى يؤدي قد

 .شخص إلى شخص من( األبواب مقابض

 

 و أوالا  الوضع تأخذ أن المهم من ، العدوى انتشار من المزيد منع أجل من

 .للعمل العامة التوصيات اتبع

 

ا يمكنك  التالية القواعد باتباع العدوى من وحمايتهم اآلخرين األشخاص مساعدة أيضا

 :اتبع

 



 (.المخيم في غرفتك في/  الشقة في) ممكنا ذلك كان إذا المنزل في البقاء-

 

 آخرين أشخاص عن بعيدا مترين عن يقل ال ما إبقاء- 

 

 األقل على ثانية 30-20 لمدة الصابون مع بانتظام يديك غسل -

 

 :مرضك في يشتبه أو السعال أو بالحمى مصاباا كنت إذا

 

 ممكنا ذلك كان إذا اآلخرين عن واالبتعاد الطبيب إلى مباشرة الذهاب عدم يرجى 

 

 إبالغ يرجى ممكن، غير هذا كان إذا) ذلك من بدال_  االتصال 

 !بك الخاصة المسافة على الحفاظ يرجى - بك الخاص المخيم في الموظفين

 

 فضلك من األلمانية، تفهم ال كنت إذا - األلمانية ب التحدث 040.116117على 

 مكالمتك تكون حتى ساعات عدة حالياا األمر يستغرق قد ، الحظ لسوء. بك ليتصل آخر شخص

 !الخط في البقاء يرجى -

 

 أنك في تشك كنت إذا اإلقامة مكان في بالموظفين االتصال يرجى 

 .إيجابية بالفعل اختبارها تم قد أو  مصاب

 

  قبل من كورونا فيروس اختبار إجراء سيتم الصحي، التأمين لديك يكن لم إذا 

 .الصحية السلطات

 

 الطبية  المساعدة

 

 طبية  مساعدة إلى تحتاج ولكنك الصحي، التأمين أو/  و اإلقامة وثائق لديك يكن لم إذا

 .التالية بالمواقع االتصال يمكنك

 

 اآلخرين عن االبتعاد يرجى كورونا، فيروس إلى تشير أعراض لديك كان إذا: تحذير

 !ممكنا ذلك كان إذا مباشرة 040- 116117 واستدعاء الناس

 

 اإلسعاف كاريتاس



 

-https://www.caritas: اإللكتروني الموقع على الحالية والمواقع التواريخ على االطالع يمكن

hamburg.de/hilfe-und 

ng/arme-and-hl . krankenmobi 

 

 

  او دروس أي حالياا  توجد ال لغوية، دورات تُعقد وال أُغلقت قد اللغات مدارس جميع أن وبما

 .األلمانية اللغة دورات في تدريسها أو األلمانية اللغة دورات

 

 .التالية األوقات في 040,131 079 284-و 040.0 079 284-على الهاتف عبر الالجئين بمركز االتصال يمكن

 

 

 00/16 الساعة إلى 00/14 الساعة ومن 00/13 الساعة إلى 00/10 الساعة من الجمعة الخميس، الثالثاء، االثنين،

 

 info@fz-hh.de: اإللكتروني البريد طريق عن االتصال

 

ÖRA (العامة القانونية المعلومات ) 

 

 في جدا، العاجلة الحاالت في. حاليا مغلقان البريطانية للجمهورية التابعة المقاطعات ومكاتب الرئيسي والمكتب

 (040)3072 43 428:  الساخن بالخط االتصال يمكنك قانونية، مشورة إلى بحاجة كنت إذا

 (.00/12 الساعة إلى 00/8 الساعة من الجمعة ويوم 00/15 الساعة إلى 00/8 الساعة من الخميس إلى االثنين من)

 

 و معك وجيزة لفترة طلبك الهاتف على االستشاري يناقش. جاهزة بك الخاصة المستندات إبقاء يرجى

 .به القيام يجب ما تقرر

 

 المشورة حالة  كاريتاس

 بـ االتصال يرجى. مفتوحة مشورات ساعات توجد ال

 

 .المستشارين

 haertefallberatung caritas-hamburg.de: اإللكتروني البريد

 (040)280140808: هاتف

 



 للهجرة كاريتاس نصيحة

 بـ االتصال يرجى. مفتوحة  للمشورة ساعات توجد ال

 

 .المستشارين

 isabel.arnedo@caritas-im-norden.de: البريد /(040) 203 140 280: الهاتف/  أرنيدو إيزابيل

 

 nadja.barrientos@caritas-im-norden.de: البريد /(040) 204 140 280: الهاتف/  رينتوبا نادجا

 bozhura.schumacher@caritas-im-norden.de: البريد / (040)202140280:الهاتف/  شوماخر بوزهورا

 

 إلى 00/9 الساعة من اإللكتروني البريد طريق عن اآلن متاحة Diakonische Werk في بالهجرة المتعلقة والمشورة

 .00/15 الساعة

mbe@diakonie-hamburg.de (040)30620312  على واتصل 

 

 https://hamburgasyl.de/corona: هنا االتصال وتفاصيل المشورة مراكز من المزيد على االطالع ويمكن

inf ratun llen-وبروج المرافق 

 

 ضعفاا  األكثر لألشخاص واألحياء التسوق مساعدات

 المحلي الصحي الحجر في الناس أو

 

 من الدواء لك يوفر شخص أو الشراء عملية في مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

 :الصفحات هذه على مساعدة على العثور يمكنك المثال، سبيل على الصيدلة،

 

https://www.quarantaenehelden.org 

https://www.wirgegencorona.comه https://nebenan. 

 آخرين أشخاص إلى تنتمي وال خطر مجموعة إلى تنتمي وال خطر مجموعة إلى تنتمي وال جيدة، وبصحة شاباا كنت إذا

 في

ا يمكنك ، الحي مساعدة  .الصفحات هذه على كمساعد التسجيل أيضا

 

 :واحد وينسق متطوعين عن أيضا تبحث MitMenschlichkeit سترونغ-دياكوني

 

 

 (مساءا  5 إلى مساءا  3 الساعة من والخميس االثنين)(040) 322 55 238: هاتفية نصيحة



 

  المحكمة مواعيد

 098 43: الهاتف. بالفعل موعد لديهم الذين لألشخاص فقط حالياا  مفتوحة الممارسة هذه

796(040) 

 

 االجتماعي والضمان واإلقامة اللجوء إجراءات

 

 .الجمهور أمام  احاليا مغلقة السلطات معظم فإن كورونا، وباء وبسبب

 . اإللكتروني البريد أو الهاتف طريق عن بهم االتصال ولكن الوقت، هذا في شخصيا السلطات إلى الذهاب عدم يرجى

 

 BAMF) والالجئين للهجرة mt بون

 بالفعل لديك أن هو لهذا األساسي الشرط. الخطية اللجوء طلبات سوى تقديم يمكن ال الراهن، الوقت وفي

 (.بارسكوببلويغ: هامبورغ في) مركزي أولي تسجيل

 

 .البعثة في استماع جلسات  احاليا توجد وال

 

 الهجرة سلطة

 .حاليا مغلقة المقاطعات في الهجرة وسلطات لألجانب المركزية والسلطة

 أصحاب

 

 اإلقامة، تصاريح 

 اإلقامة،  تصاريح

 التجديد

 ،( المحكمة شهادات مثل) اإلقامة قانون بموجب أخرى وثائق أو

 هذا نفسه، الوقت في. البريد طريق عن شهادة على تحصل سوف قريبا، صالحيتها ستنتهي التي

 الحالة للسكان، المركزي المكتب من معلومات. )قليلة أسابيع غضون في موعد شهادة

24.03.2020) 

 :هنا االتصال تفاصيل من مزيد على العثور يمكن (040)88 22 39 428- االتصال معلومات على للحصول

https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekt 

 

 الترحيل عمليات

 تبدو. األقل على 2020 أبريل نهاية حتى هامبورغ من ترحيل عمليات أي تنفيذ يتم لن



 .المعلومات أحدث على للحصول hamburgasyl.de إلى الرجوع يرجى

 

 العمل مركز

 

 (الراتب ) بشأن للقلق داعي ال لكن. شخصية مواعيد حاليا توجد وال

 يمكنك موعد، دعوة تتلقى عندما. تدفع االجتماعية االستحقاقات تزال وال

  جهة لكمن تهديد أي هناك وليس الموعد إللغاء لديك يكن لم تجاهلها،

 .االستحقاقات تخفيضات/ الراتب

 

 .اإلنترنت عبر أو البريد طريق عن الطلبات تقديم يمكن

 

 االتصال تفاصيل) المشورة مركز أو التوظيف بمركز االتصال يرجى مشاكل، حدوث حالة في

-https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen: هنا عليها العثور يمكن

und-projekte/.) 

 

 القانونية  والمشورة 

 الهاتف   طريق عن المشورة اخذ يمكن العدوى، انتشار ولمنع

 .اإللكتروني البريد  على نصيحة أو

 

FEluchtpunkt (لالجئين القانونية المشورة ) 

 500 432: الهاتف أو fluchtpunkt@diakonie-hhsh.de: اإللكتروني البريد ريقط عن إليها الوصول يمكن

80(040) 

 

 

 -كليا.  االيميل بالنسبة المثال سبيل على الهامة، أو العاجلة للحاالت. الراهن الوقت في مفتوحة مشاورات توجد وال

 

 .المواعيد  تعيين يتم

 

 الخاص لحسابهم للعاملين والمساعدة الدخل وفقدان العمل فقدان

 لديك كان إذا أو إنهاء تم فقد كورونا، أزمة من خطر في وظيفتك كانت إذا

 تجد ،(الخاص لحسابهم تعمل ألنك أو قصيرة لفترة العمل خالل من المثال سبيل على) أقل دخل يكون فجأة



 لديك تكون قد التي األسئلة على اإلجابات بعض يلي فيما

-https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virusاآلهة

arbeitsrechtliche 

impact.html (مختلفة بلغات المتاحة المعلومات )https://www.dgb.de/ (باللغة فقط متاحة المعلومات هذه 

 (. األلمانية

 :هنا" فير تكامل" مشروع من Arbeit &amp; Life في أخرى لغات في المشورة على العثور يمكن

https://hamburg.arbeitundleben.de/faire-integration (والهاتف اإللكتروني البريد طريق عن المشورة.) 

 

 والبقاء نفسك من جيدة ورعاية شقة، أو غرفتك في والبقاء ممكنا، ذلك كان إذا

 !جيدة بصحة أنت

 

 GrülBe جميل

 هامبورغاسيل من فريقك

 

 


