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كلمةترحيب

عزيزايت القارئات، أعزايئ القراء،

كيمنيتس بالنسبة لكم هي مدينة جديدة، يف بلد جديد. أهاًل وسهاًل بكم.

اللغة والثقافة والناس – رمبا مازال كل ذلك بالنسبة لكم شيئًا غريبًا. لكن ذلك ينبغي أن يتغري برسعة. 

وستجدون أجوبة عىل األسئلة الكثرية التي تدور يف أذهانكم بطبيعة الحال يف بادئ األمر. 

يعد هذا الكتيب مبثابة دليل اسرتشادي أويل ويقدم لكم إرشادات بشأن الجهات الرسمية التي ميكنها أن 

تواصل مساعدتكم وما ينبغي عليكم مراعاته يك تصبحوا جزًءا من البنية املجتمعية للمدينة عىل نحو 

أرسع. ويرس موظفات وموظفو إدارة املدينة أن يقدموا لكم املشورة يف مختلف املجاالت مثل ترصيح 

اإلقامة أو السكن أو اللغة أو األطفال واألرسة أو الثقافة. ستجدون يف هذا الكتيب عناوين وجهات اتصال 

ومعلومات مهمة، يك ميكنكم تدبري أموركم بشكل أرسع يف موطنكم الجديد.

أود تشجيعكم عىل املشاركة يف الحياة يف مدينة كيمنيتس واالنخراط فيها. وعندئذ ميكنكم أن تكتشفوا 

أشياء مبهرة يف كيمنيتس. وهناك العديد من الجمعيات واملرشوعات التي تعمل من أجل إرساء قيم 

التعايش بني الثقافات. وتُقام فعاليات وملتقيات وأحداث تتالقى فيها الثقافات والديانات والجنسيات 

املختلفة لتفتح آفاقًا جديدًة للحياة من شأنها أن تجعل مدينتنا محبوبة وجذابة. 

أمتنى لكم بداية رائعة يف كيمنيتس!

تحيايت

باربارا لودفيج

عمدة املدينة
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كيمنيتس

 smac   متحف اآلثار

روزينهوف  دار البلدية مزدانة بتمثال روالند

ملعب أطفال يف ميدان يوهانيس بالتس

القلعة املحاطة باملاء كالفينباخ Haus TIETZ   دار تيتيس – الغابة املتحجرة

Johannisplatz

Klaffenbach 
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شباب يجلسون عند النصب التذكاري لكارل ماركس

فيال إيشه  املتحف الصناعي

متنزه قاعة املدينة

مبنى قاعة املحارضات/الجامعة التقنية زونينبريج

Stadthallenpark 

Sonnenberg
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مدينة تتحدث عن نفسها      .1

بورتريه املدينة

 العراقة، التي نسري عىل دربها

مبقدور مدينة كيمنيتس أن تروي تاريًخا متفرًدا – بدًءا من االخرتاعات الرائدة يف مجال صناعة السيارات أو صناعة املاكينات أو صناعة النسيج وكذلك رجال 

األعامل الرواد مثل ريتشارد هارمتان أو كارل جوتليب هاوبولد أو لويس شونهري. وكمدينة صناعية حديثة واصلت كيمنيتس كتابتها لهذا التاريخ لتنضم اليوم إىل 

مصاف املدن األعىل منًوا يف أملانيا. وتعد املدينة مبثابة موقع تكنولوجي قائم عىل القطاعات الرئيسية الخاصة بصناعة السيارات وصناعة التوريدات وتكنولوجيا 

املعلومات وكذلك صناعة املاكينات واملحطات، كام تدعم مبركزها التكنولوجي مؤسيس الرشكات واملؤسسات يف االنطالق والتطوير. 

 روح االبتكار، التي تصنعها املدرسة

السري يف دروبنا املعهودة وشق دروب جديدة ومعايشة روح االبتكار، تلك هي وصفة نجاح املدينة وأهلها: فقد شهدت كيمنيتس عىل سبيل املثال ميالد فكرة 

اإلبريق الحافظ للحرارة "الرتموس" وأول مادة غسل مخففة، وغريها من آالف األفكار األخرى الحاصلة عىل براءات اخرتاع. ويتم هنا اليوم تصنيع العديد من 

املنتجات من بينها املاكينات وأنظمة اإلنتاج املمتازة، والتي يتم استخدامها يف العملية اإلنتاجية يف شتى أنحاء العامل.

 التعليم والبحث العلمي، اللذين يدفعان إىل األمام

يتم إرساء أفضل املقومات الالزمة لصنع قصة نجاح اقتصادي من خالل الجامعة التقنية كمركز فكري، وشبكة سامرت سيستم كامبوس كشبكة ديناميكية مؤلفة 

من تخصصات تقنيات األنظمة الدقيقة، ومؤسسات البحث العلمي مثل معهد فراونهوفر والرشكات متوسطة الحجم والرشكات املُدارة بنسبة كبرية من ِقبَل 

العائلة.

 الحلول املعامرية الحرضية، التي تثري االنتباه

األصالة واملعارصة ينعكسان أيضا يف التباينات املعامرية الحرضية املثرية. الشواهد منقطعة النظري املتمثلة يف مدرسة الفن املعامري باوهاوس وتيار العامرة 

املوضوعية الجديدة أو كاسبريج كأحد أكرب األحياء األوروبية املرتابطة الشاهدة عىل حقبة التأسيس، كل ذلك يلهب حامس عاشقي الفن املعامري. أضف إىل ذلك 

وسط مدينة كيمنيتس والذي تم تصميمه حديثًا يف العرشين عاًما املاضية من ِقبَل أشهر املهندسني املعامريني العامليني مثل هيلموت جان أو هانز كولوف أو 

كريستوف إنجينهوفني.

هل كنت تعلم،
… أن كيمنيتس تعد واحدة من أكرب 30 مدينة يف أملانيا؟
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 األحياء الشبابية، التي تتطور بشكل حرضي

املرشوع الكبري التايل جاهز بالفعل لالنطالق: من خالل الحرم الجامعي املخطط له بوسط املدينة تجعل كيمنيتس التعليم والعلم يف قلب املدينة. حيت يتم 

عندئذ تطوير األحياء املوجودة يف الوسط مثل برول لتصبح أحياء حرضية وشبابية بجودة معيشة عالية املستوى.

 الفن والثقافة اللذين ميكن التحدث عنهام

سيجد محبو الفنون الجميلة يف كيمنيتس بعض املعامل التي ميكن اكتشافها: عىل سبيل املثال مجموعات كيمنيتس الفنية الحاصدة للجوائز أو متحف 

جونتسينهاوزر، والذي يضم إحدى أروع املجموعات الفنية املجسدة للعرصية الكالسيكية. ويأيت املتحف الصناعي السكسوين ليُربز يف تلك األثناء عبق املايض 

وروعة الحارض. 

كام أن مسارح املدينة بفروعها املتمثلة يف األوبرا واملرسحيات والباليه ومرسح العرائس وكذلك أوركسرتا روبرت شومان تجتذب الزائرين من شتى أنحاء أملانيا. 

فضاًل عن دار البلدية التي يزيد عمرها عىل 100 عام والتي تستحق الزيارة: إذ تنبهر يف قاعة مجلس املدينة بلوحة كلينجر الجدارية األثرية "العمل – الرفاهية – 

الجامل". 

كام تزدان قاعة املجلس منذ 2013 بالتحفة الفنية "التأمل" للفنان نيو راوخ، أحد أعظم الفنانني املعارصين. 

 أماكن االستجامم، التي تتسم بالتنوع

من يرغب يف االستجامم ببساطة، فسيجد مكانه املناسب أيضا يف كيمنيتس: إذ تأيت جزر االستجامم الحاملة مثل بحرية القرص مع منطقة كوشفالد املتاخمة لتدعوك 

إىل التجول واملكوث يف رحابها شأنها يف ذلك شأن متنزه املدينة التاريخي املمتد عىل طول كيمنيتس. 

 املشاهري، الذين نفتخر بهم

هناك الكثري من املشاهري الذين ُولِدوا يف كيمنيتس أو باملعنى الشائع نشأوا وترعرعوا يف رحابها، ومنهم الكثري من نجوم الرياضة مثل ملكة التزلج الفني عىل 

الجليد كاتارينا فيت، العب كرة القدم الدويل مايكل باالك، بطل العامل يف دفع الجلة ديفيد شتورل أو بطل لعبة رمي القرص الرس ريديل. وهناك من مل يُولدوا يف 

أملانيا، ولكنهم أصبحوا يف كيمنيتس أبطااًل رياضيني مشهورين، مثل أبطال العامل يف التزلج الثنايئ الفني عىل الجليد ألجونا سافيتشينكو و روبني ستسولكويف والبطل 

األوليمبي يف رفع األثقال ماتياس شتايرن.

أيضا يف مجال الفن والثقافة هناك الكثري من األسامء التي ارتبطت مبدينة كيمنيتس: من بينهم الكاتب شتيفان هييم، الرسام كارل شميت روتلوف، أيقونة مدرسة 

الفن املعامري "باوهاوس" ماريانه برانت، وهناك أيضا فنانني مثل كارستني نيكوالي.

دع كيمنيتس تُبهرك مبا يف جعبتها، فلتكتشف تلك املدينة – إنها جديرة بذلك!

هل كنت تعلم،
… أن حق براءة االخرتاع األملاين لعام 1877 نشأ برعاية عمدة مدينة كيمنيتس فيلهلم أندريه؟ حيث أراد حامية االخرتاعات العديدة، التي أُبدعت يف مدينته، من التقليد واملحاكاة.
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مفوض شؤون الهجرة

يقوم مفوض شؤون الهجرة بتقديم املعلومات واملشورة للسكان األجانب ويقدم الدعم لألقسام املتخصصة يف املسائل املتعلقة باألجانب. وميكنك اللجوء إليه 

برغباتك واستفساراتك، ال سيام يف املشكالت الخاصة باألجانب. 

املرشوعات الهادفة من شأنها تسهيل االندماج عىل املهاجرين وتقديم املساعدة االسرتشادية وكذلك التشجيع املستدام لقيم التسامح والتعايش السلمي يف املدينة. 

ويقوم مفوض شؤون الهجرة باستهالل مثل هذه املرشوعات والتحضري لها. ويف تلك األثناء يتعاون بشكل وثيق مع املنظامت الخاصة أو مبادرات أعامل شؤون 

الهجرة وكذلك مع مفويض الوالية أو املفوضني االتحاديني.

Stadt Chemnitz – Migrationsbeauftragte
Neubau an der Alten Post, Bahnhofstraße 54 a

09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-5047
Fax: 0371 488-5099

E-Mail: migrationsbeauftragte@stadt-chemnitz.de

املجلس االستشاري لشؤون الهجرة

من خالل املجلس االستشاري لشؤون الهجرة تتوفر للسكان األجانب املقيمني يف مدينة كيمنيتس من مختلف الجنسيات هيئة معنية متثلهم بشكل رسمي وتنقل 

رغباتهم إىل السياسة املحلية.

وتعمل الهيئة منذ تعيينها يف سنة 2002 بتفاٍن من أجل مصالح السكان ذوي األصول املهاجرة كام تعمل يف الوقت نفسه من أجل إرساء قيمة التعايش املفعم 

بالتسامح بني جميع املواطنات واملواطنني املقيمني يف مدينة كيمنيتس. جميع مرشوعات املدينة التي تخص األجانب يتم تقدميها أواًل للمجلس االستشاري لشؤون 

الهجرة قبل اتخاذ القرار بشأنها. يتمتع ممثل املجلس االستشاري لشؤون الهجرة بحق االستامع والتحدث يف جميع القضايا التي تخص األجانب. 

يضم املجلس االستشاري لشؤون الهجرة ملدينة كيمنيتس خمسة أعضاء من مجلس املدينة وكذلك مثانية سكان خرباء ذوي أصول مهاجرة.

.www.chemnitz.de تجد املزيد من املعلومات حول املجلس االستشاري لشؤون الهجرة عىل موقع اإلنرتنت 

وميكنك الوصول إىل أعضاء املجلس االستشاري لشؤون الهجرة عرب عنوان الربيد اإللكرتوين:
.migrationsbeirat@stadt-chemnitz.de

هل كنت تعلم،
… أنه يتم يف مدينة كيمنيتس منذ عام 2004 منح جائزة كيمنيتس للسالم؟ حيث يتم إبراز األشخاص أو املرشوعات، التي تبذل جهوًدا كبرية من أجل االندماج بني الثقافات وإلرساء 

قيم التسامح والدميقراطية واملساملة يف كيمنيتس.
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التسجيل واإلقامة      .2

إجراءات التسجيل

إذا كنت تريد أن تستوطن مدينة كيمنيتس، فيجب عليك تسجيل نفسك يف 

مدينة كيمنيتس – دائرة املواطنني، مصلحة التسجيل

Stadt Chemnitz – Bürgeramt, Meldebehörde
Bürgerhaus Am Wall 

Düsseldorfer Platz 1 (2. OG)
09111 Chemnitz

أو تسجيل نفسك يف أحد مكاتب خدمة املواطنني يف نطاق املدينة. 

يجب عليك عدم تسجيل بياناتك إال إذا كانت فرتة إقامتك يف أملانيا أطول من 3 أشهر. ولهذا الغرض، يجب أن تُحرض معك بطاقتك الشخصية أو جواز سفرك، 

باإلضافة إىل خطاب تأكيد تأجري الشقة )من مؤجر الشقة أو صاحبها(. لديك مهلة 14 يوًما لتسجيل بياناتك.

وميكنك عن طريق رقم املصلحة املوحد عىل صعيد الجمهورية االتحادية 115 ترتيب موعد للقيام بعملية التسجيل يف مركز الخدمة املجتمعية

.Bürgerhaus Am Wall 

تجد يف نهاية الكتيب قامئة مراجعات مع إجراءات تسجيل أخرى، والتي قد تكون رضورية بالنسبة لك.

معلومات حول حق اإلقامة

EWR1 بالنسبة ملواطني دول االتحاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية 

يحتاج مواطنو دول االتحاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية EWR لدخول األرايض األملانية واإلقامة فيها فقط إىل بطاقة إثبات شخصية سارية أو جواز 

سفر سار. وال ترسي عليهم إلزامية الحصول عىل تأشرية أو ترصيح إقامة.

يف أول ثالثة أشهر من القدوم يكون هناك حق إقامة غري محدود. 

وبعد ذلك يجب استيفاء ما يسمى برشط حرية التنقل. 

واملرصح لهم بحرية التنقل هم:

• العاملون )املستقلون أو التابعون(، 	

• غري العاملني، رشيطة أن يتوفر لديهم ُسبل العيش الكافية ومظلة حامية التأمني الصحي )مثاًل الطالب(،	

• أفراد األرسة )وإن مل يكونوا من دول االتحاد األورويب/املنطقة االقتصادية األوروبية( أو 	

• املرصح لهم بإقامة دامئة.	

الحصول عىل شهادة من مصلحة شؤون األجانب بشأن هذا الحق يف حرية التنقل مل يعد ساريًا منذ 2013. يلزم فقط التسجيل يف مصلحة التسجيل )طاملا أنك 

لست مقياًم هنا كسائح فقط(.

1 أيرلندا، ليشتنشتاين، الرنويج 

هل كنت تعلم،
… أن كيمنيتس كان يُطلق عليها بدًءا من 1860 تقريبا اسم "مانشسرت السكسونية"؟ وكانت أسباب هذه التسمية هي معدالت األداء الفائقة ملصانع املاكينات يف كيمنيتس، بل 

وأيضا املداخن الكثرية، والهواء اليسء وظروف املعيشة السيئة للعامل.
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 بالنسبة ملواطني الدول األخرى2

لإلقامة يف أملانيا يلزم توفر جواز سفر أو بديل لجواز السفر معرتف به وساٍر وكذلك سند إقامة )تأشرية، ترصيح إقامة، ترصيح إقامة دامئة، ترصيح إقامة دامئة 

ملواطني املجموعة األوروبية EG، البطاقة الزرقاء(. 

يف األرايض األملانية تختص مصالح شؤون األجانب بإصدار ومتديد سندات اإلقامة. ويف كيمنيتس تجد مصلحة شؤون األجانب يف العنوان التايل 

Stadt Chemnitz – Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (3. OG)

09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-3434, -3371

E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de

.www.chemnitz.de تحصل هناك عىل استامرات الطلب أو عرب موقع اإلنرتنت

يرجى االستعالم عن مواعيد العمل وإمكانية ترتيب موعد.

يتم إصدار سندات اإلقامة يف صورة سند إقامة إلكرتوين (eAT). وهي عبارة عن بطاقة متعددة الوظائف يف صورة بطاقة إئتامنية. ومن أجل استصدارها يتم يف 

لقاء شخيص أخذ بصامت األصابع، ويلزم إحضار صورة جواز سفر بيومرتية مع إلزامية التوقيع. 

طاملا كنت بالفعل متمتًعا بسند إقامة إلكرتوين ومازال هذا السند ساريًا، فيمكنك طلب تغيري العنوان عند التسجيل يف مصلحة التسجيل.

 لوائح خاصة للمواطنني السويرسيني

يجب عىل السويرسيني يف غضون ثالثة أشهر من قدومهم اإلبالغ عن إقامتهم لدى مصلحة شؤون األجانب. صحيح أنهم يتمتعون بشكل أسايس بنفس الحقوق 

املكفولة ملواطني االتحاد األورويب، إال أنهم يحتاجون إىل ترصيح إقامة يف حالة اإلقامة ألكرث من 3 أشهر. وعندئذ ميكنهم اختيار كيفية إصدار ترصيح اإلقامة إما 

كسند إقامة إلكرتوين )28,80 يورو( أو مجرد ترصيح ورقي )8,00 يورو(.

2 األجانب، الذين ال ينتمون إىل االتحاد األورويب أو املجموعة االقتصادية األوروبية أو سويرسا

هل كنت تعلم،
… أن مستودع الغابة املتحجرة يف كيمنيتس فريد من نوعه؟ إذ ال يوجد يف أي مكان آخر يف العامل أشجار ونباتات وحيوانات يف موقع انطمرت فيه من خالل الرماد الربكاين.
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هل كنت تعلم،
… أن القاطرات السكسونية األوىل تم تصنيعها يف كيمنيتس؟ وقبل ذلك كان يتم رشاء القاطرات من إنجلرتا.

معلومات حول سندات اإلقامة املختلفة

 ترصيح اإلقامة محدد املدة 

يكون ترصيح اإلقامة دامئا محدد زمنيًا. ويتم إصداره ألغراض اإلقامة املنصوص عليها يف قانون اإلقامة )أسباب عائلية، الدراسة والتدريب، العمل، أسباب قانونية 

دولية أو إنسانية أو سياسية(. ويتم تدوين األساس القانوين يف الوثيقة. 

يرجى أن تطلب متديد ترصيح إقامتك يف الوقت املناسب )حوايل 6 أشهر قبل انتهائه(. وال يلزم تقديم الطلب بشكل شخيص. 

االستصدار )اإلصدار ألول مرة( ينبغي أن يُطلب بعد القدوم مبارشًة.

ويف حالة قدومك بدون تأشرية، يرجى أن تتوجه إىل استعالمات مصلحة شؤون األجانب للمزيد من اإليضاح بشأن اإلجراءات.

 ترصيح اإلقامة الدامئة 

ترصيح اإلقامة الدامئة غري محدد زمنيًا ويُشرتط ملنحه توفر إقامة قانونية لعدة سنوات مبوجب ترصيح إقامة أو بطاقة زرقاء لالتحاد األورويب وكذلك االندماج 

االقتصادي واالجتامعي. وبحسب دائرة األشخاص يتم منحه وفًقا ألسس قانونية مختلفة.

  إعادة إصدار سند إقامة عند إعادة إصدار 
جواز سفر 

إذا حصلت عىل جواز سفر جديد، فيجب استصدار سند إقامة إلكرتوين جديد. ولهذا الغرض يلزم يف لقاء شخيص أخذ البيانات البيومرتية. 

 يرجى أن ترتب موعًدا لهذا الغرض عرب رقم الهاتف 488 -3410 أو -3412 أو عرب

 .auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de الربيد اإللكرتوين

ويجب عليك أن تحرض معك يف اللقاء املستندات التالية: 

• جواز السفر القديم والجديد	

• صورة بيومرتية	

• سند اإلقامة اإللكرتوين الحايل	

الستصدار سند اإلقامة الخاص بك يلزم سداد رسوم. 
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 معلومات حول التجنيس 

)الحصول عىل الجنسية األملانية(

 نقاط عامة

يحق لألجانب املطالبة بالتجنيس بعد اإلقامة االعتيادية القانونية ملدة مثاين سنوات.

ويُشرتط لذلك ما ييل:

التمتع بحق إقامة غري محددة املدة أو محددة املدة )معينة(. 1

تأمني ُسبل املعيشة للنفس وألفراد األرسة املُعالني دون الحصول عىل إعانات طبًقا للجزء الثاين II والجزء الثاين عرش XII من قانون الشؤون االجتامعية . 2

 SGB
إثبات اإلملام الكايف باللغة األملانية )B1 طبقا لإلطار املرجعي األورويب املوحد(. 3

عدم وجود سوابق جنائية. 4

االعرتاف بالنظام األسايس الدميقراطي الحر. 5

االستعداد للتنازل عن الجنسية الحالية. 6

اختبار تجنيس أو شهادة إمتام تعليم أسايس أو شهادة دراسية مامثلة أو أعىل من مدرسة أملانية للتعليم العام.. 7

هناك قواعد استثنائية لبعض االشرتاطات )مثاًل فرتات إقامة أقرص، سوابق جنائية، الحصول عىل اإلعانات العامة، اختبار التجنيس وخالفه(، وميكن توضيح تلك 

االستثناءات يف محادثة استشارية شخصية. 

ولذلك يلزم دامئا قبل تقديم الطلب بناًء عىل درجة تعقيد الوضع القانوين عقد محادثة استشارية يف مصلحة شؤون الجنسية:

Stadt Chemnitz – Bürgerhaus Am Wall 
Düsseldorfer Platz 1 (3. OG)

09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-3430, -3431 

E-Mail: staatsangehoerigkeitsbehoerde@stadt-chemnitz.de

هل كنت تعلم،
… أن كيمنيتس بها مرسح مكشوف؟ تُقام عىل مرسح كوشفالد من مايو حتى نوفمرب عروض مرسحية والعديد من الفعاليات.
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 التجنيس الرتافقي

ميكن تجنيس الزوج واألوالد األقل من 16 سنة بشكل ترافقي يف ظل مراعاة االشرتاطات املذكورة أعاله. ويكفي بالنسبة للزوج أن يكون قد مىض أربع سنوات عىل 

األقل عىل إقامته القانونية االعتيادية يف أملانيا وأن يكون قد مضت سنتني عىل األقل عىل الحياة الزوجية املشرتكة. وبالنسبة لألبناء يكفي وجود فرتات إقامة أقرص.

وميكن للشباب بدًءا من 16 سنة أن يقدموا طلبًا بأنفسهم. 

 األزواج األجانب لحاميل الجنسية األملانية

ميكن تجنيس أزواج حاميل الجنسية األملانية. 

ويجب أن تبلغ مدة اإلقامة االعتيادية القانونية يف البلد ثالث سنوات عىل األقل. كام يجب أن يكون الزواج قد مىض عليه سنتني ويجب أن يكون طرف الزواج 

اآلخر حاماًل للجنسية األملانية منذ سنتني عىل األقل.

يجب أن يكون محل اإلقامة الرئييس لطالبي التجنيس يف كيمنيتس. ويجب تقديم طلب كتايب ومدعم بالنامذج. وبصفة عامة يجب إثبات الحالة االجتامعية من 

خالل وثائق األحوال الشخصية. ويجب ترجمة الوثائق األجنبية مبعرفة مرتجم فوري ُمحلَّف بصفة عامة ويُكلَّف بشكل علني. يتم يف محادثة شخصية توضيح 

املستندات األخرى التي تكون رضورية يف حاالت استثنائية والرسوم التي يتعني سدادها.

ملحوظة 

ميكن لألبناء الحصول عىل الجنسية األملانية يف ظل اشرتاطات محددة حتى وإن ُولدوا داخل البالد. 

جميع األبناء املولودين ألبوين أجانب يف جمهورية أملانيا االتحادية بدًءا من 01.01.2000 يحصلون تلقائيًا عىل الجنسية األملانية، إذا كان أب أو أم الطفل يف وقت 

الوالدة

يتمتع منذ مثاين سنوات عىل األقل بإقامة اعتيادية قانونية غري منقطعة يف أملانيا وكذلك أ(  

كان لديه حق إقامة غري محدد املدة طبقا لقانون اإلقامة، قانون حرية التنقل/باالتحاد األورويب أو لديه ترصيح إقامة ممنوح عىل أساس االتفاقية  ب( 

املربمة بني املجموعة األوروبية ودولها األعضاء من جهة واالتحاد السويرسي من جهة أخرى بشأن حرية التنقل.

التحقق مام إذا كانت االشرتاطات املذكورة مستوفاة، يقع عىل عاتق مصلحة األحوال املدنية مبدينة كيمنيتس عند تسجيل طفلك. وإذا كانت االشرتاطات 

مستوفاة، فسيحمل طفلك الجنسية األملانية وتصدر مصلحة األحوال املدنية رسالة بهذا الخصوص.

ويف الوقت ذاته ميكن للطفل أن يحمل جنسية أبويه. وعندما يبلغ الطفل سن الرشد، يجب عليه اختيار إحدى الجنسيتني. ويسمى هذا االختيار بإلزامية االختيار. 

ويتم إبالغ األفراد املعنيني بإلزامية االختيار عند إمتام عامهم الثامن عرش من عمرهم من خالل مصلحة شؤون الجنسية. ويف حالة اختيار الجنسية األملانية يجب 

عليهم حتى إمتام عامهم الثالث والعرشين من عمرهم التنازل عن الجنسية األجنبية )تنازل أو استغناء(. وإذا مل يحدث ذلك، فمن املمكن أن تُفقد الجنسية 

األملانية تلقائيًا. وستخربك كذلك مصلحة شؤون الجنسية بالقواعد االستثنائية.

هل كنت تعلم،
… أنه ميكن يف كيمنيتس مامرسة 80 لعبة رياضية مختلفة؟ وميتد تنوع باقة األلعاب الرياضية بدًءا من كرة القدم األمريكية وحتى كرة املاء. تجد املزيد من املعلومات عىل موقع 

اإلنرتنت 

.www.chemnitz.de/chemnitz/de/kultur-freizeit/sport
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3.    السكن

البحث عن مسكن ووسيط اإلسكان

توفر كيمنيتس لكل األذواق بيئة سكن مناسبة، سواء كان السكن يف األماكن الخرضاء أو يف وسط مدينة كيمنيتس. وتشرتك أحياء املدينة الـ 39 عىل وجه 

الخصوص يف يشء واحد: يعيش الكيمنيتسيون يف أجواء مناسبة لألرسة وميكنهم أن يذهبوا إىل أماكن التسوق أو روضة األطفال أو املدرسة عرب طرق قصرية آمنة.

وميكنك أن تبحث عن مسكن مثاًل عن طريق الصحيفة أو اإلنرتنت أو مبارشة لدى املؤجرين. وإذا احتجت إىل املساعدة عند البحث عن مسكن، فسوف يقدم لك 

مكتب الشؤون االجتامعية ملدينة كيمنيتس الدعم:

Stadt Chemnitz – Sozialamt
Abteilung Migration, Integration, Wohnen

Neubau an der Alten Post, Bahnhofstraße 54 a
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 488-5035
E-Mail: sozialamt.unterbringung@stadt-chemnitz.de

إيجار ونفقات املسكن 

القيمة اإليجارية للمسكن تتألف يف املعتاد من القيمة األساسية لإليجار والنفقات التشغيلية "الباردة" 

و "الدافئة". من بني النفقات التشغيلية الباردة نفقات املاء البارد وناظر السكن واملصعد ومنظف املدخنة. ويتم توزيع هذه النفقات عىل جميع املستأجرين يف 

املنزل. ومن بني النفقات التشغيلية الدافئة نفقات التدفئة وتسخني املاء. ويتم يف املعتاد سداد جميع النفقات التشغيلية كل شهر مقدًما، وتتم الفوترة مرة واحدة 

يف السنة.

توجد يف أملانيا لوائح بخصوص مستوى شدة الصوت يف املساكن املستأجرة حيث ينبغي أن تكون شدة الصوت يف املسكن عند مستوى تكون معه األصوات 

املنبعثة من املسكن غري ملحوظة بوضوح خارجه أو تكاد تكون غري ملحوظة. ويف الفرتة ما بني الساعة 22:00 والساعة 06:00 ينبغي االلتزام بفرتة النوم الليلية 

بحيث يتم منع أية إزعاجات للمستأجرين يف املنزل. وإذا أزعجك ضجيج املستأجرين اآلخرين، فيمكنك اللجوء أواًل إىل مؤجرك.

ميكنك أن تطلب إعانة سكن خاصة مبسكنك. وسيتم تحديد ما إذا كنت مستحًقا لها من خالل فحص ظروف دخلك. إذا كانت لديك أية استفسارات بشأن إعانة 

السكن أو إذا كنت تريد تقديم طلب، فريجى التوجه إىل

هل كنت تعلم،
… أن كيمنيتس هي ثالث أكرب مدينة يف رشق أملانيا؟
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هل كنت تعلم،
… أن املهندس املعامري البارز يف الطراز الجديد هرني فان دي فيلدي قد عمل ملرات عديدة ملصانع يف كيمنيتس؟ وهناك ثالث فيالت من تصميمه أو بعض منشآتها قامئة حتى 

اليوم: 

فيال إيشه، وفيال كورنر واملنشأة الداخلية لفيال كويزيزانا.

Stadt Chemnitz – Sozialamt
Kundenportal Soziale Leistungen

Moritzhof (EG)
Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

E-Mail: soziale.leistungen@stadt-chemnitz.de

.www.chemnitz.de ميكنك أيضا الحصول عىل معلومات عىل موقع اإلنرتنت
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الدعم اللغوي لألطفال والشباب

األطفال والشباب املهاجرون حديثًا يف عمر من 6 حتى 18 سنة يتم استيعابهم يف فصول متهيدية مدرسية أو يف فصول متهيدية ذات أوجه عملية مهنية. تجد 

املزيد من التفاصيل بهذا الشأن يف الفصل 6 يف فقرة "اندماج األطفال ذوي األصول املهاجرة".

عالوة عىل ذلك يحصل الالجئون الُقرصَّ املفتقدون ملرافقني )وهم األطفال والشباب األقل من 18 سنة، والذين قدموا إىل أملانيا مبفردهم دون ويل أمر مرافق 

لهم( عىل إمكانية الحصول عىل مساعدة اسرتشادية يف تلك البلد الغريبة بالنسبة لهم. ويتضمن ذلك بصفة أساسية تعليم اللغة األملانية، بل وأيضا توفري الرعاية 

الرتبوية االجتامعية للشباب.

تتم الرعاية عن طريق

AGIUA Migrationssozial- und Jugendarbeit e. V. 
Müllerstraße 12 

09113 Chemnitz
E-Mail: umf@agiua.de

الدعم اللغوي للبالغني 

 دورات تعلم اللغة لالندماج

برنامج دورة االندماج موجه لجميع املهاجرين الجدد املرصح لهم باملشاركة واملُلزمني باملشاركة، الذين سيعيشون يف أملانيا بصفة دامئة وال يتحدثون سوى أقل 

القليل من األملانية أو ال يتحدثونها عىل اإلطالق. وقد يكون ذلك أمرًا إلزاميًا أيضا عىل األجانب املقيمني يف أملانيا منذ مدة أطول .

إذا كان مرصًحا لك باملشاركة أو ُملزًما باملشاركة، فسوف تحصل من مصلحة شؤون األجانب أو مكتب الشؤون االجتامعية أو مركز التوظيف عىل وثيقة بهذا 

الخصوص وكذلك قامئة حديثة بالجهات املقدمة للدورات يف كيمنيتس.

تتألف دورة االندماج العامة من دورة لتعلم اللغة مكونة من 600 ساعة دراسية ودورة توجيه إرشادي مكونة من 100 ساعة دراسية. 

يف دورة تعلم اللغة سوف تتعلم الحصيلة اللغوية التي ستحتاجها للتحدث والكتابة يف الحياة اليومية.

هل كنت تعلم،
… أن كيمنيتس غنية باألحجار؟ فبعد الثوران الربكاين قبل 290 مليون سنة )يف تسايزيجفالد الحالية( تحجرت الكثري من األشجار املطمورة. وميكن تفقد جزء منها يف دار تيتيس أو يف 

منطقة الحفريات يف زونينبريج.

4.    الدعم اللغوي
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وتعرفك دورة التوجيه اإلرشادي عىل الحياة يف أملانيا وتتيح لك اإلملام بالنظام القانوين والثقافة والتاريخ الحديث.

 وتوجد دورات بدوام كامل وأخرى بدوام جزيئ. ويف نهاية دورة االندماج يُعقد اختبار إمتام الدراسة، والذي يتكون من اختبار لغة واختبار "الحياة يف أملانيا".

وإذا اجتزت كال االختبارين، تحصل عىل "شهادة دورة االندماج". 

تعترب هذه املعارف وغريها من األمور األخرى رضورية إذا كنت تريد الحصول عىل حق إقامة غري محدد املدة يف أملانيا. ويف حالة اعتزام التجنيس قد يكون من 

املمكن عندئذ أن يتم تجنيسك يف وقت أقرب. عالوة عىل ذلك تزداد فرصك يف سوق العمل بفضل إملامك باألملانية. 

دورات االندماج مدعومة ماليًا من الدولة. ويف هذا الصدد ينص قانون اإلقامة عىل أحكام مختلفة بشأن املشاركة والنفقات. املعلومات املتعلقة مبا إذا كان ميكنك 

املشاركة بصفة أساسية يف دورة اندماج وما يجب أن تدفعه للحصول عىل الدورة وكيفية الوصول إىل الدورة، ميكنك معرفتها لدى املكتب االتحادي لشؤون الهجرة 

:(BAMF) والالجئني

Otto-Schmerbach-Straße 20
09117 Chemnitz

Tel.: 0911 943-72799
Fax: 0911 943-99699

E-Mail: che-integrationsbearbeitung@bamf.bund.de

.www.bamf.de ميكنك أيضا الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل موقع اإلنرتنت

 األملانية للمسار املهني

للعثور عىل عمل ومزاولة املهنة بنجاح، يلزم اإلملام الجيد باألملانية. ولذلك توجد دورات خاصة ميكنك فيها تعلم األملانية ارتباطًا باملهنة.

يقدم مكتب BAMF دورات "األملانية للمسار املهني" مجانًا لألفراد ذوي األصول املهاجرة. وتجمع الدورات بني دروس تعلم األملانية والتأهيل املهني وإمكانية 

التعرف عىل مهنة معينة مبزيد من التفصيل من خالل التدريب العميل.

إىل جانب الدورات املدعومة من مكتب BAMF توجد أيضا دورات أخرى لتعلم األملانية ارتباطًا باملهن. وللمشاركة يف هذه الدورات يجب عليك غالبًا دفع 

رسوم اشرتاك. وحرٌي بك أن متعن النظر واملقارنة ألن محتويات الدورات غالبًا ما تختلف اختالفًا كبريًا. فاحرص دامئا عىل اختيار الدورة التي تناسب احتياجاتك 

عىل أكمل وجه.

.www.bamf.de تجد كذلك املزيد من التفاصيل بهذا الشأن عىل موقع اإلنرتنت

هل كنت تعلم،
… أنه يوجد قانون يف جمهورية أملانيا االتحادية منذ 1 أبريل 2012 العتامد املؤهالت الدراسية التي تم الحصول عليها خارج البالد؟
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 إمكانيات أخرى للدعم اللغوي

باإلضافة إىل ذلك توجد حاليًا دورات لتعلم األملانية يتم تدعيمها عن طريق برنامج الدعم اللغوي لوالية سكسونيا، مواصفة اإلجراءات االندماجية. ويتضمن ذلك 

دورات محو األمية، "التعليم الفوري لألملانية" و "التأهيل باألملانية". يوجد يف كيمنيتس العديد من مقدمي دورات تعلم األملانية، التي توفر مثل هذه الدورات. 

وميكنك الحصول عىل معلومات بهذا الشأن لدى مكتب الشؤون االجتامعية ويف موقع "KURSNET“ التابع لوكالة العمل االتحادية.

/http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs

الدعم اللغوي لتعلم األملانية ارتباطًا باملهنة )DeuFöV( يتم تنفيذه من ِقبَل مكتب BAMF ويرتكز بشكل مبارش عىل دورات االندماج. يف دورات االندماج 

يتعلم املهاجرون لغة الحياة اليومية األملانية. ويف الوحدات التدريبية الالحقة لها والخاصة مبواصلة التأهيل والتأهيل اللغوي املرتبط باملهنة يتم باستمرار تحضري 

املهاجرين والالجئني الباحثني عن العمل للدخول يف سوق العمل. للحصول عىل املزيد من املعلومات حول اشرتاطات انضامم املشاركني، يرجى االتصال مبكتب 

BAMF أو زيارة موقع اإلنرتنت:

www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/ 
bundesprogramm-45a-node.html

تقدم بعض الجمعيات دورات تطوعية لتعليم األملانية يتم فيها غالبًا تعليم األسس األولية للغة األملانية. وهذه الدورات مجانية. وبعض الدورات تكون موجهة 

بصفة خاصة للنساء. ويف هذه الدورات يتم أيضا تقديم الرعاية لألطفال أثناء دورة تعلم األملانية. ميكنك الحصول عىل املعلومات الحديثة بهذا الشأن لدى مفوض 

شؤون الهجرة أو مكتب الشؤون االجتامعية.

هل كنت تعلم،
… أن أوركسرتا روبرت شومان ال تصدح أنغامها فقط يف دار األوبرا أو يف قاعة املدينة؟ حيث تُقام عدة مرات يف العام حفالت موسيقية يف أماكن غري تقليدية، مثاًل يف العراء يف ساحة 

املرسح، أو عىل املروج الخرضاء بكنيسة القلعة، أو يف „محطة الضخ رقم واحد“ أو يف املتحف الوطني لآلثار.
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اعتامد املؤهالت املهنية األجنبية

إذا كنت حاصاًل عىل شهادة مدرسية أو جامعية يف وطنك األم، فسوف يفيدك ذلك كثريًا يف بدء مسارك املهني يف أملانيا.

االعتامد املهني يعني تقييم و – يف حالة اتخاذ قرار إيجايب – تأكيد معادلة الشهادة املهنية األجنبية للشهادة األملانية. حيث يتم يف عملية منظمة بشكل قانوين 

تفحص ما إذا كان تعليمك مكافئًا للتعليم األملاين املامثل وما إذا كان ميكن إصدار اعتامد مهني.

ويكون االعتامد املهني مفيًدا يف الكثري من املهن. بل إنه يكون يف بعض املهن رشطًا ملزاولة املهنة يف أملانيا. ويتوقف ذلك عىل املهنة املعنية:

يف املهن املحكومة بلوائح تنظيمية تحتاج لغرض مزاولة املهنة أو استخدام املسمى املهني إىل اعتامد مؤهالتك املهنية. وبدون االعتامد ال يجوز لك العمل يف أملانيا 

يف هذه املهن بالشهادة الدراسية املهنية التي حصلت عليها خارج البالد. واملهن املحكومة بلوائح تنظيمية يف أملانيا هي عىل سبيل املثال طبيب، ممرض، محامي، 

معلم، مريب، ومهندس. 

تجد قاعدة البيانات املحتوية عىل جميع املهن املحكومة بلوائح تنظيمية يف أملانيا عىل موقع اإلنرتنت

.www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe 

يف املهن غري املحكومة بلوائح تنظيمية ال يكون االعتامد رشطًا رضوريًا ملزاولة املهنة. وميكن ألصحاب هذه املهن الرتشح والعمل مبارشة يف سوق العمل. إال أن 

تقييم شهادتك الدراسية ميكن أن يكون مفيًدا يف جعل أصحاب العمل والرشكات أكرث تفهاًم وتقباًل ملؤهلك األجنبي. عالوة عىل ذلك تفتح لك الشهادة الدراسية 

املعتمدة كشهادة ُمعادلة آفاق مواصلة التدريب املهني. تتمثل املهن غري املحكومة بلوائح تنظيمية يف أملانيا يف جميع املهن التي تُسمى مبهن التدريب املهني، أي 

www.bibb.de : املهن التي يتم التدريب عليها يف النظام املزدوج. وتجد هنا قامئة بجميع مهن التدريب املهني يف أملانيا

ميكنك معرفة ما إذا كنت تحتاج إىل الحصول عىل اعتامد حال رغبتك يف مزاولة املهنة التي تعلمتها، وذلك عىل موقع اإلنرتنت

.www.anerkennung-in-deutschland.de 

5.  التعليم والعمل

هل كنت تعلم،
… أنه يف القرن الثامن عرش كان هناك تجار أجانب تكفلوا بجعل مدينة كيمنيتس مركزًا لصناعة النسيج؟ حيث كانوا يوردون أقطانًا رخيصة الثمن ويشرتون منتجات نصف ُمصنَّعة 

أو تامة الصنع. ويظهر مبتحف شلوسبريج 7 صور بورتريه ملقدونيني.
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التدريب املهني ووكاالت التوظيف

ميكنك الحصول عىل الدعم عند البحث عن مكان تدريب أو مكان عمل لدى

وكالة العمل 

Agentur für Arbeit 
Heinrich-Lorenz-Straße 20

09120 Chemnitz

وكالة العمل مختصة بوجه خاص بتقديم االستشارات املهنية وكذلك تقديم أماكن العمل والتدريب ودعم العاملة. 

وهي تطالب بدفع اإلعانات املالية، مثل إعانة البطالة أو إعانة التدريب املهني أو إعانات إعادة التأهيل. 

وتتمثل إعانات دعم العاملة مثال يف مواصلة التدريب املهني ودفع الحوافز املالية الخاصة بنفقات األجور واملخصصات أو تأسيس املرشوعات، دعم العاملة 

والدعم املهني للمعاقني أو ما يسمى بإجراءات توفري فرص العمل. 

ميكن توفري دورات التدريب املهني للشبان املهمشني )مثال يف منشأة خارجية( يف صورة تدريب مهني أو يف صورة مساعدة مصحوبة بتدريب. 

وتقوم صناديق األرسة التابعة لوكالة العمل بدفع إعانة األطفال وعالوة األطفال وذلك بناًء عىل طلب. 

.www.arbeitsagentur.de :ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل موقع اإلنرتنت

حقوقك كموظف

 ترصيح العمل

تتوقف إمكانية مامرسة عمل ما عىل الجنسية وترصيح العمل. وميكن استقاء املعلومات بهذا الشأن من مصلحة شؤون األجانب ووكالة العمل واملراكز 

االستشارية.

 عقد العمل

بصفة أساسية يلزم إبرام عقد عمل لغرض مامرسة العمل. يُنصح دامئا بإبرام عقد عمل كتايب!

 األجر

يتم توثيق األجر يف كل مرة عىل بيان بالراتب. ويتم فيه تدوين األجر اإلجاميل والصايف وجميع الزيادات والخصومات بالتفصيل. وزيادات األجر ميكن أن تكون 

مثال إعانة األطفال. ويتم عمل خصومات للتأمني ضد البطالة وتأمني املعاش التقاعدي والتأمني الصحي. كام تُفرض رضائب عىل األجر. 

هل كنت تعلم،
… أن خبري غابات جرونا إرنست جورج أوجست باومجارتن اخرتع يف القرن التاسع عرش أول منطاد قابل للتوجيه حتى قبل منطاد جراف تسيبلني؟ وحلقت أول رحلة ناجحة يف 

1879/07/30 يف جرونا.
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 وقت العمل

يف معظم الرشكات األملانية يعمل املرء 40 ساعة يف األسبوع. ويتوقف عدد ساعات العمل عىل صاحب العمل واملهام املعنية والقطاع املعني. ويتم تسجيل أوقات 

العمل يف عقد العمل. 

 الحق يف اإلجازة

طبقا لقانون اإلجازات االتحادي تبلغ مدة إجازة االستجامم مدفوعة األجر عىل األقل 24 يوم عمل يف السنة امليالدية )أسبوع عمل 6 أيام(. وإذا تم االتفاق مع 

املوظف عىل أسبوع عمل 5 أيام، فسوف يبلغ حق اإلجازة القانوين األدىن 20 يوم عمل. حق اإلجازة القانوين األدىن هو حق إلزامي. وبالطبع ميكن يف أي وقت 

االتفاق مع املوظف عىل املزيد من األمور.

 فرتة االختبار وفسخ العقد

قبل بدء عالقة العمل تكون هناك عادًة فرتة اختبار. وميكن االتفاق عىل ذلك يف صورة عقد فرتة عمل اختبارية محدد املدة. وتنتهي عالقة العمل تلقائيا بعد 

انقضاء فرتة االختبار. وتتحول عالقة العمل االختباري محددة املدة إىل عالقة عمل غري محددة املدة، عندما يتم االتفاق بشكل مسبق عىل مواصلة عالقة العمل 

بعد انقضاء فرتة االختبار أو عندما يتم مواصلة عالقة العمل ضمنيًا بالرتايض. عقود العمل محددة املدة يجب بالرضورة إبرامها كتابيًا.

عقود العمل غري محددة املدة ميكن أن تتضمن فرتة اختبار تبلغ ستة أشهر عىل أقىص تقدير. وميكن خالل فرتة االختبار فسخ عالقة العمل مع وجود مهلة مسبقة 

مقدارها أسبوعني. 

وبصفة عامة يتم تحديد مهلة الفسخ من خالل عقد العمل. ال يجوز ألصحاب العمل فسخ عقود املوظفني، إذا كان هؤالء املوظفني تنطبق عليهم إحدى الحاالت 

التالية: اإلصابة مبرض أو حادث، الحمل، حامية األمومة، إجازة وضع. 

ويجب إقرار عمليات الفسخ كتابيًا أمام طرف التعاقد اآلخر. 

ويحق للموظفني الحصول عىل شهادة خربة )تقييم كتايب(.

 ما العمل يف حالة البطالة؟

ينبغي اإلبالغ عن حالة بطالة وبحث عن عمل بأرسع ما ميكن لدى وكالة العمل وذلك بعد تبني الدخول الوشيك يف حالة بطالة. وللحصول عىل إعانة البطالة 

يجب إثبات أن اشرتاطات األهلية واالستحقاق مستوفاة.

هل كنت تعلم،
… أن كاسبريج يوجد „رسداب بأسفله“؟ حيث تم منذ 1531 عىل مر القرون عىل املنحدر الشديد مبدينة كيمنيتس حفر مسارات بطول 4 كم ورسداب، من أجل تخزين الجعة والنبيذ 

والخرضوات بل وأيضا الخامات للمصانع. وإبان الحرب العاملية الثانية كان مبقدور الناس أن يلتجئوا إليه ليكونوا مبأمن من القنابل. وميكن اليوم تفقد جزء من هذه املسارات املقوسة 

مرة أخرى.
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تأسيس املرشوعات والعمل املستقل

هل ترغب يف مامرسة العمل املستقل؟ هل ترغب يف التحضري بشكل جيد لتأسيس مرشوع مستقل. 

للحصول عىل استشارات تأسيس املرشوعات يف كيمنيتس تُتاح لك شبكة شاملة من مراكز االستشارات، والتي ميكنك االستعانة بها باملجان ودون تعقيدات 

بريوقراطية. كعامل مستقل يجب عليك التأمني عىل نفسك طواعية )التأمني الصحي( وأن تقوم بنفسك بتحويل الرضائب املفروضة عليك إىل مصلحة الشؤون 

املالية املختصة يف كيمنيتس. وتُتاح إمكانية إبرام تأمني طوعي ضد البطالة. العامل املستقلون أو العامل األحرار ينبغي بالرضورة أن يتحصنوا مبعاش تقاعدي 

خاص يف حالة العجز. ولتأمني حصولك عىل ُسبل اإلعاشة عند الكرب يُنصح بإبرام عقد معاش تقاعدي خاص. 

جهات االتصال التي تنري لك الطريق إىل العمل املستقل ميكن أن تكون:

غرفة الصناعات الحرفية يف كيمنيتس

Handwerkskammer Chemnitz
Limbacher Straße 195

09116 Chemnitz
www.hwk-chemnitz.de

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Straße der Nationen 

09111 Chemnitz
www.chemnitz.ihk24.de

Agentur für Arbeit (Arbeitgeberservice)
Heinrich-Lorenz-Straße 20

09120 Chemnitz
Tel.: 0800 4555520

E-Mail: chemnitz.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

شبكة االندماج من خالل التأهيل

www.netzwerk-iq.de

ملحوظة

يرجى مراعاة أن السامح لك مبامرسة عمل حر يستلزم وجود سند اإلقامة الخاص بك. وإذا كانت لديك أسئلة بهذا الشأن، فريجى التوجه إىل مصلحة شؤون 

األجانب.
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دور الرعاية اليومية لألطفال

ميكن إلحاق األطفال يف كيمنيتس بحضانة الرعاية اليومية لألطفال )كيتا(. ولهذا الغرض تُتاح دور الحضانة ورياض األطفال ومربيات األطفال املنزلية ودور رعاية 

األطفال سواء التابعة للبلدية أو لجهات حرة وخاصة مقدمة للرعاية. ميكن تقديم الرعاية لألطفال بدًءا من األسبوع التاسع وحتى إمتام فرتة االلتحاق بدار رعاية 

األطفال. يف سن ما قبل املدرسة تًتاح دار الحضانة أو مربية األطفال املنزلية أو روضة األطفال مع توفري مدة رعاية حتى حد أقىص 11 ساعة يف اليوم. ويف دار 

رعاية األطفال املدرسية ميكن رعاية األطفال حتى حد أقىص 6 ساعات يوميًا. 

للحصول عىل مكان يف دار الرعاية اليومية لألطفال تُفرض رسوم عىل األبوين. وميكن أن يتم اإلعفاء من هذه الرسوم بشكل جزيئ أو كيل. ويتمثل أساس االحتساب 

يف حالة الدخل املعنية لألرسة. ميكنك الحصول عىل املشورة بشأن تقديم الطلب وكذلك التعاطي مع الطلبات املتعلقة بالحصول عىل مكان يف منشأة محلية لدى: 

Stadt Chemnitz – Amt für Jugend und Familie
Abteilung Kindertageseinrichtungen, Tagespflege

Moritzhof
Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

التسجيل واالستامرات واملعلومات األخرى تجدها عىل صفحة بوابة دور الرعاية اليومية لألطفال مبدينة كيمنيتس
.www.chemnitz.de/kinderbetreuung 

وبطبيعة الحال ميكن تسجيل األطفال أيضا يف دور الرعاية اليومية لألطفال التابعة للجهات الحرة املقدمة للرعاية. عمليات التسجيل وتعديل التسجيل وإلغاء 

التسجيل ألماكن يف دور الرعاية اليومية لألطفال التابعة لجهات حرة مقدمة للرعاية تتم حضوريًا يف موقع الدار املعنية وكذلك عن طريق بوابة حضانات كيتا 
.www.chemnitz.de/kinderbetreuung 

إرشادات هامة 

قم بتسجيل طفلك يف وقت مبكر للحصول عىل مكان يف إحدى دور الرعاية اليومية لألطفال. وهناك سيحصل طفلك عىل دعم أفضل بكثري يف اللغة األملانية 

وبذلك يتم تحضريه بشكل أفضل لاللتحاق باملدرسة. 

ميكنك التوجه دامئا إىل أحد مراكز استشارات شؤون الهجرة يف حالة وجود مشكالت تتعلق بتوفري مكان يف روضة األطفال.

هل كنت تعلم،

… أنه يوجد يف كيمنيتس 140 مركز رعاية يومية و 96 دار رعاية يومية لألطفال؟

األرسة    .6
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االلتحاق باملدرسة

يف والية سكسونيا يرسي التعليم اإللزامي عىل جميع األطفال والشباب، الذين يتواجد محل إقامتهم أو إقامتهم االعتيادية أو منشأة التدريب أو العمل الخاصة 

بهم يف والية سكسونيا.

 التسجيل

جميع األطفال، الذين يتموا عامهم السادس بحلول 30 يونيو من العام املعني يجب تسجيلهم يف املدرسة االبتدائية املخصصة ملنطقة املدرسة املعنية. كام ميكن 

 تسجيل األطفال، الذين يتموا عامهم السادس يف الفرتة من 

1 يوليو حتى 30 سبتمرب. ويف هذه الحالة يجب تقديم طلب كتايب بشأن االلتحاق املبكر باملدرسة ملدير املدرسة االبتدائية املعنية.

إرشادات هامة

عند التسجيل يجب توقيع كال األبوين. وإذا كان ويل األمر وحيًدا يجب تقديم شهادة إثبات لحق الحضانة. وإذا رغب األبوين يف إلحاق الطفل مبدرسة خاصة عىل 

نفقاتهم الخاصة، فيجب عىل الرغم من ذلك أن يتم التسجيل بشكل مسبق يف املدرسة االبتدائية املخصصة ملنطقة املدرسة املعنية.

 اندماج األطفال ذوي األصول املهاجرة

إلتاحة إمكانية اندماج األطفال ذوي األصول املهاجرة بأرسع ما ميكن يف املدارس السكسونية، فإنه يوجد بالفعل منذ بداية حقبة التسعينيات تصور خاص. وهذا 

التصور السكسوين الخاص بإدماج املهاجرين يف املجال املدريس تم تضمينه يف املنهج التعليمي السكسوين للمجموعات التمهيدية والفصول التمهيدية والفصول 

.)DaZ( التمهيدية ذات األوجه العملية املهنية والخاصة باللغة األملانية كلغة ثانية

بالنسبة لألطفال ذوي األصول املهاجرة يف مدارس التعليم العام واملدارس املهنية يف الوالية االتحادية سكسونيا متر عملية االندماج املدريس باملراحل الثالث التالية: 

حصص دراسية يف الفصول التمهيدية )يف مدارس منتقاة ابتدائية وعليا وكذلك مدارس ثانوية(،. 1

 حصص دراسية يف الفصول التمهيدية وكذلك إدماج جزيئ يف الفصول االعتيادية . 2

)يف مدارس منتقاة ابتدائية وعليا وكذلك مدارس ثانوية( و 

 تقديم دعم إضايف يف الفصول االعتيادية يف جميع املدارس، ال سيام يف مجال . 3

اللغة األملانية.

استفرس عند اللزوم يف روضة األطفال أو يف املدرسة عام إذا كانت هناك إمكانيات دعم لطفلك. ويف الكثري من املدارس يتم أيضا إعطاء حصص مدرسية باللغة األم 

واملساعدة يف الواجبات املنزلية وغري ذلك.

إذا كانت هناك نفقات خاصة مرتبطة بااللتحاق باملدرسة )مثال نفقات االنتقال، والرحالت املدرسية وخالفه(، فيمكنك املطالبة بدعم خاص بذلك. وبذلك يُوضع 

يف الحسبان االحتياجات الخاصة لألطفال. توجه بأية استفسارات لديك إىل مدرسة طفلك.

 

ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات من وكالة التعليم السكسونية.

Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung
Annaberger Straße 119

09120 Chemnitz
E-Mail: poststelle@lasub.smk.sachsen.de

www.lasub.smk.sachsen.de

هل كنت تعلم،
… أن األطفال الذين ينشأون يف بيئة متعددة اللغات، مخولني ألن تقوم املدرسة باعتبار تلك القدرات اللغوية مبثابة مهارات ومواهب وتقوم بتشجيعها عىل أكمل وجه؟ ولذلك يتم 

تنفيذ عدة أمور منها تقديم الدرس املُلقى باللغة األم يف 12 لغة. 
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االلتحاق بالتدريب املهني

بعد املدرسة ميكن ألطفالك بدء تدريب مهني. ويف أملانيا يوجد نظام مزدوج للتدريب املهني عىل أوسع نطاق. ويعني ذلك التناوب بني أجزاء التدريب النظرية 

والعملية ومواءمتها مع بعضها البعض. ويتم الرتشح مبارشة لدى رشكة التدريب املعنية أو بواسطة وكالة العمل. ولهذا الغرض تُتاح لك االستشارات املهنية من 

وكالة العمل.

ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات عرب موقع اإلنرتنت:

www.arbeitsagentur.de

للتحضري ملرحلة التدريب ميكن أيضا إمتام سنة تحضريية للتدريب املهني )BVJ(. وتتم التقديم عن طريق املدرسة أو وكالة العمل. وميكن للتالميذ من خالل سنة 

BVJ إمتام مرحلة التعليم اإللزامي والحصول يف الوقت نفسه يف بعض الظروف عىل الشهادة اإلعدادية. يف سنة BVJ يتم نقل املعرفة األساسية املهنية يف فئة 

مهنية واحدة أو أكرث. ويسهم ذلك أيضا يف توفري اإلرشاد املهني، إىل جانب توسيع نطاق املعارف العامة والحصول عىل املؤهالت الرئيسية الرضورية، والتي من 

ن(. من خالل االلتحاق ملدة سنة إلمتام السنة التحضريية للتدريب املهني BVJ تنتهي مرحلة التعليم اإللزامي، حتى وإن مل  شأنها أن تؤدي إىل تأهيل مهني )ُمحسَّ

يتم اجتياز االمتحان النهايئ.

فرص التعليم عن طريق مسار التعليم الثاين

ميكن إمتام مرحلة التعليم املدريس أيضا من قبل البالغني، والذين ميكنهم من خالل ذلك تحسني فرصهم يف سوق العمل بشكل واضح. ولهذا الغرض تُتاح 

اإلمكانيات التالية:

 املدرسة العليا املسائية

ميكنك الحصول عىل شهادة إمتام التعليم األسايس أو شهادة الثانوية العامة أيضا من خالل املدرسة العليا املسائية. واالشرتاطات الالزمة لذلك تتمثل يف رضورة 

استيفاء مرحلة التعليم اإللزامي )9 سنوات( ومرحلة التعليم اإللزامي املهني )3 سنوات( أو إمتام السنة التحضريية للتدريب املهني BVJ أو سنة اجتامعية أو 

بيئية )عىل األقل سنة واحدة(. وعالوة عىل ذلك ينبغي أال يقل عمرك عن 18 سنة. فضال عن ذلك يجب أال تكون حاصاًل بالفعل عىل الشهادة املبتغاة أو شهادة 

مامثلة وأال تكون قد أخفقت ملرتني يف اجتياز امتحان الحصول عىل الشهادة املبتغاة. 

www. تجد املعلومات املتعلقة باملدرسة العليا املسائية، واإلرشادات الخاصة مبستندات التقديم الرضورية، واملدد الزمنية وإمكانيات االتصال عىل موقع اإلنرتنت

.abendmittelschule-chemnitz.de.tl

هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف مكتبة كيمنيتس قرابة 17.000 وسيط معريف )كتب، أسطوانات CD، أسطوانات DVD، صحف وخالفه( يف 35 لغة؟ ومن بينها الكثري من الوسائل املساعدة ملتعلمي 

اللغة، وأيضا لألملانية كلغة ثانية. كام توجد بها أيضا الكثري من األلعاب اللغوية.
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 املدرسة الثانوية املسائية

ميكنك كذلك الحصول عىل شهادة عليا عامة يف املدرسة الثانوية املسائية يف كيمنيتس. ولهذا الغرض يجب أن تكون حاصاًل عىل شهادة ثانوية عامة. ويجب أال 

يقل عمرك عن 18 سنة، وأن تقدم ما يثبت حصولك عىل تدريب مهني أو قيامك بنشاط مهني ملدة سنتني عىل األقل.

تجد املعلومات املتعلقة باملدرسة الثانوية املسائية، واإلرشادات الخاصة مبستندات التقديم الرضورية، واملدد الزمنية وإمكانيات االتصال عىل موقع اإلنرتنت 

.www.abendgymnasium-chemnitz.de

عمليات التعليم يف مسار التعليم الثاين مجانية وتتسم بالحرية يف الوسائل التعليمية.

بعض املدارس العليا الليلية يف سكسونيا تتيح إمكانية الحصول عىل شهادة إمتام التعليم األسايس أو شهادة الثانوية العامة فيام بعد بداوم كامل. وتُقام االمتحانات 

بعد ذلك يف مدارس عليا مخصصة.

ميكن الحصول عىل شهادات إمتام الدراسة مبدارس التعليم العام يف سكسونيا بعد التحضري لها بشكل مستقل وأيضا من خالل اختبار دارسني خارجيني )يُسمى أيضا 

اختبار الطالب الخارجيني أو اختبار الطالب غري التابعني للمدرسة(. وهناك منشآت لتعليم البالغني، مثال املدارس العليا الليلية أو الجهات الخاصة املقدمة للخدمة 

التعليمية، تقدم دورات تحضريية الجتياز االختبار. ويتكون االختبار املعني من جزء تحريري وجزء شفهي ويُعقد مرة واحدة سنويًا. ويتعني تقديم طلب الترصيح 

إىل املكتب اإلقليمي املختص التابع لوكالة التعليم السكسونية.

الدراسة يف كيمنيتس

يدرس حاليًا يف الجامعة التقنية (TU) يف كيمنيتس أكرث من 11.000 طالب وطالبة يف 8 كليات. ميكن الحصول عىل شهادة البكالوريوس واملاجيسرت يف الجامعة أو 

دراسة مهنة التدريس.

إذا كنت تنوي الدراسة يف الجامعة التقنية TU يف كيمنيتس، فيمكنك الحصول عىل معلومات شاملة من إدارة شؤون الطالب.

TU Chemnitz 
Straße der Nationen 62

09111 Chemnitz

 IUZ بعد الوصول إىل كيمنيتس ميكن ألي دارس أجنبي جديد التسجيل يف برنامج الزمالة ملركز الجامعة الدويل

(Bahnhofstraße 8, Raum G206a) . وهنا يحصل جميع الدارسني عىل معلومات هامة حول التسجيل بالجامعة وكذلك إرشادات مفيدة حول 
بقية عنارص املسار الدرايس.

(Bahnhofstraße 8, Raum G103a) موجه  مرشوع Welcome an der TU Chemnitz )مرحبًا بك يف الجامعة التقنية كيمنيتس(

 Welcome –" بتدعيم هذا املرشوع يف إطار برنامج DAAD للمهتمني بالدراسة والدارسني من الالجئني يف كيمنيتس. وتقوم هيئة التبادل األكادميي األملاين

Studierende engagieren sich für Flüchtlinge" )مرحبًا – دارسون يهتمون بالالجئني(. وبناًء عىل هذا األساس، يتم بالفعل تنسيق املرشوع 
من خالل مركز IUZ، إال أن تنفيذه يتم من خالل „الدارسني من أجل الدارسني )املستقبليني(“.

Tel.: 0371 531-33072 oder  
E-Mail: refugeeswelcome.projektkoordination@tu-chemnitz.de.

.www.tu-chemnitz.de تجد املزيد من املعلومات عىل موقع اإلنرتنت

هل كنت تعلم،
… أن الجامعة التقنية TU بكمنيتس تقدم محارضات لألطفال يف املرحلة العمرية التي ترتاوح بني 7 و 12 سنة؟ 

وهذه املحارضات مجانية. وال يلزم التسجيل لها.
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هل كنت تعلم،
… أن أسبوع املرسح املدريس يف كيمنيتس سوف يُعقد يف عام 2018 للمرة العرشين؟ حيث تأيت كل عام يف مارس أو أبريل الفرق املرسحية املدرسية من كيمنيتس وما حولها ملدة 

أسبوع إلظهار مواهيهم عىل خشبة املرسح. وسوف يُقام يف يونيو 2018 ألول مرة مهرجان "ملتقى املرسح املدريس يف سكسونيا" يف دار أوبرا كيمنيتس.
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7.    التأمني االجتامعي

التأمني األسايس للباحثني عن العمل

عند الحاجة ميكنك الحصول عىل إعانات التأمني األسايس للباحثني عن العمل لدى مركز التوظيف.

مراكز التوظيف هي مؤسسات إقليمية، تقوم فيها وكالة العمل والبلديات بشكل مشرتك بتقديم التأمني األسايس )إعانة البطالة II(. ويقوم مديرو الحاالت بتقديم 

الرعاية واملشورة ملتلقّي إعانة البطالة II الباحثني عن عمل. ويقدمون لهم الدعم يف البحث عن فرصة عمل. وتُتاح يف مراكز التوظيف أيضا إعانات دعم العاملة، 

عىل نحو مامثل ملا تقدمه وكاالت العمل. والهدف هو متكني األفراد من كسب أقواتهم مبجهودهم الذايت مستقباًل.

.www.jobcenter-ge.de ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل موقع اإلنرتنت

وهناك املزيد من اإلعانات االجتامعية، مثل إعانات كبار السن واملعاقني، وأيضا اإلعانات الخاصة باألطفال والشباب، مثل اإلعانات املندرجة ضمن حزمة دعم 

التعليم واملشاركة، واإلعانة املالية االتحادية للوالدين وإعانة الرتبية املقدمة من الوالية، أو جواز كيمنيتس، كل ذلك ميكنك الحصول عليه من مكتب الشؤون 

االجتامعية تبًعا لحالتك الشخصية.

ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل موقع اإلنرتنت 

.www.chemnitz.de/soziales

اإلعانات املقدمة لطالبي اللجوء واإلعانات الخاصة لألطفال والشباب

ميكنك طللب الحصول عىل إعانات طبقا لقانون إعانات طالبي اللجوء، إذا كان لديك أحد سندات اإلقامة التالية:

• إذن إقامة مؤقت،	

• وثيقة سامح بإقامة مؤقتة،	

• سند إقامة 	

طبقا للامدة 23 فقرة 1 أو طبقا للامدة 24 واملاد 25 فقرة 4 جملة 1 من قانون اإلقامة (AufenthG) أو•–

طبقا للامدة 25 من قانون اإلقامة AufenthG، طاملا أنه مل مير 18 شهرًا عىل قرار إيقاف الرتحيل•–

• أو إذا مل يكن هناك قرار واجب التنفيذ يلزمك مبغادرة البالد.	

تشتمل اإلعانات عىل سبيل املثال ال الحرص عىل إعانة مالية للأمكل وامللبس واملسكن والتدفئة. كام تحصل أيضا عىل مرصوف جيب لتلبية احتياجاتك الشخصية 

يف الحياة اليومية. 

هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف كيمنيتس 92 ملعب أطفال عمومي ومرافق ترفيهية لألطفال والشباب؟
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كام ميكنك أيضا طلب جواز كيمنيتس.

ميكن طلب إعانات خاصة لألطفال والشباب، مثال للرحالت املدرسية، إعانة مالية للأمكل يف املدرسة وروضة األطفال واللوازم املدرسية.

ميكنك طلب اإلعانات يف 

Stadt Chemnitz – Sozialamt 
Abt. Migration, Integration und Wohnen

Neubau an der Alten Post, Bahnhofstraße 54 a
09111 Chemnitz

 ستينميك زاوج.

إذا كنت تحصل عىل إعانات من مركز التوظيف أو إذا كنت مستحًقا للحصول عىل اإلعانات طبقا لقانون إعانات طالبي اللجوء، فإنه ميكنك طلب جواز كيمنيتس 

لك وألطفالك لدى مكتب الشؤون االجتامعية. وبذلك ميكنك أن تدفع رسوم دخول أقل يف مختلف املتاحف واملنشآت الثقافية والرياضية والرتفيهية. 

ميكنك الحصول عىل جواز كيمنيتس ونظرة عامة عىل جميع التخفيضات يف

Stadt Chemnitz – Sozialamt
Kundenportal Soziale Leistungen

Moritzhof
Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

E-Mail: soziale.leistungen@stadt-chemnitz.de

أحرض معك قرار اإلعانة الخاص بك الصادر من مركز التوظيف أو مكتب الشؤون االجتامعية مع صورة لكل طفل. وال يلزم إحضار صورة للبالغني.
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الخدمات االستشارية

كيمنيتس هي مدينة يعيش فيها حاليًا حوايل 17.600 أجنبي وأجنبية )إصدار 2017/06/30(. وميثل ذلك قرابة 7 % من سكان املدينة. توجد مجموعة متنوعة من 

املنشآت الخاصة لالستشارات واالجتامعات، والتي تقدم الدعم للمهاجرين واملهاجرات وترافقهم يف مشوار اندماجهم يف مدينتنا.

باإلضافة إىل ذلك تَشّكلت مجموعة من منظامت املهاجرين الذاتية واالتحادات والجامعات الدينية، والتي تدعم كذلك اندماج مجموعات املهاجرين املقيمني يف 

كيمنيتس، كام أنها تتيح يف الوقت ذاته أيضا املجال والفرصة املالمئني لالعتناء بالثقافة الوطنية واللغة والدين ونقل ذلك إىل األجيال القادمة.

Stadt Chemnitz – Sozialamt
Abt. Migration, Integration, Wohnen

Neubau an der Alten Post, Bahnhofstraße 54 a (2. OG)
09111 Chemnitz

لدعم االندماج األويل تُتاح لك مراكز استشارات شؤون الهجرة املخصصة للمهاجرين البالغني 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 

Max-Müller-Str. 13 
09123 Chemnitz 

Tel.: 0371 2677572 
E-Mail: mbe@awo-chemnitz.de

وكذلك

Caritasverband für Chemnitz u. Umgebung e. V.  
Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zuwanderer (MBE)

Augustusburger Str. 21 b 
09111 Chemnitz  

Tel.: 0371 2607882
E-Mail: migration-mbe@caritas-chemnitz.de

هل كنت تعلم،
… أنه يف يونيو 2017 أُقيمت يف كيمنيتس البطوالت األملانية لرياضة سباقات الدراجات الهوائية عىل الطرق املمهدة؟ حيث أُقيمت املنافسات لثالث أيام. واستمتع 25.000 متفرج 

مبشاهدة انطالقات 420 رياضية وريايض. وكان الفائز من الرجال هو ماركوس بورجهارت من تسشوباو.

8.   معايشة التعدد الثقايف يف كيمنيتس
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إدماج الشباب ذوي األصول املهاجرة هي عملية تدعمها 

Arbeiter wohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. 
Jugendmigrationsdienst (JMD) 

Wiesenstraße 10 
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 67426-12 , -11, -13
E-Mail: jmd@awo-chemnitz.de

العودة الطوعية إىل األوطان هي عملية يدعمها مركز استشارات العودة

DRK Kreisverband Chemnitzer Umland e. V.
Rückkehrberatung

Zwickauer Straße 432
09117 Chemnitz

Tel.: 0371 84208-12
E-Mail: freiwillige-ausreise@drk-chemnitzer-umland.de

بالنسبة لراغبي العودة، الذين يسكنون يف منشآت اإليواء األويل، مخصص لهم فريقان متنقالن. وميكن الوصول إليهام عرب 

Tel.: 0152 25160072 oder 0152 25160024

املزيد من املعلومات بشأن مركز االستشارات أو مركز اجتامعات التعدد الثقايف والذي ميكنه أن يُعد لك عرًضا مناسبًا أو منظامت املهاجرين الذاتية املوجودة، كل 

ذلك ميكنك الحصول عليه من 
Stadt Chemnitz – Migrationsbeauftragte 

Neubau an der Alten Post, Bahnhofstraße 54 a
09111 Chemnitz 

Tel.: 0371 488-5047
Fax: 0371 488-5099

E-Mail: migrationsbeauftragte@stadt-chemnitz.de
 

 )www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuelles/Publikationen تجد بيانات االتصال أيضا يف الكتيب "مفوض شؤون الهجرة يخربك" )عىل موقع اإلنرتنت

وكذلك يف أطلس االجتامعي ملدينة كيمنيتس عىل موقع اإلنرتنتwww.sozialatlas-chemnitz.de. املوقع اإللكرتوين ألطلس االندماج مبدينة كيمنيتس 

www.integrationsatlas-chemnitz.de من شأنه مساعدة األفراد ذوي األصول املهاجرة عىل التوجه االسرتشادي يف منطقة كيمنيتس وكذلك إنشاء 
قنوات تواصل.

هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف كيمنيتس منذ 2002 شبكة اندماج )شبكة محلية تعمل يف مجال دمج املهاجرين( ومجلس استشاري لشؤون الهجرة )انظر صفحة 10(؟
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هل كنت تعلم،
… أنه يعيش يف كيمنيتس أفراد شتى من أكرث من 130 دولة؟

فعاليات التعدد الثقايف

تُقام يف مدينة كيمنيتس عىل مدار العام العديد من فعاليات التعدد الثقايف.

 أيام الثقافة اليهودية يف كيمنيتس

تُقام أيام الثقافة اليهودية يف كيمنيتس بشكل سنوي يف فرباير/مارس منذ عام 1991. وميكن للزائرين االستمتاع بربنامج فني ثري حافل باألغنيات اليهودية 

واملوسيقى والرقص وغري ذلك الكثري.

 أسبوع أوروبا

يف مناسبة أسبوع أوروبا السنوي املُقام عىل مستوى الجمهورية االتحادية يف مايو تُقام أيضا يف مدينة كيمنيتس فعاليات متنوعة. ويتمثل ختام مجموعة 

ه الدعوة أيضا إىل ضيوف من بلدان أوروبية، من بينها بولندا والتشيك. الفعاليات هذه املمتدة ألسبوع واحد يف مهرجان الجوار األورويب. وتُوجَّ

 مرحًبا بك يف كيمنيتس!

منذ 2015 يدعو نشطاء كل سنة يف شهر مايو إىل تنظيم مهرجان ترحيبي. ويرمز هذا املهرجان إىل كيمنيتس متنوعة ومنفتحة عىل العامل. وباإلضافة إىل برنامج 

التعدد الثقايف تتواجد أيضا جمعيات إقليمية بربامجها الخاصة. 

 حفلة األطفال الكربى يف رحاب مرجة كوشفالد

“Wir feiern den Kindertag international„ )نحن نحتفل بيوم الطفل بشكل عاملي( تعترب واحدة من أكرب االحتفاليات يف  احتفالية األطفال

سكسونيا وتُقام كل عام يف يونيو كفعالية يف الهواء الطلق يف رحاب مرجة كوشفالد. 

 معرض االندماج

أُقيم معرض االندماج األول مبدينة كيمنيتس يف ربيع 2012. وهو ُموّجه للمهاجرين الباحثني عن الدخول يف سوق العمل. باإلضافة إىل االستشارات من قبل 

الرشكات والسلطات ومقدمي الخدمات التعليمية والجمعيات يتيح املعرض أيضا إمكانية االستعالم عن عملية الرتشح للوظائف يف أملانيا. يُقام معرض االندماج 

سنويًا.

 يوم الالجئ العاملي

يوم الالجئ العاملي هو يوم عمل وضعته األمم املتحدة، ويُقام منذ عام 2001 يف 20 يونيو. مبناسبة يوم الالجئ العاملي تُقام يف العديد من املدن األملانية فعاليات 

تضامنية، وكذلك أيضا يف كيمنيتس. هنا حيث ترمز تلك املجموعة العريضة متعددة األطياف إىل كيمنيتس متسامحة ومنفتحة عىل العامل.
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هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف كيمنيتس بركان خامد؟ عند انفجار بركان بويتينبريج يف تسازيجفالد قبل 290 مليون سنة تم تغطية جميع النباتات والحيوانات يف نطاق املدينة بأكملها بطبقة من 

الرماد الربكاين بارتفاع مرت واحد وبذلك تم حفظها جزئيًا إىل اليوم.

 أسابيع التعدد الثقايف

بناًء عىل مبادرة الكنائس أُقيم يف عام 1975 أول فعالية تحت مسمى “Ausländersonntag„ )يوم أحد األجانب(. وبعدها بفرتة وجيزة دعت لجنة 

تحضريية، مكونة من الكنائس والنقابات ومفويض شؤون األجانب إىل أول فعالية  “Woche des ausländischen Mitbürgers„ )أسبوع املواطنني 

األجانب(. 

األسبوع ذاته لقى تجاوبًا رسيًعا يف الكثري من املدن والبلديات، إال أن التجاوب مع االسم كان أقل دامئا. ولذا تغري اسم األسبوع بدًءا من عام 1991 ليصبح 

“Interkulturelle Woche„ )أسبوع التعدد الثقايف(، وتم إقامته ألول مرة أيضا يف الواليات االتحادية الجديدة. غري أنه يف املدن والبلديات التي تكون 
نسبة السكان األجانب فيها أقل بكثري، مل تختفي يف الوقت ذاته مشاعر التحفظ والخوف ِحيَال األجانب.

وتأيت كيمنيتس أيضا كثالث أكرب مدينة يف والية سكسونيا لتلبي دعوة اللجنة التحضريية سنويًا منذ عام 1991. ويُقام االفتتاح االحتفايل ملجموعة الفعاليات 

املمتدة ألسبوعني يف تلك األثناء مبدينة كيمنيتس يف شهر سبتمرب من كل عام.

يُنرش الربنامج يف كتيب برنامج وميكن استدعاؤه أونالين عىل موقع اإلنرتنت 

.www.chemnitz.de

Meet new friends تكوين صداقات جديدة 

تُقام االحتفالية يف املتحف الوطني لآلثار يف كيمنيتس – smac – منذ عام 2016. عرب احتفالية عىل شكل بورصة ميكن للزائرين ترتيب لقاءات مع جهات اتصال 

جديدة بشأن العديد من األطروحات املؤسسية املقدمة من مختلف الجمعيات واملؤسسات يف كيمنيتس. كام تُتاح هنا الفرصة أيضا للمتطوعني لتقديم أنشطتهم 

لوقت الفراغ ودعوة املهتمني لاللتقاء بهم – سواء تَعلّق النشاط مبجموعة خياطة أو تدريب ريايض.

 أسبوع التعدد الثقايف السيناميئ

عقب أسابيع التعدد الثقايف يُقام منذ 2013 أسبوع تعدد ثقايف سيناميئ يف مدينة كيمنيتس.

وأسبوع التعدد الثقايف السيناميئ، بتشكيلة أفالمه املتنوعة واسعة النطاق من مختلف األمناط، يتيح إمكانية رائعة لالقرتاب أكرث وبطريقة تصويرية شيقة من 

موضوعات مثل الهجرة واالندماج وأمناط الحياة األخرى وعنرصية الحياة اليومية والعنرصية وكراهية األجانب والتطرف اليميني والتعاطي مع املوضوع املعني 

بشكل ُمركّز وكذلك مناقشة مختلف وجهات النظر.

 سوق التعدد الثقايف للفنانني

فنانو كيمنيتس، سواء كانوا من أصول مهاجرة أم ال، يدعون يف وقت الحلول منذ عام 2016 إىل "تسّوق فني". إذ ميكن للزائرين االستمتاع بتشكيلة متنوعة 

ال محدودة )تقريبا( من ألوان وأشكال التحف اليدوية الفنية. حيث ميكنك أن تشرتي وتستمتع بروعة اللوحات الفنية، التحف الخزفية املزركشة، اإلبداعات 

املعدنية الطريفة، املجوهرات من املعادن الثمينة، املنسوجات، األعامل الفنية الخشبية، اللِبّاد واملينا، حقائب اليد غري التقليدية، تطريزات الرتيكو، الحياكات، 

األدوات املوسيقية واأللعاب الهوائية وكذلك القبعات واملالبس الفريدة من نوعها واملصنوعة من خامات فاخرة. ويقدم العديد من العارضني إبداعاتهم اليدوية 

أيضا بشكل مبارش يف جناح عرض.
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هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف كيمنيتس 21 متحف عمومي؟ إذ يوجد الكثري من األشياء املثرية التي ميكن استكشافها بدًءا من قلعة رابينشتاين وصواًل إىل القلعة املحاطة باملاء كالفينباخ.

 احتفال عيد امليالد متعدد الثقافات

يُدعى منذ عام 2014 يف كيمنيتس إىل احتفال متعدد الثقافات بعيد امليالد. ويشتمل الربنامج عىل موسيقى وحكايات عيد امليالد من جميع أنحاء العامل، وأكالت 

منطية )ليست فقط من جبال إيرتس جيبريجيه املحلية( وكذلك املعروضات املتنوعة للغاية من املشغوالت اليدوية. وتقوم شخصيات عيد امليالد املعروفة منذ 

القدم مثل ديد موروز وفتاة الجليد )رقاقات ثلجية(، بيرت األسود والساحرة بيفانا، ملكة األضواء لوسيا وبالطبع بابا نويل بتوزيع هدايا عيد امليالد الصغرية عىل 

األطفال.

فضاًل عن ذلك تُقام يف مدينة كيمنيتس العديد من الفعاليات األخرى الخاصة بالجنسيات مثل احتفال رأس السنة الفيتنامية „Tet“ أو احتفال األرسة الفيتنامي 

“Trung Thu„ أو األمسية الثقافية املجرية الكبرية. مبواكب املصابيح
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تسود يف أملانيا الحرية الدينية. 

وهكذا تأسست يف بلدنا الكثري من املذاهب العقائدية املختلفة. وميثل املسيحيون النسبة األكرب بني أتباع الديانات. وتتمثل الطائفة األكرب هنا يف املسيحيني 

الكاثوليكيني بنسبة 29 % من سكان جمهورية أملانيا االتحادية. وحوايل 27 % من جميع السكان هم مسيحيون إنجيليون. ويعتنق اإلسالم حوايل 5 % من إجاميل 

عدد السكان كام يعيش قرابة 100.000 يهودي يف أملانيا. )إصدار 2016(

وتعمل الكثري من الجامعات الدينية يف كيمنيتس من أجل إدماج املهاجرين.

الطوائف املسيحية يف كيمنيتس

يوجد أيضا يف كيمنيتس عدد كبري من الطوائف املسيحية.

يف كيمنيتس يشكل املسيحيون اإلنجيليون اللوثريون أكرب طائفة مذهبية. وتجد يف جميع أجزاء املدينة كنائس إنجيلية. وميثل املسيحيون الكاثوليكيون ثاين أكرب 

مجموعة دينية يف كيمنيتس. وميكنك يف St. Johannes Nepomuk, Hohe Straße 1 in 09111 Chemnitz االستعالم عن الجامعات 

الكاثوليكية يف كيمنيتس.

الجامعات التالية يف كيمنيتس تعتني بصفة خاصة باألفراد ذوي األصول املهاجرة:

Mariä Geburt الجامعة األرثوذوكسية الروسية مليالد العذراء Hohe Straße 1 
09112 Chemnitz 

www.russische-kirche-c.de

 األبرشية األرثوذوكسية الرومانية 

St. Stefan و St. Vitus
Zwickauer Straße 315

09116 Chemnitz
http://parohia-chemnitz.ro 

الجامعة اإلنجيلية الدولية Theaterstraße 76
09111 Chemnitz

www.eigchemnitz.com

الجامعة اإلنجيلية الصينية الكيمنيتسية Luthertreff
Augsburger Straße 14

09126 Chemnitz 
Mobil: 0176 41670421
http://cceg-chemnitz.de

هل كنت تعلم،
… أن كيمنيتس تربطها اتفاقيات توأمة مع 12 مدينة يف أوروبا وآسيا وأفريقيا والواليات املتحدة؟

9.   معايشة التعدد الديني يف كيمنيتس
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املسيحيون األقباط املرصيون  يؤدون املسيحيون الصلوات يف دريسدن واليبتسيج: 
.www.koptische-gemeinde.de/index.html

.Skype وتقدم الجامعة أيضا نشاطات مشرتكة عرب

جهة االتصال يف كيمنيتس:
Dr. Sh. Abdel-Malek

Tel.: 0371 5610939
E-Mail: shawkymalek@yahoo.de

جامعة التوحيد األرثوذوكسية اإلريرتية تُؤدى الصلوات يف قاعة أبرشية الكنيسة الكاثوليكية، 
Hohe Straße 1, 09112 Chemnitz

 جهة االتصال للمسيحيني األرثوذوكس الناطقني باللغة التيجرينية:

 
Yonas Sereke

Tel. und WhatsApp: 01521 7424413 

Yonas Sam Sam
Tel. und WhatsApp: 01521 4939528 

يوناس زام زام

هاتف وواتس أب: 01521  4939528 

جهة االتصال لألملان:
Irina Clement

Tel.: 0371 5610939
Mobil: 015128864594

E-Mail: ibeiclement@yahoo.com

األفراد ذوي األصول املهاجرة يتم أيضا دمجهم يف جامعات أخري يف كيمنيتس. وتُقام أيضا يف كنائس عديدة صلوات باللغة األم، فعىل سبيل املثال يُقام كل يوم 

أحد بدًءا من الساعة 11:00 قداس باللغة البولندية يف أبرشية سان أنطونيوس يف كيمنيتس. 

هل كنت تعلم،

“SCHLINGEL„ مقره يف كيمنيتس؟ حيث يُعرض يف خريف كل عام ملدة أسبوع ما يزيد عىل 150 فيلاًم من أكرث من 50 دولة  … أن املهرجان الدويل لسينام األطفال والشباب 

لألطفال والشباب، أفالم عاملية بلغتها األصلية. 
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الجامعات الدينية األخرى يف كيمنيتس

 اليهودية

يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش تكونت يف كيمنيتس جالية يهودية حيوية. أول عملية دفن شهدتها املقربة اليهودية يف حي البلدة القدمية ألتندورف كانت 

يف عام 1879. وتم افتتاح أول معبد يهودي يف كيمنيتس يف عام 1899 يف ميدان شتيفان بالتس. 

يف عام 1923 ضمت الجالية اليهودية 3.500 عضو، وكان يوجد 26 جمعية يهودية وكان اليهود ميثلون واحد من كل ثالثة من أصحاب املصانع البالغ عددها 600 

يف كيمنيتس وواحد من كل عرشة أطباء فضاًل عن الكثري من الفنانني اليهود. وبفعل البطش النازي تم تدمري الحياة اليهودية أيضا يف كيمنيتس وأيضا تدمري املعبد 

اليهودي. وبدًءا من عام 1945 تكونت مرة أخرى جالية صغرية. 

يف عام 1957 كان مازال لديها 35 عضو، ووصلوا يف عام 1989 إىل اثنى عرش فقط. وبعد إعادة توحيد أملانيا ازداد العدد بفضل الهجرة من الدول التابعة التحاد 

الدول املستقلة GUS. واليوم تضم الجالية اليهودية يف كيمنيتس قرابة 580 عضًوا. ويف عام 2002 تم افتتاح املعبد اليهودي الجديد يف شارع شتولبريجر شرتاسه.

الجالية اليهودية يف كيمنيتس Stollberger Straße 28
09119 Chemnitz

www.jg-chemnitz.de

 اإلسالم

ميثل اإلسالم بعد املذهبني املسيحيني ثالث أكرب طائفة دينية يف أملانيا. إال أنه حتى اآلن يعيش يف مدينة كيمنيتس فقط عدد قليل من أتباع هذا الدين، إذ يأيت 

ألداء صالة الجمعة قرابة 500 مسلم. وهناك ثالثة مساجد مسجلة يف املدينة.

Fatih Camii مسجد فاتح كامي

جمعية ثقافية تركية

Zieschestraße 13
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 4791036

Masjid جامع املسجد

جمعية ثقافية إسالمة

Solbrigstraße 22a
09120 Chemnitz

املركز االجتامعي العريب اإلسالمي 

جمعية الهادي El Hadi، جمعية مسجلة

Dresdner Straße 58
09130 Chemnitz

جامعة املسلمني األحمدية Ahmadiyya Muslim Jamaat – جامعة 

يف كيمنيتس

Mobil: 0160 1854900
E-Mail: said.arif@ahmadiyya.de

http://www.ahmadiyya.de/gebetsstaette/ 
gemeinden/chemnitz/

هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف كيمنيتس أكرث من 50 كنيسة ودار عبادة ملختلف الديانات؟
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 السيخ

يعيش يف أملانيا وفقا لبيانات مختلفة ما يرتاوح بني 8.000 و 15.000 سيخي السيام يف املراكز الحرضية مثل فرانكفورت آم ماين وكولونيا وهامبورج وميونيخ 

وشتوتجارت. يَقِصد أتباع هذا الدين يف أملانيا العديد من املراكز الخاصة بالطائفة، تُسمى معابد جوردوارا „Gurdwara“ )املدخل إىل املعلم(. وتُتاح لهم أيضا 

يف كيمنيتس إمكانية مامرسة شعائرهم الدينية.

مكان التجمع:

Gurdwara Sing Sabha جوردوارا زينج ساباح كيمنيتس

معبد للطائفة السيخية

Wiesenstraße 11 (2. 0G)
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 664855

 البهائية 

يعيش اليوم حوايل 6.000 بهايئ يف العديد من املدن والبلديات يف أملانيا.

ويعيش يف والية سكسونيا حوايل 200 فرد من أتباع البهائية، منهم 32 يف كيمنيتس.

مكان التجمع:

طائفة البهائية 

Martha-Root دار مارثا رووت

Dittersdorfer Straße 79
09120 Chemnitz

www.chemnitz.bahai.de

 كنيسة يسوع املسيح لقدييس األيام األخرية )املورمونية(

يف أملانيا يعتنق قرابة 40.000 فرد مذهب املورمونية. ويوجد يف أملانيا معبدان مورمونيان، معبد يف فرايبريج بني كيمنيتس ودريسدن، وآخر يف فريدريكسدورف 

إحدى ضواحي فرانكفورت آم ماين. ويوجد عىل مستوى الجمهورية االتحادية 164 أبرشية تابعة لكنيسة يسوع املسيح لقدييس األيام األخرية، واحدة منها يف 

كيمنيتس. ويعود تاريخ األبرشية املوجودة يف مدينتنا إىل ما يناهز 120 عام.

كنيسة يسوع املسيح لقدييس 

األيام األخرية

Stelzendorfer Straße 25
09116 Chemnitz

www.kirche-jesu-christi.org oder
www.mormonen.de

هل كنت تعلم،
… أنه يوجد يف كيمنيتس "كهف" الحليامت الحجرية تروبفشتاين؟ املنجم املحتفي بالزائرين ذو القبة الصخرية كان حتى 1908 منجاًم كلسيًا. 

40



10.    الثقافة والرياضة والخدمات الرتفيهية

كيمنيتس هي مدينة تزخر مبجموعة متنوعة ممتعة من املنشآت الثقافية والرياضية والرتفيهية. مرسح املدينة بفروعه الخمسة – األوبرا واملرسحيات واألوركسرتا 

والباليه ومرسح العرائس – تتخطى شهرته حدود الوالية بشكل كبري. كام أن مجموعات كيمنيتس الفنية، والتي تضم متحف جونتسينهاوزر ومتحف شلوسبريج 

وفيال إيشه، تجتذب الضيوف دامئا من شتى أنحاء العامل عرب معارض رائعة أخاذة.  

وتشتمل دار تيتيس عىل مدرسة عليا ليلية ومكتبة املدينة والجالريي السكسوين الجديد ومتحف علم الطبيعة مع "الغابة املتحجرة" ذات الشهرة العاملية.

ومن املعروف أيضا قاعة املدينة ومعرض كيمنيتس مع الحفالت املوسيقية الدورية للصغار والكبار. وسوف يبهرك املركز االجتامعي الثقايف ملحطة الطاقة، جمعية 

مسجلة، بالتنوع منقطع النظري لعروض املشاركة اإلبداعية واحتفاالت األطفال واألرس والشوارع التي تنترش يف أحياء املدينة. 

ومثة ِقبلَة أخرى ألنظار الكثري من الشباب وهي مركز Weltecho، وهو مركز ثقايف للفن والثقافة البديلة.

كثريًا ما تسمى مدينتنا أيضا باملدينة الرياضية. إذ ال تكاد تجد مدينة أخرى يف أملانيا تضاهي كيمنيتس يف ثرائها باإلنجازات األوليمبية العريقة. وباإلضافة إىل 

الرياضة االحرتافية يُتاح بالطبع أيضا لكل فرد مجموعة عريضة من إمكانيات مامرسة الرياضة. ولهذا الغرض يُتاح 223 نادي ريايض، والتي ميكن فيها تقريبا 

مامرسة أية لعبة رياضية مرغوبة. إذا كانت لديك أية استفسارات بشأن موضوعات الرياضة والهجرة وكذلك الرياضة واللجوء، فيمكنك التوجه إىل "منسقة شؤون 

االندماج عرب الرياضة" لدى االتحاد الريايض ملدينة كيمنيتس، جمعية مسجلة. ويرسنا تقديم املعلومات لك حول العروض الرياضية الحالية والرد عىل استفساراتك 

بشأن موضوع العضوية يف نادي ريايض. ميكنك الوصول إلينا عن طريق:

االتحاد الريايض ملدينة كيمنيتس، جمعية مسجلة

Stadtsportbund Chemnitz e. V.
Stadlerstraße 14 a

09126 Chemnitz
Tel.: 0371 495000-40

E-Mail: dunger@sportbund-chemnitz.de
www.sportbund-chemnitz.de

تجد املزيد من املعلومات حول الثقافة والرياضة واإلمكانيات الرتفيهية عىل موقع اإلنرتنت 

 www.chemnitz.de/chemnitz/de/kultur-freizeit 
.www.chemnitz.de/sport

هل كنت تعلم،
 … أن الرياضيات والرياضيون من مدينة كيمنيتس حصدوا يف األلعاب األوليمبية حتى عام 2016 إجاميل 27 ميدالية ذهبية و 

33 ميدالية فضية و 31 ميدالية برونزية؟
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11.   األشياء األخرى الهامة

املساواة

يف أملانيا الرجال والنساء متساوون. النساء والرجال يتمتعون يف الدولة ويف الرشكات ويف األرسة بنفس الحقوق واإلمكانيات. 

النساء والرجال يقررون بأنفسهم املهنة التي يريدون االشتغال بها. كام يحددون بأنفسهم أيضا امللبس الذي يريدونه والتوقيت الذي يريدون الزواج فيه ومن 

يريدون الزواج به، وما إذا كانوا يريدون أن يتزوجوا باألساس وما إذا كانوا يريدون إنجاب أطفال وتوقيت ذلك اإلنجاب. 

والرجال والنساء يشاركون عىل حد سواء يف االلتزامات املنزلية وتربية األطفال.

العطالت الرسمية يف أملانيا

يف العطالت الرسمية تُغلق املتاجر يف أملانيا ويتم تسيري الحافالت والقطارات كام يف أيام األحد. 

وتكون هذه العطالت دامئا يف نفس التاريخ املعني:

رأس السنة امليالدية  .01.01

عيد العامل  .01.05

عيد الوحدة األملانية   .03.10

يوم اإلصالح – يف والية سكسونيا وبعض الواليات االتحادية األخرى، ولكن ليس كل الواليات  .31.10

عيد امليالد املجيد  .26.12/.25

والعطالت التالية مرتبطة بالتقويم القمري ولذلك ال تأيت دامئا يف نفس التاريخ:

عيد الفصح )من الجمعة حتى االثنني، يف مارس أو أبريل(

صعود يسوع )يوم الخميس، يف األسبوع السادس بعد عيد الفصح(

عيد العنرصة )السبت حتى االثنني، األسبوع السابع بعد عيد الفصح(

يوم الصالة والتوبة )فقط يف والية سكسونيا، األربعاء، غالبا يف األسبوع قبل األخري من نوفمرب(

 إرشادات خاصة حول عيد امليالد املجيد وليلة رأس السنة

 يبدأ احتفال عيد امليالد املجيد يف الكثري من األرس والكنائس فعليًا يف 12/24. 

ولذلك غالبا ما تغلق املتاجر يف هذا اليوم بالفعل يف الساعة 14. ويتم تسيري الحافالت والقطارات حتى الساعة 15 كام يف أيام األحد، وبعد هذا الوقت تقل 

باستمرار. 

هل كنت تعلم،
… أنه ميكن يف كيمنيتس استئجار الدراجات الهوائية؟ حيث ميكن استئجار إجاميل 150 "دراجة مدينة" مبحطة القطارات الرئيسية ويف 9 محطات أخرى مقابل 2 يورو يف اليوم. كام 

تُتاح أيضا الدراجات الثنائية ودراجات األطفال.
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ويف عشية االنتقال من12/31 إىل 01/01 يتم االحتفال يف أملانيا بليلة رأس السنة "السيلفيسرت". يف منتصف الليل تتعايل أصوات األلعاب النارية واملفرقعات 

الصاخبة ابتهاًجا بليلة رأس السنة. قدميًا كان يُرى أن هذا الضجيج يطرد "األرواح الرشيرة"، واليوم تعترب األلعاب النارية بليلة رأس السنة تعبريًا عن االبتهاج 

بالسنة الجديدة املقبلة. 

ال داعي للخوف: األلعاب النارية الساطعة بليلة رأس السنة تكون صاخبة، إال أنها تكون آمنة إذا ما استخدمت بشكل سليم. 

وليك مير االنتقال إىل العام الجديد بشكل رائع فعليًا وبال إصابات، ما عليك سوى االستمتاع باألضواء الساطعة عن بعد. وإذا كنت تريد املشاركة بنفسك، 

فاقترص عىل رشاء األلعاب النارية املختربة التي تحمل العالمة BAM P II أو F II أو العالمة األوروبية CE، وكل منها مزود برقم االختبار املعني. واستخدم 

هذه األلعاب وفقا لتعليامت االستخدام املعنية ويف العراء فقط. وال يتم بيع األلعاب النارية مثل املفرقعات والصواريخ إال يف الفرتة من 29 حتى 12/31 وفقط 

لألشخاص الذين يزيد عمرهم عىل 18 عاًما. وال يُسمح بإشعالها إال يف الفرتة من 12/31 حتى 01/01.

غالبا ما تغلق املتاجر يف يوم 12/31 بالفعل يف الساعة 14. وتعمل الحافالت والقطارات ليلة رأس السنة بصفة عامة كام يف أيام األحد. 

التأمينات

 التأمينات اإللزامية

تتمثل أهم التأمينات اإللزامية يف التأمني الصحي وتأمني املعاش التقاعدي وتأمني الرعاية. من يعمل يف وظيفة ما، يحصل بشكل تلقايئ عىل هذه التأمينات. ومن 

خالل عدم سداد مساهمة التأمني الصحي ميكن أيضا أن ترتاكم الديون بأثر رجعي!

مواطنو االتحاد األورويب العاطلون عن العمل الذين نقلوا محل إقامتهم إىل أملانيا )إعادة التسجيل بعد الهجرة من املوطن األصيل(، يحصلون من الجهة املقدمة 

لخدمة التأمني الصحي يف موطنهم األصيل عىل شهادة للتسجيل لدى صندوق التأمني الصحي يف محل إقامتهم الجديد. يصدر صندوق التأمني الصحي األملاين 

بطاقة تأمني صحي وهي تتيح الحق يف الحصول عىل املخصصات العينية طبقا لقانون التأمني الصحي األملاين.

 التأمينات االختيارية

تتمثل أهم التأمينات االختيارية يف التأمني ضد أرضار الغري والتأمني عىل متاع املنزل والتأمني عىل الحياة. إذا قام شخص ما بإلحاق رضر بشخص آخر دون قصد، 

فعندئذ يتكفل التأمني ضد أرضار الغري بتحمل تكلفة ذلك. أما التأمني عىل متاع املنزل فيتحمل التكلفة يف حالة تلف املتاع يف املسكن مثال يف حالة األرضار 

الناجمة عن املاء. وتُؤخذ قيمة التأمني عىل الحياة يف حالة وفاة الشخص املعني. وعندئذ يحصل األطفال مثال عىل تلك األموال.

هل كنت تعلم،
… أنه قد تم يف أملانيا 1883 سن أول قانون عىل مستوى العامل للتأمني الصحي ملحدودي الدخل وإدخاله حيز التنفيذ؟
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مواصالت النقل العام

.(CVAG) تتم التنقالت داخل املدينة بواسطة الحافالت والقطارات التابعة لرشكة كيمنيتس فريكريس املساهمة

تلتقي الكثري من خطوط مواصالت النقل يف املحطة املركزية يف وسط املدينة. وتتحرك منها إىل األحياء املعنية مبدينة كيمنيتس. ويتم تنسيق الخطوط مع بعضها 

البعض، بحيث يتم تقليل أوقات انتظارك عند التغيري من وسيلة نقل إىل أخرى.

باإلضافة إىل املتاجر ومحالت املأكوالت الخفيفة يوجد يف املحطة املركزية أيضا مركز دعم الحركية التابع لرشكة CVAG. وهنا ميكنك الحصول عىل استشارة 

شخصية بشأن تذكرة الركوب املناسبة وجداول مواعيد خطوط النقل داخل املدينة، كام ميكنك باإلضافة إىل ذلك االستعالم عن أنسب مواصلة إىل وجهتك.

Mobilitätszentrum der CVAG 
Chemnitz-Plaza

Rathausstraße 7
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 2370333

ميكنك التنقل يف نطاق املدينة باستخدام الحافلة أو الرِتام أو مرتو أو قطار كيمنيتس. تحتاج إىل 

تذكرة. تأكد من رشاء تذكرة الركوب الصحيحة! وميكنك رشاء التذاكر عىل هيئة تذكرة 

مفردة أو تذكرة يومية أو أسبوعية أو تذكرة للشهر بأكمله. والتذكرة الشهرية قابلة للنقل 

آلخرين، ومن ثم ميكن أيضا أن يستخدمها أفراد آخرون يف االنتقاالت عند الحاجة. 

فضاًل عن مركز دعم الحركية ميكنك أيضا رشاء تذكرتك يف الحافالت لدى السائق أو عرب 

ماكينات رشاء التذاكر يف الرِتام. ويتم اعتامد هذه التذاكر بالفعل عند رشائها. 

يف بعض املحطات يف نطاق املدينة ميكنك رشاء تذكرتك عن طريق ماكينة تذاكر. اخرت تذكرتك 

املرغوبة عن طريق وحدة العرض مباكينة التذاكر. وال تنىس اعتامد تذكرتك، وإال فستكون غري 

صالحة وستضطر لدفع غرامة.

.CVAG تنبيه: منذ 1 يونيو 2017 مل يعد يتم بيع تذاكر شهرية يف حافالت رشكة

االنتقال باستخدام تذكرة صالحة هو أمر هام للغاية. وإذا مل تكن معك تذكرة أو معك تذكرة غري 

صالحة وتم رصدك، فسيكون لزاًما عليك يف املعتاد دفع 60 يورو. ومن املمكن أن يؤدي التنقل 

بدون تذكرة إىل عمل شكوى جنائية. 
(CVAG املصدر: رشكة(

هل كنت تعلم،
… أن العمل غري املرخص )العمل دون الحصول عىل الترصيح املعني( ممنوع؟
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الصحة

 العيادة الطبية لعالج طالبي اللجوء

إذا احتاج طالبو اللجوء إىل الذهاب إىل الطبيب بسبب آالم حادة أو أمراض أو للحصول عىل تطعيامت، فسيتم معالجتهم يف عيادة الالجئني. وإذا مل يكن طالب 

.)31 Seite اللجوء لديه بطاقة تأمني صحي خاصة به، فيلزم توفر شهادة عالجية يتم استصدارها من مكتب الشؤون االجتامعية. )ملعرفة العنوان انظر

عالوة عىل ذلك يجب االتصال هاتفيًا بشكل مسبق لرتتيب موعد. ويتحدث مديرو العيادات بالعربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية. وبالنسبة للغات 

األخرى، مثل اللغة األوردية والباشتو والدارية والروسية وغريها ميكن توفري ترجمة فورية عرب الفيديو.

يعمل يف العيادة أطباء يف تخصصات املامرس العام وطبيب األطفال والشباب وطبيب أمراض النساء والوالدة.

Internationale Praxis am Klinikum Chemnitz
09116 Chemnitz 

Flemmingstraße 2 
Tel.: 0371 33333-938, -943 

E-Mail: internationalepraxis.chemnitz@kvsachsen.de

 مركز التأهيل االجتامعي النفيس 
  مركز استشارات لألفراد ذوي األصول املهاجرة والالجئة

يقدم هذا املركز استشارات مجانية ودعاًم نفسيًا لألفراد ذوي األصول املهاجرة والالجئة. 

SFZ Förderzentrum gGmbH 
Psychosoziales Zentrum – Beratungsstelle Chemnitz 

09111 Chemnitz 
Düsseldorfer Platz 1 (Eingang über Richard-Möbius-Straße) 

Tel.: 0371 404672-02 
E-Mail: psz@sfz-chemnitz.de

هل كنت تعلم،
… أن الصعود إىل حافالت CVAG يتم من الباب األمامي والنزول يتم من الباب الثاين أو الثالث أو الرابع. يرجى مراعاة أن: أبواب الرتام والباب الثالث والرابع بالحافلة املفصلية 

ينغلق أوتوماتيكيًا إذا ظل نطاق الباب خاليًا ألكرث من ثالث ثوان.
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رسوم البث اإلذاعي والتليفزيوين

منذ 2013 ترسي: عىل كل مسكن – رسوم. وتبلغ حاليًا قيمة رسوم البث اإلذاعي والتليفزيوين حوايل 17,50 يورو شهريًا. وال يهم عندئذ عدد أجهزة استقبال البث 

اإلذاعي والتليفزيوين وعدد األشخاص يف املسكن. 

إذا كنت تحصل عىل إعانات من مركز التوظيف أو طبقا لقانون إعانات طالبي اللجوء، فلن تضطر إىل دفع رسوم البث اإلذاعي والتليفزيوين. ولهذا الغرض يجب 

عليك التقدم بطلب مبارشة إىل خدمة تحصيل الرسوم مع إرفاق صورة من قرار اإلعانة الخاصة بك.

تجد املزيد من املعلومات حول رسوم البث اإلذاعي والتليفزيوين والتخفيضات أو اإلعفاءات وكذلك استامرات الطلب عىل موقع اإلنرتنت

.www.rundfunkbeitrag.de 

فصل القاممة

يف أملانيا يتم فصل القاممة بدقة. من خالل التخلص من النفايات بشكل صحيح يتم الحد من التلوث البيئي بصورة كبرية، كام ميكن إعادة استغالل موارد قيِّمة. 

ولذلك يتم تجميع املواد القابلة للتدوير مثل الورق والزجاج وخالفه بشكل منفصل ويتم توجيهها إىل مركز إعادة التدوير. ويتم تجميع هذه املواد القابلة 

للتدوير باملجان كام أنها تحقق أيضا توفري يف النفقات مبيزانية كل منزل.

 فصل القاممة يف كيمنيتس

توجد يف املناطق السكنية حاويات زجاجات موضوعة لعامة السكان وبها فتحة إدخال بلون بني أو أخرض أو أبيض. ويجب إلقاء الزجاجات والقوارير الزجاجية 

تبعا للونها يف الحاوية املعنية. 

وباإلضافة إىل ذلك توجد يف بعض املواقع حاويات موضوعة لعامة السكان يُوضع فيها الورق والكرتون واملنسوجات القدمية )املالبس واألحذية القدمية( وكذلك 

لألجهزة الكهربائية/اإللكرتونية الصغرية واملعادن.

هل كنت تعلم،
… أن حديقة حيوانات كيمنيتس بلغ عمرها 50 عاًما يف عام 2014؟ ويعيش بها قرابة 1.000 حيوان من كافة أرجاء العامل.

46



يتم ربط كل مبنى مأهول بالسكان بعملية التخلص من النفايات. حيث يستخدم السكان حاويات النفايات املوجودة أمام منزلهم لغرض التخلص من نفاياتهم. 

صندوق أزرق صندوق أسود صندوق أصفر/

كيس أصفر 

صندوق بني

للورق والكرتون للمخلفات املتبقية للعبوات الخفيفة للمخلفات الحيوية

• الصحف	

• الكتالوجات	

• املجالت	

• أكياس الدقيق	

• الدفاتر والكراسات القدمية	

• العبوات الكرتونية الفارغة 	

• أظرف الجوابات…	

• الرماد	

• الزبالة	

• كيس املكنسة الكهربائية	

• مخلفات بَرّي األقالم	

• أعقاب الشمعات	

• مخلفات ورق الحائط	

• ملبات اإلضاءة	

• حفاضات   األطفال…	

• أكواب الزبادي	

• علب العصري	

• رقاقات الشوكوالته	

• زجاجات مواد التنظيف	

• العبوات الصفيح	

• األنبوبات األلومنيوم	

• أغطية الغلق امللولبة	

• ورق األشجار	

• قصاصات سياجات األشجار	

• بقايا الفواكه والغذاء	

• مخلفات الخرضوات	

• الحشائش املجزوزة	

• أكياس الشاي	

• بقايا األزهار املقطوعة…	

يجب دامئا غلق أغطية حاويات النفايات لتجنب إيذاء اآلخرين بالروائح الكريهة.

البطاريات واللمبات املوفرة للطاقة واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية )مثال التليفزيونات والثالجات( وقطع األثاث القدمية ميكن تسليمها إىل مراكز إعادة التدوير 

التابعة للمدينة يف أوقات العمل املحددة:

الساعة 08:00 – 18:00 االثنني، الثالثاء، الخميس، الجمعة 

الساعة 10:00 – 20:00 األربعاء 

الساعة 07:00 – 15:00 السبت 

مواقع مراكز إعادة التدوير هذه: 

هل كنت تعلم،
 … أن كيمنيتس مدينة خرضاء جًدا؟ 

فمن مساحة إجاملية تبلغ حوايل 22.000 هكتار توجد غابة بنسبة 15,7 % وكذلك متنزهات بنسبة 8,3 % فضاًل عن مساحات االستجامم األخرى. عالوة عىل ذلك توجد أرايض زراعية 

بنسبة 39,6 %.
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Blankenburgstraße 62, Jägerschlößchenstraße 15 a, Kalkstraße 47,
Straße Usti nad Labem 30, Weißer Weg.

ميكنك الحصول عىل معلومات حول التخلص من النفايات يف كيمنيتس من خالل استشارة التخلص من النفايات عرب الرقم الهاتفي 0371  4095-102 وكذلك عرب 

 .www.ASR-Chemnitz.de املوقع اإللكرتوين لرشكة التخلص من النفايات وتنظيف املدينة
)ASR :املصدر(

هل كنت تعلم،
…أن حرق النفايات خارج نطاق املستودعات املرصح بها هو أمر محظور؟
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أرقام هاتفية هامة

الرشطة  110

املطافئ/خدمة اإلنقاذ  112

خدمة الطوارئ الطبية  116117

نداء الطوارئ لحاالت التسمم  0361 730730

نداء الطوارئ للسيدات )للسيدات والفتيات يف حاالت الغتصاب أو االعتداء 

الجنيس(

0371 4014075
0172 3718116

خدمة الطوارئ لألطفال والشباب  0371 300455
0163 4158125

الرعاية النفسية الهاتفية  0800 1110111 oder  
0800 1110222

هاتف خدمة املواطنني  115

مركز التدخل والتنسيق ضد العنف املنزيل واملالحقة 0371 9185354
0163 4158125

االستشارات املوجهة للضحايا عقب العنف العنرصي 0371 4819451
0172 9743674

االستشارات املوجهة للضحايا عقب الجرائم  )جمعية مساعدة الضحايا، جمعية مسجلة(

0371 4331698
 أو

 )جمعية الحلقة البيضاء(
0371 3542314
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 قامئة مراجعات – الخطوات األوىل بعد الوصول إىل كيمنيتس

التسجيل يف غضون أسبوعني بعد االنتقال إىل مسكن/منزل لدى مصلحة التسجيل املختصة     

التسجيل لدى مصلحة شؤون األجانب لتوضيح األمور القانونية املتعلقة باإلقامة      

التسجيل لدى صندوق التأمني الصحي املختار       

فتح حساب بنيك     

   عمليات تسجيل عند الحاجة

التسجيل لألبناء يف مدرسة و/أو روضة أطفال     

مركز التوظيف لتقديم طلب الحصول عىل إعانات لتوفري ُسبل املعيشة      

مكتب الشؤون االجتامعية لتقديم طلب الحصول عىل التأمني األسايس، لألشخاص األكرب من 65 عاًما      

مكتب املعاشات التقاعدية – فقط لألشخاص األكرب من 65 عاًما      

التسجيل لدى خدمة تحصيل الرسوم )التليفزيون، الراديو، اإلنرتنت – مرة واحدة لكل مسكن(     
 

تعديل التسجيل الخاص باملركبة     

تعديل رخصة القيادة     

هل كنت تعلم،
… أن النصب التذكاري لكارل ماركس يف وسط مدينة كيمنيتس يعد ثاين أكرب رأس يف العامل مصممة عىل شكل قالب حر بعد متثال أبو الهول املرصي؟
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مالحظايت 

51



 بيانات االتصال  

Stadt Chemnitz – Sozialamt
Neubau an der Alten Post, Bahnhofstraße 54 a

09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-5001
Fax: 0371 488-5099

E-Mail: sozialamt@stadt-chemnitz.de
www.chemnitz.de

Moritzhof
Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz

 مدينة كيمنيتس – مكتب الشؤون االجتامعية
بوابة متلقي اإلعانات االجتامعية    

 }مدينة كيمنيتس – مكتب الشباب واألرسة

Neubau an der Alten Post 
Bahnhofstraße 54 a, 09111 Chemnitz

 مدينة كيمنيتس – مكتب الشؤون االجتامعية
قسم الهجرة واالندماج والسكن  

 }مدينة كيمنيتس – مفوض شؤون الهجرة

Bürgerhaus Am Wall
Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz

  مدينة كيمنيتس – دائرة املواطنني، مصلحة التسجيل،
مصلحة شؤون الجنسية، مصلحة شؤون األجانب  

Sprache: arabisch


