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مقدمە

آقايان ارجمند، خانمها و 

صميمانە ورودتان را بە راتينگن، وطن جديد فعليتان ، خوش آمد ميگوييم. 

شما در جريان رسيدگی بە تقاضای پناهندگيتان و يا پذيرفتە شدنتان بە مثابە پناهجويان 
خارجی بە شهر راتينگن اعزام شدەايد. از اين رو، شهر راتينگن مسکن و هزينە های 

الزم برای زندگی شما را تامين می کند. 

بدون توجە بە دليلی کە شما را وادار بە حرکت بە سوی آلمان کرده است، می دانيم 
کە شما نە تنها با دگرگونی بزرگی در زندگی تان بلکە با وضعيتی بحرانی رو بە رو 

هستيد. بە همين جهت اميدواريم کە شما روابط خوب و سازنده ای با هم وطنان خود و 
مردم آلمان برقرار کنيد.کارمندان سرپرستی و ادارات و بخش های مربوط بە جذب شما 

بە جامعە آلمان با کمال ميل بە شما حمايت های کارشناسانە خود را ارائە می دهند.

برای سادەتر کردن رويارويی شما با وضعيت جديدتان اين جزوه را کە راهنمايی های 
مهم و آدرس های مورد نياز شما را دربردارد، دريافت می نماييد.

     
     )Klaus Pesch(           

کالوس پش
راتينگن شهردار شهر 
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۵

راتينگن  بە  رسيدن 
•	اسکان/امکانات	موجود

اسکان دادن در راتينگن در کمپهای دستەجمعی انجام ميپذيرد. انجام اين امر برحسب 
امکانات، تمايالت شخصی و امنيتی شما می باشد. 

زندگی جمعی در کمپها نياز بە همياری شما و گذشت متقابل و مالحظەی همديگر دارد. 
همچنن مسئوليت پذيری تک تک شما در استفاده مشترک از امکانات موجود اهميت 

زيادی دارد.توضيحات الزم در خصوص مقررات موجود در کمپها در اختيار شما قرار 
داده خواهد شد. خواهشمنديم در رعايت اين مقررات کوشا باشيد. مبلمان اوليە و وسايل 

خانە را سرايداران اين کمپها در اختيار شما ميگذارند.

ارائە تقاضا و ساير توضيحات 

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون

•	ثبت	و	تغيير	آدرس
چنانچە مستقيمأ از خارج وارد )اين شهر( شده ايد بايد خودتان را بە دفتر امور 

شهروندان شهر راتينگن )Ratingen( معرفی کنيد. حضور تمام افراد خانواده در اين 
دفتر الزامی است. چنانچە پيش از نقل مکان بە راتينگن خود را جای ديگری معرفی 

کرده ايد، حتمأ تغيير محل سکونت خود را بە دفتر امور شهروندان اطالع دهيد. برای 
اين منظور، تنها مراجعٔە يکی از بزرگساالن کافی است.

چنانچە توسط شهرداری اسکان داده شده ايد، ثبت و تغيير محل زندگيتان توسط اداره 
دفتر اسکان شهرداری صورت خواهد گرفت.

 
ثبت و تغيير آدرس و اطالعات مربوطە

← دفتر شهروندان شهرداری راتينگن
 

جهت دسترسی سريع ادارٔه مهاجرت و پناهندگی بە شما، موظفيد در طول پروسٔە 
پناهندگی هر نوع تغيير آدرس را بە اطالع  اين اداره برسانيد.



۶

•	کمک	هزينە	معيشتی
چنانچە قادر نيستيد هزينە های زندگی را با امکانات خود تأمين کنيد، ميتوانيد کمک 

هزينە تقاضا کنيد. متقاضيان پناهندگی بايد برای دريافت اين کمک بە اداره امور 
اجتماعی، مسکن و پيوستن بە اجتماع )انتگراسيون( مراجعە نمايند. بە درخواست 

پناهندگان پذيرفتە شده و هم چنين پناهندگانی کە پذيرش آنها مورد بررسی است، در 
ِمتمان )Mettmann( رسيدگی ميشود.  انتگراسيون شهر  دفتر 

محل تقاضا دادن و اطالعات بيشتر 

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون
انتگراسيون متمان ← مرکز 

•	اجازه	اقامت
حال اگر برای شما بە عنوان »تأييد ورود«، گواهی ثبت بە عنوان متقاضی پناهندگی 
صادر شده باشد، پس از ثبت درخواست پناهندگی توسط ادارٔه مهاجرت و پناهندگی، 

اين سند بايگانی شده و بە جای آن گواهی اقامت موقت توسط ادارٔه ذيربط اتباع خارجە 
برايتان صادر ميشود.

اداره اتباع خارجە ناحيە متمان مسئول توزيع و تمديد اجازه اقامت برای کسانی است کە 
در راتينگن ثبت شده اند. از اين رو الزم است بە مرکز خدمات راتينگن 

)Kreis-Service-Center Ratingen( مراجعە کنيد. 

اگر در چارچوب کمک های انسان دوستانە آلمان و يا ايالت نورد راين وستفالن ويزای 
مسافرتی دريافت کردەايد، لطفا قبل از پايان تاريخ اعتبار آن برای دريافت اقامتنامە 

مستقيمأ بە مرکز خدمات شهر راتينگن مراجعە کنيد. 
دادن تقاضا و اطالعات بيشتر 

← اداره امور اتباع خارجی حوزه متمان
← مرکز خدمات راتينگن 



۷

بليط سوسيال   / نقليە عمومی  وسايل 
استفادە از وسايل نقليەی عمومی هزينە برداراست. قبل از سوار شدن بە بليط معتبر نياز 

داريد. تنها کودکان زير ٦ سال ميتوانند از اتوبوس و قطارهای شهری و بين شهری 
کنند.  استفادە  مجانی 

برای استفادە از اين وسايل بليطهای يکبارە، چهارگانە ، بليط يک روزە و بليطهای 
تکميلی وجود دارند. عالوە بر اينها بليط ماهانە هم وجود دارد. قيمتها بر اساس فاصلە و 
زمان استفادە طبقەبندی شدەاند. در اين ميان بليط چهارگانە از چهار بليط يکباره يا تکی 
ارزانتر تمام خواهد شد. ميتوانيد بليطها را ازمراکز خدماتی شرکتهای حمل و نقل و يا 

مراکز خريد خصوصی و يا دستگاهای اتوماتيک دريافت کنيد. 
لطفا فراموش نکنيد کە قبل از سوار شدن بليط خود را مهر کنيد, چون تنها در اين 

صورت اعتبار دارد. در همەی اتوبوسها و قطارهای شهری و سکوهای ڕاەآهن 
دستگاههای مهر کردن بليط وجود دارد. 

تخفيفی سوسيال را دريافت  بليط  ميتوانند  کسانيکە کمک هزينە معيشتی دريافت ميکنند، 
کنند. منظور از اين بليط، بليط ماهانە ای است کە فقط در منطقە متمان اعتبار دارد. 
شما بايستی برای مسافرت بە خارج از متمان، مثال بە دوسلدورف، بليط تکميلی تهيە 

نماييد. برای دريافت بليط سوسيال بايستی اجازه نامە رسمی دريافت آن را داشتە باشيد. 
اين اجازە نامە از سوی اداره تأمين تأمين کننده هزينەهای شما، سوسيال يا جاب سنتر 

]ادارة کار[ صادر ميشود. 

بليط و اطالعات ديگر

← مرکز خدمت بە مشتريان راينبان
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پزشکی درمانی/خدمات  تأمين 
•	مراجعە	بە	پزشک/بيمەی	درمانی

در صورت بيمار شدن و داشتن درد و نياز بە دارو الزم است بە پزشک مراجعە کنيد. 
برای اين کار بە کارت بيمە نياز داريد. بيمەی درمانی يک کارت الکترونيکی در 

اختيار اعضايش ميگذارد کە بايد آنرا بە مطب ارائە داد.
 

متفاضيان پناهندگی تا زمانيکە فاقد شغلی هستند کە کە نياز قانونی بە بيمەی درمانی 
دارد، از سوی شرکتهای بيمە پذيرفتە نمی شوند. شما در ١٥ ماهەی اقامتتان در آلمان، 
کمکهای پزشکی را از سوی ادارە سوسيال، اسکان و انتگراسيون دريافت ميکنيد. برای 

پذيرفتن اين مسئلە، پزشک از شما برگەی درمانی معتبری ميطلبد. برای دندانپزشک 
هم برگەی درمانی ويژەای وجود دارد. هر دو برگەی درمانی )کرانکن شاين( بە 

طور فصلی )برای مدت سەماە( صادر ميشوند. تا زمانی کە شما تحت پوشش ادارەی 
سوسيال، اسکان و انتگراسيون هستيد، اين برگەها را از اين ادارە دريافت می کنيد. 

تامين خدمات پزشکی اورژانسی، داروهای مورد نياز و اقدامات پيشگيری از بيماريها و 
خدمات پزشکی ويژە، اکثرأ بە تأييديە نياز دارند. در اسرع وقت برای دريافت تأييديە بە 

اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون و يا بە شرکت بيمە درمانی خود اطالع دهيد.

دادن برگە درمانی و اطالعات بيشتر

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون



۹

•	حالت	اضطراری	)اورژانسی( 
در جريان بروز ناگهانی بيماری و يا حادثە، پزشکان بدون ارائەی برگە و يا کارت 

درمانی بيمار را معالجە می کنند. در صورت بستە بودن مطب ها در روزهای تعطيل و 
شب ها، می توانيد بە اورژانس ها و يا بە مطب های کشيک مراجعە نماييد. 

 مطب پزشکی در موارد اورژانسی
۳٧ مولهايمر شتراسە 

راتينگن  ٤٠٨٧٨

شمارەی تلفن مرکز خدمات پزشکی اضطراری ١١٦١١٧

در شرايطی کە خطر مرگ بيمار را تهديد ميکند حتما بە امدادگران تلفن کنيد. شمارەی 
تلفن آمبوالنس ١١٢ است. 

با اين شمارە ميتوانيد حتی بدون داشتن اعتبار روی کارت تلفن گوشی خود، تماس 
بگيريد. 

•	مراکز	درمانی	اجتماعی	و	روانشناسی	
شما بە آلمان رسيدەايد و در شرايط امنی هستيد. ديگر الزم نيست نگران جان خود 

باشيد. اما بعضی وقتها ياداوری پيشامدهای وحشتناک و يا غصە خوردن و نگران شدن 
بە خاطر سرنوشت خويشاوندان شما را تحت فشار قرار ميدهد, تحمل شرايط سخت 

است و انسان را دچار ناراحتيهای روحی ميکند. در چنين حالتی از کمک گرفتن امتناع 
نکنيد. با دکتر خود در اين موارد صحبت کنيد و يا با مراکز تخصصی در اين زمينە 

بگيريد: تماس 

← مرکز روان درمانی اجتماعی برای پناهجويان

مراکز اجتماعی درمانی ديگری نيز وجود دارند کە در شرايط ويژە بە شما کمک ها و 
راهنمايی های الزم را ارائە بدهند.

← مراکز روان درمانی اجتماعی



۱۰

آموزش زبان/معرفی برای آموزش زبان
زبان کليد انتگراسيون )همخوانی با جامعە( است. مسلم است کە آموزش زبان برای 
همە افراد سادە نيست، لذا از شما انتظار می رود کە کوشش کنيد تا زبان آلمانی را 

بياموزيد. بويژه در دورەی اوليە اقامتتان، شما وقت کافی برای آن داريد. 

کودکان زبان را نسبتأ سريع ياد ميگيرند. يادگيری زبان زمانی تسهيل می شود کە 
کودکان شما با کودکان آلمانی زبان در تماس باشند. بە اين منظور پيش از رفتن بە 

مدرسە، می توانيد از امکاناتی نظير پيوستن بە گروه های بازی و سرگرمی، عضويت 
در گروه های ورزشی و رفتن بە کودکستان استفاده کنيد. 

برای بزرگساالن دورە های آموزش زبان رايگان، ويژەی خارجيان، در نظر گرفتە 
شده اند. عالوە بر اين شما ميتوانيد با توجە بە سن و توانايی های شخصی خود دوره 
های مختلفی را بيابيد. برخی از اين دوره ها رايگان نيستند و برخی بە عنوان دوره 

های آموزش زبان برای انتگراسيون ارائە می شوند. در دوره های انتگراسيون زبان 
و فرهنگ آلمان تدريس می شود و در پايان پس از قبولی در امتحان مربوطە مدرک 

ارزشمند انتگراسيون  بە شرکت کنندگان داده می شود.

بيشتر  اطالعات 

پناهجويان ← سرپرستی 
)VHS( مدرسە بزرگساالن راتينگن ←

با وجود عدم آشنايی و يا آشنايی اندک بە زبان آلمانی ناچار هستيد بە ادارات مراجعە 
کنيد، بە نزد دکتر برويد، وقت مشاوره بگيريد. برای انجام کارهای مهم، بە همراهی 

مترجمی مورد اعتماد نياز خواهيد داشت. در چنين مواردی شما و ادارات مربوطە حق 
نماييد.  تقاضای مترجم  داريد 

بيشتر: اطالعات 

پناهجويان ← سرپرستی 



۱۱

آموزشی و چگونگی   کودکستان/ مدرسە/ دورەهای 
مشارکت

آموزش و تحصيل فرزندان شما همانقدر کە برای خودتان اهميت دارد، برای شهر 
راتينگن نيز مهم است. 

اداره دولتی آموزش و پرورش اين موضوع را در نظر دارد و تالش ميکند تا آنجا کە 
ظرفيت مدارس امکان ميدهد، فرزندان شما را در مدارس مناسب جای دهد. شما خود 
بايستی کار ثبت نام فرزندانتان را انجام دهيد. قبل از آغاز مدرسە بايد گواهی سالمت 
کودک را از اداره بهداری منطقە تهيە نماييد. برای اينکار شما دعوتنامە کتبی دريافت 

ميکنيد. 
معاينات پزشکی نيز مانند رفتن بە مدرسە در آلمان اجباريست. رفتن بە مدرسە از ماە 

اوت سالی شروع ميشود کە در آن سن فرزند شما تا ۳٠ سپتامبر همان سال بە شش 
سالگی رسيده است. 

بيشتر:  اطالعات 

← ادارة آموزش و پرورش و ورزش

کودکستان، برای بچە هايی کە هنوز موظف بە رفتن بە مدرسە نيستند بە عنوان دوره 
آمادگی توصيە ميشود. در آنجا بە آنها بە طور انفرادی و با اصول پرورشی زبان 

انجام ميدهند. توصيە ميشود بە موقع  نامنويسی را  آلمانی آموختە ميشود. کودکستانها 
نام کنيد. ثبت 

 
بيشتر: اطالعات 

← ادارە کودکان و نوجوانان )يوگنت امت(

برای فراهم کردن امکان آموزشی فرزندانتان در مدرسە و مشارکت آنان در فعاليتهای 
دستەجمعی در مدرسە و مهد کودک، ميتوانيد اضافە بر هزينە زندگی، پشتيبانی مادی 
دريافت کنيد. هزينە بە اصطالع پرورش و مشارکت )بوت( شامل موارد زير ميشود:

- وسايل الزم برای رفتن بە مدرسە
- هزينە رفت و آمد بە مدرسە

دستەجمعی نهارخوردن   -
- گردشهای يک روزە و مسافرتهای چندروزەی جمعی

- مشارکت در دورەهای تقويتی درسی
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هزينە مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی ، مانند شرکت در کلوبهای ورزشی و 
شرکت در کالسهای موسيقی هم بە طور ماهانە پرداخت ميشود. 

دادن تقاضا و اطالعات بيشتر:

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون
← جاب سنتر )مرکز کار(

← ادارەی جوانان )يوگنت آمت(
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تاييد و تطبيق مدارک تحصيلی و حرفەای  يافتن کار/ 
پناهندگان در دوره سە ماهە اول اقامت خود، اجازه ورود بە بازار کار ندارند. پس از 
آن، ادارەی امور خارجيان ميتواند برای کار مشخص نزد صاحبکار معينی بر اساس 

درخواست شما، اجازەی کار صادر کند. اين اجازەی کار تنها زمانی دادە ميشود کە هيچ 
فرد آلمانی و يا خارجی ای کە دارای اجازەی کار است برای آن پيدا نشود. اين را حق 

مينامند.  تقدم 

اضافە بر آن، شرايط کاری، حقوق و مفاد قرارداد بايستی مطابق قانون باشند. داشتن 
مدرک مدارک فنی و حرفە ای )دوره های آموزشی مشاغل( شامل قانون حق تقدم نمی 

شوند. 

در حال حاضر قانون ارجحيت استخدام آلمانی در شهرهای متمان، دوسلدورف و 
شهرهای ديگر بە اجرا در نمی آيد. پس از ١۵ ماه اقامت در آلمان، اين قانون ديگر 

شامل حال پناهنده نميشود و بە اين ترتيب شانس کار و اجازه اشتغال بە مراتب بيشتر 
ميشود.

کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوين، غنا، کوزوو، مقدونيە، مونتنگرو، سنگال و 
سربستان، کشورهای امن بشمار می آيند. 

قاعدتا برای پناهجويانی کە در چهارچوب برنامە پذيرشی  وارد آلمان شده اند، مانعی 
برای ورود فوری بە بازار کار ندارند.

لطفا بە توضيحات ذکر شدە در اقامتنامەتان توجە کنيد. 
دادن تقاضانامە و اطالعات بيشتر: 

انتگراسيون متمان ← مرکز 
← مرکز خدمات راتينگن

اگر کمک هزينە دريافت ميکنيد، حقوق پرداختی از محل کارتان با آن ادغام شدە و از 
ميزان آن کاستە ميشود. 

بيشتر: اطالعات 

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون
← جاب سنتر )مرکز کار(
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تطبيق و تآييد تمام و يا بخشی از مدارک تحصيلی و کاری شما ممکن می باشد. بررسی 
کامل و جامع اين مدارک بە نفع شماست و شانس کاريابی و يا پذيرفتە شدن در دوره 

های تکميلی و آموزشی را بيشتر می کند. 

بيشتر: اطالعات 

← خدمات مهاجرتی جوانان
← مشاورت مهاجرين بالغ

← مأمور ويژه انتگراسيون شهرداری راتينگن
انتگراسيون متمان ← مرکز 
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بە منزل شخصی  نقل مکان 
پناهجو مجاز است پس از ١۵ ماه اقامت در آلمان بە منزل شخصی با شرايط قابل قبول 
منتقل شود. اين حق شامل پناهندگان پذيرفتە شده کە مدت زمان زيادی از اقامتشان در 

نيز ميشود. نميگذرد  آلمان 

•	الزامات	و	شرايط	مربوط	بە	محل	اقامت
پناهجويان موظفند در ايام بررسی درخواست پناهندگی شان و هم چنين پس از رد 

تقاضايشان در اقامتگاه اختصاص يافتە در راتينگن زندگی کنند و اجازه نقل مکان بە 
محل ديگری را ندارند.

از اواسط سال ٢٠١۶ پناهجويان پذيرفتە شده همزمان با دريافت پاسخ مثبت بە 
درخواست پناهندگی شان اطالعيە مربوط بە الزامات و شرايط اقامت را نيز دريافت 

ميکنند. آنها موظفند حداکثر سە سال در يک محل مشخص زندگی کنند. طبعأ راتينگن 
محل اقامت کسانی است کە در آنجا درخواست پناهندگی داده اند. الزامات و شرايط محل 

اقامت در صورت تقاضا ميتواند در مواردی نظير پيوستن بە اعضای خانواده، کار، 
کارآموزی و يا تحصيل دانشگاهی تغيير کند.

بيشتر: اطالعات 

پناهجويان ← سرپرستی 
← خدمات مهاجرتی جوانان
← مشاورت مهاجرين بالغ

← مأمور ويژه انتگراسيون شهرداری راتينگن
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•	اجازه	الزم	برای	نقل	مکان
چنانچە کمک هزينە معيشتی دريافت ميکنيد و خانە ای برای اجاره بە شما پيشنهاد شده 
است، بايستی توجە کنيد کە مساحت و ميزان اجاره متناسب و قابل قبول باشد و بە بيان 

ديگر در محدوده ضوابط تعيين شده برای اجاره خانە قرار گيرد. برای اطمينان از اينکە 
اجاره خانە بطور کامل پرداخت خواهد شد ميبايست پيش از امضای قرارداد موافقت 

اداره پرداخت کننده اجاره را جلب کنيد.

بيشتر: اطالعات 

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون
← جاب سنتر )مرکز کار(

•	گواهی	حق	داشتن	مسکن
برای اجاره مسکن ارزان قيمت دولتی بە گواهی حق مسکن )WBS( احتياج داريد. 

پناهجويان زمانی اين گواهی را دريافت ميکنند کە چشم انداز حداقل يک سال اقامتشان 
مورد تأييد اداره امور خارجيان باشد. برای پناهندگان پذيرفتە شده، اجازه اقامت حداقل 
يک سالە کافی است. عالوه بر اين، ميزان درآمد نبايد از مقدار تعيين شده باالتر باشد. 

کسی کە کمک هزينە معيشتی دريافت ميکند درآمدش کمتر از اين مقدار است.

دادن تقاضانامە و اطالعات بيشتر:

← اداره سوسيال، اسکان و انتگراسيون

لطفأ آدرس محل زندگيتان را بە ثبت برسانيد و توجە کنيد کە روی صندوق پستی منزل، 
نام خانوادگی خود و درصورت تمايز، نام همسر و فرزندان نيز درج شود.
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عقد قرار داد 
بە مناسبتهای گوناگونی ضرورت ايجاب ميکند کە قراردادهای شخصی منعقد شوند از 

جملە برای اجاره خانە، تلفن همراه و يا موارد ديگر. کسانی کە با قوانين مربوط بە 
قراردادها و کسب و کار در آلمان آشنايی ندارند ميبايست پيش از بستن هر نوع قرارداد 

بە برخی نکات اساسی توجە کنند:

• پيش از آن کە محتوای قراردادی را دقيقاً فهميده باشيد از امضای آن اجتناب کنيد. در 
صورت ترديد، با يک مرجع مستقل مشورت کنيد.

• با صرف وقت و در آرامش، پيشنهاد داده شده را بررسی و در صورت امکان با
موارد مشابە قياس کنيد.

• هنگام بستن قرارداد چنانچە ترديد داريد، بە هيچ وجە اجازه ندهيد شما را برای تصميم 
گيری در تنگنا بگذارند و  يا برای دريافت پاسخ مثبت اصرار کنند.

• اطالعات شخصی و بانکی خود را بە سهولت در اختيار کسی نگذاريد.

در مورد قراردادهای تلفنی و يا حضوری در منزل بە شدت محتاط باشيد. در بيشتر 
موارد موافقت شفاهی، همان حکم قرارداد را دارد. البتە بە عنوان مشتری حق داريد 

]در صورت عقد قرارداد[ در مدت زمان قانونی اعتراض کنيد و از خود در مقابل 
پيآمدهای زيان بار عقد قرارداد محافظت نماييد. ولی چنين اعتراضی در همە موارد 
ارزش قانونی ندارد. هم چنين اگر فکر می کنيد کە چيزی سفارش ندادهايد، بە نامە 

شرکت فرستنده بی توجهی نکنيد و چنانچە ترديد داريد با يک مرجع مستقل مشورت 
کنيد.

عالوه بر اين، در مورد طول مدت قرارداد اطالعات کسب کنيد. بعضی قراردادها بە 
طور خود کار و بدون تأييد آشکار شما تمديد ميشوند. قراردادی کە مايل بە تمديدش 

نيستيد ميبايست در مدت زمان قانونی فسخ شود. شرايط مربوط بە هر قراردادی بايد 
مورد توجە قرار گيرد.

بيشتر: اطالعات 

پناهجويان ← سرپرستی 
← خدمات مهاجرتی جوانان
← مشاورت مهاجرين بالغ

← مأمور ويژه انتگراسيون شهرداری راتينگن
← مشاوره مراجعين
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همگانی از رسانەهای  استفادە  هزينە 
 در آلمان برای استفاده از راديو و تلويزيون از هر آپارتمان و خانەای  عوارض ثابتی 
دريافت ميشود. اين عوارض بدون توجە بە اين امر کە آيا اين دستگاهها در آن مسکن 

موجودند يا نە دريافت ميشود.
دريافت کنندگان کمک هزينە معيشتی از پرداخت عوارض راديو و تلويزيون معافند 
و اين معافيت عطف بە ما سبق نيز ميشود. آنان تنها بايد درخواست معافيت از اين 

عوارض را تحويل دهند. 

درخواست معافيت و اطالعات بيشتر:

← دفتر شهروندان شهرداری راتينگن

متقاضيان پناهندگی کە در کمپها زندگی ميکنند از پرداخت چنين عوارضی معاف 
هستند. در صورت دريافت نامە از آ.ار.د و ز.د.اف، کافيست آن را بە ادارەی سوسيال، 

اسکان و انتگراسيون تحويل دهند ، تا روال اداری آن انجام گردد. 

بازگشت مهاجرت/  جابجايی/ادامەی 
شما از خانوادەی خود جدا شده ايد و يا کاری در نقطەی ديگری از آلمان پيدا کردەايد 
و ميخواهيد بە آنجا برويد، يا ميخواهيد آلمان را دوبارە ترک کنيد و شانس خود را در 

بجوييد. ديگر  کشوری 
اوضاع در کشورتان تغيير کردە و قصد بازگشت بە وطنتان را داريد و يا حضورتان در 

آنجا مورد نياز است. يا درخواست پناهندگيتان رد شدە است و شما بايد آلمان را ترک 
کنيد.سرپرستی پناهجويان بە شما مشاوره کامل در خصوص نقل مکان، ادامە مهاجرت 

و يا بازگشت بە  کشورتان ارائە می دهد. 

بيشتر: اطالعات 

پناهجويان ← سرپرستی 
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بيشتر  اطالعات 
اداره دولتی مهاجرت و پناهندگی برنامە ای بە نام“Ankommen-App“  برای 

استفاده در تلفن همراه ارائە کرده تا بتوانيد بە طور مستمر بە اطالعات دسترسی داشتە 
باشيد. اين برنامە نە تنها بە زبانهای مختلف اطالعاتی در مورد پناهندگی در اختيارتان 
ميگذارد بلکە حاوی اطالعات اساسی در مورد زندگی در آلمان نيز هست. با اين آدرس 

ميتوانيد از طريق اينترنت بە اين برنامە دسترسی پيدا کنيد 
.)https://ankommenapp.de(

اضطراری تلفنهای  شمارە 
شما می توانيد بە طور رايگان، بدون داشتن اعتبار کارت  و يا از تلفن های عمومی با 

شماره تلفن های ضروری تماس حاصل کنيد و درخواست کمک سريع نماييد.

١١٠ - پليس    
١١٢ آتشنشانی، دکتر کشيک  آمبوالنس،   -

١١٦١١٧ - مرکز کمکهای پزشکی سريع 

https://ankommenapp.de
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پشتيبانی و  مشاورە 
•	سرايدار	

سرايدار اولين کسيست کە در مورد همەی مسايل مربوط بە سرپناهتان در کمپ مورد 
خطاب شما قرار ميگيرد. در کمپ شما، پست از سوی سرايداری توزيع ميشود.

پناهجويان	 •	سرپرستی	
سرپرستی پناهجويان در مورد مسائل مربوط بە اقامت و حقوق شما و همچنين مسائل 

شخصی شما را راهنمايی ميکنندآ. نها مسئول همە پناهجويانی هستند کە از سوی شهر 
راتينگن در کمپها اسکان دادە شدەاند. پناهجويان ساکن واحدهای مسکونی بايد بە اداره 

کنند. مراجعە  انتگراسيون  مسئولين 

•	خدمات	برای	مهاجرين	جوان	و	مشاوره	مهاجرت	برای	بزرگساالن
مددکاران مسئول مهاجرين جوان، بە بزرگساالن و جوانان مهاجرزير٢٧ سال صرف 

نظر از وضعيت اقامتشان مشاوره ميدهند.خدمات مشاوره در زمينە مهاجرت برای 
بزرگساالن تنها شامل حال مهاجرين و پناهندگانی ميشود کە چشم انداز اقامت دائمی 

دارند و يا واجد اجازه اقامتند.

انتگراسيون	شهرداری	راتينگن •مأمور	ويژه	
مسئول انتگراسيون ساعت مالقات معينی را برای گفتگو با همەی پناهجويان، صرف 

نظر از داشتن يا نداشتن اقامتنامە تعيين کردە است. 

•	وکال
بويژە در جريان بررسی تفاضای پناهندگيتان، کە مسلما برای شما اهميت زيادی دارد، 
ممکن است بە وکيل مراجعە کنيد. کار وکال برای شما هزينە برميدارد. وقتی وکيلی را 

بپرسيد. دقيقا  انتخاب ميکنيد، هزينەهای وکالت را 
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آدرسها  فهرست 
اداره	سوسيال،	اسکان	و	انتگراسيون

Stadt Ratingen
Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Eutelis-Platz 3
Ratingen 40878

• بستە تحصيلی و مشارکت
خانم Blesch، اتاق 2,50، تلفن: 02102-550-5036

•	کمک امرار معاش
آقای Weber، اتاق 2.61، تلفن: 02102-550-5088

اسکاندهی 	•
آقای Baumann، اتاق 2.36، تلفن: 02102-550-5015

•	گواهی حق داشتن مسکن
Frau Zeletzki, Zimmer 2.52. Tel.: 02102-550-5037

ادارة	آموزش	و	پرورش	و	ورزش
Stadt Ratingen

Amt für Schulverwaltung und Sport
Minoritenstr. 3

Ratingen 40878

•	نظارت بر تحصيل اجباری
خانم Engelhardt، اتاق 0.05، تلفن: 02102-550-4025

اداره	امور	اتباع	خارجی	حوزه	متمان
Kreis Mettmann

Ausländerbehörde
Kreis-Service-Center
Düsseldorfer Str. 47

Mettmann 40822
02104-99-1616 تلـفن: 
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دفتر	شهروندان	شهرداری	راتينگن
Stadt Ratingen

Bürgerbüro
Peter-Brüning-Platz 3

Ratingen 40878
02102-550-3222 تلفن: 

پناهجويان سرپرستی	
Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.

Grütstr. 3-7
Ratingen 40878

 02102-929153-13 تـلـفن:14 -/ 

انتگراسيون	شهرداری	راتينگن مأمور	ويژه	
Stadt Ratingen

Amt für Soziales, Wohnen und Integration
Eutelis-Platz 3

Ratingen 40878

• خانم Yetik، اتاق  2.55، تلفن: 02102-550-5096

انتگراسيون	متمان 	مرکز	
Jobcenter ME-aktiv

Integration Point
Ötzbachstr. 1

Mettmann 40822

جاب	سنتر	)مرکز	کار(
Jobcenter Mettmann-aktiv

Nebenstelle Ratingen
Stadionring 16

Ratingen 40878
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ادارة	کودکان	و	جوانان	راتينگن 
Stadt Ratingen

Jugendamt
Minoritenstr. 3 / 3a

Ratingen 40878

• مشاوره تخصصی کودکستان و مهدکودکها
خانم  Litchfield، اتاق 3.07، تلفن: 02102-550-5133

خانم Nippeßen-Schürmann، اتاق 3.05، تلفن: 02102-550-5136

•	مشاورە در مورد بستە تحصيل و مشاورە
خانم Matzat، اتاق 3.12، تلفن: 02102-550-5174

نوجوانان خدمات	مهاجرت	
Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH

 Maximilian-Kolbe-Platz 18b
Ratingen 40880

02102-579-9067 تـلفن: 
 

راتينگن مرکز	خدمات	
Kreisverwaltung Mettmann

Kreis-Service-Center
Zimmer 2.45 / 2.46

Eutelis-Platz 3
Ratingen 40878

02104-99-1540 تـلفن: 

مشاورە	مهاجرت	برای	بزرگساالن
.Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V •

Turmstr. 5 a
Ratingen 40878

Tel.: 02102 1004970
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Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH •
 Maximilian-Kolbe-Platz 18b

Ratingen 40880
02102-579-9067 تلفن: 

مرکز	روان	درمانی	اجتماعی	برای	پناهجويان
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge

Benrather Straße 7
Düsseldorf 40213

0211-54417322 تلفن: 

مرکز	خدمت	بە	مشتريان	راينبان
Rheinbahn-Kunden-Center

Düsseldorfer Straße 47
Ratingen 40878

مراکز	روان	درمانی	اجتماعی
AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. •

)کمک رسانی بە ايدز(
Johannes-Weyer-Straße 1

Düsseldorf 40225
تلفن:٧٧٠۹۵٠-٠٢١١

Kreis Mettmann	•
Gesundheitsamt

بهزيستی منطقە( )بهداری و 
Nebenstelle Ratingen

Philippstraße 21
Ratingen 40878

02102-92917-0 تلفن: 
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 Sozialpsychiatrischer Dienst Ratingen
اجتماعی( )خدمات روانکاوی 

Erfurter Straße 33 a
Ratingen-West 40880

02102-445762 تلفن: 

Stadt Ratingen •
Psychologische Beratungsstelle

)مشاورە در امور تربيتی و خانوادگی(
Philippstraße 21
Ratingen 40878

02102-550-5160 تـلـفن: 

مراجعين مشاوره	
Verbraucherberatung NRW
Beratungsstelle Düsseldorf

Immermannstraße ۵١
Düsseldorf 40210

0211-7106490 تلفن: 

)VHS(	راتينگن	بزرگساالن	مدرسە
Stadt Ratingen

Volkshochschule
Lintorfer Straße 3

Ratingen 40878

• اطالعات در مورد دورەها
آقای Lehr، اتاق 104، تلفن: 02102-550-4301



۲۶



۲۷

 



۲۸

مرکز شهر نقشەی 

Geobasisdaten Kreis Mettmann ©
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