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 االفهھرسس
أأهھھھالً ووسهھالً بكم في مقاططعة بادد تولز - فولفرااتس هھھھاووززنن 1.

 1.1. أأررقامم االهھوااتف ووااالستعالمم في “إإيیكيینغ - جيیريیتسريید” 

 2.1. االبنيیة االتحتيیة - االحيیاةة االيیوميیة في إإيیكيینغ / إإيیبنهھاووززنن / فولفرااتس هھھھاووززنن 

 3.1. االموصالتت االعامة 

ااالستشاررااتت وواالنصائح  2.
1.2. خدمة ااالستشاررااتت ااإلجتماعيیة “ مساعدةة من شخص آلخر” 

2.2. االنصائح االقانونيیهھ 

3.2. نصائح حولل االعوددةة إإلى االوططن ااألمم “ االعوددةة للوططن “ 

4.2. نصائح للمرأأةة االحامل  

 AWO 5.2. خدماتت االهھجرةة ووااالندماجج

3. االُسلطاتت 
1.3. مكاتب االهھيیئة ااإلجتماعيیة “ الند ررااست آآمت” بادد تولز - فولفرااتس هھھھاووززنن 

2.3. ُسلطاتت تسجيیل ااألجانب “ الند ررااست آآمت” بادد تولز - فولفرااتس هھھھاووززنن 

 ”BAMF“ 3.3. االمكتب ااإلتحادديي للهھجرةة وواالالجئيین

4.  تّعلُم ااأللمانيیة  
1.4. في إإيیكيینغ 

 “Asylplus” 2.4. مركز االكمبيیوتر / االالجئونن على شبكة ااالنترنت

volkshochschule“ VHS .3.4” ( غيیر مجاني ) 

4.4. كليیة االتدرريیب االمهھني “ فايیلهھايیم” ( غيیر مجاني )  

4.5. مساعدةة من شخص آلخر 

5. إإستخداامم صالة ااإلقامة 
1.5. تعليیماتت مكانن ااإلقامة 

2.5. فصل االنفايیاتت 

6. االبنيیة االتحتيیة - االحيیاةة في “ فولفاررتس هھھھاووززنن / جيیريیتسريید” 
1.6. االتسوقق في “جيیريیتسريید” 

2.6. االرعايیة االصحيیة في “ فولفاررتس هھھھاووززنن / جيیريیتسريید” 

3.6. ااالنترنت 

4.6. االمكتبة 

5.6. االمالبس / االتبرعاتت 

6.6. ططعامم مجاني “ دديي تافل DIE TAFEL “ في فولفرااتس هھھھاووززنن 

 7. أأررقامم هھھھوااتف االطوااررئئ
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1. أهالً وسهالً بكم  

أهالً وسهالً بكم في “ إيكينغ” مقاطعة “ باد تولز - فولفراتس هاوزن” 

يحتوي هذا الدليل على تعليمات ومعلومات عن األشخاص واألماكن الهامة 

في حال رغبتكم بمراجعة دائرة حكوميه أو زيارة طبيب يرجى أخذ مترجم برفقتكم حتى يساعدكم بالترجمة 

يرجى االتصال بمساعدين الالجئني الخاص بكم “ فقط في حال معرفتهم بمشكلتكم أو إستفساراتكم” سوف يقونون 
بمساعدتكم 

يرجى االحتفاظ بأرقام كافة االشخاص اللذين تقابلوهم أو الذين يقومون بمساعدتكم ألي إستفسارات لديكم ، كما يمكنكم 
االستعانة بلالجئني الذين أمضو فتره في أملانيا 

1.1.  أرقام الهواتف في “إيكينغ - جيريتسريد” 

ألي إستفسارات أو معلومات يرجى االتصال على األشخاص التالية: 

 
82057 Icking         82057 “إيكينغ” 

"Helferkreis Asylhilfe Icking":    دائرة مساعدة الالجئني “ إيكينغ 
Coordination: Paul Geppert      املنظم : باول جيبيرت  
Telefon: 08178 - 5522       081785522 : هاتف  
Mobil: 0175/42 58 772                 01754258772 : الهاتف النقال/املوبايل  
E-Mail: geppertpaul@web.de    geppertpaul@web.de :البريد االلكتروني 

Website: www.asylhilfe-‐icking.de   www.asylhilfe-‐icking.de : املوقع اإللكتروني 

82538 Geretsried       82538	جيريتسريد    
Hilfe von Mensch zu Mensch:   مساعدة من شخص آلخر 
Currently no reference person   حاليا ال يوجد شخص محدد  
Robert–Schumann–Weg 5    Robert–Schumann–Weg 5 العنوان  
Telefon: 08171 – 25 77 001   081712577001 هاتف  
Mobil:  
E-Mail:   
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2.1. البنية التحتيه / الحياة اليومية في “إيكينغ/ايبنهاوزن/فولفراتس هاوزن” 

إيكينغ/ايبنهاوزن/  	التسوق
فولفراتس هاوزن

مواعيد  	وأوقات  	العمل

ساعات العملالعنوانالتسوق

	  		باومغارتنر    “Baumgartner	  
-‐		وجبات    ،		قرطاسية    
خفيفة،مخبز،أجبان

Mi?enwalder	  Str.	  6	  	  
82057	  Icking	  	  

إيكينغ

	االثنني‐-الثالثاء‐-الخميس‐-الجمعة  	من  
ً 	7ص‐-6مساءا  	  

ً 	األربعاء  	من7ص‐-2ظهرا  
ً السبت  	من7ص‐-1ظهرا

Früchtchen  فرووشتشن	  
	فواكة،خضار،منتجات  	الحليب  

Mi?enwalder	  Str.	  6	  	  
82057	  Icking	  	  

إيكينغ

ً 	6مساءا  -‐		االثنني  	إلى  	الجمعة  	من  	7:30ص    	  
ً 	2ظهرا  -‐	السبت  	من  	7:30ص  

Naturgenuss-ناتشوررجيینوسس 
	آسعار  	مخفضة  ،	آطعمة  	عضوية  

Lechnerstr.	  7	  
82067	  Ebenhausen	  

إيبينهاوزن

Tengelmann-تنغلمانن 
سوبر مارركت

Rodelweg	  7	  
82067	  Ebenhausen	  

إيبينهاوزن

ً 	8مساءا  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	7ص    

Rossmann -ررووززمانن  
 مستحضرااتت تجميیل٬،أأغذيیة
٬،أأططفالل٬،عطوررااتت

Rodelweg	  7b	  
82067	  Ebenhausen	  

إيبينهاوزن

ً 	8مساءا  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	8ص    

Ne1o	  -‐		نيتو    
سوبر  	ماركت

Äußere	  Münchner	  Str.	  7	  
82515	  Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	7ص    

Tengelmann-تنغلمانن 
سوبر مارركت

Sauerlacher	  Str.	  49	  
82515	  Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	7ص    

Tengelmann-تنغلمانن 
سوبر مارركت

Königsdorfer	  Str.	  36	  
82515	  Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	7ص    

Aldi	  Süd	  -‐		آلدي    
سوبر  	ماركت

Hans-‐Urmiller-‐Ring	  4	  
82515	  Wolfratshausen	  	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	8ص    

REWE	  -‐		ريفيه    
سوبر  	ماركت

Hans-‐Urmiller-‐Ring	  4a	  
82515	  Wolfratshausen	  	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	7ص    

Lidl	  -‐		ليدل    
سوبر  	ماركت

Margeritenstr.	  2	  –	  8	  
82515	  Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	8ص    

dm	  -‐	  -‐		دي  	إم    
 مستحضرااتت تجميیل٬،أأغذيیة
٬،أأططفالل٬،عطوررااتت

Margeritenstr.	  8	  
82515	  Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

	8مساءاً  -‐		االثنني  	إلى  	السبت  	من  	8ص    
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أوقات العملالعنوانمكاتب البريد

	مكتب  	البريد  	داخل  	محل  	  
	فروشتشني  -‐Früchtchen

Mi?enwalder	  Str.	  6	  	  
82057	  Icking	  	  

إيكينغ
	مساءاً  5:30		من  	االثنني  	إلى  	الجمعة  	9ص  	إلى    

السبت  	9ص  	إلى  	1ظهرا

	مكتب  	بريد  	  
	فولفراتس  	هاوزن  -‐	  
Wolfratshausen

Obermarkt	  25	  
82515	  Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

	من  	االثنني  	إلى  	الجمعة  	8ص  	إلى  	1ظهرا  ً	ومن  
ً 	2:30ظهرا  ً	إلى6مسادا  

ً السبت  	من  	9ص  	إلى  	1ظهرا

	مكتب  	بريد  	  
	فولفراتس  	هاوزن  -‐	  
Wolfratshausen

Bahnhofstr.	  21	  
82515	  Wolfratshausen	  	  

فولفراتس  	هاوزن
ً 	االثنني  	إلى  	الجمعة  	من  	8ص  	إلى  	6مساءا  	  

ً 	ظهرا  12:30	السبت  	9ص  	إلى  

أرقام الهاتفإيكينغالعناية الطبية

	طبيبة  	آسنان  	  
	الدكتورة  	شايت  

Mi?enwalder	  Str.	  4 
82057	  Icking	  

إيكينغ

08178/13	  77	  	  
	  08178/50	  73

 ططبيیبة أأووررددةة ووعالجج
  االجرووحح

االدكتوررةة / شتيیكل

Ludwig-Dürr-Str.41 
82057 Icking 

إيكينغ
08178/56 35

طبيب عام 
الدكتور شتور

Am	  Bahnhof	  
82057	  Icking	  

إيكينغ
08178/51	  16

أوقات العمل إيكينغأماكن أخرى في إيكينغ

	مقر  -‐		الحكومة  	املحلية    
	إيكينغ  ،		البلدية    	  
	لالستشارة  :	  

	شتيفاني  	هيرتيش  /	السيدة  

Mi?enwalder	  Str.	  6	  
82057	  Icking	  

	إيكينغ  
08178/9200-‐12

ً 	االثنني  	إلى  	األربعاء  	8ص  	إلى  	12ظهرا  
	الخميس  	عبر  	موعد  	مسبق  	  
	أحد  	مغلق  -‐		سبت    -‐	جمعة  

	  	تصريف  	النفايات  
	  		إعادة  	التدوير    

إيكينغ

Mi1enwalder	  Str.	  	  
82057	  Icking	  

إيكينغ

ً 	الثالثاء  	من  	4عصرا  ً	إلى  	6مساءا  
ً 	الجمعة  	من  	2ظهرا  ً	إلى  	6مساءا  
ً السبت  	من  	9ص  	إلى  	1ظهرا

	إعادة  	تدوير  	الصناديق  	  
دورفن

A?enhauser	  Str.	  1	  
Dorfen	  
دورفن

	إعادة  	تدوير  	الصناديق  	  
فالشتات

Walchstadter	  Str./Talfeld	  
Walchstadt	  
فالشتات

	إعادة  	تدوير  	الصناديق  	  
إيرشني  	هاوزن

Krautgärten/am	  Bauhof	  
Irschenhausen	  
إيرشني  	هاوزن

بازار  	املستعمل
Evangel.	  Kirche	  
Ichoring	  47	  
82057	  Icking	  

	إيكينغ  -‐	في  	الكنيسة  

	أول  	سبت  	من  	كل  	شهر  	  
انظر  	االوراق)
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	مكتبة  	لألطفال  	في  	“منزل  
	القبو  -‐		إيكينغ    -‐		األطفال”    	  
	  "Haus	  der	  Kinder",	  	  
Icking,	  Basement

Wadlhauser	  Str.	  3a	  
82057	  Icking	  

إيكينغ

	الخميس  	من  	9:30ص  	إلى  -‐		االربعاء    -‐		االثنني    
	12ظهرا  

ً 	مساءا  5		األربعاء  	3عصرا  ً	إلى    	  
	عصرا  ً	قراءة  	قصة  	لالطفال  4		كل  	آربعاء  	الساعة    

	سنوات  8	من  	عمر4  	إلى  

مالعب رياضية في إيكينغ ( كرة 
قدم ، كرة سلة ، تنس ،

 كرة طائرة على الرمال ) 

Sports	  Ground	  Spatzenloh	  
Spatzenloh	  14,	  82057	  Icking	  
		إيكينغ    -‐		املالعب  	الرياضية    

“		مالعب  	أرضية  	في  	مدرسة    
	في  	إيكينغ  “	خلف  	صالة  	الرياضةالجيمنيزيوم  

	  

	ملعب  	كرة  	قدم  	صغير  	في  
بجانب  	املدرسة  	االبتدائيةإيكينغ

	  

	بني  	املدرسة  	االبتدائية  	والكنيسةمنطقة  	ألعاب  	في  	إيكينغ  

	سنوات  5	كرة  	قدم  	لألطفال  	فوق  

Sports	  Ground	  Spatzenloh	  
Spatzenloh	  14,	  82057	  Icking	  
	إيكينغ  -‐	ًاملالعب  	الرياضية   	مساءا  6:30		مساءا  ً	حتى    5	األربعاء  	من  	الساعة  

	نادي  	األلعاب  	الشتوية  
		في  	إيكينغ    	  

“Wintersportverein”
h?p://www.wsvi.de/

	  

		نادي  	التنس  	في  	إيكينغ    
"Tennisverein"

h?p://www.tc-‐icking.de/
	  

ساعات العملالعنوانلالجئني واملقيمني

صالة الشاي في كنيسة 
البروتستانت ( شرب الشاي ، 

لعب ، محادثة بألملانية )
Wadlhauser	  Str.

الثالثاء من الساعة 3عصراً حتى 6 مساءاً 
الخميس من الساعة 5مساءاً حتى 8مساءاً

الجمعة من 10صباحاً حتى 12ظهراً (فقط للنساء) 

مجموعة على “ الفيس بوك، 
خاصة عن الالجئني في 

إيكينغ

h1ps://www.facebook.com/ 
groups/ickingonline/
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3.1. املواصالت العامة 

  إستعمال اإلس بان

  االتذكرةة “ االشريیط “ تكلفتهھا 13 أأوويیروو ٬، تكلفة االختم االوااحد (للمسافاتت االقصيیرةة) 1،٬30 أأوويیروو للشخص االوااحد

 االتذكرةة االيیوميیة للشخص االوااحد تكلفتهھا 12 أأوويیروو

    االتذكرةة االجماعيیة ( حتى 5 أأشخاصص ) لليیومم تكلفتهھا 22،٬30 أأوويیروو

إإلىمن
S-Bahn/MVV 

االقطارر “إإسس - بانن
االموااعيیداالباصص

إإيیكيینغ
	إيبني  	هاوزن  

Ebenhausen

S	  7	  to	  Munich	  	  

	املحطة  	التالية  ،	  	إس7  	املتجهه  	إلى  	ميونخ  

إإيیكيینغ
Wolfratshausen	  

فولفراتس  	هاوزن

S	  7	  to	  Wolfratshausen	  "WOR"	  	  

	املحطة  	التالية  ،	  	إس7  	املتجهه  	إلى  	فولفراتس  	هاوزن  

إإيیكيینغ

Geretsried	  	  

جيريشتريد

S	  7	  to	  WOR	  

إس7  	املتجهه  	إلى  	فولفراتس  	هاوزن

	باص  	رقم  	  

370،376،
379

إإيیكيینغ

	مكاتب  	الهيئات  
	اإلجتماعية  	  

	“الند  	راست  	آمت  

	باد  	تولز  

	الفقرات  3		بند    
1،2	  	  

Authorides  
("LRA-‐

Behörden") 
Bad	  Tölz  
(3.1./3.2.)

S	  7	  to	  WOR	  

إس7  	املتجهه  	إلى  	فولفراتس  	هاوزن

	باص  	رقم  
379

قطار إس7 من إيكينغ 
الساعة 9:09 صباحاً 

الباص من فولفراتس هاوزن 
الساعة 9:21 صباحاً 

وصول الباص إلى “الالند 
راست آمت” الساعة 

10:19 صباحاً 
“آخر موقف في باد تولز

إإيیكيینغ

	مقر  	املحكمة  

3		الفقرة    3		البند    

BAMF  
München  
(3.3.)

	قطار  	إس7  	املتجهه  	إلى  	ميونخ  	  

	سيمنس  	فيركيه  “		موقف    	  

	“باير  	برونير  	ثم  	االلتفاف  	إلى  		املشي  	إلى  	شارع    
41		اليمني  	شارع  	بوشيتس  	ريدر  	عمارة    

	دقائق  10		مشي  	مدة    

S	  7	  to	  Munich,	  Exit 
"Siemenswerke",	  then	  walking	  to	  
"Baierbrunner	  Str.",	  then	  turn	  right	  to	  
"Boschetsrieder	  Str.	  Nr.	  41"  
(ca.	  10	  minutes)  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ااالستشاررااتت وواالنصائح  2.

1.2. خدمة ااالستشاررااتت ااإلجتماعيیة “ مساعدةة من شخص آلخر” 

بينما تنتظرون قبول طلبكم في الحصول على اإلقامة نحن نعرض عليكم املساعدة عبر مكاتب االستشارة 
اإلجتماعية في املواضيع التالية : 

التوجية واالتصال مع السلطات ، املؤسسات االجتماعية ، دمج األطفال في رياض األطفال واملدارس  •

نصائح قانونيه واملساعدة لالتصال بمحامي  •

نصائح للعودة إلى الوطن  •

الدعم في الحاالت الحرجة ( املرض ، الصدمات النفسية ، املعوقات ، األزمات املالية) •

Hilfe von Mensch zu Mensch  ”املساعدة من شخص لشخص “جيرشتريد  
82538 Geretsried, 
Robert – Schuhmann – Weg 5: 

هاتف : 001 77 25 – 08171 
النقال :  

البريد اإللكتروني : 

2.2. النصائح القانونية ( مجانية لالجئني) 

 Rechtshilfe für / النصائح القانونية للنساء اآلجانب ( املساعدة القانونية لألجانب - ميونخ
.Ausländerinnen München e.V ) و ( عيادة قانون الالجئني - ميونخ ) يقدمون املساعدة لكم 

 ( Rechtshilfe für Ausländerinnen München e.V. / املساعدة القانونية لألجانب - ميونخ )  بينما تقدم
النصائح للسيدات ، ( عيادة قانون الالجئني - ميونخ ) تقدم النصائح للعموم 

Rechtshilfe für Ausländerinnen München e.V. ميونخ	  -‐	  املساعدة  	القانونية  	لألجانب  
80336 München, 
Schwanthalerstr. 80  

هاتف : 21 75 63 85 – 089 
فاكس : 22 75 63 85 – 089 

ساعات العمل : 
الثالثاء من الساعة 6 مساءاً حتى 8 مساءاً  

املواعيد عبر الهاتف يوم الثالثاء الساعة 5:15 مساءاً 
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Refugee Law Clinic Munich e.V. ”داخاو	  “		ميونخ    -‐		 عيادة  	قانون  	الالجئني      
85221 Dachau, 
Landsberger Str. 11 

  أو
81829 München  
Karl-Schmid-Straße 8  
beratung@lawclinicmunich.de 

ملزيد من املعلومات عبر املوقع االلكتروني : 

 http://www.lawclinicmunich.de/

3.2. نصائح حول العودة إلى الوطن األم “ العودة للوطن “ 

يساعدكم “العودة إلى الوطن” بالعودة إلى وطنكم األم عبر الخدمات التالية : 

النصائح الشخصية  •

املساعدة املالية •

دفع تكاليف السفر  •

عناية طبية  •

مساعدة في بلدكم األم •

 مقر العودة إلى الوطن - ميونخ

 München, 81669
 :Franziskanerstraße 8

 
أفريقيا ، أمريكا الجنوبية 
هاتف : 780 40 233 – 089  

شمال شرق أوروبا 
هاتف : 776 40 233 – 089 

آسيا: 
هاتف : 708 40 233 – 089 

يرجى االتصال وتحديد موعد 

  

� 	  of	  �9 27

mailto:beratung@lawclinicmunich.de
http://www.lawclinicmunich.de/


4.2. نصائح للمرأة الحامل 

    "Landratsamt“ ,83646 Bad Tölz ”مكتب املقاطعة “باد تولز

 Prof. – Max – Lange – Platz 1

	  	   	   	   Birgit	  Teschendorff   بيرچيت تيشيندورف

 	   	   	   Dipl.	  Sozialpädagogin	   	   	دبلوم.  	أخصائية  	إجتماعية  
 	   	   	   	  Tel.:	  08041	  –	  505	  420	   هاتف:

	  	   	   birgit.teschendorff@lra-‐toelz.de	   البريد  	اإللكتروني:

 Brigi1e	  Frech	   	بريچيته  	فريش  

  Dipl. Sozialpädagogin  دبلوم. أخصائية إجتماعية 

 Tel.: 08041 – 505 418  :هاتف

 brigi1e.frech@lra-‐toelz.de	   	البريد  	اإللكتروني:  

   ,82538 Geretsried  ”جيريشتريد“

 Johann – Sebastian – Bach – Str. 3
SKF Sozialdienst Katholischer Frauen e.V.  الخدمة االجتماعية للمرأة الكاثوليكية. 

لحجز موعد  - هاتف : 720 966 – 08821 

   ,82515 Wolfratshausen  فولفراتس هاوزن

 Bahnhofstr. 2
Donum Vitae  دونوم فلتاي 

لحجز موعد - هاتف : 1330 943 – 08821 
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  AWO 5.2. خدمات الهجرة واالندماج 

بعد حصولكم على املوافقة باإلقامة “ خدمات الهجرة واالندماج AWO “ سترشدكم من خالل املواضيع التالية 

معلومات ودعم للمشاركة في دورات اإلندماج •

املساعدة في تعديل أوراق االمتحانات والشهادات •

الدعم حول املدرسة ، العمل ،  التعليم …. •

الدعم في املسائل القانونية والرسمية •

معلومات عن دعم املقاطعة •

الدعم في مشاكل املنزل الجديد ، التمويل ، التعليم ، مشاكل خاصة •

Bad Tölz 83646,  “باد تولز” 
 :Säggasse 6

هاتف : 7931798 - 08041 
ساعات العمل  

االثنني إلى الخميس من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً 

االربعاء والجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى 11ظهراً  

(عبر موعد مسبق) 

Geretsried 82538,  “جيريشتريد” 
 :Jeschkenstraße 30

 
هاتف : 7931798 - 08041 

ساعات العمل  
 ً 	االثنني إلى الخميس من الساعة 1 ظهراً حتى 3 عصرا  

(عبر موعد مسبق) 
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3. االُسلطاتت 

1.3. مكاتب االهھيیئة ااإلجتماعيیة “ الند ررااست آآمت” بادد تولز - فولفرااتس هھھھاووززنن 

أأثناء إإجرااء أأوواالحصولل على االحق باللجوء سوفف تحصل على فواائد قيیاسيیة من(االسلطاتت االعامة حسب قانونن ططالبي االلجوء) 

هھھھذاا االقانونن يینظم االمسائل مثل : 

ااالقامة وواالتدفئة •

االمالل للطعامم  •

االمالل للعنايیة االطبيیة ٬، ترتيیب االمنزلل ٬، االمنتجاتت االصحيیة  •

االمالل   •

مساهھھھماتت إإضافيیة مباشرةة مثل االمرضض ٬، االحمل ٬، االوالددةة  •

االخدماتت االطبيیة / بطاقة تأميین صحي •

بطاقة تأميین إإجتماعي •

 االمساهھھھمة في االتعليیم وواالمشارركة في االحيیاةة ااالجتماعيیة •

 

Bad-Tölz, "Landratsamt 83646"  مكتب الهيئة اإلجتماعية “ الند راست آمت “”باد تولز” 

    Prof. – Max – Lange – Platz 1

فاكس : 612 505 - 08041 

	معلومات عن كيفية الوصول إلى املوقع يرجى مراجعة البند 1 الفقرة 3 في الصفحة 7  

Oliver Stocker   أوليفر شتوكير 

الشخص الرئيسي املسؤول عن الالجئني في إيكينغ “ إعتباراً من نوفمبر 2015  

هاتف : 608 505 - 08041 

	  Oliver.Stocker@lra-‐toelz.de  : البريد االلكتروني

Guido Kellner   جولدو كيلنير    

هاتف : 91 90 344 - 08171    

 Guido.Kellner@lra-‐toelz.de : البريد االلكتروني

  

Sonja Breitkopf  سونيا برايتكوبف 
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هاتف : 611 505 - 08041 أو  90 90 344 - 08171 

	  Sonja.Breitkopf@lra-‐toelz.de : البريد االلكتروني

Jeffrey Pflanzer   جيفري بفالنتسير 

هاتف : 594 505 - 08041 

الهاتف النقال : 180 46 730 – 0151 

 Jeffrey.Pflanzer@lra-‐toelz.de : البريد االلكتروني

Eugenie Grünwald   اويجيني جرونفالد 

هاتف : 205 505 – 08041 

 Eugenie.Gruenwald@lra-‐toelz.de : البريد االلكتروني

Claudia Brade   كالوديا برادي 

هاتف : 606 505 - 08041 

الهاتف النقال : 182 46 730 - 0151 

 Claudia.Brade@lra-‐toelz.de : البريد االلكتروني

ساعاتت االعمل مكتب االهھيیئاتت ااإلجتماعيیة “ االالند ررااست آآمت” بادد تولز - فولفرااتس هھھھاووززنن 

يیومم ااإلثنيین من االساعة 7:30 صباحاً ووحتى االساعة 6 مساءااً 

أأيیامم االثالثاء ٬، ااألرربعاء ٬، االجمعة من االساعة 7:30 صباحاً ووحتى االساعة 12 ظظهھرااً 

أأيیامم االخميیس ٬، االسبت ٬، ااألحد مغلق 

  2.3. هيئة تسجيل األجانب “ الند راست آمت” باد تولز - فولفراتس هاوزن 

الواجبات واملسؤوليات 

إطالة مدة بقائك في البالد •

تحديد اللوائح الخاصة بإقامتك •

•	اإلبعاد والترحيل إلى بلدك األم  

 
Bad Tölz, "Landratsamt 83646"  “الند راست آمت””باد تولز” 

 :Prof. – Max – Lange – Platz 1

  Maria Eggersberger ماريا إيغيرزبيرغر

هاتف : 557 505 – 08041 

فاكس : 374 505 – 08041 
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 Maria.Eggersberger@lra-toelz.de

 Caroline Wohlmuth كارولينه فوملوت

هاتف : 348 505 – 08041  

فاكس : 374 505 – 08041  

 Caroline.Wohlmuth@lra-toelz.de

	ساعات العمل  

يیومم ااإلثنيین من االساعة 7:30 صباحاً ووحتى االساعة 6 مساءااً 

أأيیامم االثالثاء ٬، االخميیس ٬، االجمعة من االساعة 7:30 صباحاً ووحتى االساعة 12 ظظهھرااً 

أأيیامم ااألرربعاء ٬، االسبت ٬، ااألحد مغلق 

 3.3 املكتب اإلتحادي للهجرة والالجئني ( مقر املحكمة) 

 Federal Authority for Migration and Refugees Außenstelle München ”BAMF“

املكتب مسؤول عن إدارة وفحص طلب اللجوء  

	املكتب مسؤول أيضا إجراء مقابلة شخصية مع مقدمني طلب اللجوء  

München 81378 ميونخ          
    Boschetsrieder Str. 41

هاتف : 290 620 089    
فاكس : 199 29 620 089 

معلومات عن كيفية الوصول إلى املوقع يرجى مراجعة البند 1 الفقرة 3 في الصفحة 7 

4. تعلم األملانية 

 1.4 في إيكينغ  

مجموعات تعليمية في إيكينغ  

  Frau Eva Lederer السيدة / إيفا ليديرير

  Frau Lisa Häberlein  السيدة /  ليزا هيبيرالين 

 “Asylplus” 2.4. مركز الكمبيوتر / الالجئون على شبكة االنترنت

مجانا ، التعلم بمساعدة الكمبيوتر في “باد تولز” 

للمزيد من املعلومات 
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www.asylplus.de
 Info@Asylplus.de : البريد اإللكتروني

هاتف : 806899 – 08041 

www.refugees-online.de أو املوقع االلكتروني 

 3.4. مركز تعليم البالغني “ Volkshochschulen “ ( غير مجاني ) 

    Bad Tölz 83646, “باد تولز”     

 :Adalbert – Stifter – Str. 13
     Volkshochschule VHS Bad Tölz    

هاتف : 44 91 52 – 08171 

Geretsried 82538, “جيرشتريد” 
  :Am Schloßplatz 5

 Volkshochschule VHS Geretsried
هاتف : 77 93 – 08041 

Wolfratshausen 82515, فولفراتس هاوزن 
 Hammerschmiedweg 3

 Volkshochschule VHS Wolfratshausen
هاتف : 866 29 – 08171 

	  	  (		غير  	مجاني    )		فايلهايم”    “		كلية  	التدريب  	املهني    .4.4  

Weilheim 82362,    فايلهايم 
 Münchner Str. 3
هاتف : 34 55 – 0881 

هاتف النقال : 116 900 94 – 0160 

 5.4. تعليم من شخص لشخص  

München 80335, ميونخ  

 Seidlstr. 20
هاتف : 820 179 189 – 089  
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5. إإستخداامم صالة ااإلقامة 

1.5. تعليیماتت مكانن ااإلقامة 

Hausordnung / House rules / قوانني املكان

���

يیمنع االتعديي على االُممتلكاتت ٬، يیسمح بالزيیاررةة فقط من االساعة االثامنة صباحاً حتى االساعة االثامنة مساءااً. 

 يیتعيین على االزاائريین االتسجيیل لدىى إإددااررةة ااإلقامة. قد يیطلب من االزاائر أأووررااقهھ االثبوتيیة. على كل االزاائريین االمغاددررةة 
بحدوودد االساعة االثامنة. مع إإمكانيیة إإسنادد ااستثناءااتت من قبل ااإلددااررةة. يیمنع تماماً االزيیاررااتت في االليیل.  

يیجب االمحافظة على هھھھدووء االمكانن خاللل ساعاتت االقيیلولة ظظهھرااً من االساعة االوااحدةة إإلى االساعة االثالثة ووليیالً من 
االساعة االعاشرةة ليیالً إإلى االساعة االسابعة صباحاً.  

ال يیسمح بالتدخيین في أأماكن االعمل. ُيیرجى ااستخداامم االمناططق االمخصصة للغرضض. ُيیرجى إإعالمم إإددااررةة ااإلقامة بأأيي 
معدااتت كهھربائيیة قبل تثبيیتهھا. االمعدااتت االغيیر مصرحح بهھا قد تزاالل من قبل ااإلددااررةة. ال يیسمح بوضع االمساميیر أأوو 

إإحدااثث حفر في االجدرراانن.  

االرجاء االمحافظة على نظافة االمكانن ووااستعمالل االحاوويیاتت لوضع االقمامة حسب ااأللواانن: ااألخضر للوررقق 
وواالكرتونن ووااألسودد للنفايیاتت ااألخرىى.  

يیجب ااإلبالغغ عن أأيي أأضراارر بممتلكاتت ااإلقامة. سيیتم تتبع أأيي مخالف لذلك. إإددااررةة ااإلقامة ووااألشخاصص االمخولونن 
وواالشرططة مخولة بالقيیامم بالتفتيیش ااألمني في أأيي ووقت.  

تقومم إإددااررةة ااإلقامة بالسهھر على حقوقق ااإلقامة (إإقليیم تولز – وولفرااتشوسن – قسم 51). ووعليیهھ يیجب ااالمتثالل 
لهھذهه االقوااعد فوررااً. 

2.5. فصل النفايات 

� 	  of	  �16 27



� 	  of	  �17 27



� 	  of	  �18 27



� 	  of	  �19 27



	  

	  

	   	  

 
6. البنية التحتية / الحياة في “فولفراتس هاوزن” “جيرشتريد” 
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الزجاجات الفارغة  أو املحطمة 



 1.6. املحالت في “ جيرشتريد”  

	82538املحالت  Geretsried	”جيرشتريد“  

ساعات العملالعنواناملحل

  أأططعمة وومشررووباتت

Ne?o		Bunsenweg”نيتو“    1ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    7	من  

Lidl		Jeschkenstraße”ليدل“    17ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    8	من  

Penny	  Markt		Steiner”پيني“    Ring	  3ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    7	من  

Rewe		Egerlandstraße”ريفيه“    47ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    7	من  

Aldi		Banater”آلدي“    Straße	  2ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    8	من  

Kaufland		Bayerwaldstraße”كاوف  	الند“    2ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    7	من  

	مالبس  

Takko	  Mode	  Markt	  “		تاكو    
	Bunsenweg”موديه  1ً 	مساءا  7		صباحا  ً	حتى    9	من  

C&AKarl-‐Lederer-‐Platz	  15ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    8:30	من  

	أحذية  

Deichmann		Bayerwaldstraße”دايشمان“    2ً 	مساءا  8		صباحا  ً	حتى    8	من  

Schuh	  Hermann	  
	.Jeschkenstr”شو  	هيرمان“  23

ً 	االثنني  	إلى  	الجمعة  	من  	9ص  	حتى  	7مساءا  
ً السبت  	من  	9صباحا  ً	حتى  	6مساءا

	متفرقات  	  

Minikaupaus	  	  
	ميني  	كاوف  	هاوس“  ”	  Sudetenstraße	  21ً 	مساءا  7		صباحا  ً	حتى    9	من  

Isar-‐Kaupaus	  
	Egerlandstraße”إيسر  	كاوف  	هاوس“  47ً 	مساءا  6:30		صباحا  ً	حتى    9	من  
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	2.6. الرعاية الصحية في “ فولفراتس هاوزن “ “جيرشتريد”   

املواصالت  	العامةأرقام  	الهواتففولفراتس  	هاوزنالرعاية  	الصحية

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانطبيب  	العائلة  Stop/Haltestelle/املواصالت

Hausarztpraxis	  	  
	و  	املتخصصني.  	الطب  
	العام،  	الطب  	الباطني،  

	طب  	القلب  
Dr.	  Thomas	  Christ	  
	الدكتور  	توماس  	كريست  

Dr.	  Iris	  Binder	  
	الدكتور  	إريس  	بيندر  
Dr.	  Stefan	  Kraq	  

	الدكتور  	شتيفان  	كرافت  
Dr.	  Gustav	  Seiler	  

	الدكتور  	كوستاف  	سايلير  
Dr.	  Julia	  Wüstenfeld	  
الدكتورة  	يوليا  	فوشتينفيلد

Bahnhofstr.	  7	  
82515	  Wolfratshausen08171/20076

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	أطفال  Stop/Haltestelle/املواصالت

Herr	  Dr.	  Güllich	  	  
الدكتور  	جوليش

Sauerlacher	  Str.	  14	  
82515	  Wolfratshausen

08171/188
85	  

	Moosbauerwegمركز  	طب  	األطفال  68	  
82515	  Wolfratshausen

08171/213
31	  

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	نسائية  Stop/Haltestelle/املواصالت

	إ  	جيوبل  	روجير  /		الدكتورة    
	م  	روتجير  /	الدكتورة  

Sauerlacher	  Str.	  5	  
Wolfratshausen

08171/103	  
74

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	عظمية  Stop/Haltestelle/املواصالت

	.Sauerlacherstrالدكتور  	كيرشوبيل  32a	  
Wolfratshausen

08171/434	  
50

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	أسنان  Stop/Haltestelle/املواصالت

	Untermarktالدكتورة  	إيدام  42/	  
Wolfratshausen

08171/761	  
60

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانصيدليات  Stop/Haltestelle/املواصالت

Bahnhof-‐Apotheke	  
صيدلية  	البانهوف

Bahnhofstr.	  15	  
82515	  Wolfratshausen

08171/295
50

Helios-‐Apotheke	  
صيدلية  	هيليوس

Bahnhofstr.	  26	  
82515	  Wolfratshausen

08171/285
36

Isar-‐Apotheke	  
صيدلية  	اإليسار

Sauerlacher	  Str.	  27a	  
82515	  Wolfratshausen

08171/422
00
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املواصالت  	العامةأرقام  	الهواتفجيريشتريدالرعاية  	الصحية

	82538طبيب  	العائلة  Geretsried	  	  
جيريشتريد

		يجب  	وضع    
	رمز  	املنطقة  
	قبل  	الرقم  
	املُدون  
O8171

Haltestelle/املواصالت

	الدكتور  	ساندير  
Herr	  Dr.	  Sander

Johann-‐Sebasdan-‐
Bachstr.	  13909045Neuer	  Platz,	  	  310

	الدكتورة  	تشاكيرت  
Frau	  Dr.	  Tschakert

Sudetenstr.	  2031245
Am	  Stern,	  370,	  376,	  378,	  379,	  

381

	الدكتورة  	شيفير  
Frau	  Dr.	  Schäfer

Sudetenstr.	  3652676
Am	  Stern,	  370,	  376,	  378,	  379,	  

381

	الدكتورة  	ريشتر  
Frau	  Dr.	  Richter

Sudetenstr.	  515442
Am	  Stern,	  370,	  376,	  378,	  379,	  

381

	الدكتورة  	ليفيكي  
Frau	  Dr.	  Lewke

Adalbert-‐Sdrer-‐Str.	  219978818
Schulzentrum,	  310,	  370,	  374,	  

376,	  378,	  379,	  381

	الدكتور  	هوتنر  
Herr	  Dr.	  Hu?ner

Carl-‐Maria-‐von-‐Weber	  
Weg	  2752577

Sudetenstraße,	  370,	  376,	  378,	  
379,	  381

	الدكتور  	كوروسي  
Herr	  Dr.	  Körössy

Tegernseeweg	  352361Stein,	  310,	  370,	  376,	  378,	  379

	الدكتور  	مولر  
Herr	  Dr.	  Müller

Graslitzerstr.	  364216Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

	الدكتور  	زيبيل  
Herr	  Dr.	  Sippel

Egerlandstr.	  6561699Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

	الدكتور  	ميركنز  
Herr	  Dr.	  Merkens

Geldnger	  Weg	  460080Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

	الدكتور  	لينتس  
Herr	  Dr.	  Lenz

Alpenstr.	  296909Alpenstraße,	  310

	الدكتور  	بريشتيل  	باور  
Herr	  Dr.	  

Brechtelbauer
Lilienstr.	  121332Lilienstraße,	  310,	  376,	  378,	  379

	الدكتور  	كاليتس  
Herr	  Dr.	  Kleitsch

Rosenweg	  606667Rosenweg,	  310

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	أطفال  Stop/Haltestelle/املواصالت

	الدكتورة  	ساويرفيلد  
Herr	  Dr.	  Sauerwald

Sudetenstr.	  14A52408
Am	  Stern,	  370,	  376,	  378,	  379,	  

381

	الدكتورة  	بوندشيرير  
Frau	  Dr.	  

Bundscherer
Egerlandstr.	  8063690Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379
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Krankenhaus“ Hospital”"مشافي" 

Krankenhaus Bad Töz مشفى “باد تولز”    
     Bad Tölz , 83646

       Schützenstrasse 15

هاتف : 01 - 507 / 08041      

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	النسائية  Stop/Haltestelle/املواصالت

	الدكتورة  	نيكوليسكو  
Frau	  Dr.	  Nicolescu

Fasanenweg	  162494Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

	الدكتور  	نيكوليسكو  
Herr	  Dr.	  Nicolescu

Fasanenweg	  162494Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

،		الدكتورة  	أوفرسول    
	كاوفمان  

Frau	  Dr.	  Oversohl,	  
Kaufmann

Egerlandstr.	  76997449Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

	الدكتور  	شتومبفيه  	  
	أيضا  	يقوم  	بالتوليد  	في  
	مشفى  	فولفراتس  	هاوزن  
Herr	  Stumpfe	  (also	  

child	  birth	  in	  
Hospital	  

Wolfratshausen)

Jeschkenstr.	  13921800Feuerwehrschule,	  370,	  381

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانأطباء  	األسنان  Stop/Haltestelle/املواصالت

Frau	  Dr.	  Lorenz	  
	.Adalbert-‐Sdrer-‐Strالدكتورة  	لورينتس  48945Schulzentrum,	  310,	  370,	  374,	  

376,	  378,	  379,	  381

Herr	  Dr.	  Kohl	  
الدكتور  	خوول

Johann-‐Sebasdan-‐
Bachstr.	  23

31360Neuer	  Platz,	  	  310

Herr	  Wirth	  
الدكتور  	فيرت

Johann-‐Sebasdan-‐
Bachstr.	  23

4189480Neuer	  Platz,	  	  310

	Busأرقام  	الهواتفالعنوانصيدليات  Stop/Haltestelle/املواصالت

Arkaden-‐Apotheke	  
		Sudetenstraßeصيدلية  	آركادن    1434269Am	  Stern,	  370,	  376,	  378,	  379,	  

381

Stern-‐apotheke	  
	Sudetenstraßeصيدلية  	شترين  1331273Am	  Stern,	  370,	  376,	  378,	  379,	  

381

Stadt-‐Apotheke	  
	Egerlandstraßeصيدلية  	شتاد  616761Fasanenweg,	  310,	  370,	  376,	  379

Johannis-‐Apotheke	  
	Johannisplatzصيدلية  	يوهانيس  1660337Dompfaffenweg,	  310
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Krankenhaus Wolfratshausen مشفى “فولفراتس هاوزن” 

 Wolfratshausen 82515

 Moosbauerweg 5
هاتف : 750 /08171 

	3.6. االنترنت    	  

  "Altstadt“ ”انترنت السلكي مجاني في “فولفراتس هاوزن” ملدة 3 ساعات في منطقة “آلشتاد
 h1ps://www.wolfratshausen.de/gewerbe-‐wirtschaf/einkaufsstandort/freies-‐wlan

انترنت السلكي مجاني في “جيريتشتريد” ملدة نصف ساعة ( منذ شهر أيار/مايو 2014) في األماكن 
التالية: 

 
  Karl-Lederer-Platz/Martin-Luther-Weg

  Egerlandstraße/Prießnitzweg
	  Egerlandstraße/Geltinger Weg

 		املكتبة    .4.6	  

في إيكينغ 

 In Geretsried    في جيريتشريد
  Adalbert - Stifter - Str. 13

 :"Opening hours/"Öffnungszeiten  ساعات العمل 
 Dienstag:  12 - 18 Uhr ً الثالثاء من 12 ظهراً حتى 6 مساءا
 Mittwoch:  10 - 16 Uhr ً األربعاء من 10 صباحاً حتى 4 عصرا
 Donnerstag:  12 - 19 Uhr ً الخميس من 12 ظهراً حتى 7 مساءا
 Freitag:  12 - 18 Uhr ً الجمعة من 12 ظهراً حتى 6 مساءا
  Samstag:  09 - 12 Uhr ً السبت من 9 صباحاً حتى 12 ظهرا

		التبرعات    /		املالبس    .5.6	  

   "Helferkreis Asylhilfe Icking"		إيكينغ”    -‐		منظمة  	مساعدة  	الالجئني    “	  	في  	إيكينغ  

 Fr.	  Dollmann	  	  	  		دوملان    /		السيدة    ،	  	يقدمون  	مالبس  	وبعض  	التبرعات  
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	مكتبة  	لألطفال  	في  	“منزل  
	القبو  -‐		إيكينغ    -‐		األطفال”    	  
	  "Haus	  der	  Kinder",	  	  
Icking,	  Basement

Wadlhauser	  Str.	  3a	  
82057	  Icking	  

إيكينغ

	الخميس  	من  	9:30ص  	إلى  -‐		االربعاء    -‐		االثنني    
	12ظهرا  

ً 	مساءا  5		األربعاء  	3عصرا  ً	إلى    	  
	عصرا  ً	قراءة  	قصة  4		كل  	آربعاء  	الساعة    

	سنوات  8	لالطفال  	من  	عمر4  	إلى  



 
في جيريتشريد يمكنك الحصول على خصم 50٪ عند إظهار بطاقتك بشكل رئيسي يقدمون املالبس 

 Johann-Sebastian-Bach-Str. 13
 :Öffnungszeiten ساعات العمل

 (9:00-13:00 (Mo-Fr ً من اإلثنني إلى الجمعة من 9 صباحاً حتى 1 ظهرا

15:00- 18:30 Uhr (Di, Do, Fr) ً   الثالثاء ، الخميس ،  الجمعة من 3 عصراً حتى 6:30 مساءا

 
	  Fr.	  Hagmeier	   	  	   	هاجماير  /	السيدة  

 هاتف : 649300 08171  

 6.6. التافل "Die Tafel” في “ فولفراتس هاوزن” 

 ”La Vida" األربعاء إبتداءاً من الساعة 10 صباحاً في “ فولفراتس هاوزن” في مركز الشباب

يمكنكم الحصول على طعام مجاني مرة كل أسبوعني  

يجب إحضار بطاقة “ السوسيال كارد” ويجب تعبئة إستمارة وبعدها يمكنكم الحصول على بطاقة تسمح 
لكم بالحصول على الطعام 
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	بازار  	املستعمل  	  
	لبيع  	املالبس  	املستعملة  
	وبعض  	األغراض  	األُخرى  

بآسعار  	رمزية

Evangel.	  Kirche	  
Ichoring	  47	  
82057	  Icking	  

	إيكينغ  -‐	في  	الكنيسة  

	أول  	سبت  	من  	كل  	شهر  	  
انظر  	االوراق)



7. أرقام هواتف الطوارئ 

Emergency Doctor/“Notarzt”/ طبيب طوارئ 
Ambulance/ “Rettungsdienst”/ سيارة إسعاف 

112  (free of charge/“kostenfrei”/ االتصال مجاني)  

 

 

Fire Brigade/“Feuerwehr”/ اإلطفاء  
112  (kostenfrei / االتصال مجاني) 

 

Police/“Polizei”/ الشرطة  
110  (kostenfrei / االتصال مجاني)  

 

Poison Emergency Call/“Giftnotruf" طوارئ التسمم / 
240 19 – 089 

 

Medical Emergency Service/"Ärztlicher Bereitschaftsdienst”/ خدمة الطوارئ 
الطبية  
117 116 (kostenfrei / االتصال مجاني) 

 

Ambulance Transport Service/“Krankenbeförderung" / خدمات االسعاف املتنقل  
222 19 (kostenfrei / االتصال مجاني) 
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