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التعاون من أجل الالجئني يف ب راندنبورغ

عرىب

حقوق الالجئني يف م راكز اإليواء األول ّي ة

التعاون من أجل الالجئني يف ب راندنبورغ ()KFB
تقدم شبكة التعاون من أجل الالجئني يف ب راندنبورغ
منذ شهر متوز من عام  2018االستشارة واملعلومات لطالبي اللجوء وكذلك
للعاملني و للمتطوعني للعمل يف هذا املجال.

www.kooperation-fürflüchtlinge-in-brandenburg.de

بتمويل من

رشكاء املرشوع

يساهم بتمويل هذا املرشوع كل من صندوق اللجوء والهجرة واالندماج ,وكذلك
منظمة "مساعدة الالجئني التابعة لألمم املتحدة ,و مقاطعة ب راندنبورغ.

تم إنشاء هذا املنشور ضمن إطار مشزوع الشبكة " توجيه ,استشارة و تقبل
لطالبي اللجوء يف ب راندنبورغ".

Berlin
برلني

Frankfurt an der Oder

Brandenburg
an der Havel
براندنبورغ املدينة
Potsdam
مادستوب

مدينة فرنكفورت

Eisenhüttenstadt

Wünsdorf

مدينة آيزنهوتن-شتات

مدينة فونسدورف

Lutherstadt
Wittenberg
لوثر شتات فيتنربغ

مواقع أخرى لالستقبال األويل
استشارة بشأن إجراءات اللجوء من
KommMit e.V.

Cottbus

كوتبوس

DoberlugKirchhain

مدينة دوبرلوغ-كريشهاين

عناوين م راكز استشارة
دوبرلوغ-كريشهان

Doberlug-Kirchhain

بالقرب من مركز توزيع املالبس

Akazienweg 5b
03253 Doberlug Kirchhain

أوقات اإلستشارة :الثالثاء والخميس من الساعة
 11:30صباحا حتى الساعة  16:30بعد الظهر

أو عىل رقم الهاتف:
+49 176 – 41598154
doki@kommmit.eu
آيزنهوتن-شتات

Eisenhüttenstadt
Evangelische Friedenskirchgemeinde
Robert-Koch-Straße 37

15890 Eisenhüttenstadt

أوقات االستشارة :الثالثاء والخميس من الساعة
 10:30صباحا حتى الساعة  15:00بعد الظهر

أو عىل رقم الهاتف:
+49 176 – 45920207
eisen@kommmit.eu
كوتبوس

Cottbus
Straße der Jugend 33
4. Etage, Raum 420
03050 Cottbus

أوقات اإلستشارة :األربعاء من الساعة  10:00حتى
الساعة 15:00

تلفون +49 176 – 45920207 :
e.helm@kommmit.eu
برلني

Berlin
Turmstraße 21
Haus M, Eingang O, 2. Stock
10559 Berlin

ساعات العمل :عن طريق التعيني فقط

تلفون+49 30 – 98353731 :
l.schmidt@kommmitbbz.de

هل تحتاجون لحامية أو دعم خاصني؟
يحق لبعض الالجئني الحصول عىل دعم ورعاية خاصة .مثال عىل ذلك:
•الناس ذوي اإلعاقة
•النساء ,اللوايت لديهن أطفال رضع
•األطفال و القارصين
•الناس املرىض
•كبار السن
•الناس الذين تعرضوا للعنف
•االجئني املثليني والالجئات املثليات
•املتحولني الجنسيني أو ثنايئ الجنس
.أو تحتاجون مساعدة خاصة .عىل سبيل املثال:
•معاينة من قبل طبيبة أو طبيب مختصني أو معالجة خارج مركز اإليواء
•تلقي العالج
•رعاية طبية خاصة و قابلة خالل فرتة الحمل
•كريس متح ّرك أو جهاز للسمع
•غرفة مستقلة خاصة
•غرفة ليس لها أي عوائق ,أي من غري درج أو س لّم
•املزيد من الوقت إلج راءات اللجوء
عندما تحتاجون لدعم خاص وحامية خاصة ننصحكم بالذهاب إىل مركز
استشارة .حيث تجدون من يساعدكم للحصول عىل املساعدة الصحيحة.

عناوين م راكز استشارة
استشارة حول اج راءات اللجوء
منظمة تعال معنا ( )KommMit e.Vتقدم :
•استشارة بخصوص اج راءات اللجوء
•استشارة حول الحقوق االجتامعية
استشارة حول الرعاية الصحية
•تحضري لجلسة االستامع (التحقيق)
•مساعدة يف البحث عن عن م راكز استشارة اختصاصية أو عن محامني
•توضيح مضمون الق رارات الصادرة عن املؤسسات
اإلستشارة مجانية ,موثوقة و مستقلة .الرجاء أحرضوا معكم كل األوراق
امله ّم ة .مث الً أوراق مكتب الهجرة واللجوء ( )BAMFوأوراق مكتب ااالجانب
(.)Ausländerbehörde
الصفحة االلكتورنية للمنظة

www.kommmit.eu/asylverfahrensberatung

مجلس الالجئني يف ب راندنبورغ
Flüchtlingsrat Brandenburg
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam

أوقات اإلستشارة التلفونية :أيام الثالثاء و الخميس والجمعة من الساعة 10:00
صباحا حتى الساعة  13ظه را ً
تلفون716499 / 31 03 :

مجلس الالجئني يف ب راندنبورغ هو منظمة غري حكومية تقدم االستشارة
واملعلومات عن طريق الهاتف .كام تقوم مبامرسة الضغظ السيايس من خالل
عملها القائم عىل شبكة من العالقات يف هذا املجال.
info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
حساب الفيسبوك@FlüchtlingsratBrandenburg :

الصفحة اإللكرتونية:

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

اتحاد املعلومات للحوء والهجرة
معلومات مبختلف اللغات حول جلسة االستامع
www.asyl.net/view/
information-zur-anhoerung-im-asylverfahren

ماهي الحقوق التي ميتلكها طالبي اللجوء خالل جلسة االستامع
(جلسة التحقيق)؟
جلسة التحقيق لدى وزارة الهجرة والالجئني هي من أهم املواعيد خالل اج راءات
اللجوء
خالل اللقاء يجب أن يتحدث املرء عن سبب هروبه .يقوم املكتب االتحادي
للهجرة والالجئني ( )Bundesamtبدراسة فيام إذا كان لديك سبب للجوء وبالتايل
الحصول عىل الحامية.
•التوجه إىل مركز استشارة .حيث باستطاعتكم التحضري لجلسة التحقيق.
مركز االستشارة يقدم لكم معلومات مهمة حول إج راءات اللجوء.
•بأي لغة تريدون التحدث خالل جلسة التحقيق؟ يجب أن تكون اللغة التي
تتحدثونها بأفضل شكل .أخربو املحكمة بأقرب وقت باللغة التي تريدون
التحدث بها.
•ميكن اصطحاب شخص تثقون به معكم إىل جلسة التحقيق .قبل ذلك يجب
عليكم إعالم املحكمة بذلك .ال يحق لهذا الشحض أن يجيب عىل األسئلة
املوجهة لكم.
•هناك عاملني أو عامالت لدى املحكمة مدربني بشكل خاص لالستامع
والتحقيق مع
•األطفال و القارصين
•الالجئني الذين يعانون من صدمة نفسية أو ما يسمى ت راوما
•الناس املالحقني بسبب ميلوهم الجنسية كاملثليني واملثل ّي ات
واملتحولني جنسي اً أو ثنائيي الجنس.
•ضحايا اإلتجار بالبرش
لديكم الحق بالحصول عىل جلسات تحقيق خاصة كهذه .هل تريدون أن يتم
التحقيق معكم من قبل هؤالء املوظفني املدربني؟ هل تريدين أن يتم التحقيق
معك من قبل امرأة؟ فقط أخربو املحكمة بذلك قبل جلسة التحقيق.

ماذا ميكنكم فعله يف حال تم رفض طلب اللجوء
الخاص بكم؟
هل تم رفض طلب اللجوء الخاص بكم؟ عندها ميكنكم االع رتاض عىل الق رار من
خالل دعوى قضائية لدى املحكمة .الدعوى يجب أن تتضمن أسباب اإلع رتاض.
لذلك توجهو مبارش ًة إىل مركز استشارة .هناك يستطيعون اعطاءكم عناوين
محامني مختصني.

ما هي املدة الزمنية التي يجب أن يبقى خاللها طالبوا
اللجوء يف م راكز اإليواء
معظم الالجئني يتوجب عليهم السكن ملدة  18شهر يف املخيم .أما العائالت التي
لديها أطفال فقط ملدة  6أشه ر.
•ما زلتم تسكنون املخيم مع اوالدكم القارصين ملدة أطول من  6أشهر؟
•أو ما زلتم تعيشون هناك ملدة تزيد عن  18شهر وليس لديكم أوالد؟
•هل امللجأ غري مناسب لكم لألسباب التالية عىل سبيل املثال:
•لديكم إعاقة
•تحتاجون لحامية خاصة ( الحامية من العنف عىل سبيل املثال)
← توجهو إىل مركز استشارة .بإمكان العاملني هناك مساعدتكم عىل تقديم
طلب للخروج من مركز اإليواء.

ماهي املساعدات التي يحصل عليها طالبي اللجوء؟
خالل إقامتكم يف مركز إيواء الالجئني تحصلون عىل املأوى والطعام واملالبس
وغريها .باإلضافة لذلك تحصلون عىل بعض النقود كمرصوف جيب لكم
وألوالدكم.
هل يتم تخفيض املساعدات املقدمة لكم (املرصوف)؟
هل تحصلون عىل مرصوف قليل؟ أو تعتقدون أن املساعدات املق دّمة لكم يتم
حسابها بشكل خاطئ؟
عندما يتم تخفيض املساعدات املقدمة لكم أو عندما تحصلون عىل مرصوف
قليل ننصحكم بالتوجه إىل مركز استشارة .من املمكن أن يكون تخفيض
املرصوف غري صحيح  .ومركز االستشارة يساعدكم عىل اسرتجاعه.

