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 !هايدينهايم في بكم مرحبًا

 

 هي هذه!" أفضل وعمل وسكن حياة إيجاد يمكنهم حيث العمرية الفئات جميع من المواطنين هايدينهايم تستقطب"
 . القرارات جميع في إليها ونستند المدينة وإدارة البلدية مجلس توجيه شأنها من التي رؤيتنا

 

 وسرعة سهولة ولضمان. أفضل وعمل وسكن حياة على للحصول الوسائل إتاحة هايدينهايم في الضروري من
 لمدينة المميزة بالخصائص المتعلقة األساسية الموضوعات على اإلجابات على االطالع يُرجى مور،األ استيعاب
 في الموظفون وسيجيب. الدليل هذا في والموجودة االتحادية ألمانيا وجمهورية فورتمبيرج-بادن ووالية هايدينهايم

 .األخرى االستفسارات على لدينا المواطنين خدمات مجال

 

 في جولة يعقبها ثم" والصور الفيديو مقاطع استخدام يتم حيث بمرشدين مصحوبة جولة" إلى العام في مرة سأدعوكم
 . المدينة

 

 !الجديد موطنكم هايدينهايم اجعلوا

 

 المدينة عمدة

 

 
 

 إلج برنهارد
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 ألمانيا في اإلقامة
 mab..ww.... الالجئين وشؤون للهجرة االتحادية الدائرة :المصدر

 

 .اإلقامة لوائح معرفة بمكان الضرورة فمن بالفعل، ألمانيا إلى االنتقال أو ألمانيا إلى حياتك مركز نقل في الرغبة عند

 

 أو( EWR) األوروبية االقتصادية المنطقة أو( EU) األوروبي لالتحاد تابعًا مواطنًا كنت إذا بما ألمانيا في إلقامتك العامة الشروط ترتبط
 .ألمانية جذور لديه مهاجًرا أو أخرى دولة إلى ينتمي السويسرية الجنسية يحمل مواطنًا

 

 يحمل مواطنًا أو( EWR) األوروبية االقتصادية المنطقة أو األوروبي االتحاد في األعضاء الدول إلحدى تابعًا مواطنًا تكن لم وإذا
 وبجانب .اإلقامة تصريح عليه يطلق ما وهو إقامة إذن إلى بحاجة فأنت دائمة، صورةب ألمانيا في البقاء في وتود السويسرية الجنسية
 :إقامة تصاريح ثالثة هناك فإن األلمانية، األراضي في األجل طويلة اإلقامة ثم الدخول تأشيرة

 

 اإلقامة إذن 

 الدائمة اإلقامة إذن 

 األوروبي االتحاد في األجل طويلة اإلقامة إذن. 

 

 اإلقامة إذن
 :لألشخاص إصداره يتم. عينةم زمنية فترة له اإلقامة ذنإ

 

 تدريبية برامج تلقي في يرغبون الذين 

 ألمانيا في العمل في يرغبون الذين 

 سياسية أو إنسانية أسباب أو الدولية بالقوانين تتعلق أسباب بسبب ألمانيا في البقاء بإمكانهم الذين 

 عائلية بابأس من انطالقًا ألمانيا إلى يهاجرون الذين 

 ألمانيا إلى العودة في ويرغبون السابقين األلمان ياالرعا ضمن من والذين األجانب 

 األوروبي االتحاد في عضو أخرى دولة في األجل طويلة اإلقامة في الحق لديهم الذين 

 

 المخصصة دورةال في منتظمة بصورة الشخص مشاركة مدى مراعاة تتم الصدد، هذا وفي. اإلقامة إذن فترة تمديد يمكن
 .األلمانية اللغة وتعلم لالندماج

 

( وسويسرا األوروبية االقتصادية والمنطقة األوروبي االتحاد خارج دولة) أخرى دولة من لألجانب ألمانيا في مسموح أنه بالذكر، جدير

 األوروبي االتحاد مواطني لىع العمالة تنقل حرية تسري عامة، وبصورة .اإلقامة إذن في األمر ذلك ذكر حالة في فقط بالعمل
 .سويسرا وكذلك األوروبية االقتصادية والمنطقة

 

 األوروبي باالتحاد الخاصة الزرقاء البطاقة

 لمواطني ويمكن مرة ألول إصداره عند سنوات بأربع محدد إقامة تصريح هي األوروبي باالتحاد الخاصة الزرقاء البطاقة
 إضافي شرط وهناك. لمؤهالتهم المناسب العمل لمواصلة عليه الحصول مماثل مؤهل أو جامعية شهادة لديهم ممن أخرى دولة
 اشتراكات احتساب معامل ثلثي في المتمثل السنوي للدخل األدنى الحد على الحصول بموجبه يتم الذي العمل عقد وهو أال

 إليها خاص احتياج هناك التي ظائفللو وبالنسبة(. يورو 47600: 2014) العامة التقاعد مستحقات في االجتماعي التأمين

 37128: 2014) االجتماعي التأمين اشتراكات احتساب معامل من بالمائة 52 إلى الدخل حد تخفيض يتم ألمانيا، داخل

 (.يورو

 

 شهًرا 33 عن تزيد لفترة خاصة مهارات يتطلب عمالً  يباشر والذي األوروبي باالتحاد الخاصة الزرقاء البطاقة حامل بإمكان

 دائمة إقامة إذن على الحصول الفترة، هذه خالل مماثلة خدمات أو التقاعد تأمين في( اإللزامية) االشتراكات إثبات واستطاع
. شهًرا 21 بعد الدائمة اإلقامة إذن إصدار يتم ،B 1 وهو المطلوب اللغوية المعرفة مستوى من التحقق وعند. محددة غير

 .www.europaeischer-referenzrahmen.de الموقع على متوفرة معلومات فهناك اللغوية، المعرفة لتصنيف بالنسبة

 

http://www.bamf.de/
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 االتحاد بطاقة يحمل الذي للزوج ويحق .األلمانية باللغة اإللمام بشهادة المهاجرين أو مرافقين لديهم الذين األزواج مطالبة تتم لن
 .العمل فرصة على الحصول الزرقاء األوروبي

 

 الدائمة اإلقامة إذن

 حق لحامل هذه اإلقامة العمل في ألمانيا.ي. المدة محدد غير الدائمة اإلقامة نإذ

 

 ومن. األخرى الشروط استيفاء وكذلك سنوات خمس منذ صادر إقامة إذن وجود عادة يتعين دائمة، إقامة إذن على وللحصول
 معرفة وامتالك بنفسه سرتهأ أفراد ومعيشة معيشته سبل تأمين المثال سبيل على عليه يتعين الدائمة، اإلقامة إذن طلب يود

 المثال سبيل على زمنية، شروط دون دائمة إقامة إذن إصدار يتم وربما. جنائية سوابق أي وجود وعدم األلمانية باللغة كافية
 .خاصة مهارات لديهم الذين للمهاجرين

 

 األوروبي االتحاد في األجل طويلة اإلقامة إذن

 .عمل فرصة على الحصول يتيح المدة محدد غير ةإقام تصريح هو األجل طويلة اإلقامة إذن

 

 إذن على الحصول تتيح التي األخرى األذونات وبخالف. الدائمة اإلقامة إذن شروط على كبيرة بصورة إصداره شروط تعتمد
 إصدار في قالح لديك يكون حيث األوروبي االتحاد داخل التنقل يتيح أيًضا فإنه األوروبي، االتحاد في األجل طويلة باإلقامة
 أال المحتمل من أنه كما. واحد لشخص الوقت نفس في اإلقامة تصريحي كال إصدار إلغاء يتم. المدة محدد غير إقامة تصريح

 المثال سبيل على ألمانيا، في خاص قانوني وضع لديهم الذين للمهاجرين بالنسبة األجل طويلة باإلقامة إذن على الحصول يتم
 .الالجئين صفة منحهم يتم الذين أولئك

 

 عدة خالل من األوروبي االتحاد في األجل طويلة اإلقامة وإذن الدائمة اإلقامة إلذن والمطلوبة الكافية األلمانية باللغة المعرفة إثبات يمكن
  األلمانية واللغة االندماج دورات في الناجحة المشاركة منها أمور

 

 شؤون دائرة إلى التوجه يمكن لديك، الذي والعمل اإلقامة إذن أو عليك ييسر الذي اإلقامة تصريح من التأكد عدم حالة وفي
 :األجانب

 

 األجانب شؤون دائرة

 المواطنين خدمات - هايدينهايم بلدية مجلس

 "شتراسى جرابن" شارع 15

 هايدينهايم 89522

 3320-327 07321  هاتف

 

 

 :االستشارات والدعم

 

 :الهجرة استشارات

 فيرتمبرج شرق كاريتاس

 "شتراسى بيتل كورت" شارع 8

 هايدينهايم 89518

 66-3590 07321  هاتف

 

 

 "AWO Kreisverband Heidenheim" العمال برعاية المعنية المسجلة الجمعية

 "شتراسى تال" شارع 90

 هايدينهايم 89518

 07321 983624 هاتف
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 واالندماج اللغة دورات

 أو يتعين المنطلق، هذا ومن. اآلخرين مع التواصل على قدرةال هو منزلك في وكأنك تشعر لكي الضروري الشرط
 .األلمانية اللغة وتعلم االندماج دورات في المشاركة المهاجرين لجميع يمكن

 

 للبالغين اللغوية الدورات
ا على تتعرف من خالله ودورة توجيهيةتتناول الموضوعات الهامة في الحياة اليومية  دورة لغويةمن  دورة االندماجتتكون 

 .التاريخ والثقافة ونظام القيم في المجتمع األلماني

 

يمكن الحصول على معلومات مفيدة عبر الصفحة الرئيسية للدائرة االتحادية للهجرة وشؤون الالجئين 

(node.html-www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen ويمكنك في هذا الموقع الحصول .)

 ندماج.على معلومات تفصيلية حول دورة اال

يمكن للمشاركين الذين يحصلون  .يورو للمحاضرة الواحدة 1,20قدرها  رسوم مخفضة، يتم فرض بالنسبة لدورة االندماج

 .طلب اإلعفاء من الرسوم IIعلى إعانة البطالة 

 

ة تتعلق بالعمل التي تحصل خاللها على معرفة لغوي" األلمانية للعمل"وهناك مزيد من الدعم حيث يتم تقديم الدورة اللغوية 

 إتمام هو لذلك الضروري والشرط .وكذلك على لمحة أولية عن سوق العمل من خالل تدريبات عملية تمتد لعدة أسابيع
 .بنجاح االندماج دورة

 .بالمجانتجدر اإلشارة، إلى أنه يتم تقديم هذه الدورة 

 : التالي الموقع زيارة يمكن االندماج، دورة حول معلومات على للحصول

heidenheim.de-www.vhs 

  .التي عادة ما يتعين سداد تكلفتها دورات تعلم اللغة والدورات اللغوية المكثفةكما يوجد عديد من 

 كما يمكن العثور على اإلنترنت على دورات للتعليم الذاتي التي تكون مجانية نسبيًا وذلك على كثير من المواقع منها

www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055 

 

 الدعم اللغوي لألطفال والشباب
  .على وسائل للتطوير اللغوي في جميع رياض األطفال داخل مدينة هايدينهام سنوات 6إلى  3األطفال من سن يحصل 

 

  .االلتحاق بفصول اإلعداد األطفال والشباب في سن الدراسة يتعين على

 هايدينهام في السكن
 

 سكن عن البحث

بفضل الموقع المحوري لهايدينهايم بالنسبة للعمل والتسوق وكذلك البيئة الطبيعية الخالبة التي  جودة السكن أمر ال جدال فيه

 الوصول يمكن كما .دقيقة 30فشتوتون في خالل " أولم"ويمكن الوصول إلى  .تتمتع بها مع وجود أسباب الراحة والترفيه
 .دقيقة 90 غضون في" ميونيخ"و" شتوتجارت إلى

 

أو منزل في هايدينهايم، فهناك عديد من االحتماالت المطروحة حيث يمكن العثور على العقارات  عند البحث عن شقة

 .ستئجارهااالمناسبة التي يمكن شراؤها أو 

 

 الصحف عبر البحث
 Heidenheimer"و" Heidenheimer Zeitung"صحيفة  -تنشر كال الصحيفتين اليوميتين في هايدينهايم 

Neue Presse "- يوم األربعاء والسبت ير أو الشراء وذلكعروض التأج.  

( السبت يوم تصدر" )Wochenzeitung"كما يمكن العثور على اإلعالنات في الصحيفتين األسبوعيتين المجانيتين 

 (.األربعاء يوم: تصدر" )Neue Woche" وكذلك
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ر االتصال التالية الخطوة في يتعين إعجابك، نال منزل أو شقة على العثور حالة وفي  يتم عادة. البائع أو بالمؤج ِّ
 توجد وأحيانًا،. مباشرة االتصال يمكن وبالتالي، اإلعالن داخل اإللكتروني البريد عناوين أو الهواتف أرقام وضع
 خطابًا إليها ترسل التي الصحيفة عبر التواصل يتم ذلك، بعد(. رمزية حروف أو رمزية أرقام) اإلعالن في رموز
 .المناسب الرمز رقم فيه تذكر

 

 البحث عبر اإلنترنت
 عقارات، تأجير لمكتب تابعًا اإلنترنت عبر اإلعالن كان وإذا. اإلنترنت عبر السكن إعالنات من عديد نشر يتم

 السكن ومعاينة واالستفسارات المواعيد تحديد يتم أن يجب. اإليجار عقد إبرام عند الدفع مستحقة عمولة هناك سيكون
 .بالمجان

 

 ريق سمسار العقاراتالبحث عن ط
 هناك ستكون الشراء، أو اإليجار عقد إبرام عند. العقارات سمسار طريق عن منزل أو شقة عن البحث أيًضا يمكن
 القيمة ضريبة إلى باإلضافة شهرين إيجار األحوال أغلب في يتضمن ذلك فإن لإليجار، وبالنسبة. مستحقة رسوم

 يمكن يورو، 500 الثابت الشهري إيجاره قيمة تبلغ سكني عقار ارإيج عقد إبرام عند: مثال%(. 19) المضافة

 ثالثة من األحوال أغلب في العمولة ستتراوح عقار، شراء عند. يورو 1190 إلى يصل بمبلغ مطالبتك للسمسار

 .المضافة القيمة ضريبة إلى باإلضافة الشراء سعر من بالمائة ستة إلى

 .اإلنترنت عبر أو المختلفة النشاطات دليل خالل من المتخصصين راتالعقا سماسرة عناوين على الحصول يمكن

 

 (شركة مساهمة) Immovationو Vonoviaالبحث من خالل شركة 
 لدى لإليجار والتي الخاصة الملكية ذات والشقق الخاص بالسكن المتعلقة األمور حول معلومات على الحصول يمكن

 في المساكن من كبير عدد إدارة عن المسؤولتين( مساهمة شركة) Immovationو Vonovia اإلسكان شركتي

 www.vonovia.de, www.immovation-ag.de: هايدينهايم

 

 اإليجار عقد

 وإلى إليك بالنسبة قانونية بصورة ملزم فهو وكذلك اإليجار بشروط المتعلقة التفاصيل جميع اإليجار عقد يحدد
ر  بصفة يلي ما معرفة يتعين. عليه التوقيع قبل بالكامل وقراءته كتابيًا يجاراإل عقد إبرام دائًما يتعين ولذا،. المؤج ِّ
 :خاصة

 

 اإليجار مبلغ. 1

 التشغيل تكاليف/الجانبية التكاليف مبلغ. 2

 التأمين مبلغ. 3

 

 : الضرورة عند يلي ما وكذلك

 (السمسار عمولة: العقارات سمسار عبر الوساطة عند)

 (منتظمة بصورة تهزياد تتم إيجار) المحتمل التدريجي اإليجار -

 (زمنية بفترة محدد غير أم محدد) اإليجار عقد مدة -

 بالصيانة المتعلقة االلتزامات -

 

 

 اإليجار مبلغ: 1 لرقم بالنسبة

 منظر على مطل الوسط، في) الموقع حسب المبلغ تحديد يتم. اإليجار أسعار توضح مرآة هايدينهايم في توجد ال
( الطاقة كفاءة شهادة التدفئة، عازل النافذة، التدفئة، المرحاض،) الصيانة وحالة( المطبخ األثاث،) توالتجهيزا( رائع

.بالسكن الخاصة
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 تكاليف التشغيل/التكاليف الجانبية: 2بالنسبة لرقم 
 رسومو والتدفئة المياه تشغيل تكاليف سداد يتعين ،"(الثابت اإليجار" بـ المسمى) اإليجار سعر إلى اإلضافةب

 السنة، نهاية وفي مقدمة كدفعة مقدًما الجانبية للتكاليف محدد مبلغ سداد شهريًا يتم وعادة،. الصحي الصرف
 أموال دفع أو األموال بعض استرداد بموجبها يتم - الفعلي االستخدام مراعاة مع - حساب فاتورة على ستحصل
وفي هذا . الكهرباء توفر التي الشركة مقر في ةمباشر بصورة عقد إبرام يتم الكهرباء، على وللحصول. أخرى

-https://www.stadtwerke :الصدد، توفر المرافق العامة في هايدينهايم خدمة االستشارات

heidenheim.de/info-service/kundencentrum.html. 

ر يجوز الصحي، والصرف والتدفئة بالمياه الخاصة التشغيل مصاريف بجانب  مثل رى،أخ رسوم فرض للمؤج ِّ
 المستأجر؛ على الداخلية، واإلضاءة والتأمينات البيت أعمال على والقائم والمصعد المحلية العقارية الضريبة رسوم

ر يجوز التي الرسوم من وللتحقق. اإليجار عقد في ذلك ذكر يجب لذا  بإلقاء يُوصى المستأجر، على فرضها للمؤج ِّ
-Stiftung Warentest" : :"www.test.de/Betriebskostenabrechnung" مؤسسة صفحة على نظرة

So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0 

 

 التأمين: 3بالنسبة لرقم 
ر المستأجر يقدمه ضمان بمثابة وهو". التأمين" بـ يسمى ما سداد اإليجار عقد إبرام عند يتعين ألمانيا، في  للمؤج ِّ

ر وينبغي. المحتملة التلفيات أو اإليجار في التأخير بخصوص  حسابات خالل من هذا اإليجار تأمين استثمار للمؤج ِّ
ة ر على يتعين مستحقة، فواتير أو السكن في تلفيات وجود وعدم اإليجار إنهاء وعند. للفوائد ُمدر   تأمين صرف المؤج ِّ

  .للمستأجر الفوائد إيرادات فيه بما اإليجار

 

 سداد ويجوز. اإليجار عقد في ذلك ذكر ويجب( الثابت إليجارا) شهور ثالثة إيجار اإليجار تأمين يتخطى أال يجب
 . التالية الشهور في األقساط باقي سداد ويتم اإليجار بداية عند األول القسط سداد ويجب. أقساط ثالثة على التأمين

 
 محضر التسليم

 عند السكن حالة على المحافظة يستلزم وهذا". التسليم محضر" بـ يسمى ما اإليجار عقد بخالف أحيانًا ويوجد
. البيانات صحة من الحال في والتحقق بالكامل عليه االطالع يتعين المحضر، هذا مثل على التوقيع وقبل. تسلميه

 .عنها مسؤوالً  يجعلك أن الحقًا للمؤجر يمكن المحضر، في ذكرها يتم لم التي للتلفيات وبالنسبة

 

 القمامة من التخلص

في حالة عدم التسجيل من خالل المؤجر، يتعين عليك . المقاطعة طريق عن القمامة من صالتخل قواعد وضع غالبًا يتم

-www.abfallwirtschaft): التسجيل في شركة إدارة المخلفات في هايدينهايم سريعًا من خالل الموقع

heidenheim.de .)نصح مكتب في التسجيل عند" الالزمة األدوات"و المعلومات من مزيد على الحصول يمكن 

 .شخصية بصورة القمامة من التخلص ويُحظر.  المواطنين

 

وفي هايدينهايم، يوجد . ألمانيا في اتباعه يتم ما وهذا القمامة فصل يتم القمامة، من كبيرة كميات وجود لتجنب

 وكذلك صندوق بني مخصص للتخلص( يتم تسلميه من خالل إدارة النفايات)صندوق أزرق مخصص لألرواق والكارتون 

يتم وضع المواد األخرى التي يمكن إعادة تدويرها مثل علب  (.مثل بقايا الفاكهة والخضروات)من النفايات العضوية 

ويتم وضع  .األصفر لكيسابالمشروبات والعبوات المصنعة من األلومنيوم والعبوات البالستيكية داخل الكارتون الخاصة 

 أو الدهانات مثل) الخاصة النفايات تسليم يتعين كما .نحاء المدينةالزجاج في حاويات الزجاج الموزعة على جميع أ
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول مواعيد رفع القمامة وفصل القمامة . التدوير إعادة مراكز إلى( األدوية

 www.abfallwirtschaft-heidenheim.de الموقع على وكذلك عند التسجيل لدى مكتب نصح المواطنين

 (مختلفة بلغات)

 

 للسكن األساسية القواعد

 يوجد كما. 6 الساعة حتى 22 الساعة من النوم وقت على الحفاظ شأنها من رسمية راحة فترات ألمانيا في توجد

 .اإليجار عقد في ذكره يتم منزلي نظام
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 األطباء/الصحة
 

 لألطفال الوقائي الطبي الفحص

هذه . الصحي التأمين طريق عن تكلفتها سداد يتم طبيًا فحًصا شرع أحد إجراء في الحق ألمانيا في طفل لكل

فورتمبيرج وهي تخدم الرعاية الصحية والكشف المبكر عن األمراض التي -في بادن إلزامية، J1إلى  U1الفحوصات، من 

 الطفل نمو كان اإذ مما يتحقق الطبيب أن يعني وهذا .تهدد النمو البدني والذهني والعاطفي واالجتماعي الطبيعي للطفل
 .عمره يناسب

 

 . U فحوصات جميع على سريعة نظرة على العثور يمكنك التالي، الجدول وفي

 

 التكاليف الطفل عمر  إلزامي فحص

U1 -  للمولودين األولي الفحص) مباشرة الوالدة بعد 
 (الجدد

 التأمين خالل من التكاليف سداد تمي
 الصحي

U2 3 – 10 التأمين خالل من التكاليف سداد يتم عالرضي والدة بعد أيام 
 الصحي

U3 4 – 6 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم أسابيع 
 الصحي

U4 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم أشهر 4 – 3 خالل 
 الصحي

U5 6 – 7 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم أشهر 
 الصحي

U6 10 – 12 التأمين لخال من التكاليف سداد اتم شهًرا 
 الصحي

U7 21 – -24 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم شهًرا 
 الصحي

U7a 34 – 36 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم شهًرا 
 الصحي

U8 46 – 48 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم شهًرا 
 الصحي

U9 60 – 64 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم شهًرا 
 الصحي

J1 12 – 14 التأمين خالل من التكاليف سداد اتم سنة 
 الصحي

   

  الطفل عمر  بها الموصى الفحوصات

U10  7 – 8 سنوات 

U11 9 – 10 التكاليف الصحي التأمين يتحمل من سنوات 

J2 16 – 17 التكاليف الصحي التأمين يتحمل من سنة 

 

 هايدينهايم في الطبيبات/األطباء

 الموقع على التخصصات مختلف من باءأط على العثور يمكن  
www.gelbeseiten.de/aerzte/heidenheim  أو

http://www.dasoertliche.de/Themen/Aerzte/Heidenheim-an-der-Brenz.html 
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 واألسرة األطفال
 

 الطفولة من المبكرة المراحل في التربية

 الدعم هذا يعمل. الطفل نمو إلى بالنسبة خريناآل األطفال مع الطفل تواصل أهمية مدى الدراسات جميع توضح
 بصورة الصغار لدى اللغوية المهارات تقوية على الطفولة من المبكرة المراحل في الرعاية مؤسسات داخل المقدم
 قبل ما المقدمة الرعاية فإن وبالتالي،. بشدة البعض ببعضهما التعليم في والنجاح اللغة من كل ويرتبط. خاصة
 .الدراسي النمو لنجاح جيدة خطوة أول هي الرعاية مؤسسات إحدى لدخا الدراسة

 

 مؤسسات توجد بينها، ومن .تابعة للمدينة وغير تابعة للمدينة (Kita)مؤسسة معنية برعاية األطفال  36 وإجماالً، يوجد

 مثل محددة اطقمن في خدماتها تقدم التي أطفال رياض المثال سبيل على) مختلفة تربوية توجهات ذات رعاية
 التي المؤسسات وكذلك اليوم طوال الرعاية تقدم التي والمؤسسات( ومونتيسوري فالدورف أطفال ورياض الغابات
 األطفال رعاية بمؤسسة المتعلقة العروض من كبيرة مجموعة توجد أنه بالذكر، جدير. متعددة إقليمية مناطق تشمل
 ".Kindertagespflege Landkreis Heidenheim" هايدينهايم في المسجلة الجمعية تقدمها التي

 

 

 :األنواع التالية من الرعايةفي هذا الصدد، نحن نفرق بين 

 

لمدة و الضحى وقت في دائًما متاحة وتكون المدرسة دخول حتى سنوات 3 سن من لألطفال :للمراقبة تخضع مجموعة .0

 بعد الظهيرة أخرتين على األقل ساعتين

 

 يوميًا/ساعات 6 بمعدل متواصلة رعايةسنوات حتى دخول المدرسة،  3ألطفال من سن ل :أوقات العمل الممتدة .1

 

 وجود مع ساعات 7 عن تزيد متواصلة رعاية المدرسة، دخول حتى سنوات 3 سن من لألطفال :اليوم طوال الرعاية .3

  غداء
 

 أنواع/خيارات ودوج الممكن من عادة، المدرسة دخول حتى سنتين سن من لألطفال :مختلفة بأعمار أطفال .2
 (3-1 النقطة انظر) مختلفة عمل أوقات/رعاية

 

 النقطة انظر) مختلفة عمل أوقات/رعاية أنواع/خيارات وجود الممكن من سنوات، 3 سن من لألطفال :الحضانة داخل .5

1-3) 

 

 سواء مدرب رعاية فريق طريق عن رعايتهم تتم الذين سنة 14 - 0 سن من لألطفال :األطفال رعاية مؤسسة في .6

 .صغيرة مجموعات في أو المنزل داخل

 

المخصصة للُصم وروضة  روضة األطفال ذوي االحتياجات الخاصةتجدر اإلشارة إلى وجود مؤسسات أخرى مثل 

 .أو جسديًا/األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المخصصة لألطفال المعاقين ذهنيًا و
 .الدخل محدودة لألسر دعم طلب يمكن أنه غير منالث مدفوعة الدراسة قبل ما لألطفال المقدمة الرعاية

 (.www.heidenheim.de/kitaanmeldung) الموقع على لطفلك اإلنترنت عبر المسبق التسجيل يمكن
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 "هايدينهايم في الموجود النموذج" وفق اللغوي الدعم

 في األطفال رعاية سساتمؤ تلعب ولذا،. االجتماعية الحياة أسس لوضع الطريق وتمهد التعلم مفتاح هي اللغة
 الدعم بجانب الشأن هذا في رئيسيًا دوًرا المدارس وكذلك للمدينة تابعة وجهات كنسية جهات ترعاها التي هايدينهايم
 الدعم وسائل" هايدينهايم في الموجود النموذج" بـ الخاص الشامل اللغوي الدعم يوفر. األسرة داخل اللغوي والتطوير
 والبحث والغناء واللعب والتلوين الرقص: الحواس بجميع التعلم. المعنيين األطفال جميع ونمو سن تناسب التي اللغوي

 طفل لكل اللغوي المستوى أساس على ومحددة هادفة بصورة ذلك يتم حيث واليد والقلب والرأس بالعين والترتيب
 .حدة على

 يد على المطلوب اللغوي الدعم من بمراحل" هايدينهايم في الموجود النموذج" في األطفال يمر ذلك، عن فضالً 
 الدعم هذا تقديم ويتم. األساسية التعليم مرحلة وطوال األطفال روضة دخول منذ وذلك ومدربة متخصصة كوادر
 الدعم على القائمين ويراعي. صغيرة مجموعات داخل فردية بصورة أو كبيرة مجموعات داخل جماعية بصورة
 للمدارس وذلك( HSL تعليمات) المدرسة خارج والتعلم واللغة المنزلية الواجبات في المساعدة تعليمات اللغوي

 (. SPATZ تعليمات) إضافية احتياجات لديهم الذين األطفال رعاية مؤسسات جميع في المقدم اللغوي والدعم

 

 

 :المختلفة األطفال رياض حول معلومات

 هايدينهايم مدينة

 والرياضة والتعليم األسرة قسم

 5300 327 07321 : هاتف

www.heidenheim.de > Leben > Kinder und Familie 

 

  اآلباء
 .الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي مذكورة سواء في التعليم في مراحلللمؤسسات ال اآلباء هم أهم شريكمما ال شك فيه أن 

 .الوالدين جانب من والمشاركة التعاون دون األمر يستقيم وال

 

 اآلباء من ويُنتظر

  أن يأتوا إلى األنشطة التي تنظمها المدرسة والمشاركة في لقاءات اآلباء أو اللقاءات الخاصة بموضوعات محددة على سبيل

 المثال،

 ،وكذلك االشتراك في االحتفاالت والمهرجانات التي تنظمها المدرسة 

 سؤولي الرعاية والمعلمينوفضالً عن ذلك، االستفسار من تلقاء أنفسهم عن مستوى تطور أطفالهم لدى م . 

 ممثلي مؤسسة كل لدى سيكون وبالتالي اآلباء ممثلي األطفال رعاية مجموعات من ومجموعة فصل كل يختار
 .إليهم واالهتمامات والمقترحات االستفسارات تقديم يتم بالكامل اآلباء
 إلى الوصول ويمكن. بأطفالكم الخاصة عنيةالم األطفال روضة أو المدرسة في اآلباء ممثلي حول تفاصيل على الحصول يمكن
 .http://www.geb-kiga-hdh.de الموقع على هايدينهايم في األطفال رياض داخل بالكامل اآلباء مجلس

 

-بادن في اإلقليمي اآلباء ومجلس. المعنية المدرسة خالل من الحكومية المدارس في بالكامل اآلباء مجلس مع التواصل يمكن

 في اآلباء بمصالح يتعلق فيما الثقافة وزارة مع تتم التي االستشارات بخصوص اآلباء تمثل التي الرسمية لهيئةا هو فورتمبيرج
 www.leb-bw.de الموقع على المعلومات من مزيد هناك. لمقاطعةا
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 والدراسة والتعليم المدرسة
 

 المدرسي النظام

  .(تعليم إجباري)سنة  18سنوات حتى  6سن يلتحق جميع األطفال في ألمانيا بالمدارس من 

 سنوات 4 من المكون األساسي التعليم يعقب فورتمبيرج،-بادن في .من والية إلى أخرى النظام المدرسييختلف 

 المدرسة أو المتخصصة الثانوية المدرسة) سنوات 6 من المكونة األولى الثانوية المرحلة إما( االبتدائية المدرسة)

 المدرسة أو الثانوية المدرسة) سنوات 9 أو 8 من المكونة الثانية الثانوية المرحلة أو( المختلطة المدرسة أو التكميلية

 (.سنوات 3 لمدة مهنية ثانوية مدرسة إلى باإلضافة المتخصصة الثانوية

 

 
 

 

tweT gmwztwTrebÜ 

lewZ الهدف 

getmeZwebÜ التدريب 

IweebwaztTe.w S (5aewz D-6 eahzw) المدة الم( رحلة الثانوية األولىD-6 )سنوات 

gmtlhZett المؤهل الدراسي 

ewaZtlheZwamtlhZett  امةتخصص فامثميوا فامةدرس 

taeaTtlheZwamtlhZett المدرسة األساسية 

ewzezwaZtlheZw  امتكةالا فامةدرس 

ewaZtlheZw  امةتخصص فامثميوا فامةدرس 

ewbwebtlha.TttlheZw  تلط امةخفامةدرس 

rewzelhzeÜw ezebwtlheZw (ezebaztTe.w)  امت فةدتهمفلربعفسيواتف)امةرحل ففاالبتدائا فامةدرس
 األسمسا (

ewbwebtlha.TttlheZw  امةختلط فامةدرس 
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eubbateeb  امثميوا فامةدرس 

mwze.Zelhwt eubbateeb  امثميوا فامةهيا فامةدرس 

ealhhllhtlheZzwe.w بمألكمداةامتفاس ملدرفامتأهالفشهمدة 

gmeTez الثانوية العامة 

gmtlhZett المؤهل الدراسي 

IweebwaztTe.w SS )5aewz I-9 eahzw)  المدة( المرحلة الثانوية الثانيةI-9 )سنوات 

lewZ الهدف 

ITeweeb الدراسة 

 

 

 

 كل انتهاء بعد. المناسب داءاأل توفر عند المختلفة المدارس أنواع بين التنقل يمكن بحيث مصمم المدرسي والنظام
 الثانوية بالمرحلة الملتحقين التالميذ أن يعني وهذا. الدراسة بشأن التواصل من مزيد هناك يكون دراسية، مرحلة
 .الحقًا والدراسة الثانوية الدراسة إتمام امتحان إجراء مرحلية خطوات اتخاذ خالل من بإمكانهم األولى

 

 بإمكانك(. إجباري تعليم) بالمدرسة االلتحاق خاصة تعليمية احتياجات لديهم الذين أو اقةاإلع ذوي لألطفال أليًضا ويحق
 لمزيد. األطفال احتياجات تلبي التي الخاصة االحتياجات ذوي مدارس أو( العادية المدارس) أعاله المذكورة بالمدارس االلتحاق

 . الشأن هذا في الرسمية المدارس إدارة بدائرة االتصال يمكنك التنسيق، من

 poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de: اإللكتروني البريد عنوان

 الدراسة وقت خالل األطفال رعاية
 

 الرعاية هذه مثل مدرسة كل تقدم ال ذلك، ومع. أساسية بصورة المدارس أنواع جميع في اليوم طوال الرعاية تتوفر
 .لتالميذها

 

 ألطفال يمكن العرض، هذا خالل ومن .إضافية رعاية تقدم يالت االبتدائية بالمدرسة الخاص العرض يوجد كما
 .أقصى بحد 14:00 الساعة حتى صباًحا 07:00 الساعة من المشاركة االبتدائية المدرسة

 

حيث يتعلمون اللغة  بفصول اإلعداديتعين على التالميذ القادمين إلى ألمانيا وغير قادرين على التحدث باأللمانية االلتحاق 

 .بصورة مكثفة األلمانية

 خالل من المعلومات من مزيد على الحصول يمكن

 شولزل فيرنر

 للمدرسة اإلداري المدير

 2577211 07321  هاتف

 werkgymnasium@t-online.deالبريد اإللكتروني: 

 سنة ويرغبون في بدء برامج تدريبية، 18لكنهم أقل من  بالنسبة للشباب الذين حصلوا في بلدهم على مؤهل دراسي

 الموقع على معلومات على الحصول يمكن .سيلتحقون عادة بفصول اإلعداد المهنية بالمدرسة المهنية
https://www.anerkennung-in-deutschland.de  

 

 الخاصة المدارس - الحكومية المدارس

 توجد كما. بالمجان المدارس بهذه االلتحاق ويتم. الحكومية بالمدارس ألمانيا في األطفال من األكبر النسبة تلتحق
 . دراسية رسوم تفرض التي الخاصة المدارس

 

 

 : الموقع زيارة يمكن هايدينهايم، في المدرسي النظام حول تفصيلية معلومات على وللحصول

www.heidenheim.de > Bildung > Schulen 

 5110 327 07321 : هاتف
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 bildung.sport@heidenheim.de: اإللكتروني البريد

 

 

 ألمانيا في لتدريبا نظام

 

فيما يتعلق بالوظائف التي تتطلب تدريبًا، يُشترط الحصول على المرحلة الثانوية األولى يتم إجراء معظم التدريبات داخل ما 

يُسمى بـ "نظام التدريب المزدوج". وهذا يعني أن يتقدم المدرب إلى إحدى المؤسسات للحصول على مكان في التدريب. 

جزء األكبر من التأهيل للمهن يتم داخل المؤسسة والجزء األصغر داخل المدرسة المهنية. وبانتهاء فترة جدير بالذكر أن ال

( أو أمام غرفة www.ihk.deالتدريب، يؤدي المتدرب حسب مهنته امتحانًا إما أمام الغرفة التجارية والصناعية )انظر: 

 ة من التدريبات المدرسية )خاصة في المجال الصحي(.(. فضالً عن ذلك، توجد مجموعwww.hk.deالصناعة الحرفية )

 

 ألمانيا في الدراسة

والمقصود . الجامعي المستوى ذات باألكاديميات االلتحاق مؤهالت لديه تكون أن ألمانيا في الدراسة يريد لمن ينبغي

التي يمكن الحصول عليها من خالل امتحان يتم في نهاية  شهادة التأهيل للدراسة باألكاديمياتأو  الثانوية العامةبذلك 

 .المرحلة الثانوية الثانية
 

 والتطبيق الدراسة بين تجمع التي األكاديميات أو الجامعات في الدراسة يمكن العامة، الثانوية على الحصول وبفضل
 .التطبيقية العلوم أكاديميات أو( المزدوج النظام) العملي

 

 .الجامعات باستثناء األكاديميات جميع في الدراسة بالجامعات للدراسة هيلالتأ شهادة وتتيح

 

يمكن الحصول على معلومات تتعلق بالوسيلة المطلوبة لاللتحاق بالدراسة وكيفية التقدم للحصول على مكان دراسي 

قع األخرى. كما أو الموا http://www.studis-online.deوالتخصصات التي يتم تقديمها، وذلك من خالل الموقع 

 تقدم األكاديميات استشارات فردية للطالب الجدد.

 

جدير بالذكر أن هناك المكتب الدولي في الجامعات واألكاديميات وهو مخصص للمهتمين بالدراسة من خارج البالد. 

وروبي: )انظر اإلطار المرجعي لالتحاد األ C1والشرط الضروري هو اجتياز اختبار اللغة األلمانية بالمستوى 

https://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr). 

 

 فورتمبيرج )-يوجد في هايدينهايم األكاديميات التي تجمع بين الدراسة والتطبيق الخاصة ببادن

http://dhbw-heidenheim.de.)



16 

 

 

 والحياة المهنية العمل
 

 العمل تصريح

 

 ألوروبيا االتحاد مواطنو
(. العمالة انتقال حرية) قيود دون ألمانيا في العمل سوق دخول األوروبي االتحاد في األعضاء الدول لمواطني يمكن

 في عمل تصريح وجود يتعين. كرواتيا وهي األوروبي االتحاد في العضو الجديدة الدولة مواطني ذلك من ويُستثنى
 هذا على الحصول بعد عملك مباشرة في وستبدأ. 2015 يوليو حتى العمل سوق إلى للدخول األوروبي االتحاد

 .التصريح

 

 وينتهي. قصيرة بفترة العمل عقد تحديد تم إذا إال عام لمدة األوروبي االتحاد في العمل تصريح على الحصول يتم
 .بسببه التصريح إصدار تم الذي العمل عقد انتهاء مع

 

 حاالت خاصة
 االتحاد مع خاصة اتفاقيات لديها التي األخرى األوروبية الدول مواطني على اأيضً  العمالة انتقال حرية تسري

 .وليشتنشتاين وآيسلندا النرويج مواطني ذلك ويتضمن. األوروبي

 

 مواطنون غير تابعين لالتحاد األوروبي 
 دائرة دروتص عمل تصريح على للحصول إقامة إذن إلى بحاجة األوروبي االتحاد في األعضاء غير الدول أعضاء
 حسب العمل تصريح إصدار ويتم. وظيفة على الحصول على الموافقة العمل وكالة مع بالتنسيق األجانب شؤون
 .الحاالت هذه من التحقق مع العمل سوق ونمو وضع

 

 الخارجية المهنية والمؤهالت العلمية لدرجاتاب العترافا

 من يعادلها بما لديك التي المهنية والمؤهالت يةالعلم الدرجات إثبات في الحق لك فإن جنسيتك، عن النظر وبغض
 (.االعتمادات قانون) ألمانيا في والمؤهالت الدرجات

 

 المنظمة وغير المنظمة المهن
إجراء عملية  الضروري من، فإنه بالمهن المنظمةفيما يتعلق . المنظمة وغير المنظمة المهن بين ألمانيا في التمييز يتم

 المجال في والمهن( والممرضون األطباء) الصحي المجال في التي المهن المهن، ههذ تحت وتندرج .العترافا
 (.ذلك إلى وما الرعاية ومسؤولي المعلمون) والتربوي االجتماعي

 (www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen) 

 .www.anerkennung-in-deutschland.de الموقع على تفصيلية معلومات على الحصول يمكن

لدرجات العلمية على استيعاب صاحب العمل الذي يحمل الجنسية األلمانية با العترافا، يساعد غير المنظمةللمهن بالنسبة 

 .على فهم المؤهالت المهنية التي لديك

  الموقع إلى الرجوع يمكن المنظمة، غير المهن اعترافب تختص التي الجهة لمعرفة
www.anerkennung-in-deutschland.de. 

 

 لميةالدرجات الع
 ZAB  األجنبي التعليم مركز من ذلك طلب يتم المهنية، الحياة دخول بخصوص العلمية الدرجات لتقييم

www.kmk.org/zab.html .يجب التي بالمستندات المتعلقة الدقيقة المعلومات على ستحصل المركز، هذا وفي 

 الموقع باستخدام يُنصح ييم،التق هذا على رسوم لوجود نظًرا. العلمية درجاتك تقييم عند تقديمها
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http://anabin.kmk.org في أكاديمية كدراسة بلدك في باألكاديمية راستكبد العترافا سيتم إذا مما للتحقق 

 .فقط امتحان هناك سيكون ذلك، وبعد. ال أم ألمانيا

 

 

 األوروبي االتحاد لمواطني الممنوحة الميزات

ديك مع الدرجات العلمية في ألمانيا في جميع المجاالت، لديك اإلمكانية من وفي حالة عدم تطابق المؤهالت المهنية التي ل

 .تعويض المؤهالت الناقصة" إجراءات المواءمة"خالل ما يطلق عليه 

 

 

 العمل وفرص التدريب عن البحث خالل الدعم

 يبحث لمن يمكن .العمل ومكتب العمل ومن أهم جهات االتصال المختصة بالبحث عن التدريب وفرص العمل هي وكالة
 الجهة ستكون المطلوبة، الشروط وحسب. لالستشارات موعد وتحديد هناك التسجيل عمل وفرصة تدريب عن

 .الميعاد تحديد عند ذلك ويتضح. العمل مكتب أو العمل وكالة إما المختصة

 

 هايدينهايم فرع -( العمل مكتب) العمل وكالة

 "شتراسى بلوكى" شارع 30

 برنز دير آن هايدينهايم 89522

 0800 4555500: هاتف

 Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.deبريد إلكتروني: 

 

 هايدينهايم في اإلقليمي العمل مكتب

 "شتراسى هويس تيودور" شارع 1

 هايدينهايم 89518

 07321 453-0: هاتف

 Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.deبريد إلكتروني: 

 

 فرص عن اإلعالن يتم. ألمانيا في عمل وفرصة تدريب عن البحث عند الشخصية المبادرات من عديد وجود ويُتوقع
 العمل فرص عن اإلنترنت صفحات خالل من الشركات تعلن كما. نتاإلنتر مواقع وعلى الصحف في العمل

 (.المهنية والحياة الوظائف: الرئيسية الكلمات) والتدريب

 

 المهني التخصص دراسة

 على الحصول المهن من لعديد الضرورية األمور ومن. ألمانيا في عنهما غنى ال المهني والتدريب التخصص دراسة
 التأهيل إجراءات خالل من أو الشركات داخل أمكن، إن ذلك، إجراء يمكن. دريبالت بعد المؤهالت من مزيد

 :االتصال جهتا. التخصص ودراسة

 

 صاحب العمل 

 وكالة العمل 

  مؤسسات دراسة التخصص(www.heidenheim.de >Bildung) 

 

 

 الوظيفي واالستقالل جديدة مشروعات تأسيس

 عليه يتعين مستقالً، نفسه يجعل أن يريد ومن. األلماني المجتمع اخلد هاًما دوًرا المستقلون األعمال أصحاب يلعب
 .الكافية المالية المصادر وامتالك جيدًا لذلك االستعداد

 

mailto:Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
mailto:Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de
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 االستشارات مكاتب
 

 فرتمبرج شرق في والتجارية الصناعية الغرفة

 "شتراسى إرهارد لودفيج" شارع 1

D-89520 هايدينهايم 

 324 07321-0: هاتف

  

www.ostwuerttemberg.ihk.de (جديدة مشروعات تأسيس: األساسية الكلمة) 

   

 فرتمبرج شرق في" والعمل المرأة" اتصال مركز

 روزنكرانز أنيتا

 هايدينهايم فرع

 A241 الغرفة ،A المبنى ،"شتراسى فلسين" شارع 36

 هايدينهايم 89518

 07321 2558-321:  هاتف

 a.rosenkranz@landkreis-heidenheim.deالبريد اإللكتروني: 

http://www.frau-beruf.info 

 

 االقتصادية التنمية - هايدينهايم مدينة

 فرفل جيورج

 "شتراسى جرابن" شارع 15

 هايدينهايم 89522

 1080 327 07321 : هاتف

 wirtschaftsfoerderung@heidenheim.de بريد إلكتروني:

www.heidenheim.de >wirtschaft 

 وقانون اإلقامة قانون خالل من ذلك تنظيم فسيتم مستقلة، تجارية أنشطة بمزاولة أجنبي كمواطن له يُسمح من: تنبيه
 كافة معرفة عليك فيتعين األوروبي، االتحاد خارج دولة من قادًما كنت وإذا. األوروبي االتحاد/التنقل حرية

 .التفاصيل

 

 

 العمل وحقوق العملية الحياة

. أسبوعيًا ساعة 48 بالعمل القانون بموجب مسموح أنه غير .ساعة أسبوعيًا 40 فترة عمل الدوام الكاملغالبًا ما تكون 

. التجزئة وتجارة والفنادق الصحي القطاع وفي والحرفية الفنية للمهن بالنسبة العمل في ورديات وجود الطبيعي من

 .األسبوعية العطلة في العمل مهنال بعض وتتطلب

 

 .الوقت لبعض العمل يمكن كما

 

 العمل عقد
 والعطالت العمل ومواعيد العمل وساعات العمل مجال تحديد العقد هذا في ويتم. العمل صاحب مع عقدًا العامل يبرم

 في المتوقعة واإلجراءات العقد إلنهاء الزمنية والمدة االختبار فترة ومدة اإلضافي العمل احتساب وقواعد واألجر
 . المرض حالة

 

 .حدد وآخر غير محدد بمدةجدير بالذكر، أنه يوجد عقد عمل م

 

 
 

mailto:wirtschaftsfoerderung@heidenheim.de
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 التأمين االجتماعي والضرائب
 والتأمين التقاعد تأمين: يلي كما وهي. المتزايدة االجتماعي التأمين اشتراكات نفس والعامل العمل صاحب من كل يدفع

 عقد في املذكور  الدخل من نسبة دفع سيتم. الدخل على الضرائب دفع يتعين كما .الرعاية أمينوت الصحي والتأمين البطالة ضد

 وتأمين الصحي التأمين وصندوق  الضرائب مكتب إلى العمل صاحب طريق عن العامل عليه يحصل والذي( الدخل إجمالي) العمل

 الدخل وصافي إجمالي بين الفرق  حجم احتساب يمكن .لدخلا صافي إال راتبه حساب على يستلم لن العامل أن يعني وهذا .التقاعد

 . (www.nettolohn.de) املوقع على الرواتب احتساب أداة خالل من التفاصيل توضيح مع

 الحماية من التسريح من العمل
 مايةبح يتمتع. عمال 10 عن عامليها عدد يزيد التي الشركات على ألمانيا داخل العقد إلنهاء الزمنية المدة سريت

 وذوي والمتدربين الوالدة على شهور 4 مرور حتى واألم الحامل المرأة من كل العمل من التسريح من خاصة

 .العمال تمثيل مجلس وأعضاء الشديدة اإلعاقة

 

 .العقد إلنهاء الزمنية المدة زادت الخدمة، مدة طالت كلما: عامة كقاعدة يلي ما ويسري

 

 مواصلة دفع الراتب في حالة المرض
 الصحي التأمين صندوق ذلك بعد ويتحمل. أسابيع ستة لمدة كامالً  الراتب العمل صاحب يدفع المرض، حالة في

 لذا،. الخاص الصحي للتأمين بالنسبة مختلفة لوائح وتسري. قانوني تأمين صندوق يتبع أنه طالما الراتب من% 70

 .ذلك عن االستفسار يجب

 

 البطالة

 .بالتسريح من العمل، يتعين عليه فوًرا إبالغ وكالة العمل عقد عمل غير محدد بمهلةوقع على وفي حالة إخطار العامل الم

 .شهور 3قبل انتهاء عقد العمل بـ إبالغ وكالة العمل  عقد عمل محدد المهلةويتعين على العامل الموقع على 

 

إعانة البطالة ) إعانة البطالةلحصول على شهًرا على األقل وسدد اشتراكات التأمين، ا 12، لمن كان يعمل خالل آخر يحق

I.) لمدة الغالب في تقديمها ويتم. الدخل صافي من% 60 وبنسبة راتب آخر أساس على البطالة إعانة احتساب يتم 

 .شهًرا 12

 

 :جهة االتصال
  العمل وكالة
 هايدينهايم فرع -( العمل مكتب) العمل وكالة

 "شتراسى بلوكى" شارع 30

 برنز دير آن يمهايدينها 89522

 0800 4555500: هاتف

 Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.deبريد إلكتروني: 

 IIإعانة البطالة )شهًرا، يكون لديه الحق في الحصول على الراتب األساسي  12ومن أصبح عاطالً عن العمل قبل مرور 

  (.أيًضا" IVهارتس "والمعروفة باسم 

 

 جهة االتصال
 هايدينهايم في إلقليميا العمل مكتب

 "شتراسى هويس تيودور" شارع 1

 هايدينهايم 89518

 345 07321-0: هاتف

 Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.deبريد إلكتروني: 

 كما. العمل سوق في االندماج في ودعمك II البطالة إعانة يتلقى الذي الشخص إرشاد في العمل مكتب مهمة وتتمثل

 .II البطالة إعانة يتلقى شخص من المناسبة العمل فرص بولبق المطالبة يمكنك
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 والسير التنقل
 

 عليه يطلق ما بين نفرق الصدد، هذا وفي. المجتمعية الحياة في للمشاركة وذلك القضايا أهم من هي التنقل قضية
 .المحلية العامة المواصالت وسائل وبين الخاصة المركبة قيادة طريق عن" الفردي النقل"

 

 الخاصة بالمركبة تنقلال

 . مراعاتها ويتعين تطبيقها يتم ضرورية أشياء هناك فإن ،(الخاصة) المركبة قيادة عند

 

 القيادة رخصة
 أو األوروبي االتحاد في عضو دولة من صادرة( قيادة شهادة) سارية قيادة رخصة امتالك هو األساسي الشرط
 الشهادة صاحب امتالك حالة في األخرى الدول من الصادرة ادةالقي رخصة وتسري. األوروبية االقتصادية المنطقة
 الشخص أن من التيقن حالة في فقط أخرى شهور ستة المدة هذه تجديد ويمكن. فقط شهور ستة لمدة حالي سكن

ص وإال، فإنه يتعين استبدال رخصة القيادة في مصلحة رخ. شهًرا عشر اثنا عن تزيد لفترة ألمانيا في يمكث لن المعني

 بهذا الخاصة الشروط وتختلف .القيادة الموجودة في المكتب اإلقليمي في هايدينهايم برخصة قيادة صادرة باللغة األلمانية
 القيادة رخص مصلحة من تفصيلية معلومات على الحصول يمكن. الرخصة صاحب بلد حسب األمر

 

 هايدينهايم في القيادة رخص مصلحة

 "شتراسى فلسن" شارع 36

 ايدينهايمه 89518

https://www.landkreis-

heidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/Strassenverkehr/Fuehrerscheine  

 

 متطلبات الترخيص
في هايدينهايم، تختص مصلحة ترخيص السيارات التابعة  .يجب في ألمانيا ترخيص المركبة لدى مكتب ترخيص السيارات

 يتعين للتسجيل، (القيادة رخص مصلحة بجوار السيارات ترخيص مصلحة) .هايم بهذا األمرللمكتب اإلقليمي في هايدين
 وهناك. التأميني اإلقرار وكذلك( الترخيص وثيقة من II الجزء) السيارة ملكية وثيقة أو السيارة لنوع ترخيص وجود

 الترخيص، انتهاء وعند. خيصالتر عند نقدية أموال لديك يكون أن يجب لذا الترخيص، عند سدادها يتعين رسوم
 وكذلك السيارة قيادة عند دائًما لديك تكون أن يجب التي( الترخيص وثيقة من I الجزء) القيادة رخصة على ستحصل

 .السيارة في تثبيتها يتم التي الرسمية السيارة رقم لوحة

 صادر( EVB) إلكتروني يتأمين إقرار إلى بحاجة فأنت السيارات، ترخيص مصلحة في سيارتك ولتسجيل :نصيحة

 تعويضات من اإلعفاء للحصول بلدك من إصدارها إلى ستحتاج التي الشهادة عن االستفسار يُرجى. تأمين شركة من
 .التأمين قسط قيمة تخفيض إلى يؤدي بدوره وهذا. عام لمدة التلفيات

 

 متطلبات التأمين
 التأمين يغطي. بالسيارة الخاص ثالث لشخص لتأمين يالنهائ اإلقرار وجود السيارة تشغيل عند ألمانيا في يتعين

 األخرى، والتأمينات. التأمين صاحب طريق عن حدوثها حالة في اآلخرين الطريق بمستخدمي تلحق التي التلفيات
 .اختيارية السيارات، ببعض تلحق التي التلفيات يشمل الذي الكلي أو الجزئي التأمين مثل

 

 معلومات أخرى
 130 هي بها الموصى السرعة. السريعة الطرق على للسرعة حدودًا تضع ال التي الوحيدة دولةال هي ألمانيا

 في بها المسموح والسرعة. المرور عالمات خالل من الداخلية الطرق في السرعة حدود توضيح ويتم الساعة/كم
 100 هي الزراعية لطرقوا السكنية األماكن خارج بها المسموح والسرعة. الساعة/كم 50 في السكنية األماكن

 وحسب. باهظة إدارية غرامة سداد عليه يتعين عليه، القبض ويتم هذه السرعات بحدود يلتزم لم ومن. الساعة/كم
 من عديد تسجيل حالة وفي. المرورية المخالفات سجل في النقاط من مزيد إضافة يمكن اإلدارية، الغرامة شهادة
 .ةالقياد رخصة سحب يتم أن يمكن النقاط،
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 والقطار بالحافلة التنقل

 

 القطار

 إلى آلن من ساعة نصف في" برينز" قطار يتجه. كرايلسهايم - آلن -أولم الحديدية السكك محور على هايدينهايمتقع 

 إلى الوصول ويمكن. ميونيخ أو شتوتجارت إلى المتجهة السريعة القطارات مع تبادلية محطة هناك وتوجد. أولم
 على الحصول ويمكن. دقيقة 40 خالل في وأولم دقيقة 30 غضون في آلن وإلى دقيقة 90 غضون في شتوتجارت

 12:30 – 07:45 الساعة من الجمعة، – االثنين: العمل أوقات) المحطة في التذاكر صرف شباك من التذاكر

 األحد يوم إغالقه ويتم ،14:20 – 08:45 الساعة من والسبت ،18:00 حتى 13:30 الساعة ومن

 .mahb.ww.... األلمانية الحديدية السكك موقع على من أو التذاكر بيع ماكينة من أو ،(عطالتوال

 

 الحافلة
تقدم مدينة ومقاطعة هايدينهايم الخدمات المتعلقة بهيئة . هايدينهايم في المحلية المواصالت وسائل ضمن من هي الحافلة

 جداول على اإلنترنت على العثور ويمكن.  (www.htv-heidenheim.de) ة في هايدينهايمالتعريفات الموحد

 التالميذ تذاكر وكذلك والشهرية واليومية الجماعية التذاكر توجد الفردية، التذاكر وبخالف. األسعار وقائمة المواعيد
 .الخاصة لظروفهم عاًما 63 فوق واألشخاص والمتدربين

 مصرفيةال واألعمال المصارف
 

 بصفة واإليجارات الراتب دفع غالبًا ويتم. نقدية أموال دون ألمانيا داخل المالية المعامالت من عديد إجراء يتم
. المصارف أحد في جارِّ  حساب فتح ينبغي لذا،. المستهدفة( الجارية) الحسابات على التحويل طريق عن خاصة

 .النقود صرف ماكينة أو شباك من ابكحس النقدية األموال على الحصول لك يمكن وبالتالي،

 

 (:أبجديًا ترتيبًا مرتبة) التالية المصارف هايدينهايم في ويوجد

 

Baden-Württembergische Bank BW-Bank 

 (www.bw-bank.de) هايدينهايم 89522 ،"شتراسى جرابن" شارع 9

 

Commerzbank AG (مساهمة شركة) 

 (www.commerzbank.de) هايمهايدين 89518 ،"شتراسى برينز" شارع 19

 

Deutsche Bank 

 (www.deutsche-bank.de) هايدينهايم 89520 ،"هايمر شنايت" شارع 13

 

Heidenheimer Volksbank – والمقاطعة المدينة في عديدة وفروع المقر 

 هايدينهايم 89518 ،"هايمر شنايت" شارع خالل من الوصول يمكن –" شتراسى كارل" شارع 3

(www.hdh-voba.de) 

Kreissparkasse Heidenheim – Beratungscenter Hallamt  

 والمقاطعة المدينة داخل الفروع من عديد له

 (www.ksk-heidenheim.de) هايدينهايم 89518 ،"شتراسى أولجا" شارع 2

 

Postbank 

 (www.postbank.de) هايدينهايم 89518 ،"المحطة ميدان" 3

 

Targobank 

http://www.bahn.de/
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 (www.targobank.de) هايدينهايم 89522" شتراسى تهاوب" شارع 43

 

 

 .اإلنترنت عبر المصارف من عديد يوجد كما

 

 إلى السابق الفرع من التحويل يمكنك ألمانيا، في الموجودة المصارف هذه أحد في مصرفي حساب لديك كان إذا
 من الختالفها نظًرا والشروط فالتكالي عن االستفسار يتعين الحساب، إنشاء وعند. منطقتك في الموجود الفرع

. الحساب لفتح إحضارها يتعين التي والمستندات الوثائق عن مقدًما االستعالم يُرجى كما. كبيرة بصورة آخر مصرف

 الفوائد ومدة شروط مقارنة الشأن هذا في الضروري ومن المصرف نفس في توفير حساب فتح بالضرورة وليس
 .واالستثمار

 

 

 القروض
 المصرف على يتعين. المصارف أحد من قرض طلب يمكن ضخمة، شراء لعملية كافية أموال وجود معد حالة في
 األموال على وفوائد رسوم فرض وسيتم. القرض لهذا استحقاقك مدى من يتحقق أنه كما قروض، أي منحك عدم

 رسومه تتحمل قرض على ستحصل كنت ما إذا إلى جيدًا باالنتباه ويُنصح. مرتفعة تكون ما عادة والتي المقترضة
 المستهلك حماية لجهاز يمكن. العرض جدية مدى عن مقدًما االستفسار ينبغي كما. عديدة لسنوات

(www.verbraucherzentrale.de )المعلومات تقديم . 

 أحد لدى متخصصة استشارة عن البحث يمكن ما بأسرع يتعين القرض، سداد على القدرة عدم معرفة حالة وفي
 .المثال سبيل على االئتمانية ستشاراتاال مكاتب

 

 هايدينهايم مقاطعة - االئتمانية االستشارات مكتب

 "شتراسى فلسن" شارع 36

 هايدينهايم 89518

 07321 0-321: هاتف

 

 

 

 التأمينات
 

 القانونية التأمينات

 

 االجتماعي التأمين
 تهدد التي الكبيرة المخاطر من الحقيقية المالية يةالحما يوفر قانوني تأميني نظام هو ألمانيا في االجتماعي التأمين
 مستوى ضمان على قائمة التأمين سياسة. الرعاية إلى والحاجة وشيخوخة وبطالة مرض من عليها يترتب وما الحياة
 التأمين أن بالذكر جدير. العمل ترك حالة في التقاعد معاش وتدفع الدعم تقدم حيث فرد لكل مستقر معيشة

 العامل يتحمل بينما االجتماعي، للتأمين المخصصة االشتراكات نصف العمل صاحب يتحمل. إلزامي االجتماعي
 العامل يدفع الصحي، للتأمين بالنسبة: استثناء حالتا توجد. تلقائيًا األجر أو الراتب من خصمها ويتم. اآلخر النصف
 ومن. بالكامل الحوادث ضد للتأمين المخصصة االشتراكات العمل صاحب يدفع وبالتالي العمل صاحب من أكثر
 ويتم. االجتماعي التأمين من مختلفة مجاالت في مزايا على الحصول في الحق لديك سيكون االشتراكات، هذه خالل

 التأمين على يسري أنه غير. نسبية بصورة فرضه ويتم الدخل أساس على االجتماعي التأمين في االشتراك احتساب
 معامل" عليه يطلق ما) الدخل من محدد مستوى عند االشتراك زيادة في االستمرار دمع التقاعد وتأمين الصحي
 "(.االجتماعي التأمين اشتراكات احتساب
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 تأمين التقاعد
 من الشيخوخة سن في المالية بالحماية وستتمتع. بالتأمين العامل إلزام على أساسي بشكل التقاعد تأمين قانون ينص
 بدءاً  هذا التقاعد سن وسيسري تدريجيًا عاًما 67 إلى التقاعد سن رفع الحالي الوقت في مويت. التقاعد تأمين خالل

 لألشخاص المثال سبيل على استثناءات، هناك ستكون أنه غير. 1964 عام من ُولد من كل على 2029 عام من

 بمرور الجزئي العجز حالة في يةالحما التقاعد تأمين ويوفر. القانوني التقاعدي للتأمين كثيرة اشتراكات سددوا الذين
 كنت إذا أو إعاقة أو مرض بسبب العمل على جزئية بصورة القدرة أو القدرة عدم حالة في أنه أي العملية، الحياة
 .يتيًما أو أرملة/أرمالً 

 

 التأمين الصحي
 تكاليف من الكثير الصحي التأمين ويتحمل. مرضك حالة في أسرتك وإلى إليك المساعدة العام الصحي التأمين يقدم

 وعدم طويلة لفترة العمل على القدرة عدم حالة وفي. األطفال والدة وتكاليف التأهيل إعادة وتدابير الصحية الرعاية
 للعمال، بالنسبة. كتعويض مرضية إعانة الصحي التأمين صندوق سيمنحك العمل، صاحب من راتب على الحصول

 تجاوز وعند(. الخاص أو العام السنوي الدخل حد) الدخل من معين توىمس عند إلزامي العام الصحي التأمين فإن
 التأمين أو العام الصحي التأمين في عضًوا تكون أن إما اختيار األخرى الشروط استيفاء عند يمكن الحدود، هذه
 .الخاص التأمين لدى

 

 تأمين الرعاية
 فضالً  مزمن مرض بسبب أو لشيخوخة عند ةالشخصي الرعاية على قدرتك عدم حالة في الرعاية تأمين يساعدك

 كما. للرعاية احتياجك عن

 في الرغبة حالة وفي. اإلرشادات تقديم خالل ومن ماديًا لذويهم الرعاية يقدمون الذين لألشخاص الدعم يقدم أنه
 فستكون العام، نالتأمي في اشتركت وإذا. طلب تقديم دوًما يتعين الرعاية، تأمين يقدمها التي المزايا من االستفادة
 في االشتراك يتعين الخاص، الصحي التأمين في االشتراك حالة في أنه غير. تلقائيًا العام الرعاية تأمين في عضًوا
 .أيًضا الخاص الرعاية تأمين

 

 التأمين ضد الحوادث
 على مباشرة بصورة تترتب التي والمالية الصحية المشاكل حل على وأسرتك الحوادث ضد العام التأمين يساعدك
 إلى الطريق على الذهاب خالل تقع التي الحوادث العمل حوادث وتشمل. الوظيفية المهن أمراض أو العمل حوادث
 .المنزل إلى المدرسة أو العمل من الرجوع أو المدرسة أو العمل

 

 التأمين ضد البطالة
 من دعم على يحصل بل بمفرده ركيُت لن إرادته، عن خارجة ألسباب العمل عن عاطالً  ألمانيا داخل أصبح من

 تقدمها التي بالخدمات االستعانة إمكانية لديك سيكون بل فقط، مالية مساعدة على الحالة هذه في تحصل ولن. الدولة
 المهني الدمج إجراءات في المشاركة يمكنك الضرورة، حالة وفي. وظيفة عن البحث في للعمل األلمانية الوكالة

 الداعمة الجهود على والحصول( التخصص ودراسة ريبالتد المثال سبيل على)

 .لذلك الالزمة

 

 إعانة البطالة
 للحصول بطلب التقدم يمكن للتأمين، الخضوع مع شهًرا عشر اثنا لمدة ذلك قبل والعمل العمل فرصة فقد حالة في
 البطالة إعانة على الحصول تمي. للشروط استيفائك من األلمانية العمل وكالة تتحقق جانبها، ومن. البطالة إعانة على
 شهًرا 18و أقصى كحد شهًرا 15 على الحصول يتم عاًما 50 عمر من وبدًءا أقصى، بحد شهًرا عشر اثنا لمدة

: المعلومات من لمزيد. 58 عمر من أقصى بحد شهًرا 24 وكذلك 55 عمر من أقصى بحد

www.arbeitsagentur.de 

 

 

 الخاصة التأمينات

 

 :المثال سبيل على. الخاصة التأمينات من عديد يوجد العامة، التأمينات بخالف
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 التأمين لشخص ثالث
 

 التأمين على متاع البيت
 

 التأمين ضد العجز
 

 التأمين على الحياة
 

 )يكون إلزاميًا إذا كان لديك سيارة أو دراجة بخارية( التأمين على المركبات
 

 التأمين الخاص بالحماية القانونية
 الحماية تأمين ويغطي. المحاماة وأتعاب القضائية المصاريف سداد يتعين المحاكم، إحدى أمام قانوني عنزا وجود عند

ويتيح نوع خاص من المساعدة االجتماعية في مجال القضاء الحصول . المقدمة الخدمات وفق التكاليف هذه مثل القانونية

كما يتيح إجراء القضايا بالنسبة  -يتم التحقق من ذلك  حسبما - المساعدة في تكاليف القضية/المساعدة القضائيةعلى 

 .لألشخاص غير القادرين على القيام بذلك من أموالهم الخاصة

 

 التأمين ويُعد. تأمين أي في االشتراك قبل بالفعل تريدها التي األشياء في التمعن ويجب. أمواالً  يكلف تأمين أي
 بإحداث القاصرين أبنائك أو قيامك حالة في التعويضات سداد ويتم. للغاية الضرورية األشياء من ثالث لشخص
 .www.verbraucherschutz.de: المعلومات من لمزيد. آخر لشخص قصد غير عن مادية أضرار

 

 الفراغ وقت
 

 هايدينهايم في الفراغ وقت أنشطة

 مقابلة تريد أو والسياسة لثقافةوا بالتاريخ أكثر تهتم هل أو اآلخرين؟ مع بالتلحين تهم أو الرياضة ممارسة تود هل
 األلمان؟ المواطنين

 

 في المشاركة أبناؤك أو أنت تريد كنت ما إذا وسواء .يتم عرضه في هايدينهايم فيماهناك تنوع ! مشكلة هناك ليست
 تحتوي هايدينهايم فإن: األخرى الفراغ أوقات أنشطة أو التدريبية الدورات أو التطوعية األعمال أو الجمعيات

 :اإلنترنت على الموجودة االتصال جهات خالل من عليها العثور يمكن التي ومؤسسة جمعية 600على

www.heidenheim.de >Sport und Freizeit 

 

 

 

 

  

  

 األلماني؟ الطراز على - الجمعيات

 

. المذكورة الجمعيات في إعجابك التن موضوعات حول أنشطة إرادتهم وبمحض طواعية ألمانيا داخل األشخاص من عديد ينظم

 إحدى في عضًوا أصبحت وإذا .الخيرية أو االجتماعية باألنشطة تهتم التيالجمعيات  من له حصر ال عدد هايدينهايم داخل يوجد كما
. نفسهاب أنشطتها وتمويل تنظيم على الجمعيات تعمل .المناسبة والعروض األنشطة في وتشارك العضوية اشتراك تدفع ،الجمعيات

 .ةالجمعي داخل العمل ويدير الخارجي المستوى علىة الجمعي مصالح يمثل الي اإلدارة مجلسة الجمعي أعضاء ويختار
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 بالتطوع المتعلقة األمور - التطوع

 

 ال من وبإمكان. مقابل دون آخرين ألشخاص بأعمال للقيام شهريًا أو أسبوعيًا الساعات بعض تخصيص على التطوع فكرة تقوم
 من الكثير بتقديم طواعية األشخاص هؤالء يقوم. ذلك أراد متى ألجلهم أو اآلخرين مع أشياء فعل جمعية في االشتراك في رغبي

 التطوعية المشاركة هو هيدينهايم يميز وما. كثيرة أخرى وأشياء المدينة وتطوير والبيئة والحيوانات السن وكبار لألطفال األشياء
  .سكانها جانب من المعتادة

 

 التطوع حول معلومات
 هايدينهايم مدينة

 (معكم أنا" )Ich für uns" المدنية المشاركة تنسيق مركز

 هايدينهايم 89522 ،"شتراسى جرابن" شارع 15 -" ميبولد" مبنى

 1060 327 07321 : هاتف

 euns.d-fuer-kontakt@ichبريد إلكتروني: 

www.ich-fuer-uns.de 

 

 

 المدينة داخل الموسيقية المدرسة

 

. البداية منذ تأهيلي موسيقي تدريب على الحصول تتيح وهي. هايدينهايم مدينة داخل تعليمية مؤسسة هي الموسيقية المدرسة

 .المدرسة ههذ داخل الموسيقية األنشطة إلى طريقها - السن كبار حتى الرضيع الطفل من - عمرية فئة كل وستجد

 

 (المركزية الحافالت محطة في) الموسيقية المدرسة

 "شتراسى أولجا" شارع 16

 هايدينهايم 89518

 4510 327 07321 : هاتف

  musikschule@heidenheim.deبريد إلكتروني: 

www.musikschule-heidenheim.de 

 

 والشباب لألطفال الفراغ أوقات أنشطة

 

 . والشباب لألطفال خاصة ودورات أنشطة الجمعيات غالبية تقدم

 .اإلنترنت على الرئيسية الصفحة خالل من المعنية الجمعية تقدمها التي العروض على العثور ويمكن

 

 

Kinder und Kunst (KiKu) "بصغار الخاصة الفنون مدرسة –" مسجلة جمعية وهي والفن األطفال 

 هايدينهايم في السن
 اإلعالنية الرسومات ومصممو والمعلمون المستقلون الفنانون يوفر. الفنون على األطفال يتدرب KiKu مدرسة في

 المناهج عن النظر بصرف الفنية العلوم على والشباب األطفال يتدرب. اإلبداع لحرية مناًخا والممثلون المتخصصون
 للصغار الفني للتعليم الدعم تقدم الجمعية هذه أن بالذكر، جدير. فنان طفل وكل. الفردية والموهبة المدرسية الدراسية

 زيارة للطالب يمكن هايدينهايم، في الفنية المتاحف مع الوطيد التعاون وبفضل. متعددة تدريبية برامج خالل من
 في تتم التي األنشطة عرض المعارض هذه في ويتم. بالفنون معرفتهم الطالب يعمق حيث المستمرة المعارض
 بصفة تراعي وهي الشباب لجميع متاحة KiKu. معين معرض حول وعاتموض تتناول التي التدريبية البرامج

 والمعلومات البرنامج. وعرقهم أصلهم عن النظر بغض التعليم من المحرومين والشباب األطفال خاصة

 

mailto:kontakt@ich-fuer-uns.de
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 (مسجلة جمعية) هايدينهايم في والفن األطفال جمعية

 "شتراسى مارين" شارع 4

 هايدينهايم 89518

www.kinder-und-kunst.de 

 kinderundkunst.heidenheim@googlemail.comبريد إلكتروني: 

 

 أو مدرسية مصاريف أو عضوية اكاتاشتر( مسجلة جمعية) والفنون األطفال وجمعية الموسيقية والمدرسة الجمعيات تفرض: التكاليف
 من المعلومات من مزيد طلب ويمكن. الدخل محدودة لألسر الرسوم تخفيض ويمكن .تقدمها التي العروض نظير اشتراك رسوم
 ".التخفيض - العمل شروط" تحت المعنية للمؤسسة الرئيسية الصفحة على قراءتها أو المؤسسات هذه فروع

 

 

 (مسجلة جمعية) هادينهايم في" Zukunftsakademie" جمعية

)دعم مواهب تالميذ  Juniorakademieفي هايدينهايم بين أكاديمية  Zukunftsakademieتجمع أكاديمية 

)دعم مواهب الخاصة لدى األطفال في  Hector-Kinderakademieالمدارس الثانوية المهتمين باألمر( وأكاديمية 

 المدارس االبتدائية ورياض األطفال(.

 الطبيعية والعلوم المعلومات وتقنية الرياضيات دراسة على واألطفال الشباب تحفيز على هنا التركيز صبين
 والتوجيه العمل بسوق واالتصال العملي والتطبيق العملية التوجيهات في الهامة البنود تتمثل كما(. MINT) والهندسة

 . المهني

 مخصصة ودورات هايدينهايم، ومقاطعة مدينة في الدراسي جللمنه تابعة غير دورات في المقدمة العروض تتمثل
" هالى جيلبى" عمل ورشة في( الشمسية والطاقة الرياح وطاقة الحيوية الهندسة المثال سبيل على) المدرسية للفصول

 . المدارس داخل اليوم طوال الرعاية في دورات وهي" ZAK at school" وكذلك ،(شملزوفن ضاحية 33)

 هذه تعمل أن يتعين. والبحث والتجريب اليدوية واألعمال واالستطالع األنشطة في بالمشاركة بأنفسهم يذالتالم يقوم
 الصغيرة والمشروعات الصناعة احتياج إبراز في وتساهم والفنية العلمية بالمهن االهتمام إيقاظ على وغيرها األمور

 .والفنيين والحرفيين المهرة العمالو المهندسين إلى المنطقة في اليدوية والحرف الحجم ومتوسطة

 . الفرص تكافؤ مبدأ أساس على تقريبًا بالمجان الدورات هذه تقديم يتم أنه بالذكر، جدير

 

 Zukunftsakademieوال تدعم عملية دعم المواهب غير التابعة للمنهج الدراسي في مدينة ومقاطعة هايدينهايم جمعية 

)تالميذ المرحلة  Junge VHS)قطاع التعليم قبل المدرسي(، و Haus der kleinen Forscherفقط بل تدعم 

داخل  DHBWفرتمبرج -التابعة ألكاديمية النظام المزدوج في بادن MINT-Akademieاالبتدائية الذين لديهم اهتمام( و

 (.MINTهايدينهايم )التالميذ الطامحون في الدراسة في مجاالت 

 

 :معلومات

  هادينهايم في" Zukunftsakademie" جمعية

 "هالى جيلبى" الباحثين عمل ورشة

 "شملزوفن" ضاحية 33/4

 هايدينهايم 89522

www.zukunftsakademie-heidenheim.de 

 zukunftsakademie@heidenheim.deبريد إلكتروني: 

 هايدينهايم مدينة

www.heidenheim.de >Sport und Freizeit 

 

 االتصال جهات/لمؤسساتا
 

http://www.kinder-und-kunst.de/
http://www.kinder-und-kunst.de/
mailto:kinderundkunst.heidenheim@googlemail.com
http://www.zukunftsakademie-heidenheim.de/
http://www.zukunftsakademie-heidenheim.de/
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 االستشارات مكاتب

 

 للهجرة األولية االستشارات
 

 فيرتمبرج شرق كاريتاس

 "شتراسى بيتل كورت" شارع 8

 هايدينهايم 89518

 66-3590 07321  هاتف

 

 

 "AWO Kreisverband Heidenheim" العمال برعاية المعنية المسجلة الجمعية

 "شتراسى الت" شارع 90

 هايدينهايم 89518

 07321 983624 هاتف

 

 

 االستشارات والمساعدات االجتماعية
  إلى التوجه يُرجى المهنية، أو األسرية أو الشخصية باألمور تتعلق استفسارات أو مشكالت وجود حالة في
 

 والشباب واألطفال اآلباء استشارات مكتب

 هايدينهايم مقاطعة

 هايدينهايم 89518 ،"شتراسى بيرج" شارع 8

 0-07321/92508 : هاتف

www.landkreis-heidenheim.de 

 .المشكلة بشأن قرار التخاذ أخرى جهات إلى إحالتك المكان هذا في ويمكن

 

 

  

 

 الديانة

 

 يمكن. مساجد توجد كما. لها موطنًا هايدينهايم من الحرة الكنائس من وعديد والكاثوليكية اإلنجيلية الكنائس تتخذ
 :هايدينهايم دليل من 47و 46 الصفحة في الدينية والطوائف الكنائس جميع عناوين على ثورالع

 

www.heidenheim.de > Rathaus und Verwaltung > Bürgerservice > Heidenheimer 

Wegweiser oder 

als „Flipping Book“: http://www.total-

lokal.de/city/heidenheim/data/89501_50_19_16/index.html 


