
 

 

 مركز اإلندماج المحلّي
 2225 0212/290: رقم الهاتف 

 integration@solingen.de: بريد إلكتروني 

 
 لألسئلة واإلستعالمات حول فيروس كوروناخط اإلتصال الساخن لمدينة زولينغن 

 2020-290 / 0212: رقم الهاتف 

  اإلثنين إلى الجمعةمن 

 مساءً  00:77صباحاً حتى الساعة  0:77من الساعة 
 السبت واألحد 

 مساءً  00:77صباحاً حتى الساعة  0:77من الساعة 
 

 دائرة شؤون األجانب واإلندماج

 2289 290 / 0212: رقم الهاتف   

 ala@solingen.de :بريد إلكتروني   
 

 مساعدات لالجئين -دائرة الشؤون اإلجتماعية 
 5479 290 / 0212 كذلك 5254 290 / 0212: رقم الهاتف   

 fluechtlinge@solingen.de: بريد إلكتروني   
 
 الخيرية الرعايةجمعيات  الطوارئ لرابطةرقم هاتف   
   الاللذين يعيشون بمفردهم وولينغن هاتف طوارئ لألشخاص زفي  لخيريةالرعاية ا رابطة جمعيات نشأتأ  
 األزمة أثناءأنفسهم  ةمساعديستطيعون   

0212 / 8807 3299 

 
 هاتف طوارئ للعائالت أثناء األزمة: النفسية مركز الرعاية واإلستشارة   
   11-231348 / 0212 :رقم الهاتف   
  اإلثنين إلى الجمعةمن   
 ظهراً  00:77عة صباحاً حتى السا 0:77عة من السا  
 coppelstift@solingen.de: بريد إلكتروني   
 
 إستشارة حول الصراع أثناء فترة الحمل/ فترة الحمل أثناء إستشارة : مركز الرعاية واإلستشارة النفسية   
    10-0212/231348 :رقم الهاتف   
  اإلثنين إلى الجمعةمن   
 اً عصر 00:77عة صباحاً حتى السا 0:77عة من السا  
 coppelstift@solingen.de: بريد إلكتروني   

 

 السيدات والسادة األعزاء سكان مدينة زولينغن ،

خدمات تب مكو مبنى البلديةإغالق في الوقت الراهن تّم فيروس كورونا ، ل جديدنتشار إ منعل

. أمام الجمهورالتقنية  تآُمنشبما في ذلك مركز العمل وال مدينةاإلدارية إلدارة ال هيئاتالمواطنين وال

أرقام الهواتف المعروفة ، وكذلك عبر عناوين البريد ر عب ُمتاحة لهيئاتوا دوائربالخطوط اإلتصال 

 :اإللكتروني
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 :مبنى البلدية يقّدم حّصة رقمية مباشرة لإلستشارة 

حاجة كبيرة لتقديم أن هناك  ترى مدينةإدارة ال .والصعوبات قلقالعديد من األسئلة وال كوروناتثير أزمة 

ستقوم البلدية فإن  لكلذ. مسؤولين مباشرةمع ال للتواصلولينغن زفي  التواصل للقاطنين منصات وسبلال

 بثّ  تمّ  :للمواطنين  اإلستشارة الذي يتعلق بأوقات!" شارك بالحديث،  ها اإلنسانأي  يا "شروعها م بتطوير

بشكل  إذاعتها، وسيتم  آذار 07 ، بتاريخ يوم اإلثنينعلى الهواء مباشرةً في الرقمية  ةاالستشار حّصة

 .تفّرقم
 

 فيسبوك  يمكن لألطراف المهتمة المشاركة عبر بث مباشر يتم تشغيله على قنوات التواصل االجتماعي
  :  أحد الروابط التالية من خالل مساءً  00:07إلى الساعة  00:07يرجى القيام بذالك من الساعة . ويوتيوب

   
 www.facebook.com/oberbürgermeistertimkurzbach 

 www.facebook.com/klingenstadtsolingen/

www.youtube.com/c/OberbürgermeisterTimKurzbach 

 

 
ونقلها إلى  عيضاالموظفين بجمع األسئلة والموستشارة الحية الرقمية ، سيقوم فريق من إلاتفعيل خالل 

 توفير خدمةتّم  إضافة إلى ذلك. عبر الفيديواإلشتراك محاورين لليمكن . اإلستشارات سير لتنظيمالمشرف 
 .لغة اإلشارةبمترجم ال

 
التطرق عبر البريد اإللكتروني ، وسيتم البلدية لمبنى  يمكن إرسال األسئلة والمواضيعاعتباًرا من اآلن ، 

 : مشاورةال أوقاتخالل  إليها

servicefuersolingen@solingen.de 

 

 !نحن ال نترك أنفسنا وحدنا: متضامنة  نغولينز

أو  -يقدم العديد من األشخاص والشركات والمؤسسات المساعدة والدعم في مختلف مواقف الحياة اليومية 
 : والتسلية رفيهمجرد القليل من الت

 !متضامنة  نغولينز

fuereinander/-etwas-tun-wir-solidarisch-www.solingen.de/de/inhalt/solingenhttps:// 

 

  مهاجرينالذاتية لل اإلتحاداتمنظمات والالرقمية مع  إلجتماعاتا

الذاتية  إلتحاداتالمنظمات واتمثيالت  دعوة جميعرقمية ، تم  تواصل سبلإلى  إلنتقالا إطار في

نشاء تبادل ، إل!" حوارال في لنستمر"روع مشيخّص  إجتماعأبريل إلى  0 بتاريخ (MSO) للمهاجرين

حتياجات السائدة وتطوير إلا تطرق إلى، لكي يتم ال كورونابوخاصة فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة 

وإستمرارها على المدى وتبادل المعلومات  لتواصلهو دعم تحسين ا هذه الصيغةالغرض من . الحلول

http://www.facebook.com/klingenstadtsolingen/
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 . ولينغنزيعيشون في اللذين ذوي األصول المهاجرة مع األشخاص الطويل 

إمكانية  بحثيتم وفي إطار العالقة التشاركية من أجل الديمقراطية في زولينغن ، باإلضافة إلى ذلك ، 

راخيص سنوية لبرامج مؤتمرات قديم تتل، مساعدات مادية  علىالذاتية للمهاجرين  المنظماتحصول 

تيح وهذا سيُ . رقميًا حالياً وتفعيلها متاحةالغير والمعلومات  تواصلت الحياء شبكامن أجل إ،  الفيديو

 .الظروف الجديدةهذه حتى في ظل  المجال لإلسهام في العمل المدني

 
 

 استعارة الوسائط اإللكترونية مجانًا لمدة ثالثة أشهر:  (Onleihe)خدمة اإلستعارة اإلكترونية 
 

يمكن استعارة الوسائط اإللكترونية مجانًا لمدة ثالثة :  والتسلية دراسةالمدينة في الالعامة بمكتبة التساعد 
 .أشهر

www.onleihe.de/bergischemedien 

 
 

 الثقافة في زمن كورونا
 

 نشطةاألالفعاليات وعلى الموقع اإللكتروني لإلدارة الثقافية ، ستجد معلومات حول البث المباشر بدالً من 
وستفاليا  -شمال الراين  ةوالي ةلحكومة الفيدرالية وحكوممن قبل االمساعدة  عرض إلجراءاتاة والملغ

 :  لعاملين في المجال الثقافي ل

https://theater-solingen.de/ 

 
 

 لشبابوض رقمية لألطفال واعر
 

ن إلى غولينز، تدعو مدينة أيضاً المدارس إقفال باإلضافة إلى و األطفال والشباب ؤسساتمبسبب إقفال 
كل من  رجىيُ . يورو 07777الغرض تم تخصيص مبلغ مالي مجموعه  لهذا .وير عروض رقمية بديلةتط

العمل جمعيات و ألطفال والشباببا المعنيةمل اإلجتماعي المفتوح عفي مجال الالمتخصصة  الجمعيات
إرسال أفكارهم مع مخطط مشروع قصير  األخرى ، وكذلك الجمعيات والمنظمات معنية بشؤون الشبابال

  p.stute@solingen.de : البريد اإللكتروني:  نغولينزالشباب في مدينة  دعموخطة تكلفة إلى قسم 
 

المشاريع . من ذلكأكثرإلى بعض الحاالت وفي  يورو 077إلى  هاتمويلأن يصل مشاريع الفردية يمكن ال
ً كنمم كان ذلك إنيونيو اآلن إلى شهر من تنفذيها إبتداًء يجب  أو  األحداث الحيةهي   المشاريع المحتملة. ا

 . ورش العمل الرقمية ، مقاطع الفيديو أو التدوين الصوتي ، تحديات اإلنستغرام أو عروض األلعاب

 عبر الهاتف Patricia Stute التواصل معقتراحات أخرى ، يمكن إلالتنفيذ أو  سئلتكم حولألإلجابة عن 
 p.stute@solingen.de : أو عبر البريد اإللكتروني  2756-290: أيضاً 

 

 
 المدرسةاإللتحاق باألطفال في سن ر ألولياء أمومعلومات 

 

ألولياء أمور  والتعليم الكثير من المعلومات والمواد رساالمدشؤون يوجد على الموقع اإللكتروني لوزارة 
 :سةاإللتحاق بالمدرفي سن  شباباألطفال وال
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 lministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutwww.schuhttps://

Coronavirus/index.html-z/300 

 

 

 :ألولياء أمور أطفال الروضات والمدارس رسائل يوجد  www.solingen.de: على موقع اإلنترنت 
 

 kita/-www.solingen.de/de/inhalt/coronavirushttps:// 

 

schule/-www.solingen.de/de/inhalt/coronavirushttps:// 

 

 
 عبر اإلنترنت ةالمجاني عروض اللغة والتعلم

 

إمكانية مواصلة العمل على ر توفالمواقع التالية . ندماجإلحاليًا دورات في اللغة أو اال توجد لألسف 
 :اللغوية أو الحفاظ عليها عبر اإلنترنت مهاراتال

 
 lernportal.de-https://deutsch.vhs 

 إلخ المهني مستويات لغوية مختلفة ، الحساب ، الكتابة والقراءة في العمل ،. 

 elernportal.d-beruf.vhs-https://b2 

  مهنية دورة لغة- B2 

 https://dw.com/nico/english 

  للمبتدئيندورات 

 2055-lernen/s-www.dw.com/de/deutschhttps:// 

  عروض دورات مختلفة من مستوىA1  إلى مستوىC 

 www.goethe.de/deutschtrainerhttps:// 

  لتعلم اللغة األلمانية ، دورات لغوية تطبيق( ً  عبر اإلنترنت( ذات صلة مهنية أيضا

 deutsch.de-tag-www.einhttps:// 

 تراكيب اللغويةيمية مجانية للتفاهم والمفردات واللعبة تعل 
 B1فظي للمتعلمين إبتداًء من مستوى والتدريب الل

 arabisch/basis/-www.jicki.de/deutschhttps:// 

 00  (تقليدي وعصري)درس مجاني للناطقين باللغة العربية 
 

 

 في دار الشباب" جدول حصص رقمي"
 

، مثل نصائح الطبخ على اإلنستغرام  هالعديد من العروض العملية الرقمية عبر حسابيومياً  دار الشبابيقدم 
، ولكن أيًضا مؤتمرات الفيديو للضيوف  شبابجلسات القراءة لألطفال والومشغوالت اليدوية لل زاويةو

 .حول التطورات المتعلقة بفيروس كورونا بشكل منتظماألكبر سنًا ، على سبيل المثال ، ويوفر معلومات 

www.instagram.com/hausderjugendsolingen/https:// 
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 : موقع اإلنترنت لمدينة زولينغن يقدم لكم المعلومات يومياً 
massnahmen/-www.solingen.de/de/inhalt/coronavirushttps:// 

 

 

وأنستغرام ( أنظر أعاله)باإلضافة إلى ذلك ، تنشر قنوات البلدية عبر شبكات التواصل اإلجتماعي فيسبوك 
) lingen/www.instagram.com/Klingenstadt_sohttps://( معلومات جديدة وعروض بشكل منتظم. 
 

بلغات  00.70.0707توجد معلومات حديثة متعلقة بالحظر الشامل على التواصل صدرت بتاريخ 

 : (MKFFI) األطفال واألسرة والالجئين واالندماجمختلفة على موقع اإلنترنت لوزارة شؤون 

 -verschiedenen-massnahmen-aktuelle-ueber-www.mkffi.nrw/informationenhttps://

current-regarding-information-sprachen 

 

مختلفة على الموقع اإللكتروني متاحة بلغات ، الصحفية  بياناتمثل ال،  معلومات مفيدة أخرى

 //:multilingual-www.land.nrw/coronahttps :وستفاليا -لوالية شمال الراين 

 

http://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/
http://www.instagram.com/Klingenstadt_solingen/)
http://www.mkffi.nrw/informationen-ueber-aktuelle-massnahmen-verschiedenen-
http://www.land.nrw/corona-multilingual

