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معل*ما' لالجئ"!  !
 

)؟FDFجئ&* في '&ج$ل"! (الما-ي &"ئ*( )ص&قاء "ل  
 

. $ل"!قب/ (لم*()نا- *(لم*()ن"& في #"ج ,ل)2 1ي مبا-,+ ت()ع&ة من$مة م!#*ئ01 /ص#قاء *لالجئ"& في #"ج  
مC +جB ش@ ?<6ق>' ;ت;ج6>>' ;تعل' +للغة +اللمان6ة5 باالضافة +لى 0ل/ فاننا نق$' +ل$ع' +لال)' الن$ما!  تق)". -لمساع)' لالجئ"!نح% ن#"! 

م- خال0 )لع./. م- )لع+*( )لمختلفة. مجتمعناجئ$# في ال"ل  
() '&ال$ على "لل)/ )ن."# ', "ك), ل#* م)'&ني #"ج!1الجتماع"ة في كال مق)"'ا في #"ج +نح2 ن0ع/ عم. م+*فا- +م+*في 'ل%عا"ة

لتلب&ة )حت&اجات"!.  %ع#"!ح*ا0 /لالجئ*( ")فع مست"!   
م5 خال; $لشعا/ 18 $لل1ن53 $الب23 1$الحم/ كما في $لصفحة $عال!. FDF-ت+ مع)فة %عضاء   

 
؟FDFما.ي (لع,+* (لتي تق$م"ا   

 
في )لملح5 س$4 تج2 قائمة باسماء +*( )لمجم$عا!  مجم+عة عم5 مستع/3 لتق/10 (لع/0/ م. (لع,+* (لمختلفة ل!. "! FDFل"! 

جئ"!.الم#"جعة "لملصقا) في مق# "ل $#ضا لم2$1 م0 (لمعل-ما* ح-% مجم-عا* (لعم% $#جى!*لع,!+ *لتي تق%م#ا !  
+لقان'ن"ة ف"ج"! سائ! *السئلة *لمتعلقة بالم+خ( &ج)&ء&' &للج!ء ! #ل%#$ #ما ما(/ مف345 عملنا 1كم/ في (لمساع$* على (العتما$ على  

(ل*عا"ة (الجتماع"ة.  "!عل'&ا م#"ف  
 

%ل#"؟ما,* "ج+ *$ تع'& ع$ #"ج  
 

)؛ Epplestrasseنسمة4 ف(2ا شا$0 للتس.- (,عى #(بل! شت$#س! ( ###٦! شت.تكا+*( ح#' #ع#% ف#"ا*ل$) 'ي #ح& ض$#حي ج"!
#+لتي م@ خالل=ا 1مكن" ش6+ء ك9 ماتحتاج8 تق16با الحت1اجات" +ل1#م1ة! باالضافة +لى ع'& بن#"!  '& متاج!0حت-, +*( (لشا%$ على ع

. عم%* (لبل%$ة "ي لم#-'1, +مكت. ب-"#, +مبنى 'لبل#"ة"م*ك9 ش*&ة2 "م*ك9 شبا27 "مكتبة عامة2 "بع) !لكنائ+ "*(ا) !ال&فا# "!
-0لس)-, ب*)ج)ت& ك$نا! ش%ف#ل!.  

 
بمساحا! :6اض6ة 8&سعة 8&لع565 م4 مالع0 &ال.فا,+ &ضافة &لى &لغابا!  )الجئ"!ل!(مق& %قامة  )Waldauل#"! (تتمتع *(ج'ل%$ في فا

+مصاB? 4شجا$ 4لعن?< +ب$> 4لتلف8(+9. 94 ما (م(8 *(ج$ل+7 6+ +ج+* 4لش$كا! 4لخ*م(ة +4لح$ف(ة مع ع*- +ج+* ()ك$ للش$كا! 
)لصناع"ة.   

 
#"؟ ما02 $ج1 0+ تع"- ع+ ساكني %$ج"ل  

 
-ان+ &لسكا! &الصل""! )ع), في ()ج'ل&% $لى ج انسجا$ معا +نا2 م& جم#ع +نحاء +لمان#ا ,+,-با ,+لعال). نح& نع#" ب &لس'&ب$ان!

*ما) مف%$# ع! $منفتح/9 2/ضا الناD ج55. ال=ال@ 2كث< على =ب/عة ح/اتنا /مك9 2ستخ625 2ل5ل/4 2لتالي 2ل0, /حت$, على نصائح $معل
ان"ا:#لح)ا& في #لم  

http://www.refugeeguide.de/  
 

ما2ي %سائ- (لنق* (لمت%ف#"؟  
 

) *&لق-ا) +* &لمح)' &لمسن! ( S-Bahn) ,ق*ا) 'لم$#نة (U-Bahnتتمتع شت!تكا"1 بشبكة ج012 م/ &لم!&صال, &لعامة تض' &لمت"! (
Zahnradbahn ) !"باالضافة 'لى 'لتاكسي .خ,مة مشا"كة 'لس$ا (Car-sharing .خ,مة $عا+- $ل,+$جا) $ل&%$ئ"ة% (  

&مكنك, (ل"ص"* (لى '&ج$ل"!  U8+ ع* مق" &قامتك+. م* خال' &لمت"! ""!) $تبع& ح$#لي Waldau"ق(/ مح-ة مت(! )ي فال#"! (
م- ()' &الثن(- حتى ()' &لجمعة.  


