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 بتاریخ 16.3.2020
 فیروس كورونا في برلین - معلومات لالجئین

 
 هام:  هناك الكثیر من األخبار الكاذبة ونظریات المؤامرة المنتشرة على اإلنترنت. تهدف ورقة المعلومات هذه إلى تقدیم نظرة عامة عن وضع

 الالجئین في برلین. نشیر إلى مصادر موثوقة ورسمیة ، اعتباًرا من 16 مارس 2020 ، الساعة 4 مساًء. ورقة المعلومات
/https://fluechtlingsrat-berlin.de/aktuelles/news-und-termine :متاح عبر اإلنترنت على 

 
 

 كیف تعمل السلطات والمحاكم؟-
 

:LAF مكتب الدولة لشؤون الالجئین 
/www.berlin.de/laf :لسنا على علم بعد بأي قیود. تعرف على الوضع الحالي على الموقع 

 اسأل عبر الهاتف أو البرید اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان موعدك كما هو مخطط له وما إذا كان یمكن أیًضا تمدید الخدمات عن طریق
 البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني. إذا لزم األمر ، یفّضل تقدیم الطلبات كتابًة أو بالفاكس أو البرید اإللكتروني.

 
 مكتب الدولة للهجرة LEA (مكتب الهجرة):

 التواصل دون موعد أصبح غیر متاحًا.
 بالنسبة لألشخاص الذین یعیشون في برلین ولم یحجزوا موعًدا مع مكتب الهجرة ، یتم التقدیم حالًیا

 اآلتي:
 إذا انتهت صالحیة وثیقة مؤقتة بشأن حق اإلقامة في ألمانیا (على سبیل المثال ، تصریح اإلقامة ، التسامح ، شهادة عبور الحدود ،-

 وما إلى ذلك) ، فسیستمر مكتب الهجرة في اعتبارها صالحة حتى تعود العمل إلى وضعه الطبیعي.
 وینطبق هذا أیًضا على جمیع األحكام الثانویة لهذه المستندات ، خاصًة فیما یتعلق بموافقات العمل.-
 أي شخص یقوم بالتواصل بدون موعد یتلقى فقط شهادة مع اإلشارة إلى الوثیقة التي ال تزال ساریة.-
 ومع ذلك ، فإن السفر للخارج والعودة إلى ألمانیا متاح فقط بوجود تصریح إقامة ساري المفعول.-

/www.berlin.de/einwanderung یرجى االطالع على الوضع الحالي على 
 إذا لزم األمر ، اسأل عبر الهاتف أو البرید اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان موعدك كما هو مخطط له.

 
:BAMF المكتب االتحادي للهجرة والالجئین 

 لسنا على علم بعد بأي مستجدات حالّیة. اسأل عبر الهاتف أو البرید اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان موعدك كما هو مخطط له. إذا لزم األمر
 ، قم بتقدیم الطلبات كتابًة أو بالفاكس أو البرید اإللكتروني.

 
 مركز العمل ودائرة الخدمات االجتماعیة:

 تستقبل مراكز التوظیف ومكاتب المقاطعات العمالء فقط في حاالت قلیلة. یرجى اإلطالع على الموقع اإللكتروني لمركز عملك أو مكتب
 المقاطعة:

/https://service.berlin.de/jobcenter 
/https://service.berlin.de/bezirksaemter 

 إذا لزم األمر ، اسأل عن طریق الهاتف أو البرید اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان موعدك سیجري كما هو مخطط له وما إذا كان یمكن تمدید
 الخدمات أیًضا عن طریق البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني. إذا لزم األمر ، قم بتقدیم الطلبات كتابًة أو بالفاكس أو البرید اإللكتروني.
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 المحكمة اإلداریة:
 یتم حالًیا إلغاء العدید من المواعید في المحكمة اإلداریة. إذا لزم األمر ، اسأل عبر الهاتف أو البرید اإللكتروني أو الفاكس عما إذا كان موعدك

 كما هو مخطط له. إذا لزم األمر ، قم ایضًا بتقدیم الطلبات كتابًة أو عن طریق الفاكس.
 
 

 هل محالت السوبر ماركت والمتاجر األخرى والصیدلیات ومكاتب األطباء مفتوحة؟-
 

 ستظل السوبر ماركت والصیدلیات في برلین مفتوحة بالتأكید ، وكذلك مكاتب البرید والبنوك. المتاجر األخرى (مثل متاجر المالبس واألحذیة
 ومحالت اإللكترونیات) مغلقة. تبقى مكاتب األطباء مفتوحة.

 
 

 ماذا عن المدرسة والرعایة النهاریة ودورات اللغة والمرافق الترفیهیة وأماكن العبادة؟-
 

 في برلین ،  یتم إغالق  جمیع مراكز الرعایة النهاریة والمدارس والجامعات حتى 19 أبریل 2020 على األقل.
 إذا كنت تعمل في منطقة ذات صلة بالنظام العام (على سبیل المثال في محل بقالة أو في قطاع الصحة أو الرعایة ، كمنظف في مستشفى أو في

 شركة لتزوید الطاقة أو الغاز) ، یمكنك طلب  رعایة الطوارئ  من مركز الرعایة النهاریة أو المدرسة الخاصة بطفلك. النموذج متاح باللغات
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/#selbstkita :األلمانیة واإلنجلیزیة والتركیة والعربیة 

 
 لن یتم عقد دورات دمج أو دورات لغة أخرى حتى إشعار آخر. یتم إغالق المكتبات والمتاحف ودور السینما والحانات والنوادي وبارات
 التدخین. النوادي الریاضیة ، حمامات السباحة ، الصاالت الریاضیة ، األروقة ، وما إلى ذلك ال تزال مغلقة. إلى أي مدى تبقى المطاعم

 مفتوحة غیر واضح. المالعب مغلقة أیضا.
 

 هناك قواعد صارمة للمستشفیات. ُیسمح فقط للمرضى الذین تقل أعمارهم عن 16 عاًما والمرضى بشدة باستقبال الزوار: الزیارة یجب أن
 تكون من قبل قریب و لمدة ساعة على األكثر. األمر نفسه ینطبق على دور رعایة المسنین.

 
 االجتماعات في الكنائس والمساجد والمعابد الیهودیة وغیرها من الطوائف الدینیة لم تعد مسموحة.

 
 

 أین یمكنني الحصول على المساعدة؟-
 

 إذا اشتبهت باإلصابة بالكورونا:
 ال تذهب إلى طبیبك، قم باالتصال هاتفیًا. خارج ساعات عمل طبیبك ، قم باالتصال بشركة التأمین الصحي: 116117

 
 یمكنك أیًضا الحصول على معلومات من الخط الساخن لقسم الصحة في مجلس الشیوخ (متاح باللغة األلمانیة فقط): هاتف 030/90282828

 ، یومًیا من الساعة 8 صباًحا حتى 8 مساًء ، أو من قسم الصحة في منطقتك:
/https://service.berlin.de/standorte/gesundheitsaemter 

 
 یمكنك إجراء االختبار في األماكن التالیة ، على سبیل المثال إذا كان لدیك اتصال مع األشخاص المصابین بفیروس كورونا أو الذین قدموا للتو

 من منطقة الخطر. الشرط األساسي هو أن طبیبك أو قسم الصحة قد أوص بإجراء االختبار:
 

-(Mittelallee 1 ،یومًیا من 8 صباًحا حتى 4 مساًء )  Wedding موقع شاریتیه فیرتشو في 
-Kladower Damm ،من اإلثنین إلى الجمعة من 9 صباًحا حتى 8 مساًء ) Spandau في Havelhöhe مستشفى المجتمع 

 221، المبنى 16) ، یرجى االتصال بالخط الساخن للعیادة قبل االتصال بـ +49 (0) 30 / 7222-36501
 عیادة Vivantes في Prenzlauer Berg( من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 10 صباًحا حتى 7 مساًء ، السبت / األحد من-

(Diesterwegstraße ،الساعة 10 صباًحا حتى 5 مساًء 
-Sa / ، من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 10 صباًحا حتى 7 مساًء ) Tempelhof في Vivantes Wenckebach عیادة 

(Albrechtstrasse ،من الساعة 10 صباًحا حتى 5 مساًء Sun 
 المستشفى اإلنجیلي Queen Elisabeth Herzberge في Lichtenberg ( من اإلثنین إلى الجمعة: 10 صباًحا - 7-

 مساًء ، السبت / األحد 10 صباًحا - 5 مساًء، Herzbergstrasse 79 البناء 19 )
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 عیادة DRK Westend في Charlottenburg-Wilmersdorf ( من اإلثنین إلى الجمعة 9 صباحًا حتى 7 مساًء،-

 Spandauer Damm 130 المبنى 10)
-  

 في حالة وجود صراعات حادة حول التعامل مع فیروس كورونا في دار السكن الخاص بك تواصل مع إحدى الجمعیات التالیة:
 العربیة: BBZ (مركز اإلرشاد والرعایة لالجئین الشباب والمهاجرین):

 هاتف 030 66640720/23
info@yaarberlin.de  :هاتف:  23407217 030،برید الكتروني :.Yaar e.V :الفارسیة  

Tel 030 62 98 15 30، VereinIranischerFluechtlinge@gmx.de :رابطة الالجئین اإلیرانیین 
 
 

 ماذا یعني الحجر الصحي المحلي؟-
 

 إذا أصبت أنت أو أحد أفراد عائلتك بفیروس كورونا ، فسیتم عزلك أنت وعائلتك. هذا یعني أنه یجب أال تغادر شقتك / غرفتك (إذا كان لدیك
 حمام خاص بك مع مرحاض) لمدة 14 یوًما على األقل. هذا وضع صعب للغایة ، خاصة عندما یتأثر األطفال أیًضا. من المهم أن تحافظ على

 الهدوء والبقاء على اتصال مع األقارب واألصدقاء عبر الهاتف.
 

 إذا أصیب شخص آخر في سكنك بالعدوى ، فمن الممكن أن یتم عزل كل أو جزء من مكان اإلقامة. جنبا إلى جنب مع المقیمین اآلخرین ،
 یمكنك التفكیر في المتطلبات التي لدیك إلدارة المنزل في هذه الحالة. على سبیل المثال ، یمكنك طلب خدمة الواي فاي مجاًنا في مكان اإلقامة.

 یمكنك أیًضا التحدث إلى الموظفین حول ما یجب أن یبدو علیه اإلمداد الغذائي في حالة الحجر الصحي.
 
 

 أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟-
 

:"Tagesspiegel" للوضع الحالي في برلین ، انظر الصفحة الرئیسیة لصحیفة 
 العربیة:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/-----/25646660.html?fbclid=IwAR0OzX24aH-PQfqkaxvSluo1HVFEf0Io
X7Xd8kt-VtwgJx2OBQyEu3Rz-sY 

 االنجلیزیة:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/closures-hotlines-contact-points-coronavirus-in-berlin-what-you-need-
to-know-and-where-you-can-get-help/25646676.html 

 التركیة:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/kreler-okullar-yasaklar-corona-virues-berlinde-bunlar-bilmeniz-gerekiy
or-buralardan-yardm-alabilirsiniz/25646838.html 

 األلمانیة:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/coronavirus-in-berlin-schulen-und-kitas-geschlossen-was-sie-wissen-
muessen-wo-sie-hilfe-bekommen/25616798.html 

 یقدم المركز االتحادي للتثقیف الصحي معلومات حول الوقایة من العدوى بلغات مختلفة:
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hygiene-advice-1730352 (األلمانیة

 واإلنجلیزیة والفرنسیة)

 یقدم معهد روبرت كوخ أحدث المعلومات المتخصصة عن فیروس االكلیل:

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html :اإلنجلیزیة 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html :األلمانیة 
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