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 مكتب األجانب

بإبالغ مسبًقا ،قم عاجل أمر أو موعد لدیك كان فقط.إذا جزئًیا فتحها یتم أو مفتوحة السلطات تعد لم النواحي، و المدن من العدید                         في
على ، المستندات صالحیة تنتهي عندما أفعل ماذا اإلنترنت. بموقع التنور طریق عن أو الهاتف طریق عن المثال سبیل على                      السلطات.
اآلخر بعضها و منها بمبادرة جدیدة أوراق بإرسال ستقوم السلطات بعض العمل؟ تصریح أو اإلقامة تصریح أو دونغ الدول المثال                      سبیل
ذلك. بحق مخالفة بإصدار ملزمین یكون ال بأن یستطیعون وبذلك الصالحیة منتهیة األوراق بأن الشرطة إعالم یتم المناطق بعض في                      ال.
حتى صالحة أوراقك بأن تأكید لك یرسلوا أن منهم إطلب و األجانب لمكتب ورقیة رسالة بكتابة قم األمان، بر في تكون أن ترید كنت                          إذا
نموذج على الحصول تستطیعون بهم. الخاص البرید صندوق في الرسالة رمي تستطیع ذلك وبعد عندهم موعد على الحصول                    تستطیع

 الرسالة على هذا الرابط:
  https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen-corona-bayern.html 

 
 إخطارات من المكتب االتحادي للهجرة و الالجئین.

سلبیًا القرار كان حال في اللجوء. إجراءات عن والالجئین الهجرة لشؤون االتحادي المكتب من إخطار الفردیة الحاالت بعض في یأتي                      قد
اإلتصال الحالة هذه في نرجو جزئي. بشكل اإلداریة المحاكم في القانونیة الطلبات بعض تقدیم إیقاف تم لقد القرار. هذا في الطعن لك                        یحق
البافاري. الالجئین مجلس مراسلة أیضًا یمكنكم اإلیمیل. طریق عن أو هاتفیًا اإلستشاریة بالمراكز أو بكم الخاص المحامي أو المحامیة                     مع

 یمكنكم أیضًا الطعن بالقرارات السلبیة فیما یخص إجراءات اللجوء خاصتكم بمفردكم حیث تجدون النموذج المطلوب على هذا الرابط :
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen-corona-bayern.html. 
 

  یجب تقدیم االعتراض خطیًا إلى المحكمة اإلداریة بحلول التاریخ المكتوب في نهایة الرسالة ( المهلة المحددة لالستئناف)
 

 المزایا المقدمة بموجب قانون المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء.
 

 مازال دفع ضمان الخدمات العامة والمزایا لطالبي اللجوء مستمرًا. بحال لم یكن األمر كذلك، یمكنكم اإلتصال بمكتب السوسیال المسؤول
 عنك وكذلك األمر یمكنك أیضًا اإلتصال بمجلس الالجئین البافاري.

 
 الترحیل واالحتجاز بانتظار الترحیل.

 
 حتى االن (24.03.2020) ال یوجد وقف عام للترحیل ولكن یكاد أن یكون هناك أي عملیات ترحیل. وفقًا للبامف تم بتاریخ

 20.03.2020 إیقاف كافة عملیات الترحیل المرتبطة باتفاقیة دبلن. مع ذلك، فإن إیقاف الترحیل هو مسر للقواعد - علینا االنتظار
 لمعرفة كیف سوف تستمر األمور-

 
 تم اإلفراج عن جمیع األشخاص المحتجزین بانتظار الترحیل الذین ال یمكن ترحیلهم حالًیا. بالنسبة لألشخاص الذین لم یتم اإلفراج عنهم أو

 اعتقالهم حدیًثا ، یمكن افتراض أن الترحیل ال یزال مخطًطا له. لذلك یرجى اإلتصال مع المحامین ومراكز المشورة أو مجلس الالجئین
 البافاري.
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 المعلومات و النصائح الحالیة حول كورونا
 

 یمكنكم هنا العثور على معلومات محدثة یومًیا عن فیروس كورونا باللغة األلمانیة واإلنجلیزیة والفارسیة والفرنسیة والبشتو:
 

https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umg
ang/ 
 

 ولمزید من المعلومات بلغات متعددة یمكنكم الحصول علیها على الرابط التالي:
  

https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umgang/. 
 
 
 

  ماذا یجب أن  أفعل إذا تم االشتباه باإلصابة في كورونا
 

االتصال أیضا یمكنك مدینتك. في الصحة قسم أو بطبیبك االتصال یرجى ، كورونا بفیروس مصاًبا آخر شخص أي أو بأنك تعتقد كنت                        إذا
على كنت إذا مجاًنا اإلختبار هذا على الحصول یمكنك و اختبار إجراء منك یطلب الحالة هذه في .116117 على الطبیة الطوارئ                       بخدمة

  اتصال بشخص مصاب بفیروس كورونا  أو إذا كنت في منطقة خطر. یتم تحدیث مناطق المخاطر الحالیة یومًیا هنا:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges 
 
 

 الحیاة في مالجئ الالجئین
 

وزارة تحاول صعوبة. أكثر األمر یكون ، بجائحة اإلصابة خطر مع سهلة. لیست ضیق مكان في اآلخرین األشخاص من العدید مع                       الحیاة
وخصوصًا الطبیة الرعایة مراكز إلى بالعدوى یصابون قد الذین األشخاص بنقل ستقوم حیث المخاطر هذه درء بافاریا في                    الداخلیة
إلى التوجه یرجى الحاالت هذه في سابقة. أمراض من یعانون الذین األشخاص أو السن كبار مثل العالي للخطر المعرضین                     األشخاص

 إدارة الكامب أو إلى مركز اإلستشارة اإلجتماعیة. انتباه: الكثیرین من موظفي الدعم اإلجتماعي متاحین فقط تلفونیًا.
 

 في الكامبات المزودة بمكان مشترك لألكل، یجب تمدید أوقات الوجبات حتى ال یأكل الجمیع مًعا. یجب أیًضا السماح بتناول الطعام في
 الغرف الخاصة. إذا لم تستطیعوا، اتصل بإدارة الكامب. كما نرحب باالتصال بمجلس الالجئین البافاري.

 
 
 
 
 

 الحجر الصحي المنزلي
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 إذا أصبت أنت أو أحد أفراد عائلتك بفیروس كورونا ، فسیتم عزلك أنت وعائلتك. هذا یعني أنه ال یسمح لك بمغادرة شقتك 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.
 

مع الصحي الحجر في الكامب كامل أو الكامب من جزء وضع یتم أن الممكن فمن ، بالعدوى سكنك مكان في آخر شخص أصیب                         إذا
الواي خدمة طلب یمكنك ، المثال سبیل على ع تریدونها. التي بالحاجیات الكامب إدارة إخبار یمكنك الحالة هذه في ، اآلخرین                       المقیمین
الصحي. الحجر حالة في الغذائي اإلمداد علیه یبدو أن یجب ما حول الكامب مدیر إلى التحدث أیًضا یمكنك اإلقامة. مكان في مجاًنا                        فاي

 إذا كانت لدیك أیة أسئلة ، یرجى االتصال بمجلس الالجئین البافاري.
 

 الرعایة طبیة
 

 األشخاص الذین یتلقون إعانات بموجب قانون مزایا طالبي اللجوء ویحتاجون إلى شهادة عالج من مكتب السوسیال ال یزالون بحاجة إلى
 ذلك. كقاعدة ، یجب أن یكون من الممكن االستفسار عن ذلك عبر الهاتف في السوسیال المسؤول. في حالة الطوارئ ، یمكن بالطبع

 الحصول على المساعدة الطبیة بدون شهادة عالج. تم إنشاء المراكز الطبیة في مراكز الترحیل
 

  األشخاص الذین ال یملكون أوراق.
 

یرجى ، أسئلة أي لدیك كان إذا وهشاشة. صعوبة أكثر الحالي الوضع یكون أن یمكن ، أوراق لدیهم لیس الذین لألشخاص                       بالنسبة
أي عن الكشف وبدون تامة بسریة لمساعدتكم موجود أن أیًضا البافاري الالجئین مجلس یسعد بها. تثق التي المشورة بمراكز                     االتصال

 بیانات.
 

 االتصال بمجلس البافاري لالجئین
 

 میونخ :
  الهاتف: 089 - 76 22 34

 
  اإلثنین، األربعاء، الخمیس

  من 14.00 حتى الساعة  16.00
 

  الثالثاء،و األربعاء والجمعة  من الساعة 10.00 حتى الساعة 12.00
 
 
 
 
 
 
 



  نورینبرغ:
 

0911-99 44 59 46  
  الثالثاء والخمیس من الساعة 10.00 حتى الساعة 12.00  و من الساعة 13:00 إلى الساعة 15:00

 
E-Mail: kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de 

 
WhatsApp: +49 159 03779566 

 
  جهات اتصال إضافیة

 معلومات عبر الهاتف وباللغة العربیة :
  منظمة الموجة األممیة

01629216129 ,017674716455 ,01749522781 
 

 معلومات من الوزارات البافاریة :
 

 یمكنك العثور على إجابات للعدید من األسئلة عن كورونا وكذلك األمر النشرة اإلخباریة الیومیة من وزارة الداخلیة البافاریة على الصفحة
 الرئیسیة لوزارة الداخلیة البافاریة على:

 
https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php  
 

 
 یمكنك العثور على إجابات ألسئلة الصحة والوقایة على الصفحة الرئیسیة لوزارة الصحة البافاریة:

 
/https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern 
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