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المقدمة
ألسباب مختلفه قد يقع االنسان في ظروف صعبه ,حيث ال يستطيع لوحده التوصل لحلول,لذلك يكون
الشخص بحاجه الستشاره ودعم من قبل جهات مؤهلة .في امور تتعلق باالطفال ,الشبيبه اوالبالغين على
حد سواء في مواقف الحياة المختلفه.
الجمعيات كاريتاس ,دياكوني ,الصليب االحمر والجوبسنتر يهدفون من خالل هذا الدليل مساعده االشخاص
في حالة وجود مشاكل ,للوصول بسرعه لمعلومات اولية والوصول لعروض المساعده واالستشارة
الممكنة.

في هذا الدفتر ,تجدون معلومات عن المحطات االولى التي يمكنكم ,في حاله الحاجه ,التوجه اليها
والتي تتوفر لديها شبكه اتصال واسعه مع امكانيات مساعده اخرى مختصه ,لهذا السبب لن تذكر
هنا جميع االمؤسسات المختصه للواء .حقبه المعلومات هذه ليست بنهائية ,وهي تخضع باالحرى من
وقت الى آخر للتجديد والتعديل .يسر لجنه العمل(هارتس فير) بالحصول على ردود فعلكم بالنسبه
الستعمال هذا الدفتر). „Hartz IV“ (info@diakonie-ostalbkreis.de

يمكن تحميل وشحن دفتر المعلومات الشخاص ذوي دخل منخفض من صفحه انترنت المحرر.
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.1إستشارة
 1.1أالستشارة االجتماعية والحياتية
محطة االستشارة االجتماعيه ومشوره الحياة اليوميه هي عنوان للبحث سويا عن حلول .نقوم ضمن هذا
االطارمراعاة امكانياتكم واحتياجاتكم الشخصية.
الهدف هو تحسين اوضاعكم بالحياه لمدى طويل تحت شعار االعتماد على الذات.
يتمحور عملنا ,بجانب االستشاره الشخصية ,بتزويدكم بنصائح ومعلومات عن تأمين وجودكم ونعلمكم عن
حقوقكم بموجب القانون عن االحتياجات االساسيه ,راتب العاطلين ,وراتب الوالدين.
لصعوبه وتعقيدات هذا المجال ,نقوم احيانا وفي حاالت استثنائيه ,بالتعاون مع مراكز مختصة تابعه لنا
او نوجهكم الى مراكز خارج مؤسستنا .امكانيه تحديد موعد اولي سري واردة دائما وبكل سرور.

هنا نقدم المساعدة
ـ في حالة وجود مشاكل ذاتية او مشاكل مع اشخاص اخرين انتم بعالقه معهم.
ـ في حالة شعوركم بالوحدة.
في حالة تربيه االطفال من قبل فرد واحد من االهل او في حاله وجود مشاكل عائليه.ـ في حالة احتياجكم لمعلومات ودعم بما يتعلق بالتعامل مع الدوائر الرسمية.
ـ في حالة شعوركم بعدم السيطره على المشاكل اليوميه مثال بسبب العطل عن العمل او
الخوف من فقدان السكن الخ....
ـ او فقط في حالة احتياجكم للتحدث لشخص ما يستمع اليكم
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منطقة اَلن ,الفانجن  ,بوبفنجن
مدينة ألن ـ مكتب الشؤؤن اإلجتماعية للشبيبة والعائالت
بلدية المدينة ,غرفة  245في الطابق الثاني (Marktplatz 30),
 07361 52 1245
الجمعة  12.00ـ  8.30االثنين حتى الخميس  11.45ـ  8.30االثنين  16.00ـ  14.00
الخميس  18.00ـ  15.00او حسب موعد مسبق
) Im Treffpunkt Rötenberg (Charlottenstr. 19
 07361/ 973069-14
اإلثنين والثالثاء  12.00ـ  , 10.30الجمعة  9.30ـ  12.00
االثنين حتى الخميس  16.30ـ 14.00

مدينة آلن ـ العمل مع الشبيبةStreetwork
إستشاره ودعم للشبيبه بالصعوبات والمشاكل المختلفة
)مكتب بيت الشبيبة(  Friedhofstraße 8, 73430 Aalen
 07361 52 49 716
الجمعة  10.00-12.00االربعاء 14.30-16.30او حسب موعد مسبق 
مركز الكاريتاس في آلن Caritas-Zentrum Aalen
 Weidenfelder Straße 12, 73430 Aalen
 07361 590 40
13.30 - 16.30االثنين حتى الجمعة و 8.30 - 12.00االثنين حتى الجمعة 
كاريتاس إلفانجن Caritas Ellwangen
 Badgasse 4, 73479 Ellwangen
 07961 569782
 8.30 – 12.00االثنين و االربعاء 
 13.30 – 16.30الخميس
دياكوني Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
)استشارة للمنتجع
 Marienstr. 12, 73431 Aalen
 07361 370510
االثنين الثالثاء الخميس والجمعة  8.00 - 12.00و  16.30ـ  14.00
الصحي( Diakonische Bezirksstelle Aalen

دياكوني Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
Haus der Diakonie Ellwangen

 Freigasse 3, 73479 Ellwangen
تحدد المواعيد عن طريق منظمة الدياكوني الرئيسية في آلن

 07361 370510
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Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
)استشارة للمنتجع الصحي( Außenstelle Oberkochen
Aalener-Str. 17, 73447 Oberkochenفي بناية مركز الدياكوني 
 07364 8760
االثنين 16.00حتى  14.00
 07361 37051 0تحديد المواعيد عن طريق المركز الرئيسي للدياكوني في آلن
Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
Außenstelle Bopfingen

 Kirchplatz 6, 73441 Bopfingen
تحديد المواعيد عن طريق المركز الرئيسي للدياكوني في آلن
 07361 370510
الخميس  9.00 - 11.00
مكتب لالستشاره االقتصادية النفسية
استشارة حياتية للوالدين ,الشبيبة األزواج والعائالت

 Weidenfelderstr. 12, 73430 Aalen
 07361 59080
االثنين ـ الجمعة  13.45 - 17.00و االثنين ـ الجمعة  8.15 – 11.45
الصليب األحمرDeutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Aalen e.V.
)إستشارة للمنتجع الصحي(
 Bischof-Fischer-Str. 119, 73430 Aalen
 07361 951-242
االثنين حتى الخميس  8.00 – 16.00والجمعة  8.00 – 13.00
الصليب االحمرDeutsches Rotes Kreuz, DRK-Heim Bopfingen,
 Am Stadtgraben 16, 73441 Bopfingen
 07362 956811
الثالثاء واالربعاء 8.30 - 11.30ومواعيد حسب تحديد مسبق 
الصليب األحمرDeutsches Rotes Kreuz Ellwangen
 Dalkinger Str. 24, 73479 Ellwangen
) -12 (Zita Forsterاو ) 07961 57949–11 (Dieter Milz
مواعيد حسب تحديد مسبق 

6

منطقه شفيبش غموند
كاريتاس شرقي فورتمبيرغ Caritas Ost-Württemberg
 Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 10420 0تحديد موعد لدى السكرتيرة
االثنين  -الجمعة  ,8.00-12.00االثنين -الخميس  13.30-16.00
Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
مركز الدياكوني الرئيسي لمدينة شفيبش غموند (استشارة للمنتجع الصحي)
 Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 104 684-0
 info@diakonie-ostalbkreis.de
االثنين – الجمعه 8.00-12.00
االثنين13.30-16.30

والثالثاء و الخميس 13.30 – 17.00

Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
فرع جانبي Heubach
 Klotzbachstr. 31, 73540 Heubach
تحديد موعد عن طريق مكتب الدياكوني للمنطقة
Schwäbisch Gmünd
 07171 104 684-0
حسب الموعد 
Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
فرع جانبي Lorch
 Kirchstr. 30, 73547 Lorch
تحديد موعد عن طريق مكتب الدياكوني للمنطقة

Schwäbisch Gmünd
 07171 104 684-0
 9.00 - 11.00 Uhrالخميس 
Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
استشاره للمهاجرين للعائالت والبالغين
استشاره تربويه مرافقه لدورات ومشاريع االندماج
 Buchstraße 145/1, 73525
Schwäbisch Gmünd
 07171 68745
ساعات خدمه مفتوحه
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وحسب موعد مسبق

يوم الثالثاء 14.00حتى16.00
يوم الخميس  9.00 – 11.00وحسب موعد مسبق
IN VIA Jugendmigrationsdienst
استشاره للمهاجرين ) (12-26سنه
 Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 64955
االستقبال يوم االثنين  13-15و 10-12
 Stadtteilzentrum Ost, Buchstrasse 145/1
73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 30513
االستقبال يوم الثالثاء  14-16
مركز استشارة نفسي واقتصادي استشاره في امور الحياة لالزواج والعائالت
 Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07361 59080
 kontakt@oepb.de / www.oepb.de
تحديد الموعد عن طريق السكرتيرة في آلن  Aalen
يوم االثنين حتى الجمعه  ,8.15 -11.45و 13.45-17.00
 aBzمركز استشارة a.l.s.o.
 SGB II / ALG II / Hartz 4استشارة
 Goethestraße 65, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 104 110-0
 www.alsogmuend.de
الثالثاء  14.00 – 16.00
الخميس ) 09.00 – 12.00مع رعاية لالطفال(
مدينة شفيبش غموند
العمل مع الشبيبه المتنقل
 Nepperbergsraße 7, 73525 Schwäbisch Gmünd
جوال07171 104 9387 , 0176170 71 516 :
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1.2محطات التوجه في جميع الظروف الحياتيه
مكتب المدينه الجنوبي
 Klarenbergstraße 33, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 8742813
يوم االثنين 10.00 – 12.00وحسب موعد مسبق 
مكتب المدينه الغربي
Heinrich-Steimle-Weg 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 4950 962
الجمعه  , 10.00-12.00الخميس 16.00 -18.00
او حسب موعد مسبق
مكتب المدينه الشرقي ومكتب مركز المدينه الشرقي
 Buchstraße 145/1, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 1049214
االربعاء  15.00-17.00او حسب موعد مسبق 
 Spitalmühleلقاء لكل االجيال
 Spitalhof 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 603 5080
االثنين ـ الجمعة 17.00ـ  10.00
)نفضل تحديد موعد هاتفي مسبق(
 FuNمركز للعائالت والجيرة
 Antiber Str. 17, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 68576
االربعاء  15.00 – 18.00االثنين  9.30 – 12.00
لقاء المواطنين في المدينه القديمة
 Hospitalgasse 34, 73525 Schwäbisch Gmünd
جوال  07171 92660-41, 0152 243 74 603
يوم االربعاء 14.00-16.00او حسب موعد مسبق 
لقاء المواطنين في شتراسدورف Sraßdorf
 Einhornsraße 1, 73529 Schwäbisch Gmünd
 07171 35 06 36
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 1.3مشاكل تتعلق بالسكن
مدينة آلن ـ مساعدة طارئة للسكن  /إستشاره ألشخاص بدون مأوى
خطورة بفقدان السكن ,ديون بإيجار السكن,انتهاء مده السكن ,دعوى بالطرد ,التشرد

)المكتب موجود في  Gmünder Str. 9, 73430 Aalen (Gmünder Torplatz
 07361 52 2573
االثنين من 10ـ  , 9االربعاء  15ـ  ,14الجمعة  10ـ  9او حسب موعد مسبق 
اللقاء في مكتب  Charlottenstraße 19, 73431 Aalen :Rötenberg
االثنين  10ـ  ,9االربعاء  15ـ  ,14الجمعة 10ـ  9
 07361 97306915
كاريتاس شرق فورتمبيرغ Caritas Ost-Württemberg
مساعدة ألشخاص بدون مأوى في آلن
استشاره معتمدة الشخاص من غير سكن ثابت ولكل من هو معرض لتلك .االحتياجات الحياتية االساسية
الشخاص من غير سكن ثابت يوجب ان تغطى بموجب كتاب القانون الثاني  .يضمن هذا دفع المبلغ
اليومي المتعلق بتأمين االمورالحياتيه االساسيه ,الغرفه الدافئة ,امكانية لالستحمام ,حفظ االمتعه ,اسعاف
طبي ,مبيت ,بيت لالستقبال وسكن مع رعايه بموجب كتاب القانون الثاني عشر مادة .67
ثالث وجبات يومية  ,الفطور والعشاء بثمن  1,30يورو ,ووجبة الغذاء بثمن  1,80يورو.
غسل الثياب بثمن  2,20يورو .

 Düsseldorferstraße 29-31, 73431 Aalen
07361 556690
 zbs.aalen@caritas-ost-wuerttemberg.de
www.caritas-ost-wuerttemberg.de
كاريتاس شرقي بادن فورتمبرغ Caritas Ost-Württemberg
مساعده الشخاص بدون مأوى في غموند
الغرفة الدافئه والمأوى اليومي هما برنامج يهدف تغطيه وتامين االحتياجات الماديه واالساسيه الشخاص
واالحتياجات بدون سكن او لكل من بحاجه لتلك .تشمل الخدمه دفع راتب للعاطلين عن العمل حسب
 ALGIIاالساسيه لالشخاص ذوي ماوى غير ثابت.
وتعرض ايضا وجبه افطار او ترويقه مقابل  1يورو ,وجبه غذاء مقابل  2يورو .كما تتوفر امكانيه
االستحمام وغسل الثياب مقابل  2,20يورو.الغرفه الدافئه مفتوحه للجميع في االوقات ما بين  8صباحا
حتى  21التاسعه مساء.
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امكانيه المبيت المؤقت الشخاص بدون ماوى ثابت وارده ايضا
باالضافه لذلك,يمكن تلقي االستشاره والمساعدة من قبل جهات معتمده ومختصه الشخاص بدون مأوى
ثابت او اشخاص تعاني من ازمه سكنيه ,وكذلك مساعده فعليه مكمله في مراكز االلتقاط ومنازل السكن
تحت االشراف والعنايه.

 Klösterlestraße 25, 73525 Schwäbisch Gmünd
 9.00 -12.00في االوقات  07171 92787 0
 zbs.schwaebisch-gmuend@caritas-ost-wuerttemberg.de
 7ايام في االسبوع 8.00 - 21.00 :
بلديه شفيبش غموند
مكتب العائله واالجتماعيات ,قسم السكن
فرع االستشارة وتوجيه المساعدة لكل من عندهم مشكله سكن او هم في خطر فقدان المأوى او
لمن هو من غير سكن.
 Marktplatz 37, 73525 Schwäbisch Gmünd
)1.23او 1.21, 1.22غرفة(  07171 603 5040 -5041 -5045
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.2المساعدة الذاتية
لقاء اإلثنين Montags-Treff
هذا العرض لكل من كان يعمل ب  1يورو للساعة في الماضي  ,للباحثين عن العمل ,وكل من يهمه االمر:
فطور مشترك حديث متابدل والقيام بشئ ما سويا ,او لتبادل الحديث عن تجارب الحياة.

Aalen, Friedhofstr. 8, 73430 Aalenبيت الشبيبة 
البلدية ـ مكتب اإلجتماعيات للشبيبة والعائالت  07361/52-1245
كل اول يوم إثنين بالشهر  10.00-12.00
لقاء بوبفنجن Treff Bopfingen
لكل األشخاص ولكل األعمار بمرافقة فنجان من القهوة والحلويات ,تبادل الحديث والمعلومات والجلوس
سويا ....التسجيل المسبق غير إجباري.

 Kirchplatz 8, 73441 Bopfingen
)بنايه الرعية البروتستانية بجانب كنيسه المدينة(
) 07361 370510 (Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
عادة 14.30 - 16.00كل ثاني ورابع يوم ثالثاء بالشهر 
cpunkt
ورشة للمشاريع والعمل التطوعي واالندماج بالعمل .يمكنكم باإلنترنت كافيه تجهيز التأهيالت
الالزمة لتقديم على عمل ,دورات تعليميه للكمبيوتر ,والبحث عن العمل.
نطاق انترنت كافيه يعطي امكانية للقاء واإلنصات لكم.
 Haus der kath. Kirche, Weidenfelderstr. 12, 73430 Aalen
 07361 59068
االثنين حتى الخميس  9.00 - 16.00
لقاء للباحثين عن عمل :هنا تحصلون على مساعده ودعم لتحضيرالسيره الذاتية واوراق تخص
التقديم
على عمل وتستطيعون تبادل الحديث والمعلومات مع باحثين عن عمل اخرين.
االثنين ,االربعاء والخميس  14.00 – 16.00
فطور بالورشة :يمكنكم تناول وجبة فطور مفتوحة مع اشخاص اخرين (بثمن  2يورو).
كل ثاني ورابع يوم جمعة بالشهر  9.00 – 11.00
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Job-Börse
توسيط اشخاص عاطلين عن العمل لعدة ساعات عمل ,االغلب في مجال االعمال المنزليه او
اعمال البستان .لهذه االعمال يحصل المشتركين على تعويضات للمجهود المبذول  .مساعدة
بتجهيزوثائق و أوراق السيره الذاتية وفي المواضيع المتعلقه بالحياة.
 Haus der kath. Kirche, Weidenfelderstr. 12, 73430 Aalen
 07361 526033
الثالثاء ,االربعاء والخميس  9.00 - 11.00
فحص لتوفير الكهرباء Caritas Ost-Württemberg
هل تعلمون ,ان بامكانكم وبطرق سهله التخفيض من كلفة الكهرباء بقيمة  100يورو سنويا؟
االمكانيه تتواجد من خالل هذا الفحص.كل من يحصل على مساعدات مالية ان كانت راتب
العاطلين عن العمل او المساعدة االجتماعيه او دعم مالي للسكن ,يحق له االشتراك بهذا الفحص.
االشتراك مجاني وطريقته سهله:
تحديد موعد عن طريق الهاتف .مساعد معتمد يأتي ويقوم بفحص استهالك الكهرباء لديك.
تحصل ايضا على جهاز مجاني للتوفير بقيمة  70يورو!
 07361 921879- 71/10
لتحديد موعد:
 perlberg@caritas-ost-wuerttemberg.de
 Orte des Zuhörensمكان لالصغاء
كل واحد منا قد يمرفي الحياة بظروف حرجة ,ويصعب علينا احيانا الخروج من هذه االزمات
لوحدنا .الحديث مع شخص آخر يسمع لنا ويكرس وقتا لالصغاء ,قد يساعدنا في بعض االحيان
بالتخفيف عن النفس.
في أماكن أالصغاء يتعهد المتطوعين والمتطوعات بالسرية التامة ويكرسون الوقت من غير
مقابل لالصغاء والحديث لكل من يرغب بذلك.
)Münsterplatz 7, 73525 Schwäbisch Gmünd(Kapitelhaus
يوم االربعاء ساعات خدمة مفتوحة  16.00-18.00
في مكتب الكاريتاس  Badgasse 4, 73497 Ellwangen
يوم االربعاء ,ساعات خدمة مفتوحة  9.30-11.30
“ „Papiertigerترتيب أالوراق في الفانجن
عدا عن ذلك يقوم متطوعين محترفين بمساعدتكم لفهم فحوى أوراق مهمه و بتعبئه وامالء
استمارات وترتيبها معكم في االدباره او الملف .
يوم الخميس في الساعات  16.00-18.00وحسب موعد مسبق 
تلفون  07961/569782
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 .3الديون
مشورة الديون
هنالك اسباب متعدده قد تؤدي للتورط بالديون مثل المرض ,العطل عن العمل ,الطالق او االستهالك من
غير تفكير مسبق.تقوم مكاتب استشاره الديون بدعم االشخاص الذين يعجزون عن الخروج من هذا المازق
االجتماعي االقتصادي لوحدهم.
هدف االستشاره هو المساعده في تصليح الوضع االقتصادي ودعم استقرار الظروف الحياتيه.
يبحث المستشار مع المديون سويا عن حل ويقوم بمساعدته في التداول مع الدائنين.
المستشارين من دائره اللواء يحضرون مع المتضررين اجرءات المحكمه في موضوع االفالس.

(مديرية اللواء)Landratsamt
Gartenstr. 105 , 73430 Aalen
 07361 503 5525
ساعات الخدمة المفتوحة :كل يوم ثالثاء  11.30ـ  10.00و كل خميس  17.30ـ  16.00
وايضا حسب مواعيد تحدد مسبقا
مديرية اللواء ـ فرع الفانجن Landratsamt - Ellwangen
 Sebastiansgraben 34, 73479 Ellwangen
 07961 5670
حسب موعد مسبق 
مديرية اللواء للمنطقة Landratsamt Ostalbkreis
 Bahnhofplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 32 4232
ساعات خدمه مفتوحه 
كل يوم ثالثاء 10.00 – 11.30او تحديد موعد شخصي مسبق الساعه 9.30
كل يوم خميس 16.00 – 17.30او تحديد موعد شخصي مسبق الساعه 15.30
مركز الدياكوني الرئيسي Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
Diakonische Bezirksstelle Aalen
 Marienstr. 12, 73431 Aalen
 07361 370510
ساعات خدمة مفتوحة كل يوم خميس 10.00ـ  8.00
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Haus der Diakonie Ellwangen دياكوني الفانجن
 Freigasse 3, 73479 Ellwangen
تحديد موعد عن طريق مركز الدياكوني في آلن 07361 370510
 ايام الثالثاء ـ موعد حسب تحديد مسبق
Kreisdiakonieverband Ostalbkreis مركز الدياكوني الرئيسي للمنطقة
Diakonische Bezirksstelle Schwäbisch Gmünd
 Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 104684 0
 13.00 -15.00 ساعات خدمه مفتوحه كل يوم اثنين
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.4مشتريات
 4.1.أثاث,أغراض منزلية
Caritas - K.d.C.
مالبس مستعملة ,أثاث مستعمل ,أدوات منزلية ,فلوماركت....
 Industriestr. 70, 73431 Aalen
 07361 92187910
االثنين واالربعاء والخميس  16.00ـ  8.30
الثالثاء  17.45ـ  ,8.30الجمعة  12.00ـ 8.30
مركز لألغراض المستعملة لجمعية االعمال الخيرية
 Fichtenstr. 8c, 73479 Ellwangen
 07961 562 659
الثالثاء حتى الجمعة  9.00 - 18.00
Tonis Ladencafé
مالبس مستعملة ,أثاث مستعمل ,أدوات منزلية ,فلوماركت ,مقهى
 Badgasse 3, 73479 Ellwangen
 07961 9259448
السبت  10.00 - 13.00الثالثاء ـ الجمعة  11.00 - 18.00
Umsonstladen
مالبس مستعملة ,شراشف للسرير والطاوالت ,أدوات منزلية ,العاب
Bahnhofstraße, Alte Post, 73447 Oberkochen
 07364-5595
السبت 12.00حتى  10.00
تجد معلومات اذا تغيرت المواعيد خالل العطل في
„Bürger & Gemeinde“
يتم التبرع لمنظمة االطباء المتطوعين بقيمة  1يورو على كل شراء.
الدكان المجاني “Umsonstladen “unbezahlbar
من االبريق حتى بياضات السرير الى ماكنات المطبخ (ال يوجد لدينا أثاث ,كتب او ثياب)
Urbahnstr. 15, 43443 Aalen-Wasseralfingen
07361-91190
يوم الجمعة 15.00-19.00
(استالم االغراض كل اول يوم سبت في الشهر من الساعه 10حتى ) 12
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a.l.s.o. möbelbörse
/ Second Handمتجر لألغراض المستعمله
أشياء مستعمله كاالثاث ,مطابخ ,اجهزه كهربائية ,ادوات منزلية ,ثياب ,دراجات هوائيه ,حامل صوتي مثل
الكاسيتات واالسطوانات,وذلك باسعارعادلة.

 Goethestrasse 65, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 104 110 100
 www.alsogmuend.de / also.moebelboerse@t-online.de
اإلثنين  , 12 – 18السبت  , 10 – 14الثالثاء حتى الجمعة  10 – 18
 TEMO-Marktمالبس خاصه&صالحة لالستعمال
أدوات منزلية,كتب,العاب,قهوة.
 Hofstatt 3, Erdgeschoss 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 66612
الثالثاء األربعاء الخميس والجمعة  9.00 - 12.00
األربعاء الخميس والجمعه 13.00 - 17.30
يوم االهداء في شفيبش غموند
وفقا للشعار :اهداء االغراض بدل التخلص منها.
كل شئ مستعمل بالمجان لالستهالك المنزلي.
مره واحدة كل سنه في شهر آذار \ مارس
 www.tauschnetz-bumerang.de

 4.2.محالت لبيع الثياب
Secondhand-Shop
Zwei x Zwei - AJO e.V.
)مالبس للسيدات واألطفال وإحتياجات لألطفال(
ألشخاص ذوي دخل منخفض (إثبات عن الدخل)
 Hofackerstr.6, 73430 Aalen
 07361 6053
االثنين ـ الجمعة 18.00حتى  10.00
Klamotte GEBIB gGmbH
 Julius-Leber-Str. 34, 73430 Aalen
 07361 4908710
االثنين حتى الجمعة 18.0ـ  10.00السبت 9.00-14.00
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Malteser Hilfsdienst
 Gerokstr. 2, 73431 Aalen
 07361 9394 0
االربعاء  13.30-16.00
 / Seelsorgeeinheit Ellwangenمبيع الكاريتاس للثياب
 Philipp-Jenningen-Platz 2/1, 73479 Ellwangen
 07961 92300 0
الثالثاء )عدا العطل المدرسية(  8.00 - 11.00 + 14.00 - 16.00
الصليب األحمر )ايضا مالبس لألطفال( Deutsches Rotes Kreuz
 Am Stadtgraben 16, 73441 Bopfingen
 07362 95681
االربعاء  9.30 - 11.30االثنين  9.00 - 11.30
(Kirchenlädleدكان الكنيسة)
ثياب مستعمله ,أدوات منزلية ,كتب ,أشياء مستعمله
 Klotzbachstr. 31, 73540 Heubach
اإلثنين ,الثالثاء ,الخميس 15.00 - 17.00
األربعاء والسبت (10.00 - 12.30مغلق في العطل المدرسيه)
Der Kirchenladen mit Herz St. Cyriakus – Bettringen
ثياب مستعملة ,أدوات منزلية ,عربات لالطفال ,أسره لالطفال ,ألعاب وكتب مستعملة.
Kirchgasse 10, 73529 Schwäbisch Gmünd
الثالثاء والخميس  15.00 - 18.00
دكان الكنيسه يكون مغلقا خالل العطل المدرسية

(Kleiderstübleدكان مالبس)
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Altkreis Schwäbisch
Gmünd e.V.
مالبس مقياس 176ـ ,56عربات لالطفال ,أسره لالطفال الخ...حقائب مدرسيه,العاب,كتب.
 Haußmannstr. 25, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 66686
 info@kinderschutzbund-gd.de
االثنين  9.00 - 11.00والخميس  17.00 - 19.00
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متجر االشياء المستعملة )(Diakonie & Evang. Augustinusgemeinde
ثياب مستعمله للرضع ,لالطفال ,للشبيبه والبالغين ,العاب و تجهيزات لألطفال كالعربات ومقاعد
االطفال وغيره من اشياء كثيره.
 Buchstr. 32, 73525 Schwäbisch Gmünd
 0163 4231571
االثنين ـ الجمعة (10.30 – 16.00كانون اول ـ نيسان) 
(10.30 – 17.00أيار ـ تشرين اول)
متجر االشياء المستعملة e.V.الصليب االحمر االلماني
مالبس للسيدات والرجال واالطفال ,احذية ومكمالت.
تخفيض  50%على كل العروضات لمن يحمل بطاقه محل التافل
 Kornhausstr. 15, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 189155
االثنين ـ الجمعة  9.00 - 18.00السبت  9.00 - 14.00
متجر االشياء المستعملة e.V.الصليب االحمر االلماني هارد ()Hardt
ابتدءا من شهرفبراير\ شباط 2018
البسة للسيدات والرجال واالطفال ,احذية و مكمالت
تخفيض  50%على كل العروضات لكل من يحمل بطاقة التافل.
 Falkenbergstraße 12, 73525 Schwäbisch Gmünd

 4.3.مواد غذائية
دكان التافل آلن Kocherladen – Aalener Tafel e.V.
ألشخاص ذوي دخل منخفض (إثبات عن الدخل)
 Bahnhofstr. 55, 73431 Aalen
 07361 680 069
الثالثاء حتى الجمعة  , 10.00 - 12.00الثالثاء حتى الجمعة 15.00 - 16.30
دكان التافل بوبفنجن Bopfinger Tafel
ألشخاص ذوي دخل منخفض (إثبات عن الدخل)
 Hauptstr. 59, 73441 Bopfingen
 07362 922482
االثنين  10 -12و 14.30ـ  13
الثالثاء الخميس والجمعة  12ـ  10و  14.30ـ 13
االربعاء (مفتوح من غير استراحة) 10 - 14
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دكان التافل الفانجن Ellwanger Tafel
ألشخاص ذوي دخل منخفض (إثبات عن الدخل)
 Priestergasse 4, 73479 Ellwangen
 07961 9869335
االثنين  10 - 12و  13 -16
الثالثاء حتى الجمعة  10 – 12و 13 - 14.30
دكان التافل شفيبش غموند Schwäbisch Gmünder Tafel
ألشخاص ذوي دخل منخفض
Kalter Markt),مدخل(  Rinderbacher Gasse 15
73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 181323
 schwaebisch.gmuend@tafelladen.de
الخميس ـ الجمعه  9.00 - 17.00
دكان التافل هويباخ Heubacher Tafel
 Adlerstr. 7, 73540 Heubach
 0152 53022015
 heubacher.tafel@tafelladen.de
الثالثاء والخميس  13.30 – 15.30

 4.4.وجبات غذائية
Wasseralfinger Vesperkirche
وجبة غذاء بسعر زهيد 1,50 €
 Magdalenenkirche: Wilhelmstr. 51, 73433 Aalen-Wasseralfingen
 07361 99715 0
لمدة  4اسابيع في شهر شباط يوميا  11.30 - 14.30
( تقديم الوجبة (12.00-13.30
 Caritas Ost-Württembergالمركز الرئيسي لإلستشارة ألشخاص من غير سكن
إستشارة في حاله تواجد خطورة لفقدان السكن.
ثالث وجبات يومية ( فطور وعشاء كل بـ  1,30يورو ,وجبة غذاء  1,80يورو) خدمة لغسل الثياب
( 2,20لكل دورة غسيل).

 Düsseldorferstr. 31, 73431 Aalen
 07361 556690
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Bürgertafel Oberkochen
وجبة غذاء دافئة مجانية ,او مقابل تبرع بسيط .اهال وسهال لجميع من يحب تناول الطعام مع
اآلخرين.
كل يوم أربعاء إبتدءا من الساعه  12.00
 Schillerhaus, Aalener Straße 19, 73447 Oberkochen
وجبة الغذاء “مع الناس„
وجبة الغذاء المقدمة عند لقاء الظهر تكون دائما طازجة وهي عامل اساسي لشبكة المسنين
االجتماعية في مدينة شفيبش غموند.
االثنين Südstadt-Treff, Klarenbergstraße 33 :
 07171 874 2813
الثالثاء Hardt, Familien- und Nachbarschaftszentrum FuN,:
Antiber Str17
 07171 68576
األربعاء, Café Spitalmühle, Spitalhof 3 :مركز المدينة 
 07171 603 5080
الخميس, Stadtteilzentrum Ost, Buchstraße 145/1 :المدينة الشرقية
 071711049214
الجمعة, Weststadt-Treff, Heinrich-Steimle-Weg 1 :المدينة الغربية
 07171 4950 962
السبت واالحد :سانت أنا في مركز المسنين St. Anna
 Katharinenstraße 34
 071719180
تقدم الوجبه في االوقات :ما بين  12و  12.30تقريبا
نحبذ التسجيل المسبق.
وجبة غذاء مخفضة:مشروع العائله يقدم دعمه المادي لسكان غموند ذوي الدخل المنخفض ,بملغ
 2يورو.
عن طريق بطاقه التأهيل للتسوق من محل التافل او ورقه البيشايد من الجوبسنتر ,تحصلون على
تخفيض محلي بقيمه  2,00يورو لوجبه الغذاء الواحدة.
وبـامكانكم ايضا الحصول على كوبونات للوجبة في مكاتب Spitalmühle ,St.Anna
الموجودة في المدينة.
 Caritas Ost-Württembergكاريتاس شرقي فورتنبرغ
مساعدة ألشخاص من غير سكن ثابت في غموند
تعرض وجبة فطور وترويقة بثمن  1يورو ووجبة غذاء بثمن  2يورو كما تتوفر االمكانية
لالستحمام وغسل الثياب بسعر  2,20يورو.
 Klösterlestraße 25, 73525 Schwäbisch Gmünd
في الساعات ما بين  9و  12ظهرا  07171 92787 0
كل ايام االسبوع ,من  8.00صباحا حتى ( 21.00التاسعه مساءا) 
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 4.5.دعم بالمهن الحرفية
ورشة مهنية للمسنين
دعم بالمهم الحرفية للمسنين ,للمربيين الوحيدين ,للعائالت واألشخاص ذوي دخل منخفض(.يُحاسب على
ثمن المواد وأجرة السفر! تقدم األجرة ألوقات العمل على شكل تبرع).

)بيت الشبيبة Friedhofstr. 8, 73430 Aalen (alter Schlachthof /
 07361 680595
الخميس  10.00 - 11.00
مقهى للتصليحات Repair Cafés
اللقاء ألشخاص متطوعين ,يقوم المشتركين بتصليح األشياء العطبة بمفردهم او مع اآلخرين .أدوات للعمل
ومواد للتصليح متوفرين هنا .على سبيل المثال لتصليح الثياب ,األثاث ,أجهزة كهربائية ,دراجات هوائية,
ألعاب وغيره.
يتواجد ايضا محترفين بالتصليح :كهربائي ,خياط ,نجار ,ميكانيكي دراجات هوائية .عن طريق التصليح
يتمكن للمشتركين تقييم األشياء بنظرة مختلفة .محور العمل,إكتشاف المتعة بالتصليح وأنه ليس بصعب.
من ليس عنده شئ للتصليح ,يمكنه الحضور لمساعدة اآلخرين أو لتناول القهوة مع الموجودين.

Repair Café Aalen
كل اول يوم أربعاء في الشهر  17.00 – 20.00
(Haus der Jugend, Friedhofstraße 8 in Aalenبيت الشبيبة) 
 07361 52497-0
Repair Café Ellwangen
كل ثاني يوم سبت في الشهر  14.00 – 17.00
 Combonihaus, Rotenbacher Str. 8, in Ellwangen
www.repaircafe-ellwangen.de/aboutus
Repair Café bunter Hund
كل اول يوم جمعة في الشهر ,من الساعة  17.00حتى 15.00
مقهى ثقافي واجتماعي bunter Hund
 Buhlgäßle 5, Schwäbisch Gmünd
 07171 80 77 120
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ورشة لتصليح الدراجات الهوائية
أيام االربعاء في الساعات 16.00-17.00
 Gartenstr. 93, 73430 Aalen
 fw.aalen@adfc-bw.de
خدمات اجتماعية Werkhof Ost
نقل ااالثاث ,تركيب او تصليح ,تصليح سبورات او خطوط المياه المغلقة ,تغير اقفلة االبواب ,ترميمات
صغيرة ,تنظيفات ,تعزيالت ,طالء ,اعمال تتعلق بالحديقة والمنزل..

 Buchstraße 145/1, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 181153
خدمات a.l.s.o.
خدمات متينه وأمينة ,بمواعيد دقيقة وباسعار معقوله!
تعزيالت ,نقل اشياء صغيرة ,نقل مكان السكن ,التخلص من النفايات الكبيرة ,العمل في الحديقة والمنزل...

 Goethestrasse 65, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 104 110 13
 www.alsogmuend.de / also.service@t-online.de
a.l.s.o. JobBörse
فرص عمل لعدة ساعات – Jobbörse
 Goethestrasse 65, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 104 110 15
 www.alsogmuend.de / also.nagelbach@t-online.de
الثالثاء  14.00

لقاء متطوعين للتصليحات في شفيبش غموند
أهال وسهال بمحبي أعمال التصليح واألشغال اليدوية
كل اول وثالث يوم اربعاء في الشهر ما بين الساعة الثانية والرابعة بعد الظهر
 a.l.s.o.-café, Goethestraße 65, 73535 Schwäbisch Gmünd
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 5.حلقات التبادل
حلقة التبادل ـ كل شخص عنده المقدرة على شئ ولكل عنده الحاجة لشئ .الهدف هنا دعم مساعدة
اآلخرين و الدعم الذاتي .يتواجد في حلقه التبادل أشخاص لديهم هوايات وقدرات باإلمكان تبادلها
مع اآلخرين .كل ساعه عمل تكون بقيمة  8تالر(عملة نقدية رمزية) .ال يهم نوع العمل ألن عامل
الوقت مهم للجميع .يدون في رصيد كل شخص الحساب بالعملة النقديه الرمزيه.
حلقة التبادل في آلن Tauschring Aalen
اللقاء يكون
كل ثاني يوم ثالثاء بالشهر  19.30
 DRK-Altenhilfezentrum „Wiesengrund“, Heinrich-Rieger-Str. 14.
) 07361 62945 (Ria Heydner
االشتراك 12 €في السنة
حلقة التبادل في بوبفنجن Tauschring Bopfingen
 Beethovenstr. 17, 73441Bopfingen
 07362 921125
)المسؤولة ( Ingrid Gottstein :
الساعة السادسه مساءا 4 ,لقاءات خالل السنة في مبنى الصليب األحمر DRK-Haus
باإلمكان أيضا تبادل األغراض.
www.agenda-bopfingen.de
حلقة التبادل في اوبركوخن Tauschring Oberkochen
) Katzenbachstr. 47, 73447 Oberkochen (TSV-Sporthalle
 07364 955091
كل أول يوم ثالثاء بالشهر الساعة السابعة مساءا
حلقة التبادل في شفيبش غموند Bumerang
اللقاء كل ثاني يوم اثنين في الشهر ابتدءا من الساعه السابعة مساءا 
 FuN-Hardt, Antiber Str. 17, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 770177
 www.tauschnetz-bumerang.de
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 6.امكانيات واردة للدعم المادي
 6.1.بطاقة تخفيض للعائالت /بطاقة اللواء
بطاقة التخفيض للعائالت في لواء معين تمنح األشخاص ذوي الدخل المنخفض ,امكانية االشتراك في
فعاليات ودورات في اوقات الفراغ و بأسعار مخفضة (لمواطني اللواء حصريا).

مكتب البلدية Stadt Aalen
 Marktplatz 30, 73430 Aalen
 07361 52 1031
)يضمن اماكن موجوده في آلن( Bürgermeisteramt Essingen
 Rathausgasse 9, 73457 Essingen
 07365 83 0
مكتب المواطنين Stadt Ellwangen
 Spitalstr. 4, 73479 Ellwangen
 07961 84 200
Stadt Oberkochen
 Eugen-Bolz-Platz 1, 73447 Oberkochen
 07364 27 0
ادارة المدينة /مكتب المواطنين Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
 Marktplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 603 331
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 6.2.راتب العاطلين عن العمل ـ مساعدات اجتماعية ـ تأمين األساسيات
في حالة الدخل القليل جدا وااالمالك الضئيلة ,يمكنكم تقديم طلب لتلقي راتب العاطلين عن العمل وهي
المساعدات االجتماعية او تأمين االساسيات .اذا كنت بين سن  15و ( 65لحد مواليد  )1946حتى جيل
( 67تدريجيا من مواليد  1947حتى  1964وأصغر) وال تتلقى راتب تقاعد بسبب العجز عن العمل لمدة
طويلة او راتب المسنين ,الرجاء التوجه للجوبسنتر في لواء اوست الب كرايس.او قدم طلب لدى مديرية
اللواء (الندراتس أمت).

 6.2.1.راتب العاطلين عن العمل)(SGB II
بامانكم االستعالم عن الشروط التي تحدد الحصول راتب للعاطلين عن العمل عن طريق
صفحه االنترنت ايضا www.jobcenter.ostalbkreis.de
( Jobcenter Aalenجوبسنتر)
 Hopfenstraße 65, 73430 Aalen
 07361 980 0
االثنين حتى الجمعة  8.00 – 12.00الخميس  18.00ـ  14.00
مشوره بالنسبه للعمل والشؤون الماليه تتم فقط حسب موعد مسبق.
مواعيد االستعالم الهاتفي :
 8.00 - 12.00
االثنين الثالثاء الخميس والجمعة
الخميس 14.00 - 18.00
(Jobcenter Bopfingenجوبسنتر)
 Jahnstraße 24, 73441 Bopfingen
 07362 92398 0
االثنين ,الثالثاء ,الخميس والجمعة  9.30 – 12.00االربعاء مغلق 
ال يوجد مشورة يوم الخميس  ,فقط تسليم اوراق او مستندات 16.30 – 17.30
مواعيد االستعالم الهاتفي عن الشؤون المالية :
8.00 - 12.00
االثنين الثالثاء الخميس والجمعة
14.00 - 18.00
الخميس
مشورة بشؤون العمل اإلثنين ,الثالثاء ,الخميس والجمعة  12.00ـ  11.00وحسب مواعيد مسبقة.
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(Jobcenter Ellwangenجوبسنتر)
 Rindelbacher Straße 2, 73479 Ellwangen
 07961 5682 0
االثنين ,الثالثاء,الخميس ,الجمعة  12.00ـ  , 9.30الخميس  17.30ـ 16.30
األربعاء مغلق 
مشورة بالشؤون المالية :االثنين الثالثاء الخميس والجمعة  12.00ـ 12.00
اإلستعالم الهاتفي عن المساعدات المالية:
االثنين ,الثالثاء ,الخميس ,الجمعة  8.00ـ  12.00ويوم الخميس  18.00ـ 14.00
( Jobcenter Schwäbisch Gmündجوبسنتر)
 Bahnhofplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 1048 0
االثنين ـ الجمعة  8.00 – 12.00
الخميس 14.00 – 18.00
مشوره بالنسبه للعمل والشؤون الماليه تتم فقط حسب موعد مسبق.
مواعيد االستعالم الهاتفي عن امور المساعدات الماليه :
 8.00 - 12.00
االثنين الثالثاء الخميس والجمعة
الخميس  14.00حتى 18.00
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 6.2.2.راتب العاطلين عن العمل ـ مساعدات اجتماعية ـ تأمين األساسيات
)(SGB XII
مساعدة للمعيشة
بموجب الفصل االول من كتاب القانون الثاني عشر ...":من ليس بمقدوره تأمين معيشته األساسيه بنفسه
عن طريق دخل او أمالك,وتنطبق عليه هذه المطالب,يحق له بالحصول على راتب للمعيشة بموجب كتاب
القانون الثاني عشر .
وهذا ال ينطبق اذا وجد الحق بالحصول على راتب للعاطلين عن العمل والمال اإلجتماعي بموجب كتاب
القانون الثاني"...

أمثله لحاالت أشخاص يستحقون المساعدة بالمعيشة:
بموجب الفصل الثالث من كتاب القانون الثاني عشر (مساعدة للمعيشة"المساعدة االجتماعية")
ـ أشخاص قبل انتهاء سن ( 65حتى موليد  .)1946السن األقصى (67تدريجيا ابتداءا من
مواليد  1947حتى 1964وأصغر) والقدرة على العمل حتى مدة ثالث ساعات يوميا
ـ المتقاعدين قبل الوصول لسن ( 65حتى مواليد  )1946والحد األقصى حتى سن ( 67تدريجيا
ابتداءا من مواليد  1947حتى  1964وأصغر) أو
ـ العجز الكامل عن العمل أو
ـ العجز عن العمل لمدة اطول من ستة أشهر (بسبب مرض أو منتجع صحي)
بموجب الفصل الرابع لكتاب القانون الثاني عشر ( التأمين األساسي للمسنين وفي حالة العجز عن
العمل):
ـ لألشخاص حتى سن  ( 65حتى مواليد  )1946أقصى حد حتى سن ( 67تدريجيا من مواليد
 1947حتى  )1964أو
ـ لألشخاص حتى سن  18وعندهم عجز دائم عن العمل
المسؤولين عن راتب المعيشة والتأمين األساسي بوجب كتاب القانون الثاني عشر في أٌست ألب كرايس:

( Landratsamt Ostalbkreisقسم اإلجتماعيات )
 Stuttgarter Straße 41, 73430 Aalen
 07361 503 1410
ساعات خدمة مفتوحة  :اإلثنين ـ الجمعة 11.30حتى  10.30وحسب موعد مسبق 
Dienststelle Ellwangen
 Sebastiansgraben 34, 73479 Ellwangen
 07961 567 3450
ساعات خدمة مفتوحة  :اإلثنين ـ الجمعة 11.30حتى  10.30وحسب موعد مسبق 
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Landratsamt Ostalbkreis مديرية اللواء
 Haußmannstr. 29, 73525 Schwäbisch Gmünd
 07171 32 0
11.30  حتى10.30 االثنين حتى الجمعة من

SGB II / SGB XII  المساعدات بموجب كتاب القانون6.2.3
 يناير2018

 تكاليف السكن المناسب والمعترف به6.2.3.1.

B

C

D
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كل شخص آخر

A

Aalen, Schwäbisch Gmünd,
Heubach, Bopfingen, Ellwangen,
Essingen, Oberkochen, Iggingen,
Rosenberg
Abtsgmünd, Hüttlingen,
Schechingen, Heuchlingen,
Mögglingen, Böbingen, Spraitbach,
Durlangen, Mutlangen,
Waldstetten, Lorch
Gschwend, Ruppertshofen,
Täferrot, Eschach, Göggingen,
Leinzell, Bartholomä,
Obergröningen
Neresheim, Riesbürg, Kirchheim,
Unterschneidheim, Tannhausen,
Stödtlen, Wört, Ellenberg, Jagstzell,
Adelmannsfelden, Neuler, Rainau,
Westhausen, Lauchheim

 أشخاص4

m² مساحة السكن

 أشخاص3

Ostalbkreis

شخصين

لمدن وبلدان في منطقة

شخص واحد

المنطقة

اإلضافيات)في منطقة اوست الب كرايس+ )اإليجار الكامل= اإليجار االساسي

bis
45

4560

6075

7590

15

346 €

405 €

475 €

570 €

88 €

362 €

396 €

467 €

539 €

83 €

341 €

389 €

449 €

521 €

78 €

338 €

389 €

443 €

525 €

81 €

 6.2.3.2راتب المعيشة بموجب SGB II
416,00 €

األعزب ,المربي الوحيد او شخص مع شريك حياة قاصر

374,00 €
332,00 €

شركاء حياة ,اثناهما بالغون
البالغون حتى اكتمال سن  25سنة ,.اشخاص تحت سن  ,25في حالة نقل مكان
السكن من غيرالدعم االضافي من الهيئه المحليه

( 24-18سنة )
316,00 €

أطفال او أشخاص قادرين للعمل من فوق سن 15سنة).سنة (14-17

296,00 €
240,00 €

أطفال من ابتدا من سن 7سنين حتى اكتمال  14سنة).سنة (6-13
أطفال حتى اكتمال سن ال )6سنة (0-5

 6.2.3.3.دعم اضافي للمربي الوحيد
 XIIو SGB II

149,76 €
49,92€
149,76 €
99,84 €
99,84 €
149,76 €
199,68 €
249,60 €

طفل دون سن 7سنوات
طفل فوق  7سنوات
طفلين دون سن16سنة
طفلين فوق سن16سنة
طفل دون سن  7سنين وطفل فوق  16سنة
 3أطفال
 4أطفال
 5أطفال وما فوق

 6.2.3.4.دعم اضافي
دعم إضافي للحمل
دفع حسب عدد ايام الحمل ابتدءا من االسبوع ال  13ويشمل ذلك يوم الوالدة.
) 17%من قيمة مبلغ المساعدة الشخصية(
 XIIوSGB II
70,72 €
63,58 €
56,44 €

416,00 €
374,00 €
332,00 €
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مساعدات لمره واحدة في حالة الحمل او الوالدة
يمكنكم تقديم الطلب لمرة واحدة اذا كنتم بحاجة لتحضير ثياب للحمل او لتجهيز األغراض األوليه
للمولود المنتظر .المساعدات لمرة واحدة تكون بشكل مبلغ من المال او أغراض اوحتى كقسيمة
شراء.
دعم اضافي للتغذية
امكانية الحصول على مساعدات اضافيه بسبب تكلفة غذاء خاص تتوفر فقط في حالة وجود تقرير طبي,
االستمارات لهذا الشأن متوفرة لدى الجوبسنتر .في حاله السمنة الزائدة ال يتوفر دعم اضافي.

دعم اضافي للماء الحار
امكانية الدعم االضافي واردة للماء الساخن ,في حالة تسخين الماء بطريقة كهربائية ويوجب
احضار اثباتات بهذا االمر وذلك بموجب القانون:
) § 30 Abs. 7 SGB XIIو (§ 21 Abs.7 SGB II

 6.2.3.5.مساعدات للتعليم واالشتراك
بموجب القانون وذلك منذ سنة 2011يحق لألطفال والشبيبة الحاصلين على مساعدات مالية من
الحكومة كراتب العاطلين عن العمل او مساعدات اجتماعية للمعيشة ,مال للسكن او مساعدات
مالية اضافية لألطفال ,الحصول على مساعدات اضافية للتعليم واالشتراك.
ما هي المساعدات المتوفرة؟
للرحالت المدرسية والسفرات المدرسية لعدة ايام للطالب والطالبات ,واطفال الروضة.
لالغراض المدرسية للطالب والطالبات.
تكاليف النقل والمواصالت للطالب والطالبات.
دعم دراسي للطالب والطالبات.
دعم لوجبة الغذاء للطالب والطالبات وألطفال الروضة.
االشتراك في الحياة الثقافية واالجتماعية لألطفال والشبيبة حتى اكتمال سن 18
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كيف يمكن الحصول على مساعدة مالية؟
تجري المساعده للتعليم واالشتراك عن طريق تقديم طلب خاص.و يوجب عادة تقديم طلب لكل
طفل على حدا .لصالح االطفال وليحصلوا على المساعدة الكاملة الممكنة ,يحبذ تقديم الطلبات قبل
وقت كافي.
االستمارات المتعلقه بمساعدات التعليم واالشتراك تجدونها في البلديات والمجالس المحلية للمدن
اوست الب كرايس .كما وتجدون استمارات في موقع االنترنت هذا والبلدان في منطقة
www.jobcenter.ostalbkreis.de
المساعدة تكون فعليه عدا االغراض المدرسيه والمواصالت تكون مساعدة مادية.

معلومات اضافية
اي تكاليف تغطى في الرحالت المدرسية ليوم واحد اوسفرة مدرسية لعدة ايام ؟
باالمكان تغطية ودفع فاتورة التكاليف للرحالت المدرسيه ليوم او عدة ايام للطالب والطالبات
واطفال الروضة .يمكن تقديم فاتورة بتكاليف الرحالت المدرسية.
ال يوجد امكانية اخذ مصروف الجيب بالحسبان.
ماذا تشمل االحتياجات المدرسية ؟
يتلقى الطالب والطالبات لالحتياجات المدرسية ,في اول شهر اب مبلغ  70يورو وأول شهر شباط مبلغ
 30يورو .وذلك لشراء أغراض كالحقيبة المدرسية ,ثياب رياضية ,ادوات للكتابة والحساب والرسم
(اقالم,الوان ,حاسوب جيب).
ال يتتطلب االمر تقديم طلب منفرد للحاصلين على راتب للعاطلين عن العمل.
يتوجب على األشخاص الحاصلين على دعم إضافي للسكن او مبلغ اضافي لالطفال ,تقديم طلب منفرد
بهذا االمر.

متى ُتغطى “تكاليف نقل الطالب„ ؟
الطالب والطالبات اللذين يزورون مدرسة وال يمكن وصولها على االقدام او بالدراجة الهوائية
يحصلون على دعم اضافي للمواصالت اذا لم يكن هناك جهة اخرى تتولى بهذه التكاليف,االشتراك
الشخصي لكل طفل في كل شهر  5يورو
ماذا يعني “الدعم التعليمي „؟
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يحتاج االطفال في بعض االحيان للمساعدة للتحقيق اهدافهم الدراسية .اذا كانت االمكانيات في نطاق
المدرسة غير كافية لتحسين الضعف في الدراسة ,عندها يمكن الحصول على مساعدة بالتعليم اضافية
مكملة ومناسبه.
من يحق له الحصول على “دعم اضافي لوجبة الغذاء„ ؟
في حالة عرض المدرسة او الروضة وجبة غذاء مشتركة للطالب واالطفال ,يمكن دعم الطالب والطالبات
واطفال الرياض ماديا بهدف معادلة التكاليف .مبلغ االشتراك الذاتي هو  1يورو للوجبة الواحدة.
ماذا يعني االشتراك في “ الثقافة و الحياة االجتماعية„؟
االطفال والشبيبة دون سن  18يحصلون على مبلغ  10يورو شهريا وذلك إلتاحة الفرصة باإلشتراك في النوادي
والفعاليات الثقافي ة او البرامج الصيفية ,على سبيل المثال دروس موسيقى ,رياضة او فعاليات في أوقات الفراغ.

لمن يجب ان اتوجه؟
المسؤولين عن المساعدات بموجب ( SGB IIكتاب القانون الثاني)

التوجه للمسؤولين عن الدعم للتعليم واإلشتراك
االثنين الثالثاء الخميس والجمعه من 12.00حتى 8.00
أضافة لكل يوم خميس من  18.00حتى  14.00تحت هذا الرقم:
 Jobcenter Ostalbkreis, Hopfenstr. 65, 73430 Aalen
 07171 1048 – 4430
 )Jobcenter Ostalbkreis جوبسنتر(
 Bahnhofplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
يمكنكم التواصل كل يوم مع السؤولين باألمور المتعلقة بمساعدات التعليم واالشتراك وذلك يوم
االثنين ,الثالثاء الخميس والجمعة من الساعة  8الى  , 12أوقات اضافية يوم الخميس بعد الظهر
من  14الى  18مساءا
 0 71 71 1048 – 4430
المسؤولين في حالة الحصول على مال إضافي للسكن ,مال إضافي لألطفال أومساعدات بموجب
SGB XII

مديرية اللواء مسؤولة عن العائالت المقيمة في ضواحي المدينة
مديرة اللواء ـ قسم الشؤون اإلجتماعية
Stuttgarter Str. 41, 73430 Aalen
 07361 503 – 1736
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المسؤول في مدينه شفيبش غموندعن العائالت التي تحصل على مساعدات إضافية للسكن او دعم إضافي
لألطفال,هو مكتب العائلة والشؤون االجتماعية في بلدية المدينة.

 Marktplatz 37, 73525 Schwäbisch Gmünd,
Fr. Hägele, Zi. 1.27
 0 71 71 603 – 5025

 6.3.االعفاء من رسوم اإلعالم
يمكن لكل شخص تقديم طلب باالعفاء من رسوم االعالم( االذاعة والتلفزيون) للسكنه وذلك اذا
كان يحصل على المساعدات التالية :مساعدات اجتماعية ,تأمينات حياتية اساسية او راتب
للعاطلين عن العمل بموجب القانون  ,او مساعدات بموجب قانون طالبي اللجوء ,مساعدات
BaföGللدراسة او دعم للمكفوفين
وذلك بموجب القوانين § 27 d BVG:و § 72 SGB XII
ايضا الصم البكم يحق لهم االعفاء من الرسوم .االشخاص الغير حاصلين على مساعدات اجتماعيه
ألن راتبهم يعلو الحد االدنى ب  17,50يورو يمكنهم تقديم طلب باإلعفاء من الرسوم كحالة
استثنائية.
يحق لحاملي بطاقه للمعوقين“„RF-Merkzeichenالتخفيض او االعفاء من رسوم االعالم.

معلومات شاملة واستمارات لتقديم بطلب االعفاء ,تجدونها تحت هذا العنوان
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln
وفي صفحة الإلنترنت www.rundfunkbeitrag.de
استمارات الطلبات تجدونها كذلك في مديرية اللواء او الجوبسنتر.
يسري مفعول اإلعفاء من الدفع او التخفيض منذ التاريخ المكتوب على قرار الموافقة ,بشرط ان
يتم تقديم الطلب خالل شهرين من تاريخ اصدار قرار الموافقة.
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6.4.

التسعيرة اإلجتماعية لشركة اإلتصاالت تلكوم

يحصل زبائن شركة "التلكوم" على تسعيرة إجتماعية ,إذا كانوا معفيين من رسوم اإلعالم ,او حاصلين
على "بافيك"  ,أو هم عميان ,صم او لديهم إعاقة بالكالم تصل درجتها الى  90على األقل.
هذا العرض يتطبق على الزبائن اللذين لديهم خط أرضي من شركة .T- Com

معلومات كاملة عن الموضوع وعن تقديم الطلب تجدونه لدى شركه التلكوم األلمانية
.Deutsche Telekom

6.5.

مساعدة للمشورة

لكل من يحتاج لإلستشارة من محامي ضمن اجراءات محكمية ولكن لديه فقط دخل منخفض,
يمكنه لدى محكمة الصلح المسؤولة عن المحافظة تقديم طلب للحصول على قسيمة دعم
بالتكاليف.بهذه القسيمة يمكنكم زيارة محامي لإلستشارة حسب اختياركم الشخصي .ليس هناك
تكاليف غير تكلفة اإلستشاره االولى وهي  15يورو.
أي بيانات يتوجب أخذها معي ؟ جواز سفر او بطاقة هوية شخصية ,بيان بالواردات(كشف
الراتب ,وراتب المساعدات )....أدلة ووثائق بالنفقات (إيجار السكن ,كشف حساب البنك ,الخ)...
إثبات بجميع األمالك ( تأمين الحياة ,عقد تدخير للبناء ,حساب توفير)...
الرجاء قبل تقديم الطلب فحص والتأكد ,اذا لديك تأمين بالحماية القانونية اولديك مستشار وممثل
مجاني.
غير ذلك يتوجب وجود سبب لإلستشارة القانونية ,ويجب تقديم األوراق المتطلبة بخصوص الدعم
في اإلستشارة القانونية وكل شئ كان من رسائل وأوراق تبادلت مع الجهات االخرى.
يمكن تقديم الطلب بحاالت إستثنائية في وقت الحق,وذلك بطلب خطي عن طريق محامي واذا
تحدد منذ بدء اإلستشارة بوجود حاجة لتقديم طلب للمساعدة باإلستشارة .اذا احتاج االمر لدعوى
قضائية ,يمكن عن طريق المحامي تقديم طلب مالئم حسب القوانين المشروعة للمساعدة بتكاليف
القضية.
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Amtsgericht Aalenمحكمة الصلح في آلن
Stuttgarter Str. 9 und 7, 73430 Aalen
07361 9651 - 0
13.00 – 15.00  اإلثنين9.00 – 11.30 الخميس
Amtsgericht Ellwangen محكمة الصلح في الفانجن
Schöner Graben 25, 73479 Ellwangen (Jagst)
07961 81-0
 8.30 - 11.30  االثنين االربعاء الجمعة14.00 - 15.30 األربعاء
وحسب موعد مسبق
Amtsgericht Neresheim محكمة الصلح في نيرسهايم
Hauptstraße 2, 73450 Neresheim
07326 9618-0
 13.30 - 16.00  و8.00 - 11.30 االثنين ـ الخميس
8.00 - 11.30 الجمعة
Amtsgericht Schwäbisch Gmünd محكمة الصلح شفيبش غموند
Rektor-Klaus-Str. 21, 73525 Schwäbisch Gmünd
07171 602-521oder -532
 13.15 – 15.15  و9.30 – 11.30 الخميس
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 6.6.مال إضافي للسكن
المال اإلضافي للسكن ,يتم فقط عن طريق تقديم طلب رسمي ,كدعم إضافي لأليجار الشهري
للمستأجر او كدعم لتكاليف المالك اإلضافية ,وذلك للمساحة المستعملة للسكن .تقديم المال
اإلضافي للسكن وارتفاعه يتعلق بالدخل وتكاليف السكن وعدد األشخاص في السكن المقيمين به.
تقدم المساعدة أبتدا من الشهر الذي قدم به الطلب.
هام جدا ! :كل من يتلقى مساعدات إجتماعية ,تأمينات حياتية أساسية للمتقاعدين او راتب للعاطلين عن
العمل حسب الكتاب الثاني للقانون اإلجتماعي ,ال يتلقى عادة مال إضافي للسكن ,وايضأ كل من يعجز عن
العمل ويتلقى مساعدات تشمل تكاليف السكن وذلك بموجب كتاب القانون اإلجتماعي الثاني عشر.
الموضوع معقد جدا .لهذا السبب ننصحكم باإلستفسار في الحاالت الخاصة لدى الجهات المختصة .

مدينة آلن مكتب اإلجتماعيات لشبيبة والعائالت/مكتب مال السكن Stadt Aalen
 Marktplatz 30, 73430 Aalen
 07361 52-1254 - 1256
االثنين  , 14.00-16.00الجمعة  , 8.30-12.00االثنين ـ الخميس  8.30-11.45
الخميس 15.00- 18.00أو حسب موعد مسبق.
)إستمارات من االنترنت البحث تحت كلمة(www.aalen.de Wohngeld :
مدينة الفانجن Stadt Ellwangen
 Spitalstrasse 4, 73479 Ellwangen
 07961 84 0
مدينة شفيبش غموند Stadt Schwäbisch Gmünd
مكتب العائلة واالجتماعيات
 Marktplatz 37 (Spital), 73525 Schwäbisch Gmünd
)1.27غرقة(  07171 603 5025
)1.25غرفة( 1.26) 5028غرفة( 5027
االثنين ـ الجمعة  8.00 – 12.00و 14.30 - 16.30
الخميس 14.30 – 18.00
مديرة اللواء قسم االجتماعيات Landratsamt Ostalbkreis
 Stuttgarter Str. 41, 73430 Aalen
 07361 503 1420
مكتب مال السكن :االثنين ,واألربعاء حتى الجمعة  11.45ـ  8.15
االثنين ,الثالثاء  16.00ـ  /14.00الخميس  18.00ـ 14.00
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 6.7.مستند إستحقاق السكن
الحد الزمني لإلستحقاق بالسكن في شقق لإليجار ضمن المساعدات اإلجتماعية هو لمدة سنه
واحدة .عادة تعرض شقق اإليجار من قبل شركات لبناية الشقق أو من مؤجر خاص .يحصل على
مستند إستحقاق بالسكن كل من يقع دخله تحت الحد االدنى للدخل .الحد األدنى للدخل يتعلق بعدد
األفراد المقيمين بالسكن.
هام !
مستند اإلستحقاق بالسكن ,يحدد فقط وجود حق بالحصول على شقة لإليجار .لكن ال يوجد هناك
ضمان بالحصول على شقة لإليجار.
تقديم الطلب يتم لدى مكتب البلدية في المدينة او البلد المقيمين به .ويجب عرض إثباتات للدخل
لكل فرد يريد اإلنتقال للشقة.
تقدم الطلبات في شفيبش غموند لدى مكتب العائلة والشؤون اإلجتماعية.
هل لديكم سؤال آخر ؟ يسر مكتب العائلة والشؤؤن اإلجتماعية بمساعدتكم.

بلدية شفيبش غموند
مكتب العائلة والشؤون اإلجتماعية
 Marktplatz 37 (Spital), 73525 Schwäbisch Gmünd
)1.20غرفة ( 07171 603 5060و )1.28غرفة(  07171 603 5061
االثنين ـ االربعاء  14.30ـ  16.30االثنين ـ الجمعة  8.00ـ 12.00
الخميس  14.30ـ 18.00
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:يتوفر دفتر المعلومات ألشخاص ذوي دخل منخفض بلغات أخرى
االنجليزية
الفرنسية
الروسية
االلمانية

Information booklet for people on low incomes
Livret d'informations pour les personnes à bas revenus
دفتر معلومات ألشخاص ذوي دخل منخفض
Bilgi Kılavuzu geliri düşük olan insanlar için
Информaционнaя брошюрa
unter www.diakonie-ostalbkreis.de
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