
Inhalt_فهرست محتوی 

 آطالعات در موارد زير:

 ـ پناهندگی

 ـ پول

 ـ اتوبوس و قطار

 ـ سالمتی

 ـ فراگيری زبان آلمانی

 ـ مدرسه

 ـ نگهداری کودک

 ـ سکونت

 ـ کار کردن در آلمان

 ـ مشاوره و کمک

 



Asyl_   یپناهندگ

شما به آلمان رسيده و تقاضای پناهندگی داده ايد. پذيرش تقاضای پناهندگی شما شرط اقامت شما درآلمان می باشد. در برگه اطالعات 
روسه پناهندگی توضيح داده شده است. اين برگه همچنين توضيح می دهد که شما در صورت لزوم چه کارهايی ضميمه مراحل يک پ

بدهيد. بايد انجام  

آدرس های اينتر نتی مفيد:   

 

  برگه اطالعات (اولين راهنمايی ها برای پناهجويان)
  کمک اداره بامف برای راهنمايی های اوليه و حمايت های افتخاری

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-

asylsuchende.html  

 

Broschüre „Willkommen in Deutschland“ 

روزانه را برای مهاجرين ساده تر می نمايد. به زبان های عربی، بلغاری، آلمانی، انگليسی،  یراهنمايی های متعدد که زندگ
 يونانی، ايتاليايی، لهستانی، پرتقالی، رومانيايی، روسی و ترکی
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-

deutschland.html?nn=1362950 

 

App "Ankommen. Wegbegleiter für Flüchtlinge" 

اين اپ برای نياز های ضروری مهاجرين جديد در آلمان برنامه ريزی شده و راهنمای سريع و جامعی ست برای هفته های 
 اول پس از رسيدن به آلمان
https://ankommenapp.de/ 

 

Publikation „Ankommen. Eine Orientierungshilfe für das Leben in Deutschland“ 

سربی، آلبانيايی و  از راه رسيدگان به زبان های آلمانی، انگليسی، فرانسوی، عربی، پشتو، دری،راهنمای جهت يابی برای 
 مقدونی 

www.refugeeguide.de/downloaden-und-drucken/ 

 

Broschüre „Das Grundgesetz – die Basis unseres Zusammenlebens“ (BAMF) 

برابری در آلمان چه معنايی دارد؟ آزادی بيان و مطبوعات مرزش کجاست؟ هر کس بايستی به چه وظايفی توجه داشته باشد؟ 
جهت پاسخ دادن به اين پرسش ها بروشور های پاسخ دهنده طراحی گرديده اند. از اين گذشته زنان و مردانی که خود 
 مهاجرند توضيح می دهند که چه چيزی شخصا آن ها را به قانون اساسی پيوند می دهد. 

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/ 

das-grundgesetz.html?nn=1367522  

 

 

 



  Geld _ پول 

. داشته باشند تيمسئول یمختلف یموضوع ممکن است نهادها نيا یبرا .ديينما افتيدر یدولت یبه عنوان پناهجو کمک ها ديتوانيشما م
.دييارائه نما نهشهر هر اليرا به اداره سوس یمال یکمک ها یپس از سکونت خود تقاضا ديتوان یشما م  

 اليرا فوراً به اطالع اداره سوس يیجابجا ايکردن کار  دايبه طور مثال پ رييهرگونه تغشما بايستی که  ديطفاً توجه داشته باشل
.ديبرسان  

Stadt Herne 

Fachbereich Soziales 

Hauptstraße 241 

44649 Herne 
 

نموده و اطالعات حساب خود را به خود باز  یبرا یحساب بانک کي یستينخست پس از سکونت خود در شهر هرنه با یدر روزها
.کرد ديخواه افتيخود در یحساب بانک قيپس از آن در شروع هر ماه پول را از طراطالع اداره سوسيال برسانيد.   

:دييبانک را انتخاب نما کيبه دلخواه خود  ديتوان یشما م .باشند یدر شهر فعال م ريز یبانک ها   

www.geoportal.herne.de//migration/?es=C153 
 
 

   به  اليدرون اداره سوس نکهيا ايو تغيير داده به جاب سنتر  الياز اداره سوسمحل مراجعه خود را  ،اقامت افتيپس از در
.مراجعه نماييد  (Grundsicherungsstelle) هياول یازهايمرکز ن  

 

را  یمال یکمک ها یخود برا یتقاضا يستیخواهد شد و شما با  یکوتاه اطالع رسان یدر زمان اليرابطه از طرف اداره سوس نيدر ا
.ديي ارائه نما  

 

   

 



Bus und Bahn_اتوبوس و قطار 

ازجمله اتوبوس، تراموا، قطار های محلی و  شهر هرنه در زمينه وسايل نقليه عمومی دارای امکانات زيادی در سطح شهرمی باشد.
 قطار های راه دور.

به جای خريدن بليط های تکی از  ،بهتر است برای صرفه جويی ،اگر شما می خواهيد به طور مرتب از اتوبوس و قطار استفاده نماييد
 کارت ماهانه استفاده کنيد. اشخاص کم در آمد که از کمک های دولتی استفاده می کنند کارت ماهانه با تخفيف دريافت می نمايند.

افت سوسيال دريمی توانيد از اداره سوسيال کارت  ،اگر که شما برای گذران زندگی خود از کمک های دولتی استفاده می نماييد
 نماييد:

Stadt Herne 

Fachbereich Soziales 

Hauptstraße 241 

44649 Herne 

12:00تا  08:30ساعات مراجعه: دو شنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت   
 

گراسيون تاين ما توسط جاب سنتر انجام می شود، می توانيد امتياز دريافت کارت اياب و ذهاب با تخفيف را ازشچنانچه کارهای 
 پوينت دريافت نماييد:

 Integration Point 

Heidstr. 2 

44649 Herne 

تا  08:00و جمعه از ساعت  00:17تا  08:00، پنجشنبه از ساعت 15:30تا  08:00ساعات مراجعه: دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه از ساعت 
12:30 
 

ن سنتر) مراجعه نموده و هر ماه کارت مربوطه را دريافت نماييد. آدرس با اين امتياز می توانيد به يکی از باجه های فروش کارت ماهانه (کوند
پيدا کنيد. "ماين تيکتً "اين مراکز را می توانيد از روی برگه اطالعات   

 
ت.لطفا توجه داشته باشيد که هزينه خريد کارت ماهانه بر عهده خود شما می باشد، چون در اين کارت ها قبال تخفيف الزم منظور گرديده اس  

 ضمنا توجه داشته باشيد که اين کارت ها فقط برای شهر هرنه اعتبار دارند.
 

د به يکی از شهر های مجاور سفر کنيد بايستی بليط تکميلی تهيه فرماييد.چنانچه بخواهي  
 

 لطفا همواره به اين فکر باشيد که بليط رفت و آمد معتبر تهيه کرده و همراه خود داشته باشيد.
 
 

 
 

 

 

  



Gesundheit_سالمتی 

دارد پزشک خود را انتخاب نمايد. چنانچه از حمايت سوسيال امت برخوردار هستيد بايستی قبل از مراجعه به پزشک شاين  قدر آلمان هر کس ح
پزشکی دريافت نماييد. اگر پزشک معالج شما بخواهد شما را نزد متخصص بفرستد به شما يک برگه معرفی خواهد داد. لطفا اين برگه را  درمان

و تاييد آن را بگيريد. تنها پس از طی اين مراحل می توانيد به دکتر متخصص مراجعه نماييد.  هبه سوسيال امت ارائه داد  
 
Stadt Herne 
Fachbereich Soziales 
Hauptstraße 241 

44649 Herne 

 
Herr Kraft: � 02323 16 3440  
Frau Klein: � 02323 16 3541  
E-Mail: Fb41-asyl@herne.de 
 

و به جاب سنتر اطالع دهيد.بايستی خودتان صندوق بيمه درمانی را انتخاب کرده اگر از سوسيال امت به جاب سنتر منتقل شويد،   
شما ديگر به شاين درمان نيازی نخواهيد داشت.صندوق بيمه درمانی جديد برای شما يک کارت اختصاصی صادر خواهد نمود.   

 از طريق لينک زير می توانيد صندوق های بيمه درمانی که در هرنه شعبه دارند را پيدا نماييد.
https://www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/geschaeftsstellen/herne/ 

 
 هنگام بيماری چه بايد کرد؟

خانواده يا دکتر اطفال مراجعه نماييد. در زير آدرس های آيا مريض بوده و به پزشک نياز داريد؟ در اوقات هفته به مطب های دکتر
  الزم را خواهيد يافت: 

 
 
 پزشکان عمومی که با زبانهای غريبه آشنايی دارند:
 
Dr. med. Stephan Altmann: Edmund-Weberstraße 196, 44651 Herne. � 0 23 23 / 3 21 16. انگليسی 
 
Dr. med. Hamid Amiri: Gerichtsstraße 19, 44649 Herne. � 0 23 25 / 7 05 14. انگليسی، دری، پشتو، اردو، روسی، اسپانيايی 
 
Dr. med. Atilla Cintosun: Heinrichstraße 11, 44623 Herne. � 0 23 23 / 5 30 25. ترکی 
 
Dr. med. Ralf Dammhayn: Hauptstraße 304, 44649 Herne. � 0 23 25 / 79 76 52. انگليسی 
 
Dr. med. Vladimir Dridger: Unser-Fritz-Straße 156, 44653 Herne. � 0 23 25 / 5 12 26. روسی 
 
Dr. med. Elena Zerr, Olena Paltseva: Königstr. 27-29, 44651 Herne. � 02325 / 3 31 34. روسی، اوکراينی 
 
Dr. med. Anas El-Sabbagh: Bahnhofstraße 13, 44623 Herne. � 0 23 23 / 5 18 93. عربی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detlef Feldkamp: Bielefelder Straße 4, 44625 Herne. � 0 23 25 / 44 45.انگليسی 
 
Dr. med. Grüneberg, Mehring & Stunde: Hauptstraße 375, 44653 Herne. � 0 23 25 / 7 02 70. انگليسی 



 
Dr. med. Wolfgang Hettwer: Regenkamp 105, 44625 Herne.  � 0 23 23 / 4 56 13. انگليسی، فرانسوی 
 
Dr. med. Andrea Hofer: Bielefelder Straße  137, 44625 Herne. � 0 23 25 / 94 07 77. انگليسی 
 
Dr. med. Farshbaf Homayon: Hauptstraße 34, 44651 Herne. � 0 23 25 / 3 11 92. انگليسی، فارسی 
 
Dr. med. Martin Nusser: Kirchstraße 4, 44627 Herne. � 0 23 23 / 96 30 01. انگليسی، فرانسوی 
 
Dr. med. Samir Othman: Roonstraße 35, 44629 Herne. � 0 23 23 / 8 27 27. عربی، انگليسی 
 
Dr. med. Steidel & Seidl: Castroperstraße 357, 44627 Herne. � 0 23 23 / 3 14 80. انگليسی 
 
Dr. med. Jolanta Wolska-Mazul: Flottmannstraße 30, 44625 Herne. � 0 23 23 / 4 30 70. لهستانی 
 
 پزشکان اطفال که با زبانهای غريبه آشنايی دارند:
 
Dr. med. Ammar Najar: Edmund-Weberstraße 193, 44651 Herne. � 0 23 25 / 90 29 02. نيايی، عربی، انگليسی، ترکیآلبا  
 
Dr. med. Schrader & Schulenburg: Neustraße 7, 44623 Herne. � 0 23 23 / 5 15 29. انگليسی 
 
Paedicum ruhrkidz, انجمن پزشکان متخصص برای سالمتی تن و روان کودکان و نو جوانان Dr. Lars Vogler, Guido Bürk, Christine 
Bantje: 
Standort Herne, Bahnhofstraße 104, 44629 Herne: ـ مرکز هرنه روسی، ترکی،آلبانيايی، انگليسی، عربی  
Standort Wanne, Gerichtsstrasse 1, 44649 Herne: ـ مرکز وانه روسی، اوکرايينی، ترکی، انگليسی، کردی، عربی، از ماه می اسپانيايی  
 

، خارج از ساعات مراجعه به پزشکان خانواده و متخصص، پزشکان خانواده به صورت کشيک مسول در مواردی که خيلی ضروری نيستند
 هستند. برای اين منظور می توانيد با شماره تلفن زير تماس بگيريد: 
 

 
 

حاد بوده و توان مراجعه به اين امکان تماس به شما کمک می کند که در اورژانس بيمارستان اوانگليش بتوانيد ترمين بگيريد. چنانچه مريضی شما 
  نمايد.می ، دکتر خانواده کشيک به منزل شما آمده و شما را معالجه مطب را نداريد

 
در مورد تمام بيماری ها در خدمت شما خواهد  24مطب اورژانس جنب در ورودی بيمارستان اوانگليش هرنه در خيابان ويشرت اشتراسه شماره 

ميتوانيد به خدمات  116117توانيد به دکتر معالج يا متخصص مراجعه نماييد. شما از طريق شماره تلفن اين طريق معموال می بود که از 
 اورژانسی پزشکی دسترسی پيدا نماييد. اين شماره در تمام آلمان بدون کد شهر معتبر بوده و برای شما مجانی می باشد. 

 
 ساعات مراجعه به اورژانس:
 bis 22.00 Uhr 18.00  :دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه

وجمعهچهارشنبه  :  13.00 bis 22.00 Uhr 
 bis 22.00 Uhr 8.00  :شنبه و يکشنبه
 

 پس از مداوا بايستی شاين مداوا را به پزشک ارائه داده يا اين شاين را به طور تلفنی از سوسيال امت بخواهيد. 
 
 
 
 



 
ه ها:خدمات پزشکی برای کودکان خارج از ساعات مراجعه و آخر هفت  

 
 

ه به پزشک و در آخر هفته ها در کلينيک اطفال بوخوم و گلزن کيرشن بور کشيک پزشکی عبرای کودکان بيمار در هرنه خارج از ساعات مراج
تماس برقرار نماييد.  116117کودکان وجود دارد. با هر دو آنها می توانيد با شماره   

 
 
 کش1ک پزش, اورژا(س برای کود"ان و نو جوانان
Alexandrinenstr. 5 
44791 Bochum 
 ساعات مراجعه: 
 Uhr 21.00 - 19.00:  دوشEFه، سه شEFه و پنجشEFه
 Uhr 21.00 - 16.00:   چهارشEFه وجمعه
 Uhr 21.00 - 9.00:    شEFه و XکشEFه
 
شن بور  مطب اورژا(س برای کود"ان و نو جوانان در 7لزن ک45
Adenauer Allee 30 
45894 Gelsenkirchen 
:ساعات مراجعه  

:         دوشEFه، سه شEFه و پنجشEFه 19.00 - 22.00 Uhr 
 Uhr 22.00 - 16.00:         چهارشEFه وجمعه

و روز ^ای تعطZل کشEFهXشEFه و        : 9.00 - 20.00 Uhr 
 
ا?ط خطر جا>;  @A ای پزش, درB تDمراق 

  112در شرايط اظطراری و موارد اورژانسی که جان شخص تهديد می شود با شماره خدمات نجات تماس بگيريد: 
 
 از موارد اورژانس پزشکی ميتوان شرايط زير را نام  برد:
 ـ مشکل فوری نفس کشيدن
 ـ مشکل درد در قفسه سينه
 ـ تصادف و جراحت
 ـ مشکل خطر خود کشی
 ـ مشکل اورژانسی اعتياد

شوک حساسيتـ   
 ـ اختالل بيهوشی يا رفتن به کما 
 
 اين شماره شما را به آتش نشانی وصل می نمايد که با سرعت کمک های نجات بخش را برای شما سامان می بخشد.

خدمات اورژانس پزشکی را سوال نماييد.تذکر: لطفا در مرکز پذيرش مربوطه نام شخص مسول برای   
 

کشيک  داروخانه  
، که از 08000022833داروخانه ها کشيک شب و اورژانس دارند. اطالعات مربوط به کشيک داروخا نه ها را از طريق شماره تلفن همچنين 

 تلفن ثابت مجانی می باشد، می توانيد به دست آوريد.
ا می کنيد که آدرس نزديک ترين سنت در دقيقه) تماس بگيريد. در هر داروخانه ای يک آگهی پيد 69( 22833از موبايل خود لطفا با شماره 

 داروخانه کشيک را به شما خواهد داد. 
از طريق لينک زير يک داروخانه کشيک پيدا نماييد: شما همچنين می توانيد  

https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche 
 
 مطب ها به گريختگان از جنگ اوکراين خدمات می دهند:
 
https://www.kvwl.de/ukraine-krieg/praxen.htm 
 

 بارداری و زايمان
در آلمان هر زن باردار يا مادری تا هشت هفتگی کودک يا تا پايان شير دهی حق گرفتن خدمات از يک قابله به انتخاب خود را 

فاده از اين خدمات به عهده سوسيال تداراست. قابله زن متخصص در مورد حاملگی و زايمان و زمان پس از آن می باشد. هزينه اس



امت می باشد. شما می توانيد هر زمان با قابله تماس گرفته و از وی درخواست کمک داشته باشيد. وی به شما در مورد بارداری، 
:زايمان و زمان پس از آن مشاوره خواهد داد  

 ـ تغذيه و نوع زندگی در دوران بارداری
 ـ زناشويی و امور جنسی

برای داشتن کودک ـ آمادگی  
 ـ امکانات آمادگی برای زايمان

 ـ حمايت مالی در ايام بارداری و پس از زايمان
 

قابله هايی که شما می توانيد در شهر هرنه جستجو نماييد:   
 
 

Ann-Kathrin Landsgesell 
� 01 77 / 4 96 71 67 
E-Mail: ak.landsgesell@gmail.com 
 زبان های آلمانی و انگليسی
 
Linda Häbel 
� 01 79 / 9 10 56 96 
E-Mail: hebamme-linda@web.de 
 
Tanja Kalb 
� 01 70 / 4 04 33 21 
 (تماس تنها از طريق اس ام اس)
E-Mail: tanja.kalb@web.de 
 
Marion Adamczewski 
� 01 74 / 7 39 00 37 
E-Mail: madamczewski@t-online.de 
 
Malgorzata Brandtner 
� 01 51 / 15 31 30 24 

لهستانیو یآلمان یزبان ها  
 
Wiebke Bents 
� 01 51 / 10 63 21 30 
E-Mail: wiebke.bents@web.de 
 
Marion Korte 
� 01 71 / 3 88 70 41 
 

:انجمن قابله های مستقل قابله ها ی بيشتری در اختيار شما قرار می دهد  
 

 56 27 34 3 / 63 01 � :شماره تلفن شبکه قابله ها
 

بوخوم شما را ياری خواهد نمود: نه ـبرای جستجوی قابله مرکز قابله ها در هر  
 

� (0234) 9 77 30 - 55 
 
 

 مراکز مشاوره در مورد مشکالت بارداری و خانم های باردار:
توانيد از مراکزی که در باال ذکر شد داشتن يک کودک را بر نمی تابد، می چنانچه شما باردار هستيد ولی موقعيت فعلی زندگی تان 

 مشاوره بگيريد.



 در شهر هرنه دو مرکز زير وجود دارد:
 
  

 مرکز مشاوره در مورد مشکالت بارداری و خانم های باردار:
 
Fachbereich Gesundheitsmanagement der Stadt Herne 
Ludwigstraße 14 
44649 Herne 
 
� 0 23 23 / 16 3253 
E-Mail: info-schwangerenberatung@herne.de 
 
 ساعات مراجعه: 

   13:00تا  08:30و جمعه از ساعت  16:00تا  14:00و  13:00تا  08:30شنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 
 
 

 و مرکز 
F

Gو پرسش در مورد زند L<ش برای امور زناشوMلNسای اوانMاردار مرکز مشاورە "لQ التTوطمشاورە در مورد مشVWو>;  ی مXه سازمان د?اQ
 مراXز "لMسا>L شهر Bرنه

Schaeferstr. 8 
44623 Herne 
� 02323 - 530 48 
Email: info@evberatherne.de 

 ساعات مراجعه: 
  12:00تا  09:30، سه شنبه از ساعت 12:30تا  08:30شنبه تا جمعه از ساعت دو 

 

 واXس`ناسیون در آلمان

 Aخک

 y کنند rاxسvw از حماXت در برابر بZماری oخک برخوردار rاشند. در برابر oخک زماjk  ^مه کساjk که
z

در Xک o~ناە عموy زند}
 مصون خوا^Zد بود که Xا دو rار وا�س�نه شدە Xا اینکه در گذشته rه بZماری oخک مبتال شدە rاشZد. 

j  کود�اjk که در آلمان rه مهد کودک Xا مدرسه y روند rاxسvw مد رک مبjw بر دو rار وا�س�نه شدن در برابر oخک ارائه کنند؛ ^مچن��
  . کود�اjk که در اوکراین وا�سن زدە اند، چنانچه مدارک آن را در اختZار ندارند، rاxسvw در آلمان rار دXگر وا�سن بزنند 

  �ان ن� rاشد. �میته م� وا�س�ناسیون تا�Zد y نماXد که وا�سن دو�ارە ^یچ تهدXدی برای سالمvw کود 

19کووaد     

برای پنا^ج��ان اوکرایjw ام�ان در�افت وا�سن کرونا وجود دارد. شهر ^رنه وا�سن مجاjk کرونا آمادە نمودە است. از این گذشته 
j ارائه y گردد. سبرنامه وا�س�نا j برقرار است.  ا� وا�سن oخک ن�� یون در o~ناە ^ای عموy ن��  

توسط دک�v خانوادە Xا دک�v اطفال انجام y گردد. تماy وا�سن ^ای دXگر   

j میتواند نزد پزش�ان Xا تماy مرا�ز رس� انجام گردد.  j §ست مجاjk کرونا ن��  ^مچن��

 

 : efن e5ای مف1د اینB آدرس 
 



 
 

 
 مشاوره (چگونه به کودک خود که آسيب روانی ديده است کمک نمايم) به زبان آلمانی

به کودک خود، که واقعه وحشتناکی را تجربه کرده مشاوره برای والدين کودکانی است که می خوهند بدانند چگونه می توان 
 است، کمک نمود.
www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK_Infomaterial/Ratgeber_Fl%C3%BCc
htlingseltern/20160408_BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_deutsch.pdf 
 
 

 انگليسی
www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK_Infomaterial/Ratgeber_Fl%C3%BCc
htlingseltern/20160408_BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_englisch.pdf 
 
 
 
 مرکز قابله های بوخوم و هرنه

  ، زايمان در منزل و مرقبت های پس از زايمانزايمانهمراهی برای قابله ها برای مرقبت های بارداری،  اايجاد تماس ب
https://www.hebammenzentrale-bochum.de/ 
 
 

آلمانخوش آمد به   
قبت های مربوط به سالمتیااطالعات پايه برای مر  

https://www.germany4ukraine.de/hilf 



Deutsch lernen_فراگيری زبان آلمانی 

 ديتوان یم ديکن یو صحبت م ديفهميرا م یشما زبان آلمان یوقت .دارد ژهيو تياهمادغام در جامعه يا اينتگراسيون  یبرا یزبان آلمان
.ديببر شيتماس برقرار کرده و امورات خود را پ عتريسر  

ستفاده ا یمختلف یشنهادهايپاز مورد  نيدر ا ديتوان یشما م .کالس زبان فراگرفت کيدر  توان یرا به طور خاص م یزبان آلمان
 یبرا .ديياز آنها استفاده نما یمجان ديتوانیکه شما م کندیزبان را برگزار م یمقدمات کالس های فولکس هخشوله شهر هرنه .ديينما

:دييمراجعه نما ريثبت نام لطفاً به مرجع ز  

Volkshochschule Herne 

Sprechstunden: (ساعات مراجعه) 
VHS im Kulturzentrum  

Willi-Pohlmann-Platz1, 44623 Herne 

Raum 116: dienstags von 14.00-17.00 Uhr ) 17و  14ـ سه شنبه ها بين ساعت  116(اتاق شماره    

 

VHS im Haus am Grünen Ring  

Wilhelmstr. 37, 44649 Herne  

Raum 104: mittwochs von 9.00-12.00 Uhr     ) 12و  9ساعت  نيشنبه ها بچهارـ  041اتاق شماره (

 

Ansprechpartnerin: Elisabeth Schlüter � 0 23 23 16 2814 اليزابت شولتر) :(کارمند مسول  

       E-Mail: elisabeth.schlueter@herne.de 

   

 

.دييبرگه تست مراجعه نما اي ونيناسيبرگه واکس و گرفته و با ماسک قبلیکرونا لطفاً وقت  یبه علت پاندم  

:ديکن دايپ یزبان آلمان یريدر مورد فراگ یشتريب یها شنهاديپ ديتوان یم ريز نکيبا مراجعه به ل  

www.herne.de/PDF/Bildung/Deutsch-sprechen-Übersicht_Juni.pdf 

 

اجازه  کيبه  نياز سيوننتگرايشرکت در کالس ا یبرا .ديريفرا بگ اينتگراسيون کالس کيرا در  یزبان آلمان ديتوان یم نيشما همچن
.داشت ديخواه مفبا ايداره پناهندگان امعتبر از طرف   

 

 برای اين منظور به شکل زير عمل نماييد:

را پر نموده و به آدرس زير ارسال نماييد: الس های اينتگراسيونرکاجازه شرکت د تقاضای   يکم - 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Regionalstelle Bochum 

Herr Erdoğrul 

Alleestraße 165 

44793 Bochum 
 
 
 
 
 
 



 فرم جهت دانلود يا فرم آنالين مربوطه را از طريق کد مربع زير می تونيد پيدا نماييد:
 

 

جاب سنتر را مطلع نماييد. وی برای شما وقت از مرکز پس از دريافت اجازه شرکت در کالس از بامف کارمند مسول در اداره 
 سنجش زبان خواهد گرفت.

چنانچه جاب سنتر مسول کار شما نمی باشد، تقاضای خود را از طريق لينک زير و به طور مستقيم به مرکز سنجش زبان ارسال و 
 يک کپی از اجازه بامف را نيز ضميمه نماييد.

E-Mail: herein@herne.de 
 

دوم ـ شما از طريق ايميل ترمين مربوط به سنجش زبان خود را از مرکز سنجش و نيز برگه ثبت نام در کالس اينتگراسيون را در 
 يافت خواهيد کرد.

 

را در يک فايل مخصوص  اجازه شرکت در کالس اينتگراسيون، گواهی شرکت در کالس و مدارک قبولی خودلطفا کليه مدارک مانند 
 نگهداری نماييد.

درس های اينتر نتی مفيد:آ

 



 Schule _ مدرسه

سال اجباری می باشد. اين به اين معنی است که همه کودکان و  18و  6بين سنين  به مدرسه در آلمان رفتن کودکان و نوجوانان
به محض اين که مشخصات  ،سالگی، به مدرسه بروند. به اين دليل 18سال، حداقل تا رسيدن به سن  10نوجوانان بايستی حداقل 
گردد. رفتن به مدرسه برای کودک شما اجباری می ، شودثبت احوال شهر هرنه ثبت خانواده شما نزد اداره   

در رابطه با روند به والدين مهاجر انجام می شود. همکاران دراين اداره  اينتگراسيوناولين جلسه مشاوره نزد مرکز مربوط به 
شما مشاوره داده و شما را درروند ثبت نام فرزندانتان درمدرسه همراهی و راهنمايی می کنند.مدرسه و تحصيالت فرزندان   

زير تماس گرفته و وقت بگيريد: شماره تلفن های قيد شدهلطفا برای ثبت نام در مدرسه با يکی از  

     
 

 حمايت مالی از طريق سيستم تحصيلی و مشارکت:
ما برای مقاصد ش. کمک های مالی جهت تحصيل و مشارکت نمايندتقاضای  می توانند برای فرزندان محصل خود  والدين کم درآمد

 زير کمک های مالی دريافت خواهيد نمود:

يورو و  هفتادبرای خريد لوازم مدرسه مانند کيف و کتاب، ماشين حساب وغيره. به طور معمول در يکم ماه آگوست  لوازم مدرسه: ـ
اه فوريه سال جاری سی يورو پرداخت می گردد.در يکم م  

در هزينه کارت اياب و ذهاب ماهانه (شوکو  شما ما به مدرسه طوالنی باشد، سهم شخصیشچنانچه راه فرزند ـ هزينه رفت و آمد: 
   تيکت) تقبل خواهد شد.

برنخواهد  یريادگي یاز پس هدف ها د که فرزند شماومشخص ش یجار یليسال تحص یچنانچه در طحمايت مالی جهت ياد گيری: ـ 
.خارج از مدرسه تقبل خواهد شد یريادگي یالزم برا یها نهيهز ،آمد  

.خواهد شدتقبل ها  نهيهز هيگونه موارد کل نيدر ا :چند روزه از طرف مدرسه ايروزه  کي یسفرهاـ   

.خواهد شد تقبل غذا نهيهز هيبق وروي کياز مبلغ  ريغ :ظهر در مدرسه يیوعده غذاـ   

 وروي 10بلغ گذراندن اوقات فراغت در تعطيالت مو  یفرهنگ ليو مسا کيموز ،جهت ورزش :یو اجتماع یفرهنگ یمشارکت هاـ 
.داده خواهد شد اريدر اخت يورو) 120(در صورت پس انداز مبلغ  در ماه  

ميخواهيد بدهيد لطفا با مرکز زير تماس بگيريد:چنانچه اطالعات بيشتری از کمک های مالی نياز داريد يا اينکه برای آن تقاضا   

Stadt Herne 

Fachbereich Soziales 

Sachbearbeitung Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)  

Hauptstraße 241 

44649 Herne 

� 0 23 23 16 33 99 

 

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 8:30 – 12:00 Uhr 

)12:00تا  08:30دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت (ساعات کاری:   
www.herne.de/Familie-und-Bildung/Schulische-Bildung/Finanzielle-Unterstützung/ 

Stadt Herne 

Fachbereich Schule und Weiterbildung 

Kommunales Integrationszentrum Herne  

Rademachers Weg 15 
Tel.: 023 23 16 38 50 oder 023 23 16 38 57 

www.herne/Stadt-und-Leben/Integration/Kommunales-Integrationszentrum/ 



Kinderbetreuung _نگهداری کودک 

برای رشد و پرورش کودکان شما در آلمان مهم است که آنها با کودکان همسن خود بتوانند تماس داشته و بازی های مشترک  انجام 
د، تجربه ها و دريافت های خود را به ناف خود را از نو بشناسدهند. بازی کردن به کودکان شما اين فرصت را می دهد که محيط اطر

سريع فرا می گيرند. ،به گونه يک بازیدر اين رهگذر معموال زبان آلمانی را  . آنهادنارتباط داشته باشو با ديگران  گرفتهکار   

ودک منتخب در شهر هرنه امکانات مختلفی برای نگهداری کودک شما وجود دارد. اگر مايل هستيد نگهداری کودک خود را به مهد ک
 خود بسپاريد،  می توانيد از طريق سايت جستجوی مهد کودک (کيتا ناويگاتور) برای کودک خود جا در مهد کودک پيدا کنيد:

 

 https://herne.kita-navigator.org/suche/ 
 
 

او را در يک مرکز نگهداری کودکان در تمام روز تحت سرپرستی قرار دهيد. ،تا سه سالگی کودک تان عالوه بر اين شما اين امکان را داريد  
 جهت کسب اطالع و ثبت نام با انجمن والدين روزانه هرنه ارتباط بر قرار نماييد:

 
 

Herner Tageseltern e.V.                                             

Horsthauser Straße 171 

44628 Herne 

 

Tel.: 02323 3986054 

Mail: info@herner-tageseltern.de 

https://www.herner-tageseltern.de/ 

 
 
 يا
 
Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 

Kleine Kita Herne 

Rathausstr. 6 

44649 Herne 

 

Tel.: 02323 16 3176 

Mail: stephanie.habermehl@herne.de 

 
 

 ،ندارند. در مورد سواالت مربوط به اين امکانات حضورعالوه بر اين گروه های مختلف بازی برای کودکان وجوددارد که در مهد کودک 
 اشخاص زير در اختيار شما هستند:

Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 

Christine Milk 

Rathausstr. 6 

44649 Herne 

� 0 23 23 16 31 66 

E-Mail: Christine.milk@herne.de 



 

Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 

Sabine Jäger 

Rathausstr. 6 

44649 Herne 

 

� 0 23 23 16 35 97 

E-Mail: Sabine.jaeger@herne.de 
 

همراه با سرپرستی کودک شرکت نماييد!و مهم تر اين که شما اين امکان را داريد که در يک کالس اينگراسيون   
 

در رابطه با سرپرستی کودکان تقاضای کمک مالی بدهند. برای اين منظور با  که اين امکان وجود دارد ،برای خانواده هايی که در آمد کم دارند
 مرکز زير تماس بگيريد:

 

 

Stadt Herne 

Fachbereich Soziales 

Sachbearbeitung Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)  

Hauptstraße 241 

44649 Herne 

� 0 23 23 16 33 99 

 

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 8:30 bis 12:00 Uhr 

                               www.herne.de/Familie-und-Bildung/Projekte-und-Förderungen/Bildungs-und-Teilhabepaket/ 
 
 

 



Wohnen_سکونت 

از مليت های مختلف در شهر هرنه زندگی می کنند. و آنجا که مردم زيادی با هم زندگی می کنند، الزم است که هر  جمعيت زيادی
 يک مالحظه ديگری را بنمايد. به اين خاطر قوانين و وظايفی وجود دارد که زندگی مشترک را آسان می نمايد.

 اوقات استراحت

اينجا به طور مثال نظافت راهرو، زير سقف يا زيرزمين مشخص شده است. مطلع شويد که برای هر انسانی احتياج به آرامش دارد. 
 چه زمانی مسول نظافت هستيد. 

تالل ايجاد برای همسايه ها مزاحمت ايجاد نموده، در رفت و آمد اخ امرلطفا در راهرو يا پلکان اشيا يا وسايل خود را قرار ندهيد. اين 
 ميکند و در بد ترين حالت موجب مجروح شدن ديگران می گردد.

گاز يا روغن هايی را نداريد که به راحتی مشتعل می گردند. لطفا در مکان های بسته آتش  ددر انباری ها اجازه نگهداری موادی مانن
 روشن نکنيد تا به کسی آسيب نرسد!

آب يا گاز فورا صاحبخانه را مطلع نماييد چرا که وی مسول رفع آن می باشد. در صورت ديدن نقيصه يا نشتی در لوله های  

چنانچه سوالی در مورد حقوق مستاجران داريد، به طور مثال انجمن های مستاجران می توانند در اين مورد به عنوان طرف گفتگو به 
د داشت.شما سرويس بدهند. الزم به ذکر هست که سرويس آنان گاهی هزينه در بر خواه  

 زباله

قرار کانتينرهايی در  طزباله خانگی به طور مرتب توسط سرويس دولتی حمل زباله جمع آوری می شود. لطفا زباله های خود را فق 
دهيد که برای اين منظور در نظر گرفته شده اند. زباله های خود را به  شکل باز در مکان های ديگر، به طور مثال کنار خيابان، در 

 کانتينرپر شده را بيشتر پر ننماييد. چنانچه کانتينرهای پلکان ساختمان نگذاريد. لطفا به اين موضوع نيز توجه داشته باشيد که  حياط يا
همچنين  تخليه نخواهند شد. ،هايی که به علت زياد پر بودن در آن بسته نميشودکانتينرها پر شده اند با صاحبخانه خود تماس بگيريد. 

قرار داده می شوند، برده نخواهند شد. کانتينرها کنار زباله هايی که   

 از زمان حمل زباله خانگی شما در لينک زير مطلع خواهيد شد:

در هرنه رنگ سطل های زباله با يکديگر فرق دارد و اين امر بی دليل نيست. چرا که در آلمان زباله ها تفکيک می گردد. زباله های 
آشغال جا نمی شوند را می توان از طريق سرويس حمل زباله های بزرگ به زباله دانی فرستاد. بزرگ مانند مبل ها که در سطل 

که هنگام گرفتن ترمين  هزينه حمل زباله های بزرگ در حال حاضربيست و پنج يورو برای حداکثر وسايل چهار اتاق می باشد
 بايستی پرداخت گردد. 

 يا ايميل صورت نمی پذيرد. تقاضا از طريق يک از نهاد های زير صورت می  تقاضا برای حمل زباله های بزرگ از طريق تلفن
  :گيرد

Fachbereich Bürgerdienste 

Friedrich-Ebert-Platz 5 

Rathaus Wanne 

Rathausstraße 6 

 

entsorgung herne 

Kundencenter entsorgung herne 

Südstraße 10 



:آدرس های اينتر نتی مفيد برای جستجوی مسکن  

 

نماييد:  مراجعهچنانچه در جستجوی مسکن هستيد به شرکت های تهيه مسکن در هرنه از طريق لينک های زير   

www.herne.de/Wirtschaft-und-Infrastruktur/Bauen-und-Wohnen/Wohnen 

/Wohnungsunternehmen/Wohnen-in-Herne-Wohnungsunternehmen-mit-Sitz-in-Herne/ 

 

 

 
 

ديگر تهيه مسکن را می توانيد در اينترنت بيابيد:سايت های   

 

 

 

 

 

https://www.immobilienscout24.de 
 

 

 

 

 

 

https://www.immowelt.de/suche/herne/wohnungen 

 

   

 



Arbeiten in Deutschland_کار کردن در آلمان 

شی ايجاد می کند که بايستی برای آن راه حل پيدا کرد.لجست و جو و شروع کار در يک کشور غريب برای اکثر آدم ها چا  

جديدی شروع شما می خواهيد در آلمان کار کنيد؟ پس بايستی نهاد ها و بخش های شغلی را بشناسيد. کسی که ميخواهد دوره مهارت 
 نمايد بايستی با انواع فرم های آموزشی آشنا بشود و نحوه درخواست برای اين دوره ها  را بشناسد.

دارند به طور هدفمند  پناهجويیون ايجاد شده است. در آنجا افرادی که تجربه يدر اداره کار و جاب سنتر بخش مربوط به اينتگراس
 حمايت می شوند.

ه طور ويژه به مسايل فرهنگی بين المللی احاطه دارند. به همين خاطر آنها بهتر می توانند به مسايل شما طرف های مسول در آنجا ب
 پرداخته و شما را راهنمايی نمايند.

 مرکز مربوطه در شهر هرنه:

 

در مورد مسايل زير مشاوره می دهند: (اينگراسيون پوينت) همکاران در مرکز اينتگراسيون  

مدارک تحصيلی و شغلیمعادل سازی ـ   

گراسيونتـ شروع کالس های زبان و اين  

 ـ مشاوره های بيشتر در رابطه با شهر هرنه

 ـ حمايت در مورد مسايل کاری به طور مشخص. در اينجا وضعيت شخص شما و توانايی های شما بررسی خواهد شد.

 در ادامه در موارد زير:

 ـ آشنايی با امکانات آموزشی و کسب مهارت

حمايت در مورد نوشتن درخواست (کاری و تحصيلی)ـ   

 ـ جهت يابی شغلی

 ـ تهيه يک نقشه راه برای اينتگراسيون

 

 جهت فهم درست از همان ابتدا يک مترجم در اختيار خواهد بود.

 

 

 



آدرس های اينتر نتی مفيد:   

 

 اطالعات عمومی در مورد کار کردن در آلمان:
 

https://www.arbeitsagentur.de 

 

 

 

 

https://jobboerse.arbeitsagentur.de 

 

 

 

 

www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/ratgeber 

/zugang-zum-arbeitsmarkt 

 

 

 

 

 

 معادل سازی مدارک آموزشی و شغلی خارجی:

 

www.herne.de/Rathaus/Buergerservice/Dienstleistungen 

/Dienstleistungen-Detailansicht_41921m.htl  

 

 

 

 App "Anerkennung in Deutschland" 

 Mit einer neuen App können sich Flüchtlinge über Möglichkeiten zur Anerkennung ihrer 

 ausländischen Berufsqualifikationen informieren. 

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/  

     

 

 



Beratung und Hilfe_مشاوره و کمک 

در هفته ها و ماه های اول پس از ورود به آلمان احتماال بسياری از چيز به نظرتان غريب می آيد. چيز هايی که احتماال در کشوری 
 که از آن می آييد بديهی و آسان بود، اينجا احتماال تابع قواعد ديگری می باشد.

 تا جايی که امکانش هست خود را مطلع ساخته و از امکانات مشورتی بهره بگيريد. 

به شما بدون دريافت هزينه ای کمک می نمايند. ،زمان نياز های زيادی هستند کهددر شهر هرنه نها   

داشتن سوال به کجا مراجعه نماييد. تدر زير مطلع می شويد که در صور  

 خدمات مشاوره در محل:

از طرف اداره خدمات مهاجرت برای جوانان: ريدر موارد ز 27و  12 نيسن نيکودکان و نو جوانان ب یبرامشاوره   

کالس های اينتگراسيون برای جوانان و کالس های زبان بعدی ـ  

 ـ معادل سازی سوابق شغلی و تحصيلی

، تحصيل در دانشگاه)ـ راهنمايی های شغلی (کارآموزی، آوسبيلدونگ  

پر کردن تقاضا يا مکاتبات اداریـ حمايت برای   

 ـ امکانات تفريح در اوقات فراغت

Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Mitte (AWO) 
 

Bahnhofsplatz 12, 44623 Herne 

� 02323 993799 15 

 

Sprechstunde: Montag nur mit Termin! Mittwoch 13.00 - 16.00 Uhr 

 

www.awo-ruhr-mitte.de/beratung-hilfe/integration-migration 
/standorte-und-ansprechpartner-in-herne 

 
 

از طرف اداره ام.بی.ا.: ريدر مورد سوال در موارد زمهاجرت برای بزرگساالن مشاوره   

حمايت در رابطه با نهاد های دولتیـ   

مربوط به سالمتی و ساير مسايل شخصیـ مشاوره در مورد مسايل اجتماعی، روانی،   

دوره های تکميلی و شروع مدرسه، دانشگاه و کار ـ اطالعات و ارائه کمک در مورد ثبت نام کالس زبان، گذراندن  

 ـ اطالعات درموارد ديگر حمايتی

  
 

Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Mitte (AWO) 
Bahnhofsplatz 12, 44623 Herne 

� 02323 993799 18 

Sprechstunde nur mit Termin! 
 

www.awo-ruhr-mitte.de/beratung-hilfe/integration-migration 
/standorte-und-ansprechpartner-in-herne 
 



Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 
Berliner Platz 4, 44623 Herne 

� 02325 96915 23 

 مراجعه فقط با وقت قبلی
 

https://www.drk-herne.de/angebote/migration-und-integration/migrationsberatung-

mbe.html 
 
 
 
Jüdische Wohlfahrtsorganisation (JWO), Geschäftsstelle Herne 
Westring 151, 44629 Herne 

� 02323 94618 90 

� 0151 54702278 

� 0151 40480012 

 مراجعه فقط با وقت قبلی
 
www.jg-bochum.de/projekt1.html 
 

 
 PLANB Ruhr 
 Hauptstraße 208, 44649 Herne  

 � 02325 56991 61 

 � 02325 56991 63  

  � 0172 6859135 

یمراجعه فقط با وقت قبل    
 

https://www.planb-ruhr.de/migration-integration/herne/migrationsberatung-fuer-
erwachsene-zuwanderer-mbe 
 
 

 مراکزديگر حمايتی و کمک برای پناهجويان در موارد زير:
 

، قوانين اقامت و الحاق خانوادهـ پرسش در مورد پروسه پناهندگی  
مهاجرت های بعدی و تصميم به بازگشت ـ  
مسايل شخصی و مربوط به سالمتی، اجتماعی و مالی ـ  
 

 
 
 مشاوره برای پناهجويان:

 

Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Mitte (AWO) 
Am Bahnhofsplatz 12, 44623 Herne 

� 02323 993799 17 oder 0 23 23 9937990 14 

یبا قرار قبل فقط ساعات مراجعه: چهارشنبه ها  

 

www.awo-ruhr-mitte.de/beratung-hilfe/integration-migration/standorte-und-

ansprechpartner-in-herne 
 
 
 
 



Caritasverband Herne e. V. 
Schulstr. 23, 44623 Herne 

� 02323 92 960 24   

� 02323 92 960 90  

� 02323 92 960 932 

یمراجعه فقط با وقت قبل   
www.caritas-herne.de/beraten-und-helfen/integration-und-migration/ 

 

 

 

Gesellschaft freie Sozialarbeit e.V. (GFS) 
Hauptstr. 295/ Mozartstr. 1, 44649 Herne 

� 02325 9592 0  

� 02325 9592 22 

� 02325 9592 23  

� 02325 9592 24 

 

www.gfs-ev.de/index.php?id=yan-yana 
 

 

 
Eine Welt Zentrum 
Overwegstr. 31, 44625 Herne 

� 02323 99497 20  

� 02323 99497 14 

 

www.ewz-herne.de/was-wir-tun/beratungsstelle-fuer-opfer-von-menschenhandel.html 
 

 

 

   

 ليست پيشنهاد های کمکی شهرهرنه را در لينک زير به زبان اوکراينی خواهيد يافت: 
 Місто Херне - допомога Україні (www-herne-de.translate.goog) 
 
 

 مراکز مشاوره برای زنان
 
 
 حمايت و مشاوره در مورد سوال ها و مسايل زير:

 

 کار ومسايل شغلی •

 خانواده •

 خشونت خانگی •

 

Büro für Gleichstellung und Vielfalt 

Berliner Platz 5, 44623 Herne 
� 02323 16 2629 

www.herne.de/Stadt-und-Leben/Frauen/ 
 
 
 
 
 



 

 کمک تلفنی در رابطه با خشونت عليه زنان
 مشاوره ناشناس و مجانی برای زنانی که خشونت را تجربه کرده يا می کنند ـ بيست و چهار ساعته و به زبان های مختلف

� 0 80 00 11 60 16 

www.hilfetelefon.de 
 
 
 
 

زنان باردارکمک تلفنی اظطراری برای   
مختلف یو چهار ساعته و به زبان ها ستيـ ب باردار که نياز اظطراری دارند زنان یبرا یمشاوره ناشناس و مجان  

� 08 00 4 04 00 20 

www.geburt-vertraulich.de/startseite/ 
 

 
 

  مشاورە برای قLMانKان خشونت: 
 
 

 Weißer Ring 
 Außenstelle Herne (Beratung auch in englischer Sprache möglich) 

 herne@mail.weisser-ring.de 

 � 0 23 23 944 33  
 

 
 
Schattenlicht 
Beratungs- und Kontaktstelle für Frauen 

Straßburger Straße 39, 44623 Herne 
� 0 23 23 98 11 98 

 

 
 اطالعات عمومی برای پناهجويان زن:

 
App "RefuShe" 

توانيد در گوگل پلی استور دانلود نماييد. در اين اپ اطالعات به شکل ساده و قابل فهم در کنار مسايل ديگر اپ فوق را می 
نوع زندگی در جامعه آلمان، ارزش های اساسی اين جامعه مانند برابری و حق تعيين سرنوشت و نيز کمک های حمايتی 

کليه مهاجرين مفيد و موثر باشد. برای زنان شرح داده شده است. اين توضيحات می تواند برای  
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.upsource.appff 

 
 
 اينگراسيون اسکات
 

 حمايت و مشاوره در موارد زير:

 

س زبان های بعدیالبرقراری تماس برای کالس های اينتگراسيون و ک •  

 سوال در مورد امکانات حمايتی برای شخص مورد نظر •

 تقاضای شخصی در مورد وضعيت سکونت و اقامت •
 
 

 شهر هرنه ـ بخش مربوط به مدرسه و تحصيالت تکميلی
Stadt Herne 
Fachbereich Schule und Weiterbildung 



Kommunales Integrationszentrum Herne 
Hauptstraße 241 

44649 Herne 

� 0 2323 16 4705 

E-Mail: integration@herne.de 

www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/Integrationsscout/ 

 
 
 

  شرح تفصيلی در مورد مراکز مشاوره:
 
 

 

 

 

http://www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/Beratung-Kontaktstellen/  

 
 
 

 حمايت از خانواده:
 

Website Familienportal.herne  
درگاه جستجو برای امکانات فعلی برای زنان باردار، والدين و خانواده با کودکان خردسال با سن حدود سه سال مانند کالس 

کودکان، اطالعات در مورد امکانات رای والدين و های آمادگی برای زايمان، ديدار والدين در کافه، پيشنهاد های حمايتی ب
 نگهداری و سرپرستی کودکان
www.familienportal.herne.de 
 
 

 
 آدرس های اينترنتی مفيد ديگر:
 
 عمومی:
 

Integreat-App 

 وبسايت مهم برای پناهجويان در هرنه و اطالعات محلی ديگر
https://web.integreat-app.de/herne/de 

 
 
 
Website Handbook Germany 
وبسايت به زبان های آلمانی، انگليسی، عربی، و فارسی با اطالعات جامع به طور مثال در مورد مسايلی مانند زندگی، 
 بازنشستگی، حقوق، کار، مراقبت های پزشکی و سکونت
https://handbookgermany.de/de/leben.html 
 

 

 
 
 شهر هرنه: اينتگراسيون

 
 

 

 آدرس اينتر نت رسمی شهر هرنه. اينجا می توانيد کليه اطالعات مربوط به شهر هرنه را پيدا کنيد.
http://www.herne.de 



 

 

 

 
هرنهاينتگراسيون در   

Integration in Herne 
http://www.herne.de/Stadt-und-Leben/Integration/ 

 
 
 
 

اجرين در شهر هرنههنقشه شهر برای م  

Migrantenstadtplan der Stadt Herne 
http://www.geoportal.herne.de/migration/ 
 

 
 

 آغازی نو. روهر
Neubeginn.ruhr 

برای افراد بومی و پناهجويان با اخبار به روز شده جالب و پيشنهاد های کالس زبان، درگاه مجانی برای آگهی های کوچک 
 تفريحات اوقات فراغت و غيره
https://neubeginn.ruhr/ 
 
 

 

 

 

 کتابخانه دولتی شهر هرنه
Stadtbibliothek Herne 
کتابخانه دولتی شهر هرنه در مرکز شهر و هرنه وانه برای پناهجويان و مهاجرين امکان استفاده از رسانه های مختلف در 

دانش و کسب اطالعات را ممکن می نمايد. هر دو اين کتابخانه ها به عنوان محل ياد گيری و گذران بخش های سر گرمی، 
)انسليت امکان پذير می باشد.وقت در اختيار می باشند. (ترجمه با گوگل تر  

www.herne.de/Familie-und-Bildung/Außerschulische-Bildung/Stadtbibliothek/Bibliothek-
international 
 
 
 

 
 

   

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 



 


