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در باره ما

 بنیاد دست به دست از ٓاوریل 2015 فعال واز سپتامبر 2015 بعنوان یک انجمن
 کمک به پناهجویان پایه گذاری شده است. هدف از ایجاد انجمن کمک به افرادی که

 به منظور ٓاغاز زندگی نوینی به اوباخ پالنبرگ راه یافته اند. تالش ما پیوسته بر این مهم
 پایه- گذاری شده تا مهاجرین زندگی بهتر و ٓاسانتری را در جامعه به دست ٓاورند. انواع

 واقسام کارهای ما از زمان تٔاسیس بنیاد به صورت متنوع تغییریافته. شهر ما حدودًا
نفر جمعییت داشته وداری گذشته ایــی تاریخی و جالبی میباشد.با شکوفا شدن 25000
 در سال (Carolus Magnus) ٓاغاز بهربرداری از معادن زغال سنگ کارولوس مگنوس
 میالدی کارگران معادن از کشورهای ترکیه، ایتالیا، لهستان به شهر ما وارد شدند 1960

 و همچنان خیلی از ٓا نها بین ما زندگی می کنند. در سال 1990 میالدی تقریبًا 800 نفر
 از کوزوو که از نظر سیاسی مورد تعقیب بودند نیز به ما پیوستند. سالهاست که شهر

 وSaurer، Neumann & Esser ، Solvent ما توسط شرکت های مختلفی مانند
Spanset جمیت زیادی را به منظور کار به خود جذب نموده.  



در باره ما

در جمع ٓاوری کمک و وسایل صدها نفر بطور مشترک  از همه شهرهای دور و نزدیک همکاری
 ،نموده و تمایل مردم هم به رسانیدن کمکهای جنسی مانند اسباب بازی، وسایل الکـتریک

ٓاشپزخانه، البسه وغیره خارق العاده  بوده و توانستیم از این طریق به پناهجویان تازه
وارد کمک و مدد برسانیم بعالوه هر پنجشنبه با جمع شدن در انبار و نوشیدن قهوه و شیرینی 

مسایل جدید و مشکالت خود را با یکد یگر مطرح ساخته و در پـی ٓان مشورت می کنیم. در 
بطور رایگان در اختیار مهاجرین قرار گرفته تا ٓانها بتوانند با خانواده Wi-Fi انبار استفاده از 

 خود از راه دور در ارتباط باشند. بعالوه در صورت سوال در باره مهاجرت ، پول فرزند، ترجمه 
 مدارک و غیره به پناهندگان پاسخ داده  میشود در صورتی که اقامت پناهندگان مورد قبول

واقع شده باشد پیدا کردن مسکن و وسایل ٓا ن جزیــی از وظایف ما می باشد،همچنین یافتن
مترجم به زبان های مختلف بخشی از انجام کار ما می باشد 



در باره ما

چهارشنبه ها: کمک هاس جنسی از ساعت 16 الی 18
پنجشنبه ها: صرف قهوه از ساعت 15 الی 17.30

جمعه ها: پذیرش کمک های جنسی از ساعت 16 الی 18

!جالب توجه

 (Café Zuflucht)کافه پناهگاه
 کافه پناهگاه، محلی در ارتباط با دادن اطالعات و مشورت

 به پناهجویان در ٓاخن خیابان ویلهلم
(Wilhelmstraße 40) شماره

تلفن: 0241511811 (0241 511811) میباشد
کارگاه تعمیر دوچرخه

 در صورت نیاز شما به دوچرخه و یا تعمیردر صورت نیاز شما به دوچرخه و یا تعمیر
 ٓان با قیمت مناسب, دوشنبه ها از ساعت 14 الی 16

 به ٓادرس زیر مراجعه کرده
Sittarder Straße 1, Geilenkirchen.



اوباخ پالنبرگ

شهرداری شهر پالنبرگ از 12 بخش
تشکیل شده است



تصاویر

ایستگاه مرکزی راه ٓاهن پالنبرگ  قصر تسوای بروگن

محل شهرداری محل مرکز خرید واسر تور

خانه نسل های بیشترمحل راه پیمایــی ریمبورگ



ٓادرس های مهم
اژانس کاریابی سرویس مربوط به مهاجرین

مرکز مهاجرین مشاوره برای مهاجرین -  ناتالیا براون

اداره اتباع بیگانگان – هاینزبرگ
بخش اداری نواحی هاینزبرگ

مشاور مخصوص پناهندگان
میریام زام 

مرکز مشاوره حقوقی دیاکونی

هر 14 روز یک بر با نوبت قبلی
از ساعت 12.30 الی 14.30

 روزهای کار  از شنبه الی جمعه
ضمنًا مراکز نامبرده در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشند 



زندگی در ٓالمان
برای زندگی در ٓالمان مانند هر کشور ذیگری قوانین،مقررات ،و وظایف و حق

وحقوقی وجود دارد به مانند کشور های جهان.بسیاری از قوانین و وظایف که در
ٓا لمان مرسوم می باشند در بر گرفته شده از همان قانون اساسی می باشد 

ماده 1 کرامت انسانی از تعرض مصون است. احترام به ٓان و حمایت از ٓان برای
همه قدرت های دولتی الزامی است

ماده 2 هر کس حق دارد به صورت ٓازاد به توسعه فردی خود بپردازد تا وقتی که
حقوق دیگران را نقض نکند و همچنین تا وقتی که حدود قانون اساسی و موازین

اخالقی را زیر پا نگذارند
ماده 3 همه مردم در مقابل قانون برابر هستند

مردان و زنان حقوق بابر دارند. دولت بر اجرای واقعی برابری حقوق زنان و مردان
تٔاکید دارد و برای از میان بردن معایب موجود تالش می کند هیچ کس را نباید به

دلیل جنسیت، نسب و تبار،نژاد، زبان،میهن وخاستگاه ، ایمان و یا اعتقادات
مذهبی و سیا سی، مورد تبعیض محرومیت یا محبوبیت قرار داد.هیچ فردی را نباید

به ناتوانی اش محروم کردبه ناتوانی اش محروم کرد

با یک  برنامه مخصوص کد کو ٓار
(QR-Code) را اسکن نموده

سپس شما به وب سایت قانون اساسی وارد شده 
و می توانید ٓانرا به زبان ٓالمانی، انگلیسی و عربی

مطالعه نمایید



زندگی در ٓالمان
وقت شناسی

با ازش ترین موضوع در جامعه ٓالمان وقت شناسی میباشد ورعایت ٓان بسیار
مهم بوده. هرگز فردی را بیهوده در انتظار نگذاشته و همواره سر قرار خود

حاضر شوید
زمان استراحت

از ساعت 22 شب الی 6 صبح وقت استراحت به حساب ٓامده و هرگز با
سروصدای بلند مانند صدای موزیک همسایگان را مورد ٓازار قرار ندهید

ٓاموزش و پرورش
در ایالت نوردراین-وستفالن هر کودک ونوجوانی موظف است تا 10 سال

به مدرسه رفته و ٓاموزش ببیند.این وظیفه تا انتهای ٓاموزش دوره تحصیل
یعنی 18 سالگی ادامه خواهد یافت مگر ٓانکه محصل شروع به کارٓاموزی نماید

 اسناد و مدارک
نگهداری از اسناد ومدارکی مانند عقد نامه، شناسنامه، قراردادها فوق العاده
مهم می باشد چرا که برای انجام بسیاری از کارها در ادارات دولتی موارد باال 
الزم می باشد.بعنوان مثال در صورتیکه کارمندان دولت یا کارفرما احتیاج به
شناسنامه یا مدرک کارٓاموزی شما داشته باشند شما مجبورید مدارک نامبرده

را ارایه دهید



 زندگی در ٓالمان
سالمت و تندرستی

برای بیماریهای ساده مانند سردرد یا سرماخوردگی می توانید از طریق داروخانه
محلی خود دارو تهیه نمایید

در مواقع اضطراری میتوانید شماره112  را گرفته ودر خواست ٓامبوالنس نمایید. در
بیماریهای سخت با نوبت گرفتن به پزشک مراجعه نموده تا مورد معاینه قرار

بگیرید.ممکن است در صورت لزوم پزشک برای ادامه معاینات بیشتر، شما را به
پزشک متخصص دیگری بفرستد در غیر این صورت با مراجعه به داروخانه دارویپزشک متخصص دیگری بفرستد در غیر این صورت با مراجعه به داروخانه داروی
خود را تهیه نمایید برای ویزیت نزد پزشک احتیاج به بیمه خدمات درمانی دارید

.با در یافت کارت از بیمه خود می توانید به پزشک مراجعه ننمایید

مشاغل
برای کسب کار در ٓالمان قبل از هر چیز نیاز به اجازه کار می باشد که ٓان هم به

اقامت شخص شما بستگی دارد
بعد از اجازه کسب کار داشتن گواهینامه شغلی مهم است که ٓانرا ترجمه کرده

و مورد تَایید قرار دهید. با داشتن این گواهینامه مشخص خواهد شد شما در
کجا و تا چه حد تجربه کاری دارید. ٓاژانس کار یا مرکز کار در یافتن  کار به شما
کمک میکند که بتوانید پس از درخواست کار و مصاحبه مشغول کار در محل

.مورد نظرتان احتمال مشغول کار شوید



 زندگی در ٓالمان
حساب بانکی

برای زندگی و کار در ٓالمان به حساب بانکی احتیاج می باشد.با داشتن
شناسنامه و هزینه ایــی کم می توانید به بانک مراجعه و برای خود حساب

EC بانکی باز نمایید.برای برداشت پول از بانک داشتن کارت
یا کارت اعتباری قابل توصیه است.بعد از به دست ٓاوردن کار داشتن حساب

پس انداز هم میتواند به شما کمک کند تا از سود بانکی نیز بهرمند شوید
بیمه ها 

داشتن بیمه به منظور جلوگیری از خطرات و اتفاقات در جامعه ٓالمان مفهوم
خاصی دارد.پرداخت مبلغی بطور ماهیانه یا سالیانه به بیمه باعث ٓان میشود

که از خطرات و خسارت های احتمالی جلوگیری میشود.در کشور ما انواع و
اقسام بیمه وجود دارد.در ٓالمان وچود بیمه ضروری میباشد که برای ٓان باید

با بیمه قرارداد بست.بیمه های اجباری شامل بیمه خدمات درمانی و بیمه های
شخص ثاتث برای اتوموبیل می باشند.ضمنًا کارگران بیکاران، بازنشستگان

موظف به داشتن بیمه مراقبت های مخصوص دراز مدت می باشند
داشتن بیمه های خصوصی در صورت بروز خطرات واقعًا قابل توصیه می باشد

توجه
قبل از بستن قرارداد با بیمه و امضای ٓا ن بهتر است با ما مشورت کنید



ایام تعطیل
ژانویه

سال نو

مارس/ٓاوریل
کار فرایتاگ

جمعه، 14/4/2017
جمعه، 30/3/2018

عید پاک یکشنبه
دوشنبه 17/4/2017
دوشنبه 2/4/2018

مه/جون
روز کارگر

دوشنبه 1/5/2017
سه شنبه 1/5/2018
کریستی هیمل فارت

پنج شنبه 25/5/2017
پنج شنبه 10/5/201810/5/2018

فیینگزتن دوشنبه
دوشنبه 5/6/2017

دوشنبه 21/5/2018

اکـتبر
روز اتحاد ٓالمان

سه شنبه 3/10/2017
چهار شنبه 3/10/2018

نوامبر
روز تقدیس

چهار شنبه 1/11/2017
پنج شنبه 1/11/2018

دسامبر
روز اول کریسمس

دوشنبه 25/12/2017
سه شنبه 25/12/2018

روز دوم کریسمس
سه شنبه 26/12/2017

چهار شنبه 26/12/201826/12/2018
!توجه

لطفًا توجه داشته باشید در ایام تعطیل
.تقریبٌا تمام مغازه ها تعطیل می باشند

فقط تعداد کمی از مردم مشغول به کار می باشند

یکشنبه، 01/01/2017
دوشنبه، 01/01/2018



تلفن های ضروری
تلفن پلیس 110
ٓاتش نشانی 112

اورژانس 112
مهم: در مواقع اضطراری خونسردی  خود را حفظ کرده و در این لحظه
شخص یاری دهنده در تلفن سواالت مهمی را با شما مطرح خواهد کرد

چه کسی ؟
در این موقع خود را لطفٌا معرفی نمایید 

 چه اتفاقی افتاده است؟
در این مواقع دقیقًا توضیح دهید

چه اتفاقی رخ داده
(ٓاتش سوزی، دزدی و یا اتفاق دیگری )

 محل حادثه ؟
نام شهر،محل، خیابان و شماره منزل خود

را کامًال تشریح نمایید

 زمان وقوع حادثه؟
زمان اتفاق را بازگو نمایید

برای چه کسی این اتفاق افتاده است؟

در این مواقع تعداد افراد ٓاسیب دیده
قربانیان و یا شاهدین  را به ترتیب ذکر

نموده و در بعضی از موارد گـفتن اینکه
شخص مجروح کودک یا بزرگسال
میباشد کمک بزرگی میتواند باشد

چرا؟ به چه دلیل این حادثه رخ داده است؟
علت دقیق قبل از حادثه را تشریح نمایید



بیمارستان ها
بیمارستان سکنت الیزابت

بیمارستان شهر هاینسبرگ

مرکز پزشکی نواحی اطراف ٓاخن

کلینیک دانشگاه ٓاخن

مرکز پزشکی نواحی اطراف ٓاخن بیمارستان مخصوص بیماران روحی
و روانی و اعصاب گانگلت

بیمارستان هرمن یوزف



پلیس و ٓاتش نشانی
پا سگاه بخش پلیس اوباخ پالنبرگ

اداره مرکز نواحی اطراف هاینسبرگ

پا سگاه پلیس بخش غربی
گای لنکرشن

محل نواحی اطراف ٓاتش نشانی
هاینسبرگ



پزشکان
پزشکان عمومی

پزشکان زنان و زایمان

پزشکان کلیه و مثانه



پزشکان
پزشکان متخصص کودکان و اطفال

پزشکان متخصص ارتوپدی  استخوان و مفاصل
مرکز پزشکی درمانی

پزشک متخصص چشم

پزشکان متخصص داخلی



داروخانه ها



رفت و ٓامد اتوبوس

 ایستگاه اتوبوس اوباخ پالنبرگ

MultiBus (west)
02431886688     

مولتی اتوبوس به منظور رفت و برگشت
به فرلنبرگ مارین برگ، شرپنزل

 وویندهازن و سووای
دوشنبه تا جمعه از ساعت 20 الی 22
شنبه از ساعت                6:30 الی 22
یکشنبه از ساعت                  9 الی 22

بلیط
Mobil-Ticket (Sozial-Ticket) با

رفت و برگشته اتوبوس وقطار ارزانتر می باشد

قیمت بلیط برای رفت و برگشت نواحی
اطراف هاینسبرگ 20 یورو میباشد

بلیط را میتوانید نزد اداره سوسیال یا جاب
سنتر تماس حاصل نمایید



رفت وٓامد راه ٓاهن و اتوبان
ایستگاه راه ٓاهن اوباخ پالنبرگ

محل کنراد ٓادنا

برای رفتن به ایستگاه مرکزی
راه ٓاهن ٓاخن

برای رفتن  به سمت مرکز ایستگاه راه
ٓاهن دوسلدرف

برای رفتن به ایستگاه مرکزی راه
ٓاهن دورتموند

اتوبان ها

ایستگاه راه ٓاهن اوباخ پالنبرگ



رفت وٓامد   هوایــی
ٓایندهوون    هلند

مدت زمان رسیدن به این
فرودگاه 45 دقیقه می باشد 

مدت زمان رسیدن به این
فرودگاه 30 دقیقه می باشد

کلن/بن لوتیش   بلژیک

مدت زمان رسیدن به این
فرودگاه 45 دقیقه می باشد

مدت زمان رسیدن  به این
فرودگاه 55 دقیقه می باشد

دوسلدرف

مدت زمان رسیدن  به این
فرودگاه 60 دقیقه می باشد

بروکسل / شارلرا

مدت زمان رسیدن  به این
فرودگاه 65 دقیقه می باشد

مدت زمان رسیدن  به این
فرودگاه 45 دقیقه می باشد

وزه

ماستریشت/ٓاخن    هلند



اوقات فراغت
استخر شنای سر پوشیده

و روباز شهری

تلفن مربی شنا

ژیمناستیک ٓابی
کالس شنا

تمرینات ورزشی در ٓاب

محل استراحت
محل شنا برای نوزادان

محل قنداق کردن نوزادان
تراس مخصوص گرفتن حمام ٓافتاب

محل برگزاری تولد برای کودکان
وجود سرسره بزرگی به طول 80 متر

وجود زمان بازی برای کودکان
توجه

در مواقع به خصوصی استخر شنا مورد
استفاده مدارس و یا انجمن ها قرار

داده خواهد شد

Ü-Bad درب ورود ی استخر شنا

ساعات کار
دوشنبه ها: از 7 الی 10

سه شنبه ها: از 7 الی 10 و
از 15 الی 21

چهار شنبه ها: از 7 الی 10 و
از 15 الی 21

پنج شنبه ها : از 7 الی 10 و و
از 15 الی 18

جمعه ها : از ساغت 7 الی 10 و
از 15 الی 21

شنبه : از 10 الی 18
یکشنبه : از 10 الی 18



قایق رانی بر روی دریاجه

 محل بازی و تفریح

اوقات فراغت   منطقه تفریحی
پارک

منطقه تفریحی ذکر شده در باال بزرگـترین
محل گذراندن اوقات فراغت برای هر
گروه سنی است. کودکان میتوانند در
محل بازی که برایشان در نظر گرفته

شده بازی نمایند، همچنین محل زمین
بسکـتبال و فوتبال و مینی گلف موجود

می باشد. در روزهای گرم تابستانی
استفاده از قایق های پدالی در دریاچه
امکان پذیر است. این منطقه تفریحی

همچنان با داشتن رسترانی به
منطورخوردن صبحانه،ناهار

شیرینی وانواع و اقسام نوشیدنی ها
ٓاماده پذیرایــی از شما نیز می باشد

Seetreff Wurmtal رستوران 
ساعت کار: هر روز از 10 الی 21

تلفن: 0245147645
 و   015777910480

In der Schley                      
52531 Übach-Palenberg



اوقات فراغت  محل زمین فوتبال
 (QR-Code)  با یک  برنامه مخصوص کد کو ٓار

را اسکن نموده
(Google Maps) سپس با استفاده از گوگل مپس

مناطق ورزشی و زمین فوتبال را پیدا نموده
با کلیک کردن بروی نقاط، کارت نام خیابان

ها ومکان های مورد نظر خود را پیدا کنید

تصاویر مختلف مرا کز ورزشی



لمانی
ٓ
موزش زبان ا

ٓ
ٓاموزش  مدارس و کالس های ا

مدرسه رائل دبیرستان کارولوس ماگنوس

دبیرستان مشترک ویلی برانت مدرسه مرکزی

کالس های ٓاموزش زبان ٓالمانی
برای اطالعات دقیق و بیشتر در اینباره

با ما در محل انجمن تماس بگیرید

خانه نسل های بیشتر

برای اطالت بیشتردر این مورد با ما تماس بگیرید

زاد پروتستان ها
ٓ
کلیسای ا



ٓاموزش و پرورش دبستان های ابتدایــی

مدرسه لیندن بوشلن مدرسه مشترک ابتدایــی فرلنبرگ

مدرسه مشترک ابتدایــی پالنبرگ مدرسه ابتدایــی کاتولیک ها شرپنزل

مدرسه ابتدایــی کاتولیک ها اوباخ



کودکستان ها

کودکستان کاتولیک کشتی نوح کودکستان کاتولیک سنکت فیدلیس

کودکستان کاتولیک سنکت دیونیزیوس کودکستان کاتولیک سنکت ترزیا

کودکستان AWO  بوشلن   کودکستان AWO  شرپنزل 

AWO کودکستان

کودکستان

کودکستان

 مراگل

کودکستان  یوحانیتا



یادداشت



یادداشت



یادداشت



 از طریق وزارت کار
ٔ
وظایف ما رسما

و امور اجتماعی ایالت

 نوردراین-وستفالن

همواره مورد ارتقا قرارگرفته است
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