
- در آلمان مرد ها و زن ها دارای 
حقوق مساوی اند.

- در المان هر انسان آزادی مذهب 
خودرا دارد.

- در آلمان میتواند هر انسان نظر خود 
را آزادانه بیان کند.

- تطبیق قانون مسولیت جدی دولت 
است به و جز فعالیت های پولیس 

میباشد.

شما میتوانید معلومات بیشتر را از 
سایت ایترنتی ذیل در یابید:

    
www.RefugeeGuide.de

رهنمایی  و مشوره

Refugees welcome!

Fachbereich Jugend, 
Arbeit und Soziales 
Elisabethstraße 14-16 
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 9144-0 
E-Mail info@lingen.de 
Internet www.lingen.de

Quellenangaben v.o.n.u.:
Cover: RioPatuca Images - fotolia.com 
Stadt Lingen (Ems) 
Stadt Lingen (Ems) 
Halina Zaremba - pixelio.de 
JörgBrinckheger - pixelio.de 
Helmut Kramer
Björn Wylezich - fotolia.com

درشهر لینگن خوش آمدید!
به امید اینکه شما با صحت و سالمتی به شهر 
لینگن رسیده باشید، میخواهیم به شما از طریق 

این رهنما کمک کنیم تا  بتوانید مشکالت خود را 
به آرامی حل نمایید.  یقاً  شما سواالت زیادی در 
مورد اقامت خود دارید واز طرف بقیه اعضای 

خانواده در کشورتان پریشانید ویا در مورد کار و 
مسکن نگران هستید. 

 واقعاً  آلمان تفاوت های زیاد نسبت به کشوری 
های شما دارد.

رفتار مردم و قوانین در آلمان با دیگر کشور ها 
متفاوت است.

در اوائل شمابا بسیاری از مردم صحبت خواهید 
کرد و مشوره های  زیاد به دست خواهید آورد.

این رهنما مهمترین  اطالعات را دربر دارد. 

 لینگن در کجا موقیعت دارد ؟
لینگن در قسمت شمال آلمان قرار دارد. آلمان به 

16 ایالت تقسیم شده.و لینگن در ایالت نیدرزخسن 
در شهرستان امسلند قرار دارد.لینگن بزرگترین 
شهر در امسلند بوده و در حدود 56 هزار نفوس 

دارد. 
بعد ار اینکه شما به لینگن رسیدید در دفتر 

شهرداری شهر لینگن در سرک الیزایت شتراس 
14-16 پظیرایی شده اید. 

در اینجا میتوانید تماس بگیرید:
 دفتر خارجی ها

اولین مرکز تماس برای  شهروندان خارجی دفتر 
خارجی ها)Ausländeramt( میباشد. در اینجا 

پاسخ به سواالت در باری ویزه اقامت و اجازه 
کار در آلمان را میابید.

Ausländeramt 
Telefon 0591 9144-371 
Mail auslaenderamt@lingen.de

دفتر بخش جوانان، کار ومسایل اجتماعی
هر پناهنده میتواند نظر به قانون پناهنده گی 

درخواستی را برای مصرف روزانه خود به این 
دفتر بدهند. پول که داده می شود برأی مصرف 

این مسایل ذیل میباشد:
- مواد خوراکه

- لباس
- تفریح

- لوازم مدرسه
Fachbereich Jugend, Arbeit u. Soziales 
Telefon 0591 9144-506 
Mail: sozialamt@lingen.de

رهنمایی ومشوره اجتماعی
وقتی شما تازه به آلمان رسیدید به شما مشاور و 
رهنمای دفتر)  SKM(  کمک رسانید و شمارا 

در امور مختلف معلومات ارئه کرد.
این  مشاورین شمارا در قسمت تکمیل فورمه ها 
و یا درخواستی های تان  کمک میکنند. همچنان 
به شما در قسمت ثبت نام در کورس های  زبان 

آلمانی، ثبت نام طفل شما در کودکستان ها وبا 
مکاتب  همکاری می کنند.

 )SKM( به انوان یک نهاد مشاورتی مستقل در 
تمام سواالت روزمره  شما را کمک می کند.

اوقات کاری:
دوشنبه الی پنج شنبه از ساعت   8.30 قبل از 
ظهر الی  12.30 و از ساعت 2.00 الی 4.00  

بعد از ظهر
جمعه از ساعت 8.00 قبل از ظهر الی 12.30 

SKM 
Lindenstraße 13 
49808 Lingen 
Telefon 0591 912460

خدمات صحی
در آلمان پزشکان )دوکتور( زیادی   فعالیت اند. 
به طور مثال داکتر خانواده ، متخصص اطفال، 

متخصص بیماری خانم ها، متخصص دندان. 
قسمت زیاد این متخصصین معاینه خانه های 
شخصی دارند و قبل از بازدید باید از ایشان 

وقت مالقات گرفته شود.امادر صورت درد شدید  
بدون وقت مالقات  هم به پزشک)داکتر( مراجع 

کرده میتوانید، اما زمان انتظار تان طوالنیتر 
خواهد بود.

به طور عموم اوقات پظریش بیماران  از ساعت 
8.00 الی 12.00 و از ساعت 2.30 الی 6.00  

بعد از ظهر میباشد. روزهای چهار شنبه بعد از 
ظهر مهاینه خانه ها مسدود میباشد.

در آلمان هر فرد یک بیمه صحی دارد و شخص 
دارندۀ بیمه باید  کارت بیمه را با خود  داشته 

باشد که در وقت مالقات  پزشک در دفتر 
پزشکی ارائه میگردد.

پناهنده های که مصروفیت کاری ندارند باید 
ازشهرداری )Rathaus (  دفتر کار و امور 
اجتماعی یک نامه تحریری اغذ نمایند و هنگام 

مالقات با پزشک با خود داشته باشند.
در این دفتر همچنان برای سند 

پزشکی)Krankenschein(  برای معالجه را 
درخواست میکنید.

دفتر جوانان، کار و امور اجتماعی
Zimmer 220 

Telefon 0591 9144-505

آدرس پزشکان )دواکتوران( در لینگن
متخصصین و پزشکان  خانواده 

•	 L.K. Albers 
Am Wall Süd 20, Telefon 0591 90111100

•	 U. Albers / Dr. Wahoff 
Meppener Str. 7, Telefon 0591 6038

•	 Dr. Averkamp / Dr. Junge / Dr. Schäper / Dr. 
Telkemeier 
Meppener Str. 22, Telefon 0591 62438

•	 Dr. H. Berning / Dr. Leifeld / Dr. Sinewe 
Konrad-Adenauer-Ring 16a, Telefon 0591 
4028

•	 Dr. Bonnekessen / Dr. Schubert 
Rheiner Str. 109b, Telefon 0591 8075850

•	 Dr. Bork / Dr. Hagemann / Dr. Preußer 
Am Treffpunkt 7, Telefon 05937 8267

•	 Dr. Brümmer / Dr. Dr. Hilling 
Schiller Str. 6, Telefon 0591 76600, 
Bramscher Str. 18, Telefon 05906 9669700

•	 Buderath 
Pestalozzistraße 1, Telefon 0177 8334021

•	 Bußmann 
Georgstraße 53, Telefon 0591 2146

•	 Dr. Hater / Dr. Schaup / Dr. Wobben 
Antoniusstraße 23, Telefon 0591 5595

•	 Dr. Lutter 
Brunnenstraße 38, Telefon 0591 2270

•	 Dr. Otte 
Meppener Str. 22, Telefon 0591 66345

•	 Dr. Warkus 
Deichstraße 10, Telefon 0591 14403143 

متخصصین و پزشکان اطفال
•	 Dr. Fließ / Dr. Schultes-Tönns / Dr. Stiben 

Konrad-Adenauer-Ring 16a, Telefon 0591 
4272

•	 Dr. Harfousch / Dr. Löhmann 
Schüttorfer Str. 5, Telefon 0591 66277

•	 Dr. Lange 
Am Wall Süd 20, Telefon 0591 90111130

متخصصین و پزشکان  بیماری خانم ها
•	 Dr. Lindemann 

Raydtstraße 20, Telefon 0591 6041
•	 Dr. Regenbrecht-Stauff 

Schüttorfer Str. 5, Telefon 0591 4041
•	 Emsländische Frauenarztpaxis 

Georgstraße 26, Telefon 05952 880
•	 Dr. Rosch 

Klasingstraße 11, Telefon 0591 2310
•	 Dr. van Werde 

Bernd-Rosemeyer-Str. 1, Telefon 0591 1377
•	 Dr. Welling S. 

Am Wall Süd 20, Telefon 0591 90111120

متخصصین و پزشکان  دندان
•	 Dr. Allroggen-Schultz 

Mühlenstiege 1, Telefon 0591 3897 
•	 Dr. Bloms 

Am Treffpunkt 12. Telefon 0591 6919
•	 Dr. Börsting / Dr. Wortmeier 

Gymnasialstraße 1, Telefon 0591 3055
•	 Dr. Bröker 

Mühlentorstraße 23, Telefon 0591 9154488
•	 Dr. Conen 

Poststraße 18, Telefon 0591 3231
•	 Dr. Dietzel 

Meppener Str. 124, Telefon 0591 96622452
•	 Dr. Goldschmidt 

Burgstraße 24, Telefon 0591 916550
•	 Dr. Niemann / Dr. Haase 

Kiesbergstr. 27, Telefon 0591 47146
•	 Dr. Hofschröer / Dr. Horrix 

Castellstr. 13, Telefon 0591 62313
•	 Dr. Korves / Dr. Marbach 

Neue Str. 7, Telefon 0591 912360
•	 Dr. Künkel 

Mühlentorstr. 2, Telefon 0591 90115572
•	 Dr. Leuschner 

Am Wall Süd 20, Telefon 0591 90111140
•	 Dr. Meyer 

Wilhelmsstr. 53, Telefon 0591 58621
•	 Dr. Pollmeier 

Kirchstr. 14, Telefon 0591 9152888
•	 Dr. Pulsfort / Dr. Rolfs 

Rheiner Str. 7, Telefon 0591 4471
•	 Dr. Rasing 

Klasingstr. 11, Telefon 0591 64480
•	 Dr. Ritter 

Meppener Str. 18, Telefon 0591 62127

•	 Dr. Robben / Dr. Tuppek 
Lengericher Str. 1, Telefon 0591 4149

•	 Dr. Scharn 
Schillerstr. 2, Telefon 0591 4435

•	 Dr. Schauer 
Poststr. 18, Telefon 0591 3231

•	 Dr. Schulz 
Johannes-Meyer-Str. 8, Telefon 0591 53445

•	 Dr. Weber / Dr. Weeme 
Georgstr. 26, Telefon 0591 9154410

•	 Dr. Zeitner 
Horkelstr. 12, Telefon 0591 35 06

پولیس 
نمبرهای تلیفون در حاالت اضطراری: پولیس 

110، امبال نس و اطفایه  112
Telefon Notarzt / Feuerwehr 112 

Telefon Polizei 110
در حالت مریضی عاجل میتوانید به شفاخانه 

بونیفاتیوس مراجعه کنید. نمبر تلیفون      
05915000و یا به سایت اینترنیتی

www.notfallpraxis-lingen.de مراجعه 
کنید.

آپارتمان یا اتاق
شهر داری لینگن برای همۀ شما محل بود 
و باش تحیه میکند که همی آنها مجهز با و 
سایل ضروری منزل میباشند. لطفاً منازل 

خودرا پاک و تمیز نگه دارید. برق، آب و  
حرارت)مرکزگرمی( به پول خریداری میشود و 
به اندازه مصرف پولش تحویل میگردد. لطفاً در 

وقت مصرف متوجه باشید.

خریداری
اشیاه اولیه خودرا میتوانید از فروشگاه های 

دست دو  ذیل به دست بیارید دراین فروشگاه 
ها میتوانید موبل، لوازم منزل و لباس خریداری 

نمایید :
Reholand GmbH, 
Greiwehof 1-2, 49811 Lingen (Ems)
همچنان لباس های دست دو را میتواتید از ادرس 

های ذیل به دست آورید:

SkF-Fashion, 
Alter Pferdemarkt 2-4, 49808 Lingen
DRK-Kleiderkammer, 
Werkstättenstraße 2, 49809 Lingen

مواد خواراکه
در مقابل  پرداخت پول اندک  میتوانید از 

فروشگاه )تافل( مواد خوراکه مورد نیاز تان را 
خریداری نمایید.برای خریداری از این فروشگاه 

باید یک ورقه پناهنده گی 
)نامه پناهنده گی( داشته باشید.

آدرس:
Lingener Tafel, Langschmidtweg 17a, 
49808 Lingen, www.lingener-tafel.de

باشگاه کودک)کودکستان(
اطفال شما میتوانند در کودکستان ها ثبت نام 
شوند، پول ما هانه برای تمام پناه جویان از 
طرف دفتر امور جوانان پرداخت میشود. تا 
اطفال شما بتوانند آلمانی بیاموزند و با اطفال 

دیگر بازی کنند.
مشاورین دفتر )SKM( شمارا در ثبت نام اطفال 

تان در کودکستان ها مشوره و همراهی میکنند.

مدرسه یا مکتب
در آلمان هر طفل که شش سال دارد باید به 
مکتب برود. مکتب در المان مجانی میباشد.

هر طفل الی چهار سال)صنف چهارم( در یکی 
از مکاتب نزدیک منزلش به مکتب میرود. بعد 
از صنف چهارم یه مکاتب مختلف تقسیم بندی 
میشوند. مشاورین ) SKM( شمارا در انتخاب 

این مکاتب کمک و یاری میرسانند.

خط قطار یا ریل
قطار لینگن با دیگر شهرها ارتباط  مرکزی 

دارد. ایستگاه مرکزی قطار در خیابان/سرک 
)بحرناد روزَمری ( میباشد و شما میتوانید از 

انجا و یا از صفحه اینترنتی 

)www.diebahn.de( معلومات و پالن سفر 
به دیگر شهر ها را به دست آورید. 

بس / سرویس های شهری هر یک ساعت 
حرکت دارند و در تمام نقاط مرکزی شهر 

در حرکت هستند. پالن ایستگاه وحرکت تمام 
بس های شهری را میتوانید از سایت اینترنتی 
)www.lili-bus.de ( و یا از پالن شهری 

دریافت نمایید.
در وقت بایسکلرانی باید تمام قوانین ترافیکی را 
مراعت نمایید. به طور عموم راه بایسکل رنگ 
قرمز)سرخ( دارد و توسط یک تابلوی ترافیک 

نشانی شده است.

- لطفاً با بایسکل خود به طرف راست 
خیابان)سرک( در حرکت باشید

- متوجه چراغ ترافیکی باشید:با روشن شدن 
چراغ سبز اجازه دارید حرکت کنید و  با روشن 

شدن چراغ قرمز)سرخ( باید انتظار کنید.
- در تاریکی یا شب باید چراغ بایسکل روشن 

کنید.
- در وقت راندن بایسکل و یا موتر استعمال 

تلیفون همرا به طور جدی ممنوع است.

ارزش های اجتماعی و قوانین
- آلمان یک دولت دموکراتیک است.

- آلمان سرزمین آزادی و برابری است.
- در آلمان هر انسان آزادی و حق جسم خودرا 

دارد.
- در آلمان تمام انسان ها در مقابل قانون برابر 

هستند.

Dieser Leitfaden steht auch in 
weiteren Sprachen zur Verfügung:

Englisch
Französisch
Arabisch
Dari & Farsi
Deutsch

Stand September 2016

رهنما برای پناهنده گان در شهر لینگن
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