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منظمة مساعدة الالجئين في بليزكاستل وضعت لنفسها هدفا بأن تسهل حياة الناس الذين قدموا إلى 
  ألمانيا فارين من بالدهم بسبب الحرب والمالحقة والتعذيب وبأن تقدم  لهم الدعم الالزم لالندماج

تقدم هذه المساعدة والدعم لجميع من يحتاجها بغض النظر عن الجنسية أو لون البشرة منظمتنا 
 أواألصل أو الدين
الكثير من هؤالء  فروا من بالدهم ألنهم فقدوا بيوتهم وكل مايملكون وعليهم أن يبدؤوا مجددا من 

آمنالصفروعلى الرغم من ذلك هم يتطوقون للعودة إلى بالدهم بمجرد أن يصبح الوضع   
 البعض اآلخر يريد أن يبني حياة جديدة في ألمانيا وأن يقدم مستقبال آمنا ألطفاله
 هؤالء جميعا بحاجة مساعدتنا للوصول إلى أهدافهم
2015منذ تأسيس منظمتنا في صيف العام  بحيث أنه حاليا يأتي من مركز .تغيرت بعض األشياء 

من دراسة ملفات لجوئهم وحصلوا  إما على  الالجئين في ليباخ فقط األشخاص الذين تم االنتهاء
 حق الحماية الثانوية أو تم االعتراف بهم كالجئين وحصلوا على إقامة الثالث سنوات
وكما الحال سابقا يأتي عدة أشخاص إلينا أيضا من خالل نظام لم الشمل كما و يسكن في 

ر أو عدم ترحيلبليزكاستل العديد من األشخاص الذين يحملون بشكل مؤقت وثائق تصبي  
هؤالء األشخاص مهددين لألسف دائما بالترحيل على الرغم من أن الكثير منهم مندمجين في 
المجتمع وتعلموا اللغة األلمانية بمبادرة ذاتية وبعضهم لديه عمل أو في طور التدريب المهني أو 

لهم القيام األوسبيلدونغ طبعا في حال أن مكتب األجانب قدم لهم تصريح قضائي خاص يسمح 
 .بذلك
البيروقراطية كلمة غريبة بالنسبة للكثير من هؤالء األشخاص الذين أتوا من بالد اليعتبر فيها 
البريد جزءا من الحياة اليومية وكذلك كشف حساب البنك ليس شيئا معتادا أو معروفا لدى البعض 

لمواعيد المهمة شيئا فوق لذلك في البداية قدتكون القوانين الكثيرة واالستمارات وكثرة ا.منهم
  طاقتهم
لذلك يقوم أعضاء مكتب مساعدة الالجئين بتقديم المساعدة لهؤالء األشخاص فيما يخص 
 المعامالت والطلبات التي يجب تقديمها
 Kindergeld;Elterngeld;Hartz4مثل ال
 سنوات الماضية4وسنستمر بتقديم المساعدة من خالل خبراتنا التي جمعناها  خالل ال 

باإلضافة إلى ماسبق يقوم أعضاء منظمتنا  بتقديم المساعدة في التسجيل لدى شركات التأمين 
الصحي أو لدى البلدية أو المنطقة أو تقديم المساعدة بمرافقة األشخاص أثناء زيارة مكتب 
 األجانب أو البامف

في حال كان في مكتبنا وأيضا في المنازل نقدم كورسات لغة تطوعية ونساعد طالب المدارس 
 لديهم صعوبات في التعلم كما نقدم الدعم في البحث عن مقعد في الروضات  والمدارس
 باإلضافة الى البحث عن منازل وحجز موعد لدى االطباء
إحدى النقاط المهمة والتي تصبح أصعب يوما بعد يوم هي البحث عن عمل أو مقعد أوسبيلدونغ 

هم من بالدهم  غير كافية لسوق العمل في ألمانياألن المؤهالت التي أحضرها الكثيرون مع  



إحدى المواضيع المهمة األخرى موضوع لم الشمل الذي تبدأ صعوبته ابتداء من طلب تقديم لم 
الشمل مرورا بإحضارهم من مطار فرانكفورت انتهاء بالبحث عن المنزل الذي يعتبر من أصعب 
 التحديات في الوقت الحالي

المبلغ المقدم من الجوب سنتر أمر صعب جدا وخصوصا بيت لشخص إيجاد منزل مناسب مع 
 واحد أو لعائلة كبيرة
  وفي حال تم العثور على بيت مناسب نقوم بالمساعدة بالنقل من خالل الدعم بالمعدات الذي
  تقدمه لنا  بلدية بليزكاستل

ومنظمات المساعدة األخرىفيما يخص جميع النقاط السابقة نعمل بكل ثقة مع المكاتب المسؤولة    
على سبيل المثال يقدم الكاريتاس بشكل منتظم ساعات محددة لمساعدة من يحتاج المساعدةوكذلك 
 ناحية ساربفالس تقدم استشارات معينة فيما يخص الحضانة والروضة لألطفال
 وكذلك يقوم مكتب النساء في هومبورغ بتقديم كورسات لغة مخصصة لألمهات مع أطفالهن
 

في هذا المستودع  يستطيع الناس الذين .باإلضافة إلى ماسبق لدينا مستودع للمالبس في ميمباخ 
أوضاعهم االقتصادية ليست جيدة اقتناء بعض المالبس واألدوات المنزلية المتبرع بها من قبل 
  أشخاص آخرين

راجات الهوائيةفي وبالتعاون مع منظمة مساعدة الالجئين التابعة ل غيرس هايم نقدم في ورشة الد
  برايت فورت  دراجات هوائية مستعملة ولكنها في حالة جيدة وآمنة باإلضافة إلى خدمات تصليح
  دراجات
 في حين أردتم معرفة تفاصيل أكثر عن عملنا بإمكانكم زيارة موقعنا على االنترنت
https://fh-blk.de 

Stammtisch ك يمكنكم أيضا اإلطالع على فعالياتنا  على سبيل المثال الهنا  
التي ندعو إليها بانتظام األصدقاء والداعمين والمتبرعين والجيران والمواطنين الجدد  لنتبادل 
 سويا األحاديث العفوية ونشرب بعض المشروبات
 

وى عاملة مأجورة أعضاء منظمتنا يعملون بشكل طوعي وبدون أي مقابل مادي أبدا وليس لدينا ق
 نحن نقوم بتنظيم كل شيء بأنفسنا
بعض التكاليف المثبتة بالفواتير كالتسوق وتكاليف النقل واستخدام السيارات يتم تسديدها ألعضاء 
 منظمتنا من خالل طلب
نحن نقوم بدعم نشاطاتنا ماديا من خالل اشتراكات عضوية يدفعها أعضاء منظمتنا بانتظام وكذلك 

رعات  ومن خالل منحة مقدمة من صندوق دعم األعمال التطوعية التابع لوزارة من خالل التب
 الشؤون االجتماعية في زارالند
لذلك نحن نرحب دائما بالتبرعات فيما يخص المال واألشياء وكذلك نحن بحاجة وبشكل ضروري 
 للمساعده من خالل متطوعين لنستطيع تحقيق أهدافنافي المستقبل

في مكتب مساعدة الالجئين على العنوان التالي وفي األوقات التاليةتستطيعون زيارتنا   
Klosterweg 6 in Blieskastel 
10.30الثالثاء من الساعة  حتى الساعة   14 
15الخميس من الساعة  حتى الساعة   18 
 
 مجلس اإلدارة



 


