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المانيا الى تاتي عائلتك  

لذلك؟ التحضيرات جميع إكمال تم هل  

 

مساندة؟ تحتاج والزلتَ  العائلة شمل جمع بخصوص طلب قدمتم لقد  

المعنية الوصول،للجهات حول عائلتك عن المعلومات إعطاء المهم من  

العالقة ذوي   

ستساعدكم باليد، المستلمة االستمارة   

الشمل بجمع المشمولين بخصوص مهمة معلومات على التعرف سيتم    

العائلة وصول وبعد قبل المهمة الخطوات على التعرف إمكانية وجود الى باالضافة   

 

 واإلجراءات تكون

الجهات على عرضها ويتم المبينة المعلومات بكافة االستمارة إمالء يتم  

العالقة ذات المعنية     

أخرى؟ معلومات يوجد بالمعلومات؟ تغيير يوجد هل  

العالقة ذوي على وإعرضها االستمارة على الجديدة المعلومات أُكتب   

 

. كل المعلومات التي وضعت هنا هي طوعية والعمل بها غير اجباري  

 

هم العالقة ذوي الجهات  

 

 

 

 

 

ب االتصال يرجى واالستفسار المعلومات من لمزيد  

 

 

 

 مكتب االستشارات للهجرة في

Hagenstraße 15, 23843 Bad Oldesloe  

 0453112790 

  مكتب إستشارات الهجرة لمقاطعة

S-H مركز االندماج جنوب شتورمارن 

Borsigstrasse22, 21465 Reinbek  

 01759056874 

Stadt/Amt/Gemeinde                                                                                                                                
Ansprechperson                                                                                                                                                        
Anschrift                                                                                                                                                              
Anschrift  2          
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عامة معلومات  

 

الشمل جمع حق فترة طلب تقديم  ؟                                                                                                                               تم متى     
 

__________________________________ 
 

 

لهم الشمل جمع طلب تقديم تم الذين االشخاص  

الزوج او للزوجة الميالد تاريخ   

الوالدة تاريخ الجنس   

1 الطفل      

2 الطفل    

3 الطفل    

4 الطفل    

5 الطفل    

 

العوائق؟ من خالي سكن يتطلب هل  
 

كال            نعم     
 

أخرى مالحظات  
 

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

    االشارة أرجو -الحالي السكن

ً  من خالل شخص أو شركة            مؤجر من ِقبِلكم شخصيا

             موقع سكني جماعي-مؤجر من قبل البلدية
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عائلتك؟ وصول قبل فعله يجب ماذا  

 

يلي بما - البلدية-التالية الجهات إبالغ يرجى  

 

_______________________   في الخارج في السفارة في المقابلة موعد  

 

 

يلي بما سنتر والجوب البلدية إبالغ يرجى  

 

الى                من التاشيرة نفاذية  

التاشيرة من نسخة تُْرفق  

الساعة                بتاريخ الوصول -  الطيران موعد  

 

 

ً  قبلكم من المؤجر المسكن في السكن ويرمون المانيا الى العائلة وصول بموعد معرفتك عند    ؟ شخصيا                                                                                                                              

التسجيل لغرض البلدية في السكن دائرة الى وإعطائها ذلك على التأكيد طلب منه وإستحصال المؤجر إبالغ يتم  

 

البلدية؟ قبل من المؤجر الجماعي السكن في السكن ويرمون المانيا الى العائلة وصول بموعد رفتكمع عند  

البلدية في السكن دائرة في عائلتك تسجيل لغرض الجماعي السكن عن المسؤول الشخص قبل  تأييد إستالم يتم  
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عائلتك؟ وصول عند فعله يجب ماذا  

  x / إنجازها تم التي النقاط التأشيرعلى باستطاعتك المعلومات لتتبع  

 

 ينبغي مراجعة الدوائر التالية في نفس يوم وصول العائلة قدر المستطاع

 

  التسجيل في دائرة السكن في البلدية                                                            

باستثناء مدينة راينبيك-سيتم هنا تقديم طلب االقامة    

أسابيع دعوة خطية مع موعد في دائرة شؤون االجانب ٤-٣بعدها سيتم تلقي عائلتك خالل     

ن مراجعة دائرة شؤون االجانببدون تلقي هذه الدعوة ال يمك  

 

تقديم طلب العاطلين عن العمل مع تقديم التأشيرة والطلب للتمويل المسبق من مركز العمل أو الجوبسنتر        

     

 

العائلة مع التالية االجراءات إكمال ممكن وقت وباسرع ينبغي  

      االلمانيةتقديم طلب الحصول على الرقم التقاعدي من دائرة التقاعد  

 التسجيل بشركة التأمين الصحي 

 تقديم طلب إعالة االطفال بدائرة صندوق العوائل 

 حساب جاري من أحد البنوك 

- التسجيل االجباري-التسجيل في رياض االطفال أو المدارس  

 التسجيل في دورة االندماج وإعطاء التأييد الخطي لمركز العمل 

 

 

 


