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 !!مدينة برلين و اهلها ترحب بكم !! مرحباً بكم في برلين 

وف يتم توفير المالبس و األكل، و سيهتم بحالتكم في هذا المأوى يمكنكم النوم و س. هناك حافلة تنقلكم الى مأوى

 . في المأوى سوف يتم ايضاً تسجيلكم الرسمي. الصحية اطباء

قبل الركوب الى الحافلة يمكنكم استعمال المرافق و بعدها ستُقدم . الرحلة الى المأوى هي تقريباً نصف ساعة

 .المأكوالت و الشراب

نساء حوامل او مصابين او  اذا كان معكم ( سترة حمراء او برتقاليةمرتديين )ارجو ان التحدث مع االطباء 

 .معوقين

" مكتب برلين لشؤون الجتماعية و الصحة"و ذلك في  من الضرورة ان يتم التسجيل الرسمي خالل االيام القادمة 

(oSeGaL .)سوف يُعلن في المأوى بمواعيد . التسجيل الرسمي هو اهم خطوة في تقديم مطالبة لجوء في المانيا

 .و بمعلومات اخرى التسجيل الرسمي 

 !!!و اخيراً نتمنى لكم وقتاً طيباً و اقامة سعيدة في برلين و المانيا 

---------------------------------------------- 

 .برلين به شما سالم می گويد و ما به شما از صميم قلب خوش آمد می گوييم!  به برلين خوش آمديد

در . در اين اقامتگاه می توانی استراحت کنی. بعد از سفر طوالنی تو يک اتوبوس تو را به اقامتگاهت می برد

کودکان شما در کنار شما می . آنجا لباس و غذا دريافت می کنی و از نظر پزشکی به شما رسيدگی خواهد شد

ن به دمدت زمان برای رسي. در اقامتگاه مشخصات شما ثبت می شود. مانند و برای آنها نيز همه چيز مهياست

تو . در اقامتگاه نيروهای امدادی و پزشکان در انتظار شما هستند. است 54تا  03اقامتگاه با اتوبوس حدود 

. استفاده کنی( توالت)می توانی قبل از سوار شدن نوشيدنی و خوراکی برداری و از سرويس های بهداشتی 

را به يک اگر بيمار هستی يا اينکه می دانی که کسی آسيب ديده و يا باردار است، خواهشمند است که ختما آن

 (. پزشکان ژاکت قرمز يا نارنجی بر تن دارند. )پزشک در اينجا اطالع دهيد

به شما در اقامتگاه اطالعات کافی ارائه در اين مورد . در روزهای آتی اولين پذيرش شما بايد انجام شود

ت ، ثبپذيرش اين. انجام می شود( LaGeSo)اولين پذيرش در آلمان توسط اداره بهداشت و رفاه . خواهد شد

تو اين امکان رو داری که در آلمان فرم پناهندگی بعد از پذيرش اوليه  . اطالعات شما به صورت اداری است

 . تاريخ پذيرش اوليه در اقامتگاه به شما اطالع خواهد داده شد. رو پر کنی و اعالم پناهندگی کنی

 . يمخوب و شاد و پر از صلح آرزومند یزمان در آلمان ما برای شما

 


