
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات اولیھ



 فارسی
 

 صمیمانھ خوش آمدید
 

ما خوشــحال ھستیم کھ شما بھ ونیگسن بھ ســالمت رسیدید . ما میخـواھیم اطالعات الزم را 

درخصوص اقامتتان در اینجــا در اختیارتان قرار دھیم . برای اسـکان پناھنده ھا در این 

ل آمت ، خانم شـوبرت و خانم دونسن ) ھمچــنین منطقھ ، دفتـر محلی اداره فدرال ( سوسـیا

( خانم کیرلی ) مسُـول مشاوره می باشند . ھمچنین مددکاران و مترجمین برای کمک بھ 

 . پناھجـویان و انجام امور ترجمـھ در این دفتر حضور دارند

ھا  متأسفانھ بخاطر تعداد زیاد پناھجویان ، مددکاران قادر بھ مراقبت از تمامی خانواده

بطوریکھ ما آرزومند ھستیم نمی باشنــد . ھدف ما این است کھ ھـر پناھجــو حداقــل یک 

مددکار در روزھای اول و آتی بخاطر مراجعھ بھ دفاتر و در مواقع اضطراری داشتھ باشد . 

و ھمچنین زمینھ ارتباط با دیگر پناھجویان ھم زبان کھ قبال در ونیگسن بوده اند را فراھم 

 . سازیم
 

 : اینک اطالعات مھم برای شما در موارد ذیل
 

 اول: درباره ونیگسن

 دوم: دسترسی

 سوم: ثبت نام در دفاتر امور خارجی ھا

 چھارم: وسایل نقلیھ ( ایاب و ذھاب )

 پنجم: مواد غذایی رایگان

 ششم: خدمات درمانی و پزشکی

 ھفتم: فروشگاه سوسیال و مغازه لباسھای ارزان



، کپی ، لوازم مدرسھ ( لوازم التحریر ) ھشتم: خرید ، پست  

 نھم: اسباب و لوازم خانھ ، و تعمیرات ( ترمیمات )

 دھم: جدا سازی زبالھ ھا

 یازدھم: کورس زبان و فعالیتھای اجتماعی

 دوازدھم: مدرسھ و مھدکودک ( تحصیل )

 سیزدھم: سایر موارد
 

ــم برای شمانقشــھ ونیگسن با عالمت گذاری نقــاط مھــــ : ضمیمھ یک  . 

شما میتوانیــد در راھنمای درج شده در زیر نقشھ ، نقــاط شماره گذاری شده را پیـدا 

 . کنیــد . برای مثال شماره یک : ایستگاه مرکزی قطار ونیگسن

 مرور آدرسھا و ساعات کار : ضمیمھ دو
 

 اول : درباره ونیگسن
 

ً سی کیلــومتر بھ طرف جنوب شما اینجا در منطقھ ونیگسن ھستید . این منطقھ تق ریبا

غرب ھانوفــر واقع بوده و دارای چھارده ھزار نفر جمعیت میباشـد . ونیگسن متشکل 

از چند بخش می باشد : ونیگسن ، ونیگسرمارک ، ھواتنزن ، بریدن بک / اشتـاین 

ایورستورف . مناطـق ھمجواری کھ  کروک ، دگرسن ، زورزوم ، ارگستورف و

د مھم باشد عبارتست از : گردن و بارزینگ ھاوزنبرای شما شای  . 
 

 ) Wennigsen , Wennigser Mark , Holtensen , Bredenbeck / Steinkrug ,, Degersen , 
Sorsum , Argestorf und  Evestorf )   
 

( Barsinghausen & Gehrden ) 
 

 دوم : دسترسی



 

ً یک آدرس پستی معتبــر در اداره برای دریافت نامھ ھای مھم دوایر ، شمـــا باید ح تما

ً عکس العمل  پست داشتھ باشید . شمـا باید بعد از دریافت نامـھ از دوایر ، سریعــا

ً دقت کنید تا نام  نشان بدھید و موضوع را بھ شخص مددکار اطالع دھید . لطفا

ً بر روی صنـدوق پستی خـانھ تان درج شده باشد . بعضی از  خانوادگی شما حتما

امـھ ھا دارای موعـد تعیین شده می باشد کھ شما باید برای جلوگیری از مشکالت ، ن

 . آن را مراعات کنید
 

 سوم : ثبت نام در دفاتر امور خارجی ھا ( دفتر اتباع امور خارجھ )
 

بعد از انتقـال بھ محــل اقامت تان ( محل سکونت ) شما باید دفتر امور خارجــی ھا 

د باخبر نماییـد . چون این دفــاتر شما را برای انجــام یک را از آدرس جدید خو

ً بھ ھانوفـر بھ دفتر امور خارجـی  مصاحبـھ دعوت خواھند کرد ، در ضمــن باید فورا

ً نسبت بھ ثبت نام خـود اقدام نماییــد . در اینجا باید تمام اعضای  ھا مراجـعھ و شخصا

مدارک شناســایی ( آوس وایس ھا ) و خانواده حضور داشـتھ باشـند . شمــا باید 

گواھــی ثبت نام از ونیگسـن و یک قطعھ عکس پاسپورتی از ھر عضو خانواده با 

خود داشتھ باشید ، حتی از کودکان و نوزادان شیرخـــوار خود . این عکس ھا را 

میتوانید از مغازه عینک فروشی در ساختمان دوایر ونیگسن و یا از مغازه عینک 

مقــابل فروشــگاهفروشی  کھ در نقشھ با شماره ھشت مشخص شده است   ا، د ، کا  

 . تھیھ نمایید
 

 چھارم : وسایل نقلیھ ( ایاب و ذھاب )
 

در ونیگسـن و در تمام آلمـان یک سیستم خوب و بسیار منـظم اتوبوس و قــطار وجود 

ن برای شــما بسیار مھم دارد کھ میتــوانید از آن استفــاده کنید . نحـوه استفـاده از آ



میباشد ، زیـرا اگر شمـا بدون تھــیھ بلیــط بھ اتوبوس و قطــار سوار شوید و ھـــنگام 

جریمـھ  ( 40 € ) کنترل بلیط توسط کنترلر مواجــھ شوید ، شما باید مبلغ چھل یورو

پرداخت نماییـد ، برای مثال جریمھ یک خانواده چھـار نفره معادل یکصد و شصت 

وروی   . می باشد ( 160 € ) 

در صـورت نداشتن بلیــط ، مشخصــات و آدرس شما توسط کنترلر بلیـط ثبت شــده و 

برای شــمـا یک نامـھ ارسـال می شــود کھ در آن تاریخ پرداخت و مبــلغ جریمــھ 

 وجھ ذکر شــده است . شــما بایــد مبــلغ جریمــھ را از طــریق بانک و یا بصــورت

Verkehrsgesellschaft Ustra in Hannover  نقد در ھانوفر بھ اداره مربوطھ 
 و قبل از پایان تاریخ ذکر شده پرداخت نماییـد ، در صورتیکھ مبلــغ جریمـھ در مھلت

 . تعیین شده پرداخت نشود با گذشت زمان بھ مبلغ جریمھ اضافھ خواھد شد
 

ر بھ ھانوفر و یا شھرھای نزدیک استفاده در آلمان بین اتوبوس و قطارشھری کھ برای سف

میشود و قطـار راه آھن آلمان کھ می توانید بھ عنوان مثـال برای مالقاتھــای خود بھ شھر 

برامشھ و یا شھر فریدلنـد و یا شــھرھای دور دیگــر سفر کنید متفــاوت است . ساعات 

شده ، می توان پیدا کرد .  حرکت را بر روی تابلـوھای اطالعاتی کھ در ایستگاھـھا نصب

اما شما می توانیــد این اطالعات را بصورت یک دفتـرچھ از فروشگاه ھایت مولر ( در 

) بھ قیمت دو یورو 9نقشھ شماره  خریداری نمایید ، عالوه براین یک نرم افزار (  ( 2 € ) 

صال وجود دارد برنامھ ) شامل تمــامی زمانھای حرکت و ھمچنین تمام ایستگاھھـا و نقاط ات

ھمراه خود نصب  (GVH Fahrplan App)  کھ شما می توانید بھ رایگــان بر روی تلفن

 . ( دانلود ) کنید

ایستگاھھای متعددی وجود دارد اما ایستگاھھای اصلی برای شما شاید ، ونیگسن و 

اگیستورف باشـد مخصوصـا برای کسانی کھ در ونیگسرمارک بھ عنــوان یکی از مناطـق 

 . ونیگسن زندگـی میکنند

 قیمتھا ( تعرفھ بلیط ھا )



تمامی بلیطــھا از لحاظ قیمت و مسافت درجھ بندی شده است . کسی کھ بھ مسافت بیشتری 

کسی کھ فاصلھ کمتر میرود مبلغ کمتری می پردازد  میرود باید مبلغ بیشتری پرداخت کند و

انتخاب نمایید. شما می توانید بلیط روزانھ و یا بلیط ماھانھ را   . 

باید متوجـھ باشید کھ شـما می توانیـد ھمیشھ با پرداخت قیمت کامل بلیـط بھ ھرکجــا کھ 

میخواھید سفر کنید ولــی شـما میتوانید از بلیطـھای دارای تخفیف ھم استفاده کنید ، برای 

 : استفاده از این بلیطھا باید بھ نکات ذیل توجھ کنید
 

 بلیط روزانھ
 

نکھ جریمھ نشوید باید ھر شخص و در ھر مسیر ، این سھ مدرک ( سند ) را ھمراه برای ای

 : خود داشتھ باشد

( Ausweis ) یک : کارت شناسایی  

( Blauen Regio-S-Ausweis im Scheckkartenformat ) دو : کارت آبی 

تا  2015/9/1کھ از سوسـیال آمت دریافت کرده اید . ایـن کارت از مورخــھ 

دارای اعتبار می باشد ، اگر شــما کارت آبی خــود را قبل از ماه سپتامبر  2016/12/31

دریافت نموده اید باید با مراجعھ بھ سوسیال آمت نسبت بھ دریافت کارت آبی  2015سال 

 . جدید درخواست بدھید

 . ھر شخصی کھ با شما سفر میکند باید کارت آبی خود را بھ ھمراه داشتھ باشد

( Tages Einzel Ticket S) سھ : بلیط روزانھ یکنفره متناسب با تعداد مسافت مورد

 نظر

بلیط روزانھ یکنفره متناسب با تعداد مسافت ( منطقھ ) مورد نظر کھ شما میخواھید سفر 

 .کنید

با استفاده از این بلـیط شما میتوانید در ھمــان روز از تمـام اتوبوسھا و قطار شھری در 

سال  14تا  6ده و ھرچند بار کھ میخواھید استفاده نماییــد . برای کودکان مناطق انتخـاب ش



سـال رایگـان می باشد . بلیــط روزانھ و  6تخفیف داده می شود . حمـل و نقـل کودکان زیر 

ــد از دستگاھھای اتوماتیک کھ در ایستگاھھـای قطار وجود دارد و یا از  ماھانھ را میتوانی

اری نماییدراننده اتوبوس خرید  . 

متوجھ باشید کھ در ایستگاه قطار باید این بلیط قبل از سوار شدن بھ اتوبوس و یا قطار  : مھم

 . شھری توسط صندوق آبی رنگ خودکار تأیید گردد
 

 

( Monatskarten )بلیط ماھانھ 
 

در صورتیکھ شما در یک مسیر مشخص بطور منظم سفر میکنید ، بھتر است کھ از بلیط 

استفاده کنید . این بھ سود شما می باشد . بلیط ماھانھ را ھم می توانید از راننده ماھانھ 

 . اتوبوس و یا از دستگاھھای خودکار کھ در ایستگاه ھای قطار وجود دارد تھیھ نمایید

 بلیطـھای ماھانھ( Mobil Card S ) نام داشتھ و شخصی می باشد ، بنـابر این شــما باید  

دگی خود را بر روی آن بنویسید . شما ھنگام استفاده از این بلیط نیز باید نام و نام خانوا 

 . کارت آبی و مدارک شناسایی خود را بھ ھمراه داشتھ باشید

بلیط ھای ماھانھ دارای این مزیت نیـز ھست کھ شـما میتوانید در روزھـای کاری ھفتھ بعد 

و نیز در تعطیالت آخــر ھفتھ و 19از ساعت  رسـمی در تمام طول روز ، یک تعطیالت  

 . شـخص بزرگسال دیگر و تا سھ کودک را بصورت رایگان با خود ھمراه ببرید

 . ھمراھان شما ھمچنین باید کارت آبی خود را بھ ھمراه داشتھ باشند
 

 

2016قیمتھا در سال   
 بلیطھای روزانھ

Tages Einzel Ticket S 
 

اول ( بارزینگ ھاوزن ، بردن بک )بلیط برای یک روز و یک نفر برای منطقھ  *         € 



2.50 

 €                  بلیط برای یک روز و یک نفر برای منطقھ دوم ( گردن ، رونن برگ ) *

3.30 

 €                          بلیط برای یک روز و یک نفر برای منطقھ سوم ( شھر ھانوفر ) *

4.10 

     ( Zone )منطقھ  = 
سال برای تمام منطقھ ھا 14تا  6روزانھ برای کودکان بلیط ھای     . می باشد 1.30 € 

 

 بلیطھای ماھانھ
Mobil Card S 

روزه 30اعتبار   

 این بلیط ھا بھ چھار( Zone ): تقسیم شده است  
 

MobilCard S            Zone 1  (Barsinghausen, Bredenbeck)                           34,60 € 

(30 Tage gültig)       Zone 2 (Gehrden, Ronnenberg)                                     38,30 € 

                                Zone 3 (H.Bornum,Linden-Fischerhof))                          50,20 € 

                                Zone 4 (Hannover City+Region)                                     61,40 € 

  

روز دارای اعتبار می باشد 30بلیط ماھانھ برای   . 

شما باید قبل از خریداری کارت ھا نحوه استفاده از دستگاه خودکار را از شخص کمک 

 . کننده خود بپرسید
 

 پنجم : مواد غذایی رایگان
 

ھ مواد غذایی را جمع آوری نموده و بصورت در آلمان یک سازمان داوطلب وجود دارد ک

تقسیم میکـند . این ( Die Tafel ) نام دارد . برای پناھجـویان ساکــن در ونیگـسر  رایگان



 سازمان

 این سازمان در بارزینگ ھاوزن بھ آدرس( Straβe Langenacker 46 ) کھ تقریبا ده 

باشد دقیقھ با پای پیاده از ایستگاه قطار فاصلھ دارد ، می  . 

 . برای دریافت مواد غذایی نخست باید ثبت نام نمایید

. شما باید کارت شناسایی و گواھـی  16و  15چھارشنبھ ھر ھفتھ بین ساعات  * 

ً بھ   نامھ از سازمان داشتھ باشید کھ شـما را قادر بھ استفاده از تافـل میسازد . بعـدا

د در یک روز و ساعت مشـخص شما یک کارت داده می شـود کھ شـما اجـازه داری

ً مراعات گردد  . مواد غذایــی دریافت کنید . این وقت باید دقیقا

می باشد . شما  18تا  15زمان توزیع غذا از روز دوشنبھ تا پنجشنبھ از ساعت 

میتوانید فقط در زمانی کھ برای شما تعیین شده آنجا بروید . لطفا توجھ داشتھ باشید : 

، تافل اعالم نموده است کھ بعلت ازدیاد تعداد اشخاص 2015در پایان سال  تازه  

، دیگر عضو نمی پذیرد ، لذا قبل از مراجعھ بھ تافل  2015وارد در شروع سال 

 . اول از شخص کمک کننده سوال کنید
 

 شش : خدمات درمانی و پزشکی
 

بعد از رسیدن در منطقھ ، یک مجــوز درمانی برای پزشـک عمومی و یک مجوز 

رمانی برای دندانپزشکی از اداره محلی دریافت می نماییــد ، با این مجوز درمانی د

 . کھ برای سھ ماه اعتبار دارد ، شما میتوانید خدمات درمانی رایگان دریافت کنید

در شروع ھر فصل ( سھ ماه از سال ) باید مجوز درمانی جدید برای فصل جدید از 

شما بیمار شوید ، شخص کمک کننده ( مددکار )  اداره محلی أخذ نمایید . زمانی کھ

برایتان از پزشک عمـومی وقت معاینھ می گیرد . برای اینکھ نحوه بیـماری شما بھ 

پزشک گفتھ شود باید یک مترجم بھ ھمراه داشتھ باشید و یا از تلـفن ھمراه خود برای 

 . ترجمھ کمک بگیرید



برایتان یک معرفی نامھ انتقال  اگر بیماری شما خاص باشد ، پزشک خانگـی شما

داده و شما را بھ پزشک متخـصص و یا بیمارستان می فرستد . این معرفـی نامھ 

انتقال باید در اداره محلی ( توسـط خانم شوبرت ) و یا در صـورت لـزوم در اداره 

ــی ھا واقع در ھانوفــر ، تأیید و امضاء گردد . بعد از طـی این مراحل شــما  خارج

ی توانید از پزشک وقت معاینھ بگیریدم  . 

ً توجھ داشتھ باشید کھ برای مراجعھ بھ برخی از پزشکان متخصص زمان  لطفا

ــد و فقط در صورتیکھ بیماری شما از نظــر پزشک ،  طوالنی را باید منتظر بمانی

 . ضروری و شدید تشخیص داده شود درمان می شوید
 

 

نھفت : فروشگاه سوسیال و لباس ارزا  
 

در ونیگسن یک فروشگاه ( شماره سھ در نقشھ ) وجود دارد کھ شما می توانید لباس 

، لوازم خانھ ، مبل و اشیاء دیگر را در قـبال پرداخت پول اندک خریداری نماییــد . 

 فروشگاه در(Haupt straβe). پشت فروشگاه بزرگ ا،د،کا قرار دارد     این

 : ساعات کاری فروشگاه

19الی  16و از ساعت  13الی  10معھ از ساعت دوشنبھ تا ج  

13الی  10شنبھ از ساعت   

در کنار ایستگاه قطار شھر بارزینگ ھاوزن یک فروشگاه لباس وجود دارد کھ 

ً نو را بھ قیمت مناسب خریداری نمایید . برای اینکھ بتوانید  میتوانیــد لباسھای تقریبا

کمـک از اداره محلی ونیگسن و کارت  از آنجا خرید نماییــد باید گواھـی دریافت

 . شناسایی خود را بھ ھمراه داشتھ باشید

 : ساعات کاری فروشگاه

12الی  9دوشنبھ تا پنجشنبھ از ساعت   

17الی  15سھ شنبھ و پنجشنبھ از ساعت   



بعد از ماه مارچ و یا آوریل در ونیگسن نیـــز یک فروشـگاه لباس دایر خواھــد شـد 

ً پس از بازگشایی فروشگاه ساعات کاری آن اطالع رسانی خواھد شد کھ متعاقبا  . 
 

 

 ھشت : خرید ، پست ، کپی ، لوازم مدرسھ ( لوازم التحریر )
 

ً در مرکـز  در ونیگسن فروشگاھھای متعـددی وجود دارد کھ این فروشگاھھا عمدتا

(Hauptstraβe)قرار دارند    شھـر  نزدیک بھ ایستگاه قطار و تعدادی نیز در

 امتداد خیابان

شما میتوانید از مددکار خود در مورد اینـکھ چھ چیزی را از کجـا می توانید خرید 

 . کنید سوال نمایید

در نقشھ ) در کنار  4برای انجام امور کپی شما میتوانید بھ اداره پست ( شماره 

) در  در نقشھ 5فروشگاه ( ا ، د ، کا ) و یا در فروشگاه لوازم التحــریر ( شماره 

در نقشھ ) در گوشھ تقاطع  6مقابل سالن شھر و یا در مغـازه کوچک کاغــذ ( شماره 

 . خیابان بان ھوف و خیابان نویھ اشتات مراجعھ نمایید

زمانیـکھ بھ کتابھـای درسی و پوشھ مدرسھ نیاز دارید شما می توانیــد این کتابھـا را 

بھ آدرس زیردر نقشھ ، واقع در خیابان اصلی  7شماره   از  :(Das Buch) کتاب

 فروشی

Hauptstraβs 11A 

در نقشھ ) در مقابل شھرداری گوشھ خیابان بان  6ویا مغازه کوچک کاغذ ( شماره 

ھوف تھیھ نمایید . شما باید لیست کتابھــا را از مدرسـھ دریافت کنید . بھ عنوان یک 

 24نــی لـوازم خود را قاعـده کلــی در کسب و کار ، شما می توانیــد بدون نگرا

ساعت بعد از سفارش دریافت نماییـد . لوازم دیگـر ماننـد مداد ، مداد پاک کن و غیره 

 در مقـابل شھرداری و ھمچنین از فروشگاه (Heitmuller)    را می توانید از

(Kaltebra)فروشگاه 



 . و تا حدودی در سوپرمارکتھا تھیھ نمایید
 

، تعمیراتنھم : اسباب و لوازم خانھ   
 

اسباب و لوازم خانــھ برای اولیـن بار در آلمـان تعیین شده است ، کھ باید نیــازھای 

 شـما را برای لوازم ضروری خـانھ تأمین نمـاید تا شما بتوانید در خانـھ زندگـی کنید

با این وجـود اگر چیز مھمـی در خانھ وجود نداشتھ باشـد شما می توانیــد با مددکار و 

اداره محــلی تمـاس بگیرید . در خصـوص اسباب و لوازمـی کھ جزء ضروریات یا 

اولیـھ زندگی محسوب نمی شود ، شما میتوانید از طریق فروشگاه سوسیال و یا 

فروشگاھـھای دیگر شھر در قبال پرداخت پول اندک تھیھ نمایید . گاھی اوقات ممکن 

را بصورت کمکـھای بشـر دوستانھ ( است کھ بتوانید اسباب و لوازم مورد نیاز خود 

اعانھ ) بدست آورید ، برای این کار باید شما توسط مددکارتان در لیست اعانھ ثبت 

 . نام نمایید
 

 دھم : جداسازی زبالھ ھا
 

در آلمان برای جمع آوری زبالــھ ھا یک سیستم دقیق جداسازی زبالھ وجود دارد . 

فت بوده و می توانند دوباره مورد استفاده قرار چرا کھ بسیاری از زبالھ ھا قابل بازیا

 . گیرند

زبـالھ ھا بھ چھـار گــروه ( نوع ) تقسیم می شــوند کھ ھـر کدام در کیسھ پالستیکی 

 : بھ رنگ مخصوص ریختھ می شود

کاغذ ، مقوا ، کارتن ( در کیسـھ ھای پالستیک آبـی و یا سطل ھای آبـی ، پالستیک  -

مام فروشگاه ھا بھ رایگان تھیھ کرد )آبی را میتوان از ت  

فلز ، ظرف کنسرو ، پالستیک ، ورق پالستیکی ، پاکت شیر ( در کیسھ ھای  -

پالستیک زرد ، پالستیکھای زرد را میتوان از تمام فروشگاه ھا بھ رایگان تھیھ کرد 



( 

ستیک پسـمانده میوه و سبـزی ، باقیمانده غذا ، پوست تخـم مرغ ( در کیسھ ھای پال -

 سبز کھ بسیار گران قیمت است و میتوان از تمام فروشگاه ھا خریداری کرد )

تمام زبالھ ھای باقیمانده دیگر ( در کیسھ ھای پالستیکی خاکستری تیره و مات کھ  -

 از اداره محلی می توان تھیھ کرد )

ط مھم : بر روی کیسھ ھای پالستیکی خاکستری تاریخ ( سال ) چاپ شــده است ، فقـ

 . کیسھ ھایی کھ بر روی آن تاریخ سال جاری چاپ شده باشد جمع آوری خواھد شد

شرکت جمع آوری زبالھ تنھا زبالھ ھایی را کھ در باال ذکر شده و بصورت صحیح 

تفکیک ( جداسازی ) شده و در کنار خیابان قرار داده شده است را جمع آوری می 

دکار سوال کنیدنماید . زمان جمع آوری را می توانید از مد  . 
 

 یازده : کورس زبان و فعالیتھای اجتماعی
 

متأسفانھ شما تنھا زمانی می توانید در کالسھای رسمی ( حمایتی دولت ) آموزش 

زبان شرکت نماییـد کھ درخواست پناھندگـی شما مورد قبول واقع شده باشـد یعنی 

 . حداقل بعد از نتیجھ مصاحبھ ( اینترویو )

داد زیادی کالس زبان و مکالمھ وجـود دارد کھ از طرف اداره محــلی با این حال تع

و یا افراد خیـر برگزار می شود . و ھمچنین برنامــھ ھایی شامل فعالیتـھای ورزشــی 

و و یا فعالیتـھای متنوع دیگـر کھ برای کودکان برنامـھ ریزی شـده است . شـما می 

نماییدتوانیـد از مددکاران در این خصوص سوال   . 
 

 دوازده : مدرسھ و مھدکودک
 

در آلمان برای کودکان از شش سالگی رفتن بھ مدرسھ اجباری می باشد . برای ثبت 

نام فرزندتان بھ مدرســھ ، شما باید پس از ورود بھ آلمــان ھرچھ سریعتر کودک خود 



د ، سپــس را بھ یک پزشـک خانگــی اطفـال برده تا گواھینـامھ سالمت دریافت نماییــ

این گواھینامھ سالمت را بھ ھمراه معرفینامھ ثبت نام و کارت شناسایی کودک ( آوس 

وایس ) بھ مدرسھ برده و نسبت بھ ثبت نام کودک خود اقدام نماییـد . بھتر است برای 

 . این کار از مددکار خود کمک بگیرید

دارد ، در برای کودکان باالی سھ سال امــکان رفتـن بھ مھدکودک وجــود 

صورتیــکھ ظرفیت خالـی در مھدکودک وجــود داشتھ باشد ، برای این کار شما می 

 . توانید کودک خود را در دفتر خانواده واقع در ساختمان اداره محلی ثبت نام نمایید
 

 سیزده : سایر موارد
ین ھرگز یک قرارداد ( کاغذ یا نامھ ) بھ زبان آلمانی را امضاء نکنید ، حتی اگر ا

ً بھ خوبی برای شما توضیح داده شده است . لطفا پیش از آن با مددکار  قرارداد ظاھرا

 . خود و یا اداره محلی تماس بگیرید تا آن قرارداد بخوبی بررسی شود
 


