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 مقدمة
 

. فالجمل طويلة وتشتمل عىل الكثير من  ي
غالًبا ما يصعب علينا فهم القانون االجتماعي األلمان 

ي تشكل  ي هذه الكلمات. لقد حاولنا رسد األجزاء الن  الكلمات غير المعروفة. أو ال نعرف ماذا تعن 
صعوبة بطريقة بسيطة. عىل الرغم من ذلك، قد يحدث أن يظل بعٌض منها معقًدا. نصيحتنا: 
إذا كان هناك أمر ال تفهمه، فاسمح لنا أن نوضحه لك! يتمتع األخصائيون االجتماعيون 
ي السجون بالمعرفة الكافية. توّجه إليهم بأسئلتك! يمكنك أيًضا أن تحصل عىل 

الموجودون ف 
، عىل سبيل المثال توضيح للكثير م ي هيئة إعانة المذنبير 

ي ال تفهمها من ِقبل موظف  ن األمور الن 
ية المماثلة.   لدى الشماسة أو الكاريتاس أو الجمعيات الخير

 
ي ذهن المعتقلير  وأرسهم الكثير من  

عند بداية الحبس، وكذلك بعد إطالق الرساح، يدور ف 
 األسئلة: 
 ؟ ي  ماذا سيحدث لشقن 
 ي س ي اآلن لتوفير ُسبل العيش؟ما المصادر الن 

 تعتمد عليها أرسن 
 كيف أحصل عىل الدعم إذا ما تعرضت لمشاكل مادية؟ 
 ي من جديد؟

د وظيف   كيف أسي 
 ؟  كيف أتجنب عدم ترحيىلي
 من قضاء مدة العقوبة؟ 

ا
 هل يمكن ترحيىلي قبل نهاية الحبس بدًل

 ؟ ي
 أين أجد مؤسسات اجتماعية يمكنها مواصلة مساعدن 

 
: يقدم لك هذا   الكتاب معلومات تتعلق بما يىلي

   .المساعدات الحكومية والمساعدات األخرى المتاحة 
  .ي يجب أن تستوفيها للحصول عىل المساعدة وط الن   الرسر
  .ي يمكنك التوجه إليها  الجهات الن 

 
تتغير القوانير  من وقت آلخر. لذلك، فقد قمنا قبل طباعة هذه الكتاب بالتحقق مما إذا كانت  

ي القوانير  ال
ي الصادر ف 

ي هذا الكتاب إىل اإلطار القانون 
ي كتبنا عنها ال تزال قائمة. وقد استندنا ف  ن 

 . 2019ديسمير  1
ي هذه األثناء عندما يكون هام 

: قد تخضع اللوائح القانونية إىل بعض من التغيير مرة أخرى ف 
ي متناول يديك. لذلك، اطلب دائًما النصيحة من األشخاص الذين يكونون عىل 

هذا الكتاب ف 
ي السجن. 

ي االجتماعي المسؤول ف 
دراية جيدة. من هؤالء األشخاص عىل سبيل المثال األخصان 
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ي حالة 
ي مركز االتصال أو مركز تقديم أو ف 

ي السجن، قد يكون أحد موظف 
عدم الوجود ف 

 االستشارات لالجئير  والمهاجرين. 
 
، أي اإلعانات التابعة للتأمير  Hartz-IVدائًما ما تتم مواءمة إعانات العاطلير  عن العمل  

، Grundsicherung für Arbeitssuchendeاألساسي للمعيشة للباحثير  عن العمل )
ي األول من شهر يناير من كل عام ALG IIمعروف اختصاًرا بـ ال

لتتناسب مع مستوى األجور -( ف 
، أنه مع بداية كل عام تتم زيادة قيمة إعانة العاطلير  عن العمل  ي ي ألمانيا. وهذا يعن 

واألسعار ف 
Hartz-IV ي هذا الكتاب معتمدين عىل قانون دعم العاطلير  عن العمل

. وقد انطلقنا ف 
ا

 قليًل
Hartz-IV  ي 2019بصيغته الصادرة منذ يناير

 ف 
ا

. وقد ارتفعت هذه اإلعانات مرة أخرى قليًل
 هذه األثناء. 

 
ي ألمانيا قوانير  محلية مطبقة خاصة بتنفيذ األحكام. لكن هناك بعض 

لدى كل والية اتحادية ف 
ي واليات اتحادية قليلة. ولآلسف، ال يمكننا عرض 

ي ال ترسي إال ف  اللوائح  جميعاللوائح الن 
ا وكذلك أكير  ي هذا الكتاب. وإال فسوف يصبح هذا الكتاب ضخًما جدًّ

واألحكام المختلقة ف 
ا حيال ذلك.  ً  تعقيًدا. لكن ليس عليك أن تقلق كثير

 
ال يمكن لهذا الكتاب أن يعطي إجابات عن كل سؤال محدد. إنما نريد فقط أن نقدم لك نبذة  

 ىل المشورة الشخصية. أولية. ونوصيك أيًضا بأن تحصل ع
 
 ُيرجر التوجه إىل الجهات التالية:  

  ي السجن الذي تقيم فيه
ي االجتماعي المسؤول ف 

األخصان 
(Justizvollzugsanstaltالمعروف اختصاًرا بالسجن ،) (JVA) . 

 (  هيئات إعانة المذنبيرStraffälligenhilfe داخل )سجن الJVA  ي مقر السكن
أو ف 

 .  المستقبىلي
  ي السجن )مقدم

 (. Gefängnisseelsorgeالرعاية النفسية ف 
  ي السجن

 . JVAالمتطوعون ف 
  .مراكز تقديم المشورة لالجئير  والمهاجرين 

نوصيك بعد إطالق رساحك أن تبحث عن مركز الستشارات الباحثير  عن العمل، أو الذهاب 
ي الخا

ص بك غير واضح، إىل أحد مراكز االستشارات االجتماعية. أما إذا كان الوضع القانون 
يجب أن تهتم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية ذلك األمر عىل الفور. وللقيام بذلك، يمكنك 
ي كل 

 الحصول عىل المشورة من مراكز استشارات الهجرة و/أو الالجئير  المتوفرة غالًبا ف 
ا

أوًل
خص ي مكان. وهناك سوف تتمكن من الحصول عىل بعض النصائح األساسية من هناك، فيما 

ي يمكنك التوجه إليها لكي تتمكن من مواصلة الحصول عىل المشورة.   الجهات الن 
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احصل عىل المساعدة إذا كان عليك كتابة خطاب إىل إحدى الهيئات أو طلب إىل إحدى  هام: 
ي بها أخطاء أو مكتوبة  المصالح. فالخطابات الجيدة والمصاغة بشكل جيد أفضل من تلك الن 

 .  بشكل خاط 
 

تيبها وفًقا للواليات ُيذكر  عىل ظهر هذا الكتاب قائمة مفصلة بمراكز االستشارات. وقد قمنا بي 
ي هذه المراكز أخصائيون اجتماعيون ومتخصصون آخرون يبذلون ما لديهم 

االتحادية. يوجد ف 
ي 

لتحقق من جميع العناوين وأرقام الهواتف الواردة ف  من جهد من أجل مساعدتك. كما قمنا باِّ
سم العناوين. ومع ذلك، فإن بيانات االتصال هذه تتغير رسيًعا لألسف. لذلك، ال النص وق

 يمكننا ضمان صحة كل تفاصيل بيانات االتصال. 
 
هل لديك أية أفكار تساعدنا عىل جعل هذا الكتاب أفضل؟ ببساطة، اكتب لنا. تسعدنا رغبتك  

ي المساعدة. 
 ف 

 
 

 BAG-Sهيئة 
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 . عند بداية الحبس1
ة شاقة عليك وعىل عائلتك. لكن عليك أن تنجز الكثير  ي الحبس تمر بفي 

مع بداية وضعك ف 
ة  ي الفي 

ي أقرب وقت ممكن. أما ف 
وريات ف  وريات. وعليك أن تهتم بإنجاز هذه الض  من الض 

 ل. الالحقة، فسوف ينشأ قليل من المشاك
 

ي كل 
فيما يىلي قائمة للمراجعة، أي قائمة يمكنك استخدامها لمعرفة ما إذا كنت قد فكرت ف 

ء أم ال. وتحتوي هذه القائمة عىل العديد من األسئلة المهمة. قم بإزالة اللبس عن هذه  ي
سر

ة  األمور قدر اإلمكان، عىل أن يكون ذلك قبل ذهابك إىل الحبس. أو بعد بداية الحبس بفي 
ة.   قصير

 
 من الذي يدفع اإليجار الخاص بك؟

( لكي تتوىل سداد اإليجار Sozialamtيمكنك تقديم طلب لدى مصلحة الشؤون االجتماعية )
سداد  Sozialamtيمكن لمصلحة الشؤون االجتماعية  .(Mietfortzahlungالخاص بك )

ي حالة توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إىل سنة، وذلك إذا كنت ال تملك أي أموال 
اإليجار ف 

ي  ي بعض الحاالت. تجد المزيد من التفاصيل الن 
ة لمدة أطول ف  لهذا الغرض. كما تمتد الفي 

ي قانون الشؤون االجتماعية 
وتحديًدا  Sozialgesetzbuch (SGB) XII.تتعلق بهذا األمر ف 

ي تقدم اإلعانة للمذنبير  67)§( من المادة  بداية . ُيرجر الحصول عىل المشورة من المراكز الن 
ي الفصل 

(. أو احصل عىل المشورة من مكتب العمل، وذلك 10)يمكنك العثور عىل العناوين ف 
ي  Hartz IVإذا كنت تتلف  إعانة العاطلير  عن العمل 

أي إعانة البطالة من النوع الثان 
Arbeitslosengeld (ALG) II هل تعيش مع أرستك؟ ربما يمكنهم أيًضا التقدم إىل مصلحة .

( أو مكتب العمل للحصول عىل إعانات حن  يتمكنوا من Sozialamtالشؤون االجتماعية )
دفع اإليجار. قد تتمكن أرستك أيًضا من التقدم بطلب للحصول عىل إعانة سكن 

(Wohngeld( ونفقة أطفال )Kinderzuschlagي .) جب عىل أرستك أن تطلب المشورة
ي حالتك. 

 بشأن ما هو أفضل ف 
 

ي تأجير شقتك من الباطن؟
 هل ترغب ف 

ي  
: أن يسكن شخص ما ف  ي ي حالة موافقة المؤجر، يمكنك تأجير شقتك من الباطن. هذا يعن 

ف 
ي القيام 

ي الحبس. ويقوم هذا الشخص بسداد اإليجار. ولكن ال ينبغ 
شقتك خالل مدة وجودك ف 

بذلك إال إذا كان المستأجر من الباطن محل ثقة. يرجر تدوين قراءات جميع عدادات الكهرباء 
ماء قبل القيام بذلك. والغاز وال
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َ إيجاُر شقتك؟ ي ِ
غ 
ْ
ل
ُ
 هل أ

إذا كنت ال تستطيع االحتفاظ بشقتك، فال بد من إلغاء اإليجار عىل الفور. وذلك لكي ال يكون 
ي العودة إىل 

عليك سداد مبالغ خاصة باإليجار الحًقا. ويرسي األمر نفسه إذا كنت ال ترغب ف 
ة الحبس.   شقتك بعد انتهاء في 

 

 خدمة الكهرباء والماء؟هل ألغيت 
كة الكهرباء أو المرافق العامة ) ( إذ إنه إن لم يقم المستأجر التاىلي Stadtwerkenأبلغ رسر

ي هذه الحالة مواصلة سداد تكاليف الكهرباء. 
ي لك ف 

 بتسجيل الحصول عىل الخدمة، سينبغ 
 

ي شقتك أقارب يجب تقديم الرعاية إليهم؟
 هل يوجد ف 

ي الشقة وما إذا كان يتوفر لديهم وسائل 
إن كان األمر كذلك، تعرف عىل ما إذا كانوا سيبقون ف 

ي الشقة، 
ي حالة بقاء األطفال والقارصين وكبار السن ف 

الفور بطلب  فقم عىلعيش كافية أم ال. ف 
 (Jugendamtالرعاية من أحد األقارب أو األصدقاء.وأبلغ مكتب رعاية األطفال والقارصين )

ي حال وجود أطفال أو قارصين يحتاجون إىل الرعاية. 
إن كنت بحاجة إىل المساعدة، اتصل ف 

 (. Jugendamtمكتب رعاية األطفال والقارصين )بمراكز االستشارات ومكتب العمل و 
 

  (؟Wohngeldهل تتلقى أنت أو أحد أفراد أرستك إعانة سكن )
(. قد يتم رفع قيمة Wohngeldstelleالسكن )، ُيرجر إبالغ مركز إعانة إن كانت اإلجابة بنعم

 نظًرا لكونك بال دخل اآلن.  Wohngeldإعانة السكن 
 

ي شقتك؟
 هل توجد حيوانات ف 

اطلب من أحد األقارب أو األصدقاء رعاية الحيوانات. أو اتصل بمأوى الحيوانات أو برابطة 
 حماية الحيوان المحلية. 

 
 هل يجب تخزين األثاث الخاص بك؟ 

. اطلب من أحد األقارب أو األصدقاء أن يقوم تحقق مما إذا كان أثاثك بحاجة إىل التخزين
بتخزين أثاثك لديهم. إذا كان ذلك غير متاح، يجب أن تحتفظ بأثاثك لدى إحدى وكاالت 

ي هذه الحالة إىل مصلحة الشؤون االجتماعية 
أو مكتب العمل  Sozialamtالشحن. توجه ف 

واطلب منهم التحقق مما إذا كان من الممكن تغطية تكاليف التخزين. 
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 المستندات الهامة

ي تخزين مستنداتك الهامة )الشهادات وشهادة الميالد والصور 
ي المكان الذي ترغب ف 

فكر ف 
ة حبسك، هل هناك شخص تثق فيه يمكنه االحتفاظ لك بهذه  إلخ( فيه. خالل في 

م مستنداتك الهامة إىل هذا الشخص. المستندات؟ إ  ذن، سلِّ
 

اكات الحصول عىل تأمينات؟  هل تسدد اشيى
ل )  (، أو تأمير  النفقات Hausratversicherungعىل سبيل المثال: التأمير  عىل متاع المي  

(، أو التأمير  عىل الحياة Rechtsschutzversicherungالقانونية )
(Lebensversicherung : ة ما يكون من  (. فكر فيما يىلي ي عىل هذه التأمينات؟ عادا

هل ُتبف 
ي هذه المدة. 

: لن يتم التأمير  عليك ف  ي الممكن إلغاء التأمينات أثناء مدة الحبس. هذا يعن 
اكات خالل هذه المدة.   وكذلك ال يتعير  عليك سداد االشي 

 
ي العادة ال يمكنك إلغاء عقد التأمير  عىل الفور. وذلك الن العقد يكون مقيًد  

 حددة. ا بمدة مف 
  يوجد العديد من مقدمي الخدمات الذين . التأمير  عىل الحياة: حاول بيع التأمير 

اء التأمينات عىل الحياة. وهذا بالطبع أفضل من اإللغاء.   يمكنهم رسر
  .ل: قم بإلغاء التأمير  فور إلغاء عقد إيجار الشقة  التأمير  عىل متاع المي  

 
 ؟هل ما يزال مطلوب منك سداد الفواتير 

ي الفواتير المفتوحة 
إذا كنت مديًنا بالمال ألحدهم، يجب إبالغ هذا الشخص عىل الفور. فكر ف 

أو الدفع عىل أقساط. أبلغ الجهات المعنية بأنك لن تتمكن من سداد الفواتير خالل مدة 
 السداد إىل أن يتم اإلفراج عنك.  حبسك. أطلب تأجيل

 
يد لتحويل ال  (؟Nachsendeantragرسائل مؤقًتا )هل قدمت طلًبا لدى مكتب الير

ي ذلك جهات االتصال 
يد )بما ف  يد الذين يرسلون إليك الير أبلغ جميع مقدمي خدمات الير

يد بإرسال الرسائل إىل  الخاصة( بتغيير العنوان . قدم طلًبا تطلب فيه أن يقوم مكتب الير
ي الحبس قدر اإلمكان. إذا كان ذلك غير متاح، 

ي الحبس، وذلك قبل وضعك ف 
عنوانك الجديد ف 
ي السجن اطلب من أحد 

ي هذا االشأن. وربما يقدم أحد الموظفير   JVAموظف 
أن يساعدك ف 

لدى  Nachsendeantragالطلب نيابة عنك. تبلغ قيمة طلب التحويل المؤقت للرسائل 
ا لمدة نصف عام  يد حاليًّ يورو.  26,29يورو، أما قيمة العام الكامل فتبلغ  19,90مكتب الير

ا بالنس ً . ولكن يمكن لتقديم الطلب أن يوفر وقد يكون هذا مبلًغا كبير ي الوقت الحاىلي
بة لك ف 

ي حالة بقاء الخطابات المهمة الواردة من الهيئات 
الكثير من المتاعب. فقد تتحمل المسؤولية ف 

يد الخاص بك. ال ي صندوق الير
رسمية ف 
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 هل ألغيت خدمة الراديو والتلفزيون؟
 قم بإلغاء خدمة األجهزة. 

 من:  يمكنك الحصول عىل الطلب 
ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice  

Freimersdorfer Weg 6 

50829 Köln 
 : ي

ون   . www.rundfunkbeitrag.deأو عير الموقع اإللكي 
اك الراديو JVAأو اطلب الحصول عىل الطلب من السجن   . بالطبع لست بحاجة إىل دفع اشي 
(GEZ .ي الحبس

 ( عندما تكون ف 
 

ي أي 
ك ف   مجالت أو صحف؟هل أنت مشيى

م أي مجالت خالل مدة  إن كانت اإلجابة بنعم، نسق مع الجهات المعنية بأنك لن تتسلَّ
 . ي

اك مجان  ي الوقت المناسب. كما يمكنك طلب اشي 
اك ف   حبسك. أو قم بإلغاء االشي 

 
ي أحد النوادي؟

 هل أنت عضو ف 
اكات أثناء في  إن كانت اإلجابة بنعم، نسق مع الجهات المعنية بحيث لن تدفع أي  ة اشي 

 حبسك. 
 

ا قبل وضعك بالحبس؟  هل كنت تشغل منصًبا وظيفيًّ
ي إذا ما كنت مضطًرا إىل دخول السجن 

ي ستتعامل بها مع وضعك الوظيف  ي الطريقة الن 
فكر ف 

 لبعض الوقت. 
يبة الدخل من الحبس. يمكنك العثور  كما يمكن تقديم طلب للحصول عىل تعويض عن رص 

ونية )عىل معلومات حول ب يبة الدخل اإللكي   elektronischenطاقة رص 

Lohnsteuerkarte ي الفصل
 . 4( ف 

 
؟  ماذا عن تأمينك الصحي

إنك تتمتع بالتغطية بالتأمير  الصحي العام: ُيرجر المالحظة أن عضويتك ال تنتهي تلقائًيا مع 
ة الحبس. يمكنك فقط إنهاء عضويتك بالطريقة المعتادة، عىل سبيل الم ال بإلغاء ثبداية في 

تسجيل جهة عملك أو مكتب العمل أو بإنهاء العضوية االختيارية نظًرا أن صاحبها لم يعد 
ي حالة األشخاص ذوي التأمير  االختياري 

مستعًدا أو قادًرا عىل دفع الرسوم بسبب الحبس. ف 
ي سابًقا، يمكن أن تدفع مصلحة الشؤون االجتماعية )

(  األقساط Sozialamtوالقانون 
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ي عرسر من قانون الشؤون االجتماعية  67يارية بموجب المادة االخت
وما يليها من الكتاب الثان 

(SGB XII ة حبس معلومة المدة )حد أقىص ة الحبس وذلك لفي  شهًرا( ولتوقع  24( طوال في 
احتياج المحبوس إىل ذلك بعد اإلفراج عنه من السجن. إذا كنت مؤمًنا عليك اختيارًيا بموجب 

ي نظام التأمير  
، يجب عليك طلب المشورة بشأن ما إذا كان من المنطف  ي

 الصحي القانون 
ك التأمير  مستمًرا حن   ي التأمير  االختياري أو إنهائه. قد يكون من المستحسن أن تي 

االستمرار ف 
تظل التغطية التأمينية متوفرة بعد الحبس. إذا كنت قد سجنت بالفعل لمدة ثالثة أشهر، 

اكات بموجب المادة يمكن التقدم بطلب لخف من قانون الشؤون  2أ(، جملة 4) 240ض االشي 
اكات المعاش لتأمير  االستحقاقات  االجتماعية، الكتاب الخامس )ما يسىم اشي 

Anwartschaftsversicherung) اكات المستحقة عليك إىل (. سيتم حينها تخفيض االشي 
ة حبسك ألن االثلث. أنت تتمتع بالتأمير  الخاص: إذن سيتم تعليق تأمي ألقساط نك خالل في 

ي ذلك كتأمير  
د من الممكن دفعها. يمكنك أيًضا االستمرار ف  بعد الحبس ال تدفع/ال يعا

. لذلك، ليس  استحقاقات بأقساط أقل. ال يمكن للتأمير  الصحي الخاص أو لك إلغاء التأمير 
ة الحبس وبموجب اال  ي حالة انتهاء في 

وري عادةا دفع األقساط. ف  اطات المي   من الض  امنة شي 
ي عرسر من قانون الشؤون االجتماعية )

(، تتم إعادة التغطية التأمينية الكاملة SGBللكتاب الثان 
 (. VVG( من قانون عقود التأمير  )6) 193وفًقا للمادة 

 
 من الذي يرىع أرستك؟

 ألرستك من خالل عملك؟ اآلن يجب عىل أقاربك توىلي هذا األمر. يمكنك 
ا

هل وفرت دخًل
ي الفصل ال

 . 6عثور عىل المزيد من المعلومات حول هذا الشأن ف 
 

ي الحبس؟
ة وجودك ف  ، حتى أثناء فيى  هل يحصل أفراد أرستك عىل تأمير  صحي

ي أقرب وقت ممكن 
كة التأمير  الصحي ف  قد يكون ذلك صعًبا. يجب عىل أقاربك االتصال برسر

 . ي  لالستيضاح منها عن وضعهم التأمين 
 

 (؟Unterhaltنفقة األطفال )هل يتوجب عليك سداد 
ي هذه الحالة، أبلغ األفراد الذين يقومون عىل رعاية أطفالك. أما إذا كان أطفالك قد أتموا السن 

ف 
، أبلغ أطفالك بشأن حبسك. كما يمكنك أيًضا إبالغ مكتب رعاية األطفال والقارصين  ي

القانون 
(Jugendamtإذا كنت تسدد نفقة لمكتب رعاية األطفال والق ) ارصين.Jugendamt  يمكنك

ي الحبس. كما يمكنك المطالبة 
المطالبة بأن يتم تخفيض قيمة النفقة خالل مدة وجودك ف 

 بعدم سدادك ألية نفقة أثناء مدة حبسك. 
ي الحبس هو أنك لم تقم بسداد أي نفقات،  هام: 

هذا الخيار غير متاح إذا كان سبب وضعك ف 
ال تستطيع سداد أية نفقات ألطفالك بسبب وضعك أو سداد قدر قليل منها حن  اآلن. هل 

ي هذه الحالة، يمكن تقديم طلب إىل مكتب رعاية األطفال والقارصين 
ي الحبس؟ فف 

ف 
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Jugendamt   ةللحصول عىل منحة لألطفال حن . ا االنتهاء من السنة الثامنة عرسر  قرأ عرسر
ي الفصل 

 . 6المزيد عن ذلك أدناه ف 
 

 ( ال يزال سارًيا؟Aufenthaltstitelهل ترصي    ح اإلقامة الخاص بك )
نرجو أن تتذكر أنه يجب تقديم طلب لتمديد تضيــــح اإلقامة الخاص بك قبل أن تنتهي 
صالحيته. ُيرجر أيًضا تقديم طلب مكتوب للتمديد إذا أبلغتك مصلحة إدارة شؤون األجانب 

(Ausländerbehörde .بوجوب ترحيلك ) 
 هل شقتك ُمغلقة؟

   .تأكد من غلق محابس الغاز والماء 
  .األجهزة الكهربائية: يرجر سحب جميع المقابس 
  .أغلق شقتك بالمفتاح
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ا المسؤولية عن تنفيذ 2006سبتمير  1منذ   ، أصبحت الواليات االتحادية تتحمل تدريجيًّ
االتحادية قانونها الخاص. ولألسف، فإنه ال  العقوبة. وقد أصدرت كل والية من هذه الواليات

يمكننا التطرق إىل خصائص قوانير  تنفيذ العقوبة التابعة لكل والية اتحادية. لذلك، يرجر 
ي السجن 

ي مركز  JVAالتواصل مع هيئة الخدمة االجتماعية ف 
المسجون به أو مع أحد موظف 

 .  إعانة المذنبير 
 

ي  ي هذا الدليل اللوائح الن 
ي بعض المواضعُندرج ف 

ي أغلب الواليات االتحادية. ونوضح ف 
 ترسي ف 

ي الواليات االتحادية عىل نحو أدق. 
 اللوائح المختلفة لقوانير  تنفيذ العقوبات ف 

 
 مدفوعات السجن . 1
 

 الراتب/ األجر
ي الحبس، فسوف تحصل عىل راتب بسيط. وهذا معن  آخر لألجر. هناك  

إذا كنت تعمل ف 
خمسة مستويات لألجور. تعتمد قيمة هذا األجر عىل طبيعة العمل. وال يتم دفع األجر إال إذا  

 .
ا

 كنت تعمل فعًل
 
ي وظيفة حرة، فإنك ستحصل عىل األجر القياسي لهذه الوظيفة. والوظيفة 

 إذا كنت تعمل ف 
يجب أن تسدد تكاليف الديون  JVA.سجن الالحرة هي أي عمل مدفوع األجر تقوم به خارج 

ي عليك للسجن  .  JVAالن   من أجرك القياسي
 
 (Ausbildungsbeihilfe)إعانة تدريب  

ي هذه 
ي أحد التدريبات أو الدروس التعليمية داخل الحبس؟ سوف تحصل ف 

هل تشارك ف 
لكنك ستحصل عىل هذا المال  .Ausbildungsbeihilfeالحالة عىل ما ُيسىم بإعانة التدريب 

فقط إذا كنت ال تتلف  أي أموال من مراكز أخرى كإعانة تدريب. وتقدر قيمة إعانة التدريب 
Ausbildungsbeihilfe  بقيمة األجر الذي كنت ستحصل عليه إذا كنت تعمل. وعادة ما

 يكون هذا األجر من المستوى الثالث لألجور. 
 (Taschengeld)مرصوف الجيب 

 ال توجد لديك القدرة عىل العمل دون وقوع أخطاء، وكذلك ليس لديك القدرة عىل التدريب
ي هذه الحالة عىل مضوف الجيب 

يطة أن تكون بحاجة ولك Taschengeld.ستحصل ف  ن رسر
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 من أية جهة أخرى. يتم رصف مضوف الجيب 
ا

: أنك ال تتلف  أمواًل ي إليه. هذا يعن 
Taschengeld  من السجن.JVA  يجب أن تقدم طلًبا للحصول عىل مضوف الجيب
Taschengeld . 

 
ا  14بنسبة  Taschengeldعادة ما تقدر قيمة مضوف الجيب   ي المئة مما يطلق عليه حاليًّ

ف 
هو األجر االعتيادي  Eckvergütung(. األجر األساسي Eckvergütungاألجر األساسي )

 1.88بمبلغ  2019للسجير  من المستوى األدن  لألجور. وتقدر قيمة مضوف الجيب لعام 
ي المنطقة الغربية( أو 

ي المنطق 1.74يورو لليوم الواحد )ف 
قية(. أما بالنسبة يورو )ف  ة الرسر

، فترسي قاعدة أخرى عليهم. ال يكون لك حرية اتخاذ القرار  ي الحبس االحتياطي
للسجناء ف 

ي الحبس؛ ألنه سُيستخدم للوفاء بأغراض مختلفة. 
فيما يتعلق بالمال الذي تحصل عليه ف 

( Überbrückungsgeld(، ومال تخّطي المرحلة )Hausgeldوُيقسم إىل مال داخىلي )
ي قوانير  تنفيذ العقوبات. Eigengeldوكذلك مال خاص )

(. ُيحدد التوزيــــع الدقيق للمال ف 
 حيث يحدد قدر المال المخصص لكل غرض. 

 
 (Hausgeld)المال الداخىلي 
ي يتحصل عليه السجير  العامل، والذي يمكن أن  Hausgeldالمال الداخىلي  جزء من األجر الن 

ء داخل مؤسسة ال ي
اء أي سر ي والية ساكسونيا  3سجن. يتم تخصيص يستخدمه لرسر

أسباع )ف 
ي المئة من  100( أو Ausbildungsbeihilfeأعشار( من الراتب أو من إعانة التدريب ) 6

ف 
. أما إذا كنت تعمل Hausgeldلُيستخدم َكَماٍل داخىلي  Taschengeldesمضوف الجيب 

ستخدم كمال داخىلي فيتم تعيير  حصة مالئمة من األجر الخاص بك ليُ  JVAخارج السجن 
Hausgeld . 

: ال يمكن للدولة أو أية هيئة أخرى Hausgeldال يمكن الحجز عىل المال الداخىلي  ي . هذا يعن 
 سحب هذا المال بغرض سداد الديون. 

 أن يأخذ هذا المال.  JVAوال يمكن حن  للسجن 
 ولكن توجد استثناءات: 

  ار ار داخل السجن بسببك، يمكن التعويض عن هذه األرص  ي حالة وقوع أرص 
ف 

 . Hausgeldباستخدام المال الداخىلي 
  ي هذه الحالة، يمكن اتخاذ القرار

يجب عليك سداد قيمة اإلجراءات القانونية. ف 
ي لك استخدام جزء من المال الداخىلي 

لهذا الغرض.  Hausgeldesبأنه ينبغ 
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 (Überbrückungsgeldمال تخّطي المرحلة )
ي أول  Überbrückungsgeldيتم رصف مال تخّطي المرحلة 

أسابيع بعد إطالق رساحك  4ف 
 Überbrückungsgeldلتأمير  نفقات المعيشة لك ولذويك. يتم جمع مال تخّطي المرحلة 

من جميع اإليرادات الخاصة بالسجناء. إال أن اللوائح المتعلقة بمال تخّطي المرحلة 
Überbrückungsgeld  .ي كل والية اتحادية منفصلة

 تختلف ف 
 

 ي هذه الواليات االتحادية يتم تحديد مال تخ
ّطي المرحلة ف 

Überbrückungsgeldes بايرن، بادن : ، -عىل النحو التاىلي مير  ج، بير فورتمبير
، ساكسن-هاسن، هامبورج، نيدرساكسن، نوردراين -يجأنهالت، شليجف-فستفالير 

 هولشتاين. 
  لم يعد يوجد ما يطلق عليه مال تخّطي المرحلةÜberbrückungsgeld  ي هذه

ف 
. بفالتس، سارالند، تورينج-فوربومرن، راينالند-يات االتحادية: ميكلنبورجالوال   ير 

  براندنبورج وساكسونيا. هنا يقرر ، بعض البلدان أدخلت أحكاًما جديدة: برلير 
المسجون بنفسه، ما إذا كان يريد جمع مبلغ وتخصيصه كمال لتخّطي المرحلة 

Überbrückungsgeld ( أو كبدل اندماجEingliederungsgeld .) 
 

لكل حالة عىل  Überbrückungsgeldيعتمد تقدير الحد األقىص لقيمة مال تخّطي المرحلة  
 حدة. 

 
 يحولها  عىل سبيل المثال: 

ا
إذا لم تتمكن من العمل أثناء مدة حبسك. لكن كنت تتلف  أمواًل

ي هذه الحا
 أثناء دخولك الحبس. ف 

ا
ا لة يجب تخصيص هذإليك أحد أقاربك. أو تلقيت أمواًل

 . Überbrückungsgeldالمال أو جزء منه كمال لتخّطي المرحلة 
 

ي هذه الحالة يكون لديك حق الحصول عىل فوائد خاصة بمال تخّطي المرحلة 
وف 

Überbrückungsgeld يجب أن تقدم طلًبا للحصول عىل الفائدة لدى وكيل الدفع. ال .
إال إذا تجاوز مبلًغا محدًدا  Überbrückungsgeldيمكن الحجز عىل مال تخّطي المرحلة 

(. عادة ما يتم رصف مال تخّطي المرحلة Eigengeldوبالتاىلي ُيعد "ماالا خاًصا" )
Überbrückungsgeld  نقًدا عند إطالق الرساح من الحبس. ولكن قد يتم تحويل المبلغ إىل

ف عىل المفرج عنهم.   مراقب السلوك أو أية هيئة أخرى ترسر
يمكن االطالع عىل معلومات حول كيفية إضافة مال تخّطي المرحلة  هام: 

Überbrückungsgeld  عىل الحساب الخاص بإعانة العاطلير  عن العملHartz-IV  ي
ف 

. 2-5الفصل 
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 (Eigengeld) المال الخاص 
ي أتيت بها إىل السجن أو حصلت عليها. يمكن  Eigengeldيتكون المال الخاص  من المبالغ الن 

 Überbrückungsgeld.أيًضا كمال لتخّطي المرحلة  Eigengeldesتخصيص المال الخاص 
الذي لن ُيستخدم لغرض جمع مال تخّطي  Eigengeldيمكن الحجز عىل المال الخاص 

 .
ا

 المرحلة. فقد يمكن مصادرته لسداد ديونك مثًل
 
ي . 2

ي كتابه الثان 
اإلعانات وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية ف 

((Sozialgesetzbuch II المعروف اختصاًرا بـSGB II) ) 
 

ي 
ن نفقات معيشته، يحصل ف  ي من المال الذي يؤمِّ

من يبحث عن عمل وليس لديه ما يكف 
ي 

ي كتابه الثان 
 Sozialgesetzbuch.. العادة عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

(SGB) II  ُتعرف هذه اإلعانة أيًضا بإعانة العاطلير  عن العملHartz IV . 
 

أما األشخاص القادرون عىل العمل والُمْوَدُعون قيد اإلقامة الكاملة، فال يحق لهم الحصول 
ي 

ي كتابه الثان 
 Sozialgesetzbuch IIعىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

 . (SGB)ف اختصاًرا بـ المعرو 
ي داخل الحبس، أو المعتقلير  أو 

ُيقصد باألشخاص قيد اإلقامة جميع المحتجزين بأمر قضان 
ي إحدى العيادات النفسية أو إحدى المستشفيات. 

 المودعير  ف 
 

ي الحاالت التالية: 
 ويرسي هذا أيًضا ف 

  توقيع عقوبة السجن كتعويض عن غرامة مالية = عقوبة تكديرية
(Ersatzfreiheitsstrafe .) 

 ( ي ذلك االعتقال المستمر
 (. Dauerarrestعقوبات األحداث بما ف 

 ( الحبس التكديريErzwingungshaft يمكن إصدار أمر بالحبس التكديري :)
Erzwingungshaft  إذا لم يقم شخص ما بسداد الغرامة المالية مع عدم توضيح

 أسباب عدم الدفع. 
 تكديري كما يمكن إصدار عقوبة الحبس الErzwingungshaft  ي إحدى القضايا

ف 
ي استدعاء شاهد لسماع أقواله. 

 الجنائية. ولهذا الغرض ينبغ 
 ( ي

ي Maßregelvollzugاالحتجاز الوقان 
 Maßregelvollzug(: االحتجاز الوقان 

ي عيادات أو 
ي الجرائم من المرض  النفسيير  أو المدمنير  ف  : إيداع مرتكنر ي يعن 

ة محددة إلخضاعهم للعالج.   مستشفيات خاصة لفي 
 ( الحبس االحتياطيUntersuchungshaft .) 
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وط ) ة إطالق الرساح المرسر الحصول عىل اإلعانات  ال يحق لك( Hafturlaubحن  خالل في 
ي الممنوحة بموجب قانون الشؤ 

ي كتابه الثان 
وبالمثل، فإن السجناء  SGB II.ون االجتماعية ف 

ي 
الحصول عىل إعانات بموجب  ( ال يحق لهمFreigänger)المطلق رساحهم بشكل جزن 

ي 
ي كتابه الثان 

ي القانون التاسع  SGB IIقانون الشؤون االجتماعية ف 
من خالل التعديالت ف 

ي كتابه ال
ي لتعديل قانون الشؤون االجتماعية ف 

ي ) – SGB IIثان 
 ,BGBl I 2016التبسيط القانون 

ي )1824
( من السجن بنظام التنفيذ Freigänger(.. السجناء المطلق رساحهم بشكل جزن 

وط  JVAالمفتوح هم السجناء الذين ُيسمح لهم بالعمل عىل مدار اليوم خارج السجن  تحت رسر
.  JVAمحددة. ويتوجب عليهم العودة إىل السجن 

ا
 ليًل

ي 
ي كتابه الثان 

 SGBويجوز مطالبة الحصول عىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

II  :ي الحاالت التالية
 ف 

  ( منح إجازةBeurlaubung ي
ي االحتجاز الوقان 

. )إال أن Maßregelvollzug( ف 
ي التنفيذ غير كاف.(

 المزيد من المرونة ف 

  عانات الممنوحة بموجب قانون إذا رافقك طفلك إىل السجن وكان يحصل عىل اإل
ي 

ي كتابه الثان 
ي الحصول عليها. SGB II .الشؤون االجتماعية ف 

 ، فإنه سيستمر ف 
 

ي أن أمر االعتقال Haftbefehlأمر االعتقال )  ( الذي يكون خارج التنفيذ، وهذا يعن 
Haftbefehl  .ي الوقت الحاىلي أو أنه لم يعد سارًيا

ي هذه الح ال يرسي ف 
 الة: عىل سبيل المثال ف 

يتم تعليق عقوبة الحبس من أجل معالجة مرض اإلدمان داخل إحدى المستشفيات أو 
ة تقل عن  شهور.  6مؤسسات العالج من اإلدمان. ومن المقدر أن يستغرق العالج هناك في 
ي أنه  ، وهذا يعن  ي ي عالج خارجر

ة تتم مواصلة العالج من خالل تلف  ج غير عال وبعد هذه الفي 
( وإيقاف التنفيذ Reststrafeمرتبط بمكان محدد، أو أن يتم تعليق العقوبة الباقية )

(Bewährung .) 
ة إقامتهم الثابتة للمعالجة  هام!    6ال يجوز الحصول عىل اإلعانة لألشخاص الذين تقدر في 

 .  شهور أو أكير
 

ي كتابه ايمكنك تقديم طلب للحصول عىل اإلعانة بموجب قانون الشؤون اال 
ي جتماعية ف 

لثان 
SGB II  لدى مكتب العملJobcenter .توجه لهذا الغرض إىل الخدمة االجتماعية .

ك الموظفون هناك أي من مكاتب العمل   هو المختص بحالتك.  Jobcenterسيخير
 
 . التأمير  االجتماىعي للسجناء3
 

  ي هذه الحالة يتم التأمير  عليك ضد البطالة
هل تعمل داخل السجن؟ ف 

(Arbeitslosigkeit ويحق لك بعد مرور وقت محدد من إطالق رساحك .)
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(. ALG( المعروفة اختصاًرا بـ)Arbeitslosengeldالحصول عىل إعانة البطالة )
ي الفصل 

 (. 5)اقرأ المزيد ف 
 

   السجناء الذين يعملون ويطبق عليهم نظام التنفيذ المفتوح ترسي عليهم نفس
ي ترسي عىل ذوي األعمال Sozialversicherungقواعد التأمير  االجتماعي ) ( الن 

 الحرة. 
  يتم تقديم الرعاية الطبية داخل السجن، أو يسدد السجن : ليس لديك تأمير  صحي

قيمة زيارة الطبيب، وذلك إذا استدع األمر زيارة لطبيب خارج مؤسسة السجن.  
 كما أنه ليس لديك تأمير  الرعاية التمريضية. 

  .ليس لديك تأمير  تقاعد  .) ي الفصل التاىلي
 )اقرأ المزيد ف 

 
 ( للسجناءRente( ومعاش التقاعد )Altersvorsorge. رعاية المسنير  )4
 

ة   ي هذه الفي 
ي السجن، فلن تحصل عىل تأمير  تقاعد. ال يتم دفع أي مبالغ ف 

إذا كنت تعمل ف 
 (. Rentenversicherungكتأمير  للتقاعد )

 
ي العمر، أو إذا كان ذلك غير ممكن بشكل دائم إذا لم تعد قادًرا عىل العمل بسبب 

التقدم ف 
ي للحصول عىل إعانة التأمير  

ي هذه الحالة يكون لديك استحقاق إضاف 
ألسباب صحية، فف 

ي السن المتقدم أو الَعَجز بموجب الفصل الرابع Grundsicherungاألساسي للمعيشة )
( ف 

ي عرسر من قانون الشؤون االجتماعية 
 ,Sozialgesetzbuch (SGB XII)من الكتاب الثان 

Grundsicherung)( قد تكون إعانة السكن .Wohngeld .أيًضا كافية لك ) 
 

ي الحاالت التالية: 
 يمكنك تقديم طلب ف 

  إذا كنَت قد بلغَت سن استحقاق الحصول عىل المعاش التقاعدي االعتيادي
(Regelrente) أو 

  .إذا كنت غير قادر عىل العمل 
 

. عىل سبيل  باإلضافة إىل ذلك، وط بموجب قانون التأمير  يجب استيفاء المزيد من الرسر
ة Rentenversicherungالمثال، يجب أن تكون قد دفعت أقساط تأمير  التقاعد ) ( لفي 

 . ي
 زمنية طويلة بالقدر الكاف 

 
ي انخفاض قدرتك عىل كسب سبل العيش ) ي voll erwerbsgemindertماذا يعن  (؟ هذا يعن 

ا عىل أنك لم تعد قادًرا  ة غير محددة عىل القيام بعملك العادي لمدة ثالث ساعات يوميًّ لفي 
 األقل بسبب المرض أو وجود إعاقة. 
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يورو( أثناء عملية الحساب. ُيقدم  5,000ُيراع حساب دخلك وأي أموال لديك )تزيد عن 
 (. Sozialamt)الطلب لدى مصلحة الشؤون االجتماعية 

 
. كما يمكنك االستعداد لمرحلة ال ي

شيخوخة باتخاذ إجراءات الحصول عىل المعاش القانون 
 :ولهذا الغرض يوجد

  ( ي  (. betriebliche Renteالمعاش المهن 
 ( المعاش الخاصprivate Rente .) 

يطة وجود ظروف  يمكنك الحصول عىل ِمَنح حكومية لهذين النوعير  من المعاشات، رسر
جميع أنواع المعاشات لدى مراكز  معينة. يمكنك االطالع عىل المزيد من المعلومات حول

ي تقدم االستشارة االجتماعية ) (، إىل جانب هيئة تأمير  Sozialberatungاالستشارات الن 
 .  (DRV)المعروفة اختصاًرا بـ Deutschen Rentenversicherung)التقاعد األلمانية )

 
ي 
 المعاش القانون 

ي 
، يقوم صاحب العمل ف  ر هذه الحالة بتحويل جزء من األج إذا كنت تعمل بموجب تأمير  إلزامي

ي DRVأو الراتب إىل هيئة تأمير  التقاعد األلمانية )
ا. بإمكان الجميع أن يشارك طوًعا ف  ( شهريًّ

خطط تأمير  التقاعد. لكن لن يجدي هذا التقاعد نفًعا إال ألولئك الذي قاموا بسداد حصصهم 
ي خطة تأمير  ا

ة طويلة. قبل أن تصبح طوًعا عضًوا ف  قلة لتقاعد، احصل عىل مشورة مستلفي 
ي قد تتعرض لها بسبب ذلك.   حول ما إذا كانت تناسبك وما هي المخاطر الن 

 
يدي:   العنوان الير

Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 Berlin 

 1000 4800مجاًنا عير رقم الهاتف:  DRVيمكنك االتصال بهيئة تأمير  التقاعد األلمانية 
0800 .  

 : ي
ون  يد اإللكي   . drv@drv-bund.de or meinefrage@drv-bund.deالير

 
ي السجن. إذا كنت 

بالفعل قد حصلت عىل معاش قبل الحبس، فإنه سيستمر أثناء تواجدك ف 
  الممننتحقق ما إذا كان من حقك الحصول عىل خدمات التمريض/الرعاية الصحية. من غي  

داخل الحجز، وبالتالي ال يمكم تقديم  (Pflegestufe)عادًة تحديد مستوى الرعاية 
ي وما إل ذلك(.   المطالبات )عىل سبيل المثال أجهزة المساعدة عىل المش 

 
 (: Altersvorsorgeإعانات إضافية لكبار السن مدعومة من الدولة )

أصبحت هناك إعانة خاصة بكبار السن تدعمها الدولة: وُتعرف باسم معاش  2002منذ عام 
ي عقد المعاش من هذا النوع ال ُيحتسب كأصول  .Riester-Renteريسي  

إن المال المستثمر ف 

mailto:meinefrage@drv-bund.de
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مع ذلك،  هام: -SGB-II.عند حساب اإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
ي معاش ريسي    استعلم لتحدد ما إذا 

يستحق جهدك بشكل  Riester-Renteكان االستثمار ف 
 عام أم ال؛ إذ إنه غير ُمْجٍد لدى الغالبية العظىم من السجناء

 
حيل من الحبس5.  ي اإلقامة، واإلبعاد واليى

 . استمرار الحق ف 
 

ي حال  
ر ف  نت تحمل كإن كنت مواطًنا ألمانًيا، فإن األسئلة التالية ال تعنيك. كما أنك لن تتض 

 أخرى إىل جانب األلمانية. 
ا
 جنسية

 
ي ومودًعا بالحبس، يجب أن تفكر  ا من دولة غير تابعة لالتحاد األورونر إذا كنت مسجوًنا أجنبيًّ

الخاصة بك ستظل سارية. ربما تنتهي  Aufenthaltstitel)  (ما إذا كانت صالحية اإلقامة
ط مزاولتك لمهنة معينة  تك أو قد ال تمدد صالحية إقامتك نظًرا أنها تخضع لرسر صالحية تاشير

ي السجن. 
 ال يمكنك ممارستها ف 

 
ي إحدى الجرائم وكنت تتمتع بالحق )المستمر( 

إذا كنت مسجوًنا أجنبًيا صدر حكم بإدانته ف 
ي اإلقامة، فعىل األرجح ست

(. إذا  Ausweisungsverfahrenكون مهدًدا بإجراءات اإلبعاد )ف 
، freizügigkeitsberechtigtكان يحق لك حرية التنقل ) ي ( وفًقا لقانون االتحاد األورونر

فإنك مهدد أيًضا باإلجراءات حيث يمكن لمصلحة إدارة شؤون األجانب 
(Ausländerbehördeي حرية التنقل. إال أن

ك تخضع للوائح خاصة ( أن يحرمك من حقك ف 
تختلف عن إجراءات اإلبعاد الخاصة بالجنسيات األجنبية األخرى. حن  وإن كنت تركي 
الجنسية، من الممكن أن تنطبق عليك اللوائح الخاصة الموضحة بمزيد من التفاصيل أدناه. 

. كما قد ي ي لك  حقحن  وإن لم تكن مواطًنا أوروبًيا، قد تظل خاضًعا لقانون االتحاد األورونر
 .  حرية التنقل كأحد أفراد أرسة أحد المواطنير  األوروبيير 

 
ي أن قراًرا قد  ي أن سيتم إبعادك بمجرد اكتمالها، وبالتأكيد ال تعن  إال أن إجراءات اإلبعاد ال تعن 

حيلك. يختلف اإلبعاد ) حيل )Ausweisungاتخذ بالفعل بي  (، Abschiebung( عن الي 
ي 

اإلقامة ويفرض مغادرة البالد. إىل جانب إبعادك، عادةا ما تكون مهدًدا فاإلبعاد ينهي الحق ف 
ي جمهورية ألمانيا االتحادية بموجب 

حيل. وبالمثل، ستخضع لحظر الدخول واإلقامة ف  بالي 
(. اإلبعاد هو نوع AufenthGأو  Aufenthaltsgesetz( من قانون اإلقامة )2) 11المادة رقم 

ب الذي ارتكبوا جرائم جنائية. إال أن المحامير  يقولون أنه من من العقاب التقليدي لألجان
 تتعلق بمكافحة الخطر، 

ا
الناحية القانونية ال يمثل شكالا من أشكال العقاب. يقولون بأنه مسألة

تكب جرائم  ض أنك سي  ي أن الدولة تريدك ان تغادر البالد نظًرا أن الجهة المختصة تفي  ما يعن 
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وري  أن تبلغ مصلحة إدارة شؤون األجانب بجميع ما بذلته من جهود أخرى. لذلك من الض 
 منذ إدانتك لتجنب العودة إىل اإلجرام. 

إذا لم يكن لديك تضيــــح إقامة ساري، قد يتم ترحيلك من الحبس دون أن يتم إبعادك. ينطبق 
ي حالة انتهاء صالحية تضيــــح إقامتك أو إذا لم يسبق لك أن كان لديك هذا التضيــــح 

و أذلك ف 
حيل )  (. Duldungإذا كان لديك شهادة بالمنع المؤقت من الي 

 
 خطاًبا إلجراء جلسة استماع 

ا
عندما يستدعي األمر إبعادك، فسوف تتلف  أوًل

(Anhörungsschreiben ي هذا الخطاب أن
( من مصلحة إدارة شؤون األجانب. ويرد ف 

م إبعادك. ويمكنك من خالل ا لخطاب التعرف عىل النقاط مصلحة إدارة شؤون األجانب تعي  
ي صالحك ومعروفة بالنسبة لك. يجب أن توفر معلومات حول جميع النقاط 

ي تكون ف  الن 
ي 

ي هذا الخطاب، عىل سبيل المثال، إذا كنت تعيش مع أفراد أرسة قبل حبسك، أو ف 
الواردة ف 

ا محالة ممارستك لحق رؤية طفلك القارص بعد الطالق. كما يجب أن تتحقق من أن جميع 
يرد صحيًحا. ربما ُوجهت ضدك إجراءات جنائية أكير من مرة، أو عقوبة فردية أو حن  عقوبة 
 خاللها أو ما شابه. 

ا
ي كنت عامًل ات الن  إجمالية تتضمن العقوبة الفردية. ربما لم يتم ذكر الفي 

ي بلدك 
ي من أمراض شديدة ربما ال يمكن عالجها بالشكل المطلوب ف 

وكذلك إذا كنت تعان 
. عىل الرغم من أن هذه األسباب ال يمكن أن تمنع اإلبعاد، يمكن استخدامها كأسباب األ  صىلي

ي 
حيل التهديد بالمعاملة المهينة أو التعذيب ف  حيل. قد تشمل أيًضا األسباب ضد الي  ضد الي 

ي هذه الحاالت، قد تظل مبعًدا ولكن قد ال يتم ترحيلك بسبب وجود عقبات 
. ف  بلدك األصىلي

حيل. أمام الي    حيل وستحصل عىل منع مؤقت من الي 
يرسي األمر نفسه إذا كنت مدمًنا للمخدرات وخاصة إذا كنت تحصل عىل بدائل إلدمانك 
ي هذه المرحلة بسبب ما يحدث عادةا من 

داخل السجن. ُيفضل أن تطلب المشورة القانونية ف 
ي هذا الصدد. 

 أخطاء ف 
 

يمكنك رفع معارضة ( Ausweisungsverfügung)إذا حصلت بالفعل عىل الحكم باإلبعاد 
ي ضده

)وفًقا للوالية االتحادية(. أما فيما يتعلق بطرق الطعن القانونية  أو اتخاذ إجراء قانون 
السليمة وفًقا لقضيتك، فيمكنك االطالع عليها من خالل التعليمات الخاصة بطرق الطعن 

ي نهاية الحكم. اما إذا Rechtsbehelfserklärungالقانونية )
ي حتًما ستكون مرفقة ف  ( الن 

حيل لإلبعاد عىل الفور،  قامت مصلحة إدارة شؤون األجانب بالتنسيق من أجل تنفيذ حكم الي 
ي للدعوى 

ي حالة عدم وجود أي أثر إرجان 
ي للمعارضة والدعوى. ف 

فلن يكون هناك أي أثر إرجان 
ي أنه قد يتم ترح ي ال تزال أو المعارضة، فإن ذلك يعن  يلك بالفعل خالل إجراءات الطعن الن 

ي رفع معارضة أو دعوى ضد الحكم باإلبعاد. يجب عندئذ 
ي مثل هذه الحاالت، ال يكف 

قائمة. ف 
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تقديم طعن عاجل لدى المحكمة اإلدارية المختصة. من خالل هذا الطعن العاجل يمكنك 
ي للمعارضة أو الدعوى، بحيث ي

اد مكنك ترقب سير إجراءات اإلبعمحاولة تفعيل األثر اإلرجان 
ي قانون الهجرة. 

ي هذه المرحلة يوض أن تستشير محامًيا متخصًصا ف 
وأنت داخل ألمانيا. وف 

حيل مؤقًتا طوال مدة  ي للمعارضة والدعوى، سيتم إرجاء الي 
حن  عندما يكون هناك أثر إرجان 

ا عىل تضيــــح اإلقامة (، ولن يكون باستطاعتك العمل اعتمادً Duldungإجراءات اإلبعاد )
Aufenthaltstitel   السابق، إن كنت تمتلك مثل هذا التضيــــح. وال يبف  سوى إمكانية العمل

 . كما كان الحال فيما سبق عندما كنت تمتلك تضيــــح اإلقامة
( Ausweisungsverfahrenحن  لو لم يتم إبعادك بعد، فإن مجرد وجود إجراءات إبعاد )

ة لحياتهم داخل السجن. فربما سارية ضدك يعد أمًرا كاف ًيا لتعرض معظم السجناء لمساوئ كثير
 Lockerungen/vollzugsöffnendenال تحصل عىل أي إجراءات تخفيف أو إنفاذ مفتوح )

Maßnahmen ية إلطالق ي مكان التدريب، أو اعتبار اإلجراءات التحضير
( بحيث يتم رفضك ف 

ورية. وربما ال تنت ظر المؤسسة المعنية حن  يتم إصدار القرار من الرساح عىل أنها غير رص 
مصلحة إدارة شؤون األجانب أو المحكمة. كما ال يحق لها اإلحجام عن هذه اإلجراءات فقط 
ألن إجراءات إبعادك ال تزال قيد التنفيذ. ومن المرجح أن تطلب المؤسسة الحصول عىل 

جراءات، وكذلك الحصول معلومات من مصلحة إدارة شؤون األجانب فيما يتعلق بوضع اإل 
م ترحيلك من  عىل رد يفيد بأن إجراءات اإلبعاد سارية، وأن مصلحة إدارة شؤون األجانب تعي  
ي أنه سيحدث  م القيام بذلك ال يعن  السجن. ولكن كون مصلحة إدارة شؤون األجانب تعي  

ي النهاية. 
 بالفعل ف 

 
عود إىل ال ت -سجن عىل سبيل المثالكخروجك من ال-كما أن القرارات المتعلقة بإنفاذ األحكام 

مصلحة إدارة شؤون األجانب، بل هو قرار تابع للسجن نفسه. وحن  فيما يخص األجانب، 
، بضف النظر عما إذا كان سيتم إبعادك وترحيلك  يرسي الهدف من إعادة التأهيل االجتماعي

ي التأهيل لحيا
د ة دون جرائم بعأم ال. وعليه، يتوجب عىل المؤسسة أن توفر لك الدعم ف 

ي ستقيم بها بعد إطالق رساحك. كما يكون عليك  إطالق رساحك، بضف النظر عن البلد الن 
ي أنشطة دعم إعادة التأهيل االجتماعي إال عندما تتخذ مصلحة 

حتًما إقناع المؤسسة بأال تبدأ ف 
ي األه

ة الحبس أمًرا غاية ف  بة مية بالنسإدارة شؤون األجانب قرارها. ويعد سلوكك أثناء في 
امج هناك، أو إذا لم َيِرْد بشأنك أي إجراءات تأديبية،  إلجراءات اإلبعاد. إذا كنت قد خضعت لير
أو حن  إذا أثبتَّ كفاءتك أثناء إجراءات التخفيف أو اإلنفاذ المفتوح أو الحبس المفتوح، من 

ي االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن إب
قرار  عادك. ويتوقفالمؤكد أن كل هذه العوامل ستؤخذ ف 

اإلبعاد عىل تاريــــخ آخر جلسة محاكمة. كما يمكن أن يؤثر كل ما أبديته من تضفات وأفعال حن  
ي اتخاذ القرار، سواء لصالحك أو ضدك. 

 هذا الوقت ف 
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ي اإلقامة هنا بأي 
ة حبسك أو إذا لم يكن الحق ف  ي ألمانيا خالل في 

ي اإلقامة ف 
إذا خرست حقك ف 

مكنك أيًضا التقدم بطلب للجوء أثناء حبسك. وبطبيعة الحال يمكن ذلك شكل من األشكال، ي
ر قبول طلب لجوءك. بوجٍه عام، تتعلق هذه األسباب بما  ي حال كان لديك أسباب تير

فقط ف 
. عىل  ي

ي الماض 
ي بلدك األصىلي بعد ترحيلك، وكذلك قد تتعلق بما قد عانيته هناك ف 

ينتظرك ف 
ي حال كان هذا ط

لبك األول للجوء، يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت ستتقدم وجه التحديد، ف 
ي للغاية أن تطلب المشورة مسبًقا نظًرا أنه يمكن 

به )اآلن(. عىل سبيل المثال، من المنطف 
ي مصلحة إدارة شؤون األجانب. يجب تقديم طلبات اللجوء من الحجز  

تقديم بعض الطلبات ف 
 إىل: 

ا
 كتابة

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Frankenstraße 210 

90461 Nürnberg 
 

ي حالة 
ي خالل ثالثتقديمك لطلب متابعة لطلب اللجوء، يجب ف 

ة أن تتذكر القيام بذلك ف 
 أشهر من علمك بالحقائق المستند إليها الطلب. 

ح ي طياته عىل تهديد بالي 
ا وملزًما، وإذا كان يحتوي ف  ل، فمن يإذا أصبح أمر إبعادك قراًرا نهائيًّ

ة عقوبتك. إذا كانت عودتك إىل بلدك  الممكن عندئذ أن يتم ترحيلك من السجن قبل انتهاء في 
األصىلي أفضل بالنسبة لك من دخول السجن، فقد يكون من األفضل لك أن يتم ترحيلك 
، أو أن تكون 

ا
، ولكن يجب أن توافق النيابة العمومية أوًل ي بلدك األصىلي

مبكًرا. لن يتم حبسك ف 
د وافَقْت بالفعل. لكن إذا تقرر بموجب قانون األجانب بأنه يمكن ترحيلك، تتوىل النيابة ق

ة  حيل. كما تقرر النيابة العمومية في  ي هذه الحالة اتخاذ قرار تحديد توقيت الي 
العمومية ف 

ي ما يزال مطلوب منك قضاءها داخل ألمانيا قبل أن يتم ترحيلك من السجن،  العقوبة الن 
. غير أنه إذا ما عدت إىل ألمانيا مرة أخرى بعد  وبإمكانك أن تتنقل بحرية داخل بلدك األصىلي

حيل، حن  وإن كانت مصلحة إدارة شؤون األجانب تسمح لك بالعودة، فسيكون من  الي 
ة العقوبة. ويتم حبسك مرة أخرى دون إصدار أي أحكام قضائية  الواجب عليك قضاء بقية في 

 أخرى. 
 

لك اختيار ترحليك من السجن من عدمه. ليست النيابة العمومية بحاجة  ومع ذلك، ال يحق
ي حقيقة 

ي ذلك. ف 
حيل، وكذلك ال يمكنك أن تغادر البالد إذا رغبت أنت ف  إىل موافقتك بشأن الي 

األمر، كل ما يمكنك القيام به هو محاولة إقناع النيابة العمومية. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل 
ًضا ال تحصل فيها عىل حريتك عند ترحليك ولكن يمكن أن يتم إرسالك إىل أن هناك حاالت أي
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ة عقوبتك المحكوم عليك بها  ي في 
ي هذه الحالة، ستقىص 

ة عقوبتك. ف  بلدك األصىلي لقضاء في 
، أي أنه سيتم حبسك هناك.  ي بلدك األصىلي

ي ألمانيا ف 
 ف 

 
، فإن هذه  ي ي االتحاد األورونر ذا  اللوائح ال تنطبق عليك إال إإن كنت أجنبًيا ولكنك أحد مواطن 

ي ) ي حرية التنقل داخل بلدان االتحاد األورونر
-EUكنت قد فقدت بالفعل حقك ف 

Freizügigkeitsrecht .) 
 

( بموجب قانون االتحاد Freizügigkeitsberechtigtسيكون من حقك حرية التنقل )
ي  ي المتطلبات الالزمة لذلك، بغض النظر عن وجود طلب مقدم إىل  األورونر

إذا كنت تستوف 
مصلحة إدارة شؤون األجانب وبغض النظر عن أي شهادة. إذا لم تعد مستوفًيا للمتطلبات 
ي أو عمل حر(، يمكن لمصلحة إدارة شؤون األجانب  ذات الصلة ) عىل سبيل المثال نشاط مهن 

ي 
 حرية التنقل خالل الخمس سنوات األوىل من إقامتك. بعد أن تقرر أنك قد فقدت حقك ف 

ي عىل  ي حرية التنقل، يحصل مواطنو االتحاد األورونر
خمس سنوات من اإلقامة مع الحق ف 

( بعيًدا عن أي متطلبات أخرى. لكنهم قد Daueraufenthaltsrechtاإلقامة الدائمة )
ي حرية التنقل خاصة إذا كان ذ

لك بناء عىل وجود جرائم جنائية. ولهذا ُيحرمون من هذا الحق ف 
( بحيث يتم رفع Verlustfeststellungالغرض يجب إجراء ما يطلق عليه تحديد الخسارة )

حد الخسارة بمقدار أعىل مما تكون عليه للمبعدين من األجانب اآلخرين. إن اإلدانة الجنائية 
ي لتحديد الخسارة حيث يجب تحديدها عىل أساس ك

ل حالة عىل حدة ما إذا  وحدها ال تكف 
ا بما فيه الكفاية يمس المصلحة األساسية للمجتمع.  ً كنت تمثل تهديًدا قائًما وحقيقًيا وخطير
ي حرية التنقل منذ خمس سنوات عىل األقل، فإن حد 

 بالفعل عىل الحق ف 
ا

أما إذا كنت حاصًل
نك أو االمن العام أتحديد الخسارة يكون أعىل. يجب أن يكون من األسباب المتعلقة بالنظام 

ة عرسر سنوات، فيجب  ا يمس المصلحة األساسية للمجتمع. أما بعد مرور في  ً تشكل خطًرا كبير
 . أن يكون هناك سبب قهريٌّ يتعلق باألمن العام. هذه المصطلحات تعد غامضة بشكل كبير

ي أن تطلب المشورة فيما يخص حالتك. 
 لذا ينبغ 

 
أو والداك عاملير  من أصول تركية، فقد تنشأ حاالت خاصة تتعلق بوضع  إذا كنت أنت

، وبالتاىلي يجب عليك الحصول عىل تضيــــح إقامة إقامتك وكذلك إمكانية ترحيلك. ببساطة
اكة بير  المجموعة االقتصادية األوروبية وتركيا. سيكون وضعك  صادر بموجب اتفاقية الرسر

ي  ي أسوأ من وضع مواطن 
 من وضع األجانب القانون 

ا
، غير أنه أفضل قليًل ي االتحاد األورونر

اآلخرين. 
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 . الديون3
 . ماذا يمكنك أن تفعل؟1
 

، بل سيكون ممكًنا 
ا

بالطبع، من الصعب سداد الديون من خارج الحبس. ولكن ليس مستحيًل
ي االجت

ي إطالق الرساح المبكر. توجه إىل األخصان 
ا ف  اعي مومفيًدا أيًضا. ويؤدي دوًرا مهمًّ

ي السجن. أو إىل هيئة إرشاد المذنبير  أو المحكوم عليهم مع إيقاف التنفيذ 
المسؤول ف 

(Bewährungshilfe توفر بعض مراكز استشارات الديون جلسات استشارية داخل .)
ي تقدمها هذه الهيئات.  : استفد من االستشارة المتعلقة بالديون الن  السجن. لذا نوصيك بما يىلي

ية خفض ديونك. ربما توجد إمكانية لسداد الديون عىل أقساط بدعم مادي استعلم عن إمكان
كات  ي مع األشخاص أو الرسر

من أقاربك أو أصدقائك. أو ربما يمكن التفاهم خارج النطاق القضان 
ي عليك ديون لهم. منذ عام  ، أصبح هناك إجراءات التعرس الماىلي 1999أو الجهات الن 

ي خاص باألفراد. من Verbraucherinsolvenzverfahrenللمستهلكير  )
(. وهو إجراء قانون 

ض أن يساعدك هذا اإلجراء عىل خفض ديونك. صحيح أن هذا اإلجراء معقد، لكنه مفيد  المفي 
ي أن تقدم 

للغاية. يجب تقديم الطلب من خالل االستعانة بأحد مراكز استشارات الديون. وينبغ 
ي الصفحات التالية ال

ي لك المعلومات الواردة ف 
مساعدة لتتجنب تراكم ديون جديدة وأنت ف 

نوصيك بطلب المشورة من أحد مسؤوىلي االتصال فيما يتعلق باستشارات  هام: الحبس. 
 الديون. 

 
 خفض النفقات

ي يمكن من خاللها خفض نفقاتك. لكن من المهم أوال أن تتوقف عن  نتناول هنا الطرق الن 
ي الفصل زيادة ديونك. يمكنك أن تجد نصائح حول هذا 

 . 1األمر ف 
 
 هل يتوجب عليك سداد نفقات أطفالك أو ذويك؟ 

ة  غالًبا ما تدفع مكاتب رعاية األطفال والقارصين دفعة مقدمة عىل سبيل الُسلفة خالل في 
حبسك. وتطالب مكاتب رعاية األطفال والقارصين رد ُسلفة نفقة المعيشة هذه 

(Unterhaltsvorschussبعد الحبس. ويمكنك الم ) .طالبة بخفض قيمة النفقة أثناء الحبس
ي بموجب المادة »وإلجراء ذلك، يجب أن تتقدم 

بطلب تعديل بناء عىل تغيير السند القانون 
 Antrag auf Abänderung wegen Änderung« )"من قانون اإلجراءات المدنية 323

der Rechtsgrundlage nach Paragraf 323 Zivilprozessordnung)" . 
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ي المكان Familiengerichtتوجيه الطلب إىل محكمة األرسة المختصة )ويجب 
( الموجودة ف 

 الذي يقيم فيه الطفل. 
 

 ( هل يقوم مكتب رعاية األطفال والقارصينJugendamt  بضف النفقة حن )
 . Jugendamtاآلن؟ يجب عندئذ إبالغ مكتب رعاية األطفال والقارصين 

 م بالنف ي هذه الحالة، لن تتمكن من خفض قيمة هل تمت إدانتك ألنك لم تلي  
قة؟ ف 

 النفقة أثناء الحبس. 
 
 بيان الديون الخاصة بك:  

 بإنشاء قائمة بديونك. سيوفر لك ذلك لمحة عامة عن حجم 
ا

: قم أوًل لذا نوصيك بما يىلي
 ديونك. 

 
من الصعب تنظيم كل األمور من داخل السجن. لذلك، اطلب المساعدة من أقاربك وذويك. 

ي تدين لهم بالمال. اطلب من الدائنير  إرسال واتصل ب كات الن  دائنيك. الدائنون هم األفراد والرسر
 قائمة بالديون. وتحقق من تكامل القائمة وصحتها. 

 
ة الحبس  الحساب الجاري/ القروض المرصفية : الديون أثناء فيى

 
وط بمبلغ محدد.  ي العادة، يمكنك سحب مبلغ يفوق رصيدك الفعىلي لكن ذلك مرسر

ذا هف 
: أن يمنحك البنك قرًضا بسيًطا. لكن فوائده تكون مرتفعة. بعد إلقاء القبض عليك، عادةا  ي يعن 
ي حسابك الجاري بصفة دورية. وهنا يمكن للبنك إلغاء الحساب الجاري. 

ال يتم إيداع مال ف 
يجب عندئذ أن تسدد جميع الديون والفوائد عىل الفور. لكن تكلفة ذلك قد تفوق قدرتك. لذا 
ي 

ا بشأن حبسك. بهذه الطريقة يمكنك تجنب الوقوع ف  : أبلغ البنك كتابيًّ نوصيك بما يىلي
 مشاكل. 

 
ر والتعويض عن الخسارة:   الديون المرتبطة بالجريمة: التعويض عن الرص 

ي ارتكبتها.  ار الناشئة عن الجريمة الن   بسداد التعويضات عن األرص 
ا

كات التأمير  أوًل تقوم رسر
 المثال:  وهذا يشمل عىل سبيل

  .ل  التأمير  عىل أثاث المي  
  .التأمير  ضد الحريق 
  .  التأمير  الصحي

 
داد  كة تريد اسي  : أن الرسر ي كة التأمير  إليك بمطالبة السداد، وهذا يعن  ي وقت الحق، تتوجه رسر

وف 
حقوقها مرة أخرى. ولكن تحقق أوال مما إذا كانت هذه المطالبة مستحقة أم ال. يمكنك القيام 
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(. تتوفر هذه Schmerzensgeldtabelleاالستعانة بجدول التعويضات )بذلك عير 
نت:  كما  . www.schmerzensgeldtabelle.netالجداول، عىل سبيل المثال، عير اإلني 

ار ) طة. هل ( من Schadensprotokollيمكنك طلب الحصول عىل محض  بيان األرص  الرسر
كة التأمير  تذكر فيه أنك مستعد لسداد المبلغ  المطالبة مستحقة؟ أرسل خطاًبا إىل رسر

 المستحق. 
 إال أن قيامك بذلك ُيعد إقراًرا من جانبك بالذنب.  هام: 

 
 الديون الناشئة عن جلسة المحاكمة: المصاريف القضائية: 

ي العادة سداد تكاليف اإلجراءات
القانونية، إىل جانب تكاليف  يجب عىل الشخص المدان ف 

ي القضية. لكن يجب أن َيِرد هذا األمر بشكل واضح وُمعلن ضمن الحكم. ثم تطالب 
المشاركير  ف 

ة، يمكنك أن تتقدم  خزينة المحكمة من الُمدان سداد التكاليف. إذا كانت عليك ديون كثير
. («Niederschlagung der Schuld»)« التنازل عن الدين»بطلب لخزينة المحكمة بشأن 

: أن تطالب بإعفائك من سداد التكاليف بسبب عدم القدرة عىل الدفع. ومن  ي وهذا يعن 
ي تدعم مثل هذا الطلب عىل سبيل المثال ارتفاع قيمة مبلغ إعالة الطفل أو  األسباب الن 

ي عليه.  ي تعرض لها المجن  ار الن   التعويضات الناجمة عن األرص 
 

 مة: الغرامات المالية: الديون الناشئة عن جلسة المحاك
ي هذه الحالة، تحل عقوبة الحبس 

قد تكون غير قادر عىل سداد قيمة الغرامة المالية. ف 
ة من  (Ersatzfreiheitsstrafe)التكديري  محل الغرامة المالية، وُيتخذ القرار باحتجازك لفي 

ة الحبس التكديري عىل عدد الفئات اليومية المقررة. إذا  بوًسا كنت مح  الزمن. وتعتمد في 
ة الحبس، كذلك وفًقا لعدد الفئات اليومية المقررة. ُيذكر عدد الفئات  بالفعل، فسوف تمتد في 

ي الحكم. 
 اليومية ف 

 
ي بعض الواليات االتحادية، يمكن استبدال العقوبة التكديرية بممارسة أعمال لصالح 

وف 
 . (gemeinnützige Arbeit)المنفعة العامة 

 عمل المنفعة العامة هو العمل الذي يمارس لخدمة الصالح العام للمجتمع. عىل سبيل المثال:  
  .تجديد المدارس أو دور الرعاية النهارية لألطفال 
  .اء العامة  العناية بالمسطحات الخض 
  .جمع القمامة 

 
ي الخدمة االجتماعية أو مؤسسة إعان

 ةاستعلم من األخصائيير  االجتماعيير  العاملير  ف 
المذنبير  حول اإلمكانيات المتاحة لتجنب قضاء عقوبة الحبس التكديري 

Ersatzfreiheitsstrafe  عىل سبيل المثال من خالل الدفع عىل أقساط، أو أعمال المنفعة(

http://www.schmerzensgeldtabelle.net/
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 Geldverwaltung stattالعامة، أو إدارة المال بدال من عقوبة الحبس التكديري( 

Ersatzfreiheitsstrafe .) 
 

 فراجاإلعداد لإل
ي هذه الحالة أن تتصل قبل إخالء سبيلك 

ي ف 
ي الحبس؟ ينبغ 

ي سداد ديونك وأنت ف 
هل بدأت ف 

 . ، وإبالغهم بمقر سكنك المستقبىلي بأحد مراكز استشارات الديون أو مؤسسة إعانة المذنبير 
 وبذلك تتجنب تأخير خفض ديونك. 

 
ي الحصول عىل إعانة العاطلير  

)انظر  Hartz IVعن العمل  بعد الحبس، قد يكون لديك الحق ف 
(. ومن ثم يمكن أن يصبح خفض الديون أيًضا جزًءا مما ُيطلق عليه اتفاقية 2-5الفصل 

. وتمثل (Jobcenter)مع مكتب العمل  (Eingliederungsvereinbarung)االندماج 
 اتفاقية االندماج نوًعا من العقد الذي يتم إبرامه مع مكتب العمل. ومن خالل التعاون مع

ي هذا العقد تقرير ما يتوجب عليك فعله من أجل العثور عىل  Jobcenterمكتب العمل 
يتم ف 

ي الفصل 
سداد التكاليف  Jobcenter(. يمكن أن يتوىل مكتب العمل 52وظيفة )اقرأ المزيد ف 

ي عدم قدرة Verbraucherinsolvenzالمرتبطة بالتعرس الماىلي للمستهلك ) (، وهو ما يعن 
ي سوق العمل الشخص عىل السد

 Leistung zur)اد، كإعانة بهدف اإلدراج ف 

Eingliederung in Arbeit)  المادة(16a- SGB II  ويلجأ المركز لهذا اإلجراء ألن ديونك )
ي العثور عىل وظيفة. 

 تقلل من فرصتك ف 
 
ي حالة زيادة الديون2

 . اإلعانات ف 
 

ا بحيث ال يمكنك  (Überschuldung)زيادة الديون  ة جدًّ : أن يكون عليك ديون كثير ي يعن 
 التعامل مع هذا الوضع بمفردك. 

ي هذه الحالة إىل أحد مراكز استشارات الديون لذا نوصيك بما يىلي 
: توجه ف 
(Schuldnerberatungsstelle) عادة ما تكون االستشارة مجانية. نسق موعًدا بأرسع ما .

 يمكن. 
ي دليل  Schuldnerberatungsstellenسوف تجد أرقام هواتف مراكز استشارات الديون  

ف 
ي 

. يمكنك طلب هذه األدلة. ف  ي الدليل التاىلي
الهاتف. وستجد أيًضا عناوين مراكز االستشارات ف 

. حالة عدم وجود سعر مكتوب ع ي
ي أنه مجان  ىل الدليل، فهذا يعن 
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 دليل: 
 

Schulden und Inhaftierung 
اير كتيب للمحبوسير  المديونير  أو الذين زادت ديونهم.   2017إصدار فير

 :  النارسر
Stiftung »Resozialisierungsfonds für Straffällige« in und für Hessen 

نت:   التحميل من اإلني 
www.resofonds-hessen.de/schulden-inhaftierung/ 

 

Schulden abbauen – Schulden vermeiden 
  :  النارسر

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Publikationsversand 

der Bundesregierung 
Postfach 48 10 09 

18132 Rostock 
 182722721 030هاتف: 

نت: يمكن أيًضا تحميل   الكتاب عير اإلني 
 https://tinyurl.com/SchuldenA-SV 

 )الطبعة التاسعة( 2016. يونيو 30إصدار: 
 

Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen 
 Tabelle der unpfändbaren Beträge bei Arbeitseinkommen 

 :  النارسر
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 48 10 09 

18132 Rostock 
 182722721 030هاتف: 

نت:    www.bmjv.deيمكن أيًضا تحميل الكتاب عير اإلني 
2017إصدار: يوليو 

http://www.resofonds-hessen.de/schulden-inhaftierung/
https://tinyurl.com/SchuldenA-SV
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Restschuldbefreiung – eine Chance für redliche Schuldner 
، واإلعفاء من الديون المتبقية بموجب  لمحة عامة عن إجراءات التعرس الماىلي للمستهلكير 

 .  قانون التعرس الماىلي
 :  النارسر

Bundesministerium der Justiz 
نت.   ا الحصول عىل الكتاب فقط عير تحميله من اإلني   يمكن حاليًّ

 (2019يناير  1)إصدار: 
https://tinyurl.com/restschuldenbefreiung 
Publikationsversand der Bundesregierung 

Postfach 48 10 09 
18132 Rostock 

 182722721 030هاتف: 
 

من خالل حساب  (Kontopfändungsschutz)حماية الحجز عىل الحساب البنكي 
 P-Kontoمحمي من الحجز 

ال توجد حماية من الحجز عىل الحساب البنكي الجاري العادي. وال تنشأ الحماية من الحجز 
ي حالة وجود حساب محىمي من الحجز )

(. إال Pfändungsschutzkontoعىل الحساب إال ف 
، ويتم (P-Konto)محىمي من الحجز  أنه يمكنك طلب إدارة الحساب الخاص بك كحساب

ا من الحجز بقيمة تصل إىل , يورو لكل شهر تقويىمي   591.178عندئذ حماية الودائع تلقائيًّ
(. كما قد تكون الحماية األساسية من الحجز 2019/ 9/ 1)اعتباًرا من 

(Basispfändungsschutz)  أعىل من ذلك. ويتوقف هذا عىل الظروف الحياتية لصاحب
ب. ويكون هذا هو الحال إذا كان صاحب الحساب يدفع نفقات لصالح أفراد آخرين، أو الحسا

إذا كان يتلف  إعانة مالية لألطفال أو يحصل عىل إعانات اجتماعية لهؤالء األفراد. يتم الحصول 
ي الحماية األساسية من الحجز 

من مراكز  Basispfändungsschutzesعىل زيادة ف 
أو صندوق األرسة  (Insolvenzbratungsstellen)، استشارات اإلفالس مثال 

(Familienkasse (، أو أحد مقدمي اإلعانات االجتماعية )وخاصة مكتب العمل
Jobcenter .ائب  (، أو أحد المحامير  أو مستشاري الض 

يمكنك االطالع عىل معلومات مفصلة حول الحماية من الحجز وحول الحساب المحىمي من 
ي 

 Ratgeber Schulden abbauen« تجنب الديون -دليل خفض الديون »الحجز كذلك ف 

– Schulden vermeiden«.«

https://tinyurl.com/restschuldenbefreiung
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 (Resozialisierungsfonds)صناديق إعادة التأهيل االجتماىعي 
يوجد لدى بعض الواليات االتحادية ما ُيعرف باسم صناديق إعادة التأهيل االجتماعي 

Resozialisierungsfonds.  ؛ وذلك تقدم هذه الصناديق اإلعانة المالية للسجناء السابقير 
 لكي يتمكنوا من سداد ديونهم. 

 . Resozialisierungsfondsيمكنك أن تتقدم بطلب إىل صناديق إعادة التأهيل االجتماعي 
وًطا محددة  ي رسر

بصفتك مديًنا، تسدد ديونك إىل صناديق إعادة التأهيل  ويجب أن تستوف 
 عىل أقساط منتظمة.  Resozialisierungsfondsاالجتماعي 

يمكن الحصول عىل المعلومات عن صناديق إعادة التأهيل االجتماعي من إدارة الخدمات 
ي السجن ومراكز استشارات 

. االجتماعية ف   الديون ومراكز إرشاد المذنبير 
 

 بيانات االتصال ومعلومات أخرى: 
 

Baden-Württemberg 

Stiftung »Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender«  

Postfach 10 34 61 

70029 Stuttgart 

Tel.: 0711 2792173 

E-mail: reso@justiz.bwl.de  

www.resofonds-bw.de 

 

Bayern 

Bayerischer Landesverband für Gefangenenfürsorge und 

Bewährungshilfe e. V.  

Schlierseestr. 3 

81541 München 

Tel.: 089 6903845 

E-mail: info@baylgb.de  

www.baylgb.de 
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Berlin 

Stiftung Gustav Radbruch  

Salzburger Str. 21 – 25 

10825 Berlin 

Tel.: 030 9013–3582–3656 

E-mail: poststelle@sozdj.berlin.de 

 

Bremen 

Verein Bremische Straffälligenbetreuung  

Faulenstraße 48 – 52 

28195 Bremen 

Tel.: 0421 7929314 

E-mail: vbs@straffaelligenhilfe-bremen.de  

www.straffaelligenhilfe-bremen.de 

 

Hamburg 

Stiftung Schuldenregulierungsfonds  

Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V. 

Max-Brauer-Allee 138 

22765 Hamburg 

Tel.: 040 300337520 

www.hamburger-fuersorgeverein.de 

 

Hessen 

Stiftung Resozialisierungsfonds für Straffällige  

Luisenstr. 13 

65185 Wiesbaden 

Tel.: 0611 322611 

E-mail: info@resofonds-hessen.de  

www.resofonds-hessen.de 

mailto:poststelle@sozdj.berlin.de
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Niedersachsen  

Stiftung »Die Brücke – Eingliederungswerk Hannover«  

Hindenburg Str. 12 

30175 Hannover 

Tel.: 0511 454344 

www.bruecke-stiftung.de/ 

 

Caritas Haus 

Resohelp Hameln  

Ostertorwall 6 

31785 Hameln  

Tel.: 05151 43820  

resohelp.hameln@t-online.de 

 

Rheinland-Pfalz 

Stiftung Entschuldungshilfe  

Ernst.-Ludwig-Str. 3 

55116 Mainz 

Tel.: 06131 164886 oder 164889 

E-mail: post@justiz.rlp.de  

www.justiz.rlp.de 

 

Saarland 

Kath. Gefangenen- und Entlassenen-Fürsorgeverein im Saarland e. V. 

Knappschaftsplatz 3 

66111 Saarbrücken 

Tel.: 0681-42608 

 

Sachsen 

Sächsischer Landesverband für soziale Rechtspflege 

Dresdner Str. 2 

02625 Bautzen 

E-mail: slv.sozialer@t-online.de 

 

http://www.bruecke-stiftung.de/
http://www.justiz.rlp.de/
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Sachsen-Anhalt 

Landesverband Straffälligen- und Bewährungshilfe e. V.  

Keplerstr. 9/9a 

39104 Magdeburg  

 

Schleswig-Holstein 

Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein  

Ringstr. 76 

24103 Kiel 

Tel.: 0431 2005668 

E-mail: stiftung@straffaelligenhilfe-sh.de
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 . قبل اإلفراج4
ي واليات 

ي جميع قوانير  تنفيذ العقوبات ف 
ي أقرب وقت ممكن. ف 

ا لإلفراج ف   Länderكن مستعدًّ
استعداًدا لإلفراج إذا استدع  (Lockerungen))الواليات االتحادية(، توجد إجراءات تخفيف 

األمر ذلك. إال أن القرار يعود إىل المؤسسة نفسها. ستقرر المؤسسة ما إذا كان سيتم منحك 
ي إطار إجراءات التخفيف هذه، يمكنك االستعداد بتجهير  األوراق إجر 

اءات تخفيف أم ال. وف 
ي 

ي الوقت المناسب، أو تسجيل بياناتك كعاطل عن العمل، إذا كنت تعمل بانتظام ف 
المهمة ف 

ي الفصل 
ة القادمة. )اقرأ المزيد ف  ي الفي 

ي حالة 5السجن ولن يكون أمامك فرصة للعمل ف 
(. وف 

ة أو مشاكل تخص االستعداد لإلفراج، توجه إىل الخدمة االجتماعية داخل السجن. وجود أسئل
 .  يمكنك أيًضا طلب الدعم من جمعيات إعانة المذنبير 

 
ي حالة اإلفراج المبكر عنك من السجن، عادةا ما سيتم تعيير  ضابط مراقبة 

ف 
(Bewährungshelferلك خالل السنوات القليلة التالية لذلك. ستتلف  ا )كن لدعم منه ول

 عليك أن تظل عىل اتصال دائم. 

ة العقوبة المتبقية.  ة المراقبة بنجاح، سيتم اإلفراج عنك بإعفائك من في   بعد اجتيازك في 
 

 األوراق المهمة
 

حيل Aufenthaltstitelترصي    ح اإلقامة ) وما  (Duldung)( وشهادة التعليق المؤقت لليى
 شابه

ي هذه الحالة أن  Aufenthaltstitelهل انتهت صالحية تضيــــح اإلقامة 
الخاص بك؟ يجب ف 

ي حالة 
ي الواقع يجب أن يتم هذا قبل انتهاء تاريــــخ الصالحية. ف 

تتقدم بطلب لتمديد اإلقامة. وف 
ة إقامة مؤقتة  ي الوقت المناسب، سوف تحصل عىل شهادة تأشير

تقديم الطلب ف 
(Fiktionsbescheinigung)ي طلبك. تح

ة اإلقامة المؤقتة محل ، إىل أن يتم البت ف  ل تأشير
ي حالة عدم قيامك بطلب 

ي جميع الهيئات. ف 
تضيــــح اإلقامة بشكل مؤقت ويجب قبولها ف 

ح لمصلحة إدارة شؤون األجانب لماذا لم يكن ذلك  ي الحبس، يجب أن ترسر
التمديد وأنت ف 

م ترحيلك،  ن يجب أممكًنا أو غير معقول. حن  وإن كانت مصلحة إدارة شؤون األجانب تعي  
حيل )  (. Duldungتصدر لك حن  ذلك الحير  تعليًقا مؤقًتا للي 

ي السجن. 
ي إدارة الخدمات االجتماعية ف 

 اطلب المساعدة من العاملير  ف 
ي  يتر  رقم التعريف الرص 

يبية ) ي وظيفة، وذلك منذ ل (Lohnsteuerkarteلم تعد بحاجة إىل بطاقة رص 
كي يتم قبولك ف 

ائب. يحتاج . يقوم أصحاب العمل 2013 ة إىل مصلحة الض  بإرسال البيانات الالزمة مبارسر
 صاحب العمل الذي تعمل معه إىل البيانات التالية: 
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  .تاريــــخ ميالدك 
 ( ي ينر  (. IdNrرقم التعريف الض 
  .ي العمل كوظيفة أساسية أم وظيفة إضافية

 إفادتك، ما إذا كنت ترغب ف 
 

ي السجن 
ي الخاص بك معك ف  ينر . يمكنك العثور عىل هذا الرقم JVAخذ رقم التعريف الض 

يبة الدخل الخاص بك ) ( أو عىل شهادة Einkommenssteuerbescheidعىل إشعار رص 
يبة الدخل الخاصة بك ) ي خطابات المعلومات Lohnsteuerbescheinigungرص 

( أو ف 
ي  ينر ائب. إذا لم تتمكن من العثور عىل رقم التعريف الض  المرسلة إليك من مكتب الض 

ي المستندات المذكورة أعاله، يمكنك طلبه مرةا أخرى باستخدام نموذج  الخاص
بك ف 

ائب  ي الخاص بالهيئة االتحادية المركزية للض 
ون  اإلدخال الموجود عىل الموقع اإللكي 

(Bundeszentralamt für Steuern ،)https://preview.tinyurl.com/IdNr-

anfordern .) سيتم إرسال خطاب بالرقم إليك. بدالا من ذلك، يمكن طلب هذا الرقم من
ائب. يجب أن تذكر اسمك وعنوانك وتاريــــخ ميالدك وكذلك  الهيئة االتحادية المركزية للض 

 محل الميالد. 
 

Bundeszentralamt für Steuern 

  Bonn-Beuelالمكتب الرئيس: 

An der Küppe 1 

53225 Bonn 

0228 4061240الهاتف:   

م 4:00 –ص  8:00ساعات العمل: االثنير  إىل الجمعة:   

 : ي
ون  يد اإللكي   info@identifikationsmerkmal.de www.bzst.deالير

 

 (Sozialversicherungsausweisبطاقة الضمان االجتماىعي )
أال يوجد  .Sozialversicherungsausweisيحتاج كل عامل إىل بطاقة الضمان االجتماعي 

؟ قّدم طلًبا للحصول عليها Sozialversicherungsausweisلديك بطاقة ضمان اجتماعي 
ائب )  (Deutsche Rentenversicherung Bundمن الهيئة االتحادية المركزية للض 

ي الفصل 
. .(. يمكنك 1.4العنوان ف   أيًضا الحصول عىل البطاقة من صندوق التأمير  الصحي

 

 نحتاج إىل هذه البيانات لتقديم الطلب: 
  .اسم العائلة 
  .االسم األول 
  .تاريــــخ الميالد 
  .محل الميالد 

https://preview.tinyurl.com/IdNr-anfordern
https://preview.tinyurl.com/IdNr-anfordern
http://www.bzst.d/
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  .العنوان 
  .رقم تأمير  التقاعد 

 
 التأمير  الصحي 

ة الحبس. ( المقدمة من السجن بانتهاء Gesundheitsfürsorgeتنتهي الرعاية الصحية ) في 
ة الحبس.   . واألفضل أن يتم ذلك أساًسا خالل في  يجب التنسيق للحصول عىل تأمير  صحي
كما أن كل مؤسسات التأمير  الصحي الحكومية تكون ُملزمة بقبولك، إذا كنت مؤمًنا عليك قبل 
، حن  وإن لم يتم التأمير  عليك أيًضا. بمجرد أن  الحبس لدى إحدى مؤسسات التأمير  الصحي

ي تأمير  الرعاية الصحية يت
ا ف  ، يتم إدراجك تلقائيًّ ي إحدى مؤسسات التأمير  الصحي

م تسجيلك ف 
 القانونية. 

 
ي الحصول عىل إعانة بطالة بعد اإلفراج

 الحق ف 
 . إذا كنت تحصل عىل إعانة بطالة، سيقوم مكتب العمل بسداد أقساطك إىل التأمير  الصحي

ي الفصل 
 (. 1-5)اقرأ المزيد ف 

 
ي الحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

إعانة العاطلير   SGB-IIالحق ف 
 ( بعد اإلفراجHartz IVعن العمل )

، سيقوم مكتب العمل -SGB-IIإذا كنت تحصل عىل إعانة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
ي الفصل 

. )اقرأ المزيد ف   (. 2-5بسداد أقساطك إىل التأمير  الصحي
 

( Grundsicherungبطلب للحصول عىل إعانة التأمير  األساسي للمعيشة ) التقدم
 (Sozialamtلدى مصلحة الشؤون االجتماعية ) XIIبموجب قانون الشؤون االجتماعية 

 بعد اإلفراج
ي إطار التأمير  األساسي للمعيشة 

، ستقوم مصلحة الشؤون االجتماعية Grundsicherungف 
Sozialamt ندوق التأمير  الصحي أو إىل التأمير  الصحي الخاص. بسداد أقساطك إىل ص 

 
ي اإلعانة ملحوظة حول التأمير  الصحي الخاص

 عند تلقى
ا إال سداد نصف التعريفة األساسية ) ( Basistarifال يجب عىل المؤمن عليهم تأميًنا خاصًّ

، وكذلك Jobcenterالمتعلقة بالتأمير  الصحي الخاص. ويجب عىل كل من مكتب العمل 
 توىلي سداد األقساط بكامل قيمتها.  Sozialamtمصلحة الشؤون االجتماعية 
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(laufende Leistungen der Sozialhilfe وفًقا للفصل الثالث أو الرابع أو السادس أو )
، أو إعانات بموجب Sozialgesetzbuch XIIالسابع من 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
األفراد الذين قدموا بالفعل طلًبا للحصول عىل إعانات مستمرة من هيئة اإلعانة االجتماعية 

laufende Leistungen der Sozialhilfe  ،ي نفس يوم اإلفراج
قبل اإلفراج عنك أو حن  ف 

ي إطار اإلعانة االجتماعية 
ي حالة المرض ف 

 .Sozialhilfeفإنك ستحصل عىل إعانة ف 
الذين ال يتقدمون بطلب للحصول عىل إعانات مستمرة من هيئة اإلعانة وبالنسبة لألشخاص 

إال بعد يوم اإلفراج عنهم، فإنهم  laufende Leistungen der Sozialhilfeاالجتماعية 
يصبحون مستحقير  للحصول عىل التأمير  الصحي الحكومي مع مغادرة السجن. إذا كان مقدم 

ة مستمرة لكسب العيش )الدعم المستمر لنفقة الرعاية االجتماعية يدفع بعد ذلك إعان
ي التأمير  الصحي laufende Hilfe zum Lebensunterhaltالمعيشة )

( فإنك تظل عضًوا ف 
ي العادة تتوىل مصلحة الشؤون االجتماعية 

. ف  ي التأمير   Sozialamtالحكومي
المساهمة ف 

 .  الصحي الحكومي
 

 ملحوظة بشأن التأمير  اإللزامي 
 . كات التأمير  الصحي يحق أيًضا للمفرج عنهم من السجن الحصول عىل التأمير  اإللزامي من رسر
، فإنها  ي التأمير  طوًعا عىل السجناء السابقير 

كات التأمير  الصحي أن تستمر ف  إذا رفضت رسر
كات التأمير  القانون. احصل عىل المشورة بشأن خيارات التأمير  الصحي  بذلك تنتهك رسر

ي السجن  المتاحة أمامك
ي االجتماعي ف 

ي اإلعانة الحرة للمذنبير   JVAمن األخصان 
أو من موظف 

(Freie Straffälligenhilfe .) 
 

 (Wohnberechtigungsscheinوثيقة أحقية الحصول عىل شقة مدعومة )
 Wohnberechtigungsscheinمن خالل وثيقة أحقية الحصول عىل شقة مدعومة 

(WBS) ط ذلك هو: أن يكون دخلك أقل من حد ، يمكنك استئجار شقة بسعر معقول. ورسر
ي كل والية من الواليات االتحادية. يمكنك التقدم بطلب 

. وتختلف هذه الحدود ف  معير 
لدى مكتب اإلسكان  WBSللحصول عىل وثيقة أحقية الحصول عىل شقة مدعومة 

(Wohnungsamtي الموقع حيثما تم اإل
 فراج عنك. (. وتحديًدا ف 

 نحتاج إىل هذه الوثائق لتقديم الطلب: 
 ( شهادة الحبسHaftbescheinigung .) 
 ( شهادة الكسبVerdienstbescheinigung .) 
  ترسي وثيقة أحقية الحصول عىل شقة مدعومةWohnberechtigungsschein 

ي الخدمة 
ي ألمانيا لمدة عاٍم واحٍد. يمكنك طلب المساعدة من أحد موظف 

ف 
ي ملء اإلستمارات بطريقة صحيحة. االجتماع

ي السجن لمساعدتك ف 
 ية ف 
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 شهادة العمل
ي هذه الحالة إىل شهادة 

؟ تحتاج ف  هل كنت تعمل قبل الحبس وفًقا لنظام التأمير  اإللزامي
( من صاحب العمل السابق. تحصل عىل هذه اإلستمارة Arbeitsbescheinigungالعمل )

أرسل اإلستمارة إىل صاحب العمل السابق. اطلب  .Agentur für Arbeitمن وكالة العمل 
 من صاحب العمل ملء اإلستمارة وإعادة إرسالها. 

 
 الشهادات

للشهادات أهمية خاصة عند التقدم بطلب وظيفة. تأكد من امتالكك لجميع الشهادات! هل 
تنقصك شهادات إتمام الدراسة؟ قّدم طلًبا للحصول عىل نسخة من شهادتك لدى سكرتارية 

ي هذه الحالة إىل غرفة ال
؟ توجه ف  ي مدرسة المعنية. هل تنقصك إحدى شهادات التأهيل المهن 

ي  Industrie- und Handelskammerالصناعة والتجارة  ي أتممت فيها التدريب المهن  الن 
ي الدائرة التابع لها. 

 ف 
 

 رخصة القيادة
ي هذه ال

حالة يمكنك تقديم هل تم سحب رخصة القيادة منك أثناء اإلجراءات الجنائية؟ ف 
ي السجن المفتوح، فيمكنك طلب رخصة قيادة 

طلب للحصول عليها بعد اإلفراج عنك. أما ف 
ي أغلب األحيان أن تقدم تقريًرا 

وري ف  مجدًدا من خارج الحبس. ولهذا الغرض يكون من الض 
ا ) دار ص( من خالل هذا التقرير يتم التحقق من قدرتك عىل قيادة السيارة. ويتم إMPUنفسيًّ

هذا التقرير مقابل رسوم. أما فيما يتعلق بوجوب إصدار مثل هذا التقرير من عدمه، وكذلك 
موعد إصداره وتكلفة إصداره، فإنك تعرف كل هذه األمور من إدارة المرور 

(Straßenverkehrsamt .) 
  .  مقر سكنك األخير
  ي مقر

السجنف 
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 . بعد اإلفراج5
ي تسجيل بياناتك بعد الحبس كباحث عن العمل؟ أم أنك ال تستطيع العمل لمرض 

هل ترغب ف 
ي كل األحوال، يحق لك الحصول عىل إعانات مالية من الدولة. وُيطلق عليها اسم 

أو إعاقة؟ ف 
وط مختلفة. (. أما عن قيمة اإلعانة فهو أمر متعلق برسر Sozialleistungenإعانات اجتماعية )

وط  ي اإلعانة. يتم رسد معلومات مختضة حول اإلعانات والرسر
ة تلف  يرسي ذلك أيًضا عىل في 

: احصل أيًضا عىل استشارة شخصية  ي الصفحات التالية. لذا نوصيك بما يىلي
الخاصة بها ف 

 :مفصلة من خالل
 (  مركز اإلعانة الحرة للمذنبيرFreie Straffälligenhilfe .) 
  ستشارات للعاطلير  عن العمل. أحد مراكز اال 
  .أو أحد مراكز االستشارات االجتماعية المستقلة 
  .  أحد مراكز استشارات الالجئير 

 أحد مراكز االستشارات االجتماعية العامة 
 

ام به عند طلب الحصول عىل إعانات اجتماعية. ووفًقا لهذا التسلسل  ثمة تسلسل يجب االلي  
ي تستحقها والبدء بأعىل إعانة يمكن الحصول عليها.  يتم معرفة أي اإلعانات االجتماعية  الن 

 
 ( التحقق مما إن كنت تتلف  إعانة بطالة 

ا
 (. Arbeitslosengeldيتم أوًل

 ا للحصول عىل إعانة بطالة؟  ألست مستحقًّ
  ي

ا للحصول عىل إعانة بطالة من النوع الثان  يتم عندئذ التحقق مما إذا كنت مستحقًّ
Arbeitslosengeld II ( أو إعانة العاطلير  عن العملHartz IV .) 

  ربما ال تستطيع العمل بسبب وجود مرض أو إعاقة. من ال يستطيع العمل بناء عىل
ا بشكل مستمر، ال يتم تصنيفه كشخص قادر  3هذه األسباب ألكير من  ساعات يوميًّ

ي هذه الحالة يحق لك الحصول عىل إعانة اجتماعية 
 . Sozialhilfeعىل الكسب. ف 

ي اللجوء  إذا كنت تنتىمي لدائرة األفراد المستحقير  لإلعانة بموجب قانون إعانة طالنر
Asylbewerberleistungsgesetz يجب أن تطالب بالحصول عىل هذه اإلعانة عوًضا عن ،

ي 
 Sozialhilfe.أو اإلعانة االجتماعية  Arbeitslosengeld IIإعانة البطالة من النوع الثان 

وتسجيل البيانات   Arbeitslosengeld I)  (من النوع األولإعانة البطالة  . 1
 (arbeitssuchendكباحث عن عمل )

 
ي هذه الحالة يحق لك الحصول عىل إعانة بطالة 

ي الحبس بشكل منتظم؟ ف 
هل كنت تعمل ف 

Arbeitslosengeld  وط معينة. ولكي يتمكن موظفو وكالة العمل  Agentur fürوفًقا لرسر

Arbeit  من معرفة هذا األمر، يجب أن تسجل بياناتك لدى الوكالة
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(www.arbeitsagentur.de ة شهور. يمكنك  3( كباحث عن عمل قبل انتهاء عملك بفي 
ا عىل الرقم ا أو هاتفيًّ نت. وتكون  0800 4555500تسجيل بياناتك سواء شخصيًّ أو عير اإلني 

. هي الجهة المخ Agentur für Arbeitوكالة العمل   تصة بمقر إقامتك المستقبىلي
 

ي يوم اإلفراج عنك 
ا ف  ي حالة عدم عثورك عىل وظيفة حن  موعد اإلفراج عنك، اذهب شخصيًّ

ف 
من أجل  Agentur für Arbeitأو بحد أقىص بعد اإلفراج عنك بيوم واحد إىل وكالة العمل 

 Arbeitslosengeld.الحصول عىل إعانة البطالة 
 

ي أقرب وقت بدًءا من يوم إبالغك  Arbeitslosengeldتحصل عىل إعانة البطالة  هام: 
ف 

 الشخىصي بشأن البطالة. 
 

وط الحصول عىل مبلغ إعانة البطالة   :Arbeitslosengeldرسر
ي العامير  السابقير  لمدة ال تقل عن 

شهًرا وفًقا لقانون التأمير   12يجب أن تكون قد عملت ف 
، وذلك قبل  تقديم الطلب. أن تكون وظيفتك داخل الحبس مصنفة كعمل وفًقا لنظام اإللزامي

ات عملك وفًقا لنظام التأمير   . أن ُيصدر لك السجن شهادة عمل. تتضمن في  التأمير  اإللزامي
ات العمل وفًقا لنظام التأمير  اإللزامي versicherungspflichtigen Zeitenاإللزامي ) (. في 

ي حصلت   فيها عىل أجر. وهذا يشمل أيام العمل واإلجازات مدفوعة األجر. هي جميع األيام الن 
ي حالة وقوع أيام السبت أو األحد أو أيام العطالت 2016أغسطس  1ما يىلي يرسي اعتباًرا من 

: ف 
 . ة العمل أو التدريب المتصلة، يتم دمج هذه األيام لمدة العمل وفًقا لنظام التأمير  اإللزامي ي في 

ف 
. وال يتم أيًضا 2016أغسطس  1يام العطالت أو السبت أو األحد قبل تاريــــخ وال يتم احتساب أ

ي توقفت فيها عن العمل بسبب مرضك.  ات الن   احتساب الفي 
 

فقط إذا كنت  (Arbeitslosengeld I)يمكنك الحصول عىل إعانة البطالة من النوع األول 
عليك.  وضةل أية وظيفة معر لذلك يجب أن تكون قادًرا بالفعل عىل قبو  متاًحا لسوق العمل. 

ط أن يكون لديك تضيــــح عمل ) ( بموجب المادة Arbeitserlaubnisويرسي هذا األمر برسر
 . (Abs. 5 Nr. 1 SGB III 138 §)من قانون الشؤون االجتماعية  1رقم  5فقرة  138

 
ي وأفراد أرسهم حرية التنقل وكذلك المواطنير  األتراك الذي  ي االتحاد األورونر يحق لمواطن 

اكة بير  المجموعة االقتصادية األوروبية  ي اإلقامة بموجب اتفاقية الرسر
يمتلكون الحق ف 
( ويجوز لحملة رخصة اإلقامة AufenthG( 5) 4)§ ( من قانون اإلقامة 5) 4وتركيبا )المادة 

ي أي وظيفة بدون أي متطلبات أخرى. السغي للعم
اما إذا كنت تمتلك تضيــــح إقامة، فإن ل ف 

( أو رخصة إقامتك Aufenthaltserlaubnisتضيــــح إقامتك )
(Niederlassungserlaubnis .تنص عىل أنه مسموح لك بالعمل أو عىل القيود المطبقة ) 
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 الل الثالثة أشهر األوىلإذا كنت تمتلك تضيــــح إقامة، فإنه من غير المسموح لك العمل خ
ي اللجوء 2) 61بموجب المادة  (. أما إذا كان Asylgesetz( 2) 61)§ ( من قانون إعانة طالنر

ي أحد مراكز اإليواء )
( بعد اإلفراج عنك، Aufnahmeeinrichtungيتحتم عليك السكن ف 

 بالمادة 
ا

ي اللجوء من قانون إعانة طا 61فال يجوز لك العمل طالما أنك تسكن هناك عمًل لنر
(§ 61 AsylG)  ي حالة وجود استثناء، عىل سبيل المثال، إذا

مالم يكن هناك استثناء. ف 
استغرقت إجراءات اللجوء مدةا أطول من تسعة أشهر، إذا أصدرت الوكالة االتحادية للعمل 

(Bundesagentur für Arbeit موافقتها أو إذا لم تكن هذه الموافقة مطلوبة. يحق لك )
( من مصلحة إدارة شؤون Beschäftigungserlaubnisستصدار تضيــــح عمل )حينها ا

 األجانب. 
 

ي مثل هذه المراكز الخاصة باالستقبال واإليواء 
وقد يحدث أن يتحتم عليك السكن ف 

Aufnahmeeinrichtung  إذا كنت قد قمت عىل سبيل المثال بتقديم طلب لجوء ولكنك
ي sicheren Herkunftsstaatقادم من منطقة ُتعرف باسم "الموطن اآلمن" )

(. )وهي ف 
: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وغانا، وكوسوفو، ومقدونيا، والجبل األسود،  الوقت الحاىلي

ي من المادة 
ي اللجوء  A 29والسنغال، ورصبيا، المرفق الثان   II zu § 29من قانون إعانة طالنر

A AsylG ي أحد مراكز
(. حن  وإن لم يتحتم عليك كشخص قادم من هذه المنطقة السكن ف 

اإليواء، فمن غير المسموح لك العمل خالل إجراءات اللجوء إذا ما كنت قد تقدمت بطلب 
ي أح2015/ 8/ 31اللجوء بعد تاريــــخ 

د مراكز اإليواء . وقد يتحتم عليك أيًضا السكن ف 
Aufnahmeeinrichtung   إذا كنت قد قدمت طلب لجوء، لكن لم يكن الطلب األول، بل

(، أو إذا كنت قد قمت بأي أساليب Asylfolgeantragكان طلًبا تالًيا لطلب اللجوء )
ي أي وقت فيما يتعلق بإجراءات اللجوء، أو إذا تم إبعادك ألسباب جوهرية متعلقة 

خداعية ف 
ي قد تنشأ من ارتكاب جرائم )المادة  ي اللجوء(  30باألمن العام، والن   §)من قانون إعانة طالنر

30 a AsylG) ي جميع هذه الحاالت
 . . لن تحصل عىل تضيــــح عمل ف 

 
حيل بعد اإلفراج عنك  ، فمن غير Duldungإذا كنت قد حصلت عىل تعليق مؤقت للي 
من تضيــــح  1فقرة  32المسموح لك أيًضا العمل خالل الثالثة أشهر األوىل بموجب المادة 

فقرة  84(. إال أنه وفًقا للمادة Para. 1 Beschäftigungsverordnung 32)§ مزاولة العمل 
(، يجوز لك أيًضا العمل خالل الثالثة أشهر األوىل AufenthGاإلقامة )من قانون  2جملة  2

ي الحاالت التالية: 
ة التسامح ف   من في 

 ( حيل ( بعد اإلفراج عنك وكان لديك قبل Duldungحصولك عىل تعليق مؤقت للي 
 ذلك تضيــــح إقامة ُيسمح لك بالعمل باستخدامه

 لبت فيها بعد. رفعك لمعارضة أو دعوى ضد أمر اإلبعاد لم يتم ا 
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حيل  ة التعليق المؤقت للي  إذا كنت أتيت  Duldungومع ذلك، ُيحظر تماًما العمل خالل في 
، ولكنه قد 2015/ 8/ 31من منطقة تمثل "موطًنا آمًنا" وقمت بتقديم طلب لجوء بعد 

ُرفض. كما أنه يتم منعك من العمل بشكل كامل إذا كنت مسؤوالا عن حقيقة عدم إمكانية 
(، a Para. 6 AufenthG 60)§ من قانون اإلقامة  6)أ( فقرة  60ك بموجب المادة ترحيل

عىل سبيل المثال؛ ألنك امتنعت عن استخراج جواز سفر عىل الرغم من أن ذلك كان متاًحا. 
من ناحيٍة أخرى، يمكن لمصلحة إدارة شؤون األجانب أن يمنحك تضيــــح عمل إن كنت تمتلك 

حيل  جملة  1فقرة  61لمدة ستة أشهر عىل األقل بموجب المادة  Duldungتعليق مؤقت للي 
ي اللجوء  3 . كما ال ُيسمح لك بالعمل (Para. 1 Sent. 3 AsylG2 61)§ من قانون إعانة طالنر

حيل  لألشخاص مجهوىلي الهوية بموجب  Duldungإذا كنت تمتلك فقط تعليق مؤقت للي 
 (. 60b AufenthG)§ )ب( من قانون اإلقامة  60المادة 

 
 (Arbeitslosengeld)مدة الحصول عىل إعانة بطالة 

 :يعتمد هذا األمر عىل ما يىلي 
  مدة عملك وفًقا لنظام التأمير  اإللزامي قبل البطالة. يجب أن تكون قد عملت لمدة

 سنة واحدة عىل األقل. 
  .عمرك
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 :التاىلي لمحة عامةيقدم لك الجدول 

 
 (Arbeitslosengeld)قيمة إعانة البطالة 

هو إجماىلي أجر العمل خالل مدة  (Arbeitslosengeldes)أساس حساب قيمة إعانة البطالة 
تقديم طلبك. لكن ال يتم  (. مدة التقييم هي سنتان قبلBemessungszeitraumالتقييم )

ي الحبس كأساس أثناء التقييم. هل 
االعتماد عىل أجر العمل الذي كنت تتلقاه أثناء عملك ف 
ي السنتير  الماضيتير  قبل حبسك كموظف لمدة 

ي هذه الحالة  150عملت ف 
يوًما عىل األقل؟ ف 
. هل هذا ابيتم االعتماد عىل األجر الذي كنت تتحصل عليه من هذه الوظيفة كأساس للحس

ي هذه الحالة سوف يتم تحديد الفئة التصنيفية الخاصة بك عىل 
األمر ال ينطبق عليك؟ ف 

 أساس تعليمك أو الوظائف المناسبة لك. 
 

ي هذه الحالة 
ي للعمل نهاًرا خارج السجن؟ ف 

هل كنت تعمل كسجير  مطلق رساحه بشكل جزن 
 لبطالة. يكون األجر المتحصل عليه هناك هو أساس احتساب إعانة ا

مدة العمل وفًقا 
لنظام التأمير  

 اإللزامي 
خالل السنوات 

ة،  الخمسة األخير
شهًرا عىل  12منها 

األقل خالل السنتير  
تير    األخير

ي الحصول عىل  العمر
الحق ف 

 إعانة بطالة

 أشهر 6  شهًرا 12

 أشهر 8  شهًرا 16

 أشهر 10  شهًرا 20

 شهًرا 12  شهًرا 24

 شهًرا 15 عاًما 50من  شهًرا 30

 شهًرا 18 عاًما 55من  شهًرا 36

 شهًرا 24 عاًما 58من  شهًرا 48
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 التأمينات
ي التأمينات التالية: 

اكاتك ف   عن العمل، ستسدد وكالة العمل اشي 
ا

 بصفتك عاطًل
  ا (. إذا كان قد تم التأمير  عليك تأميًنا خاصًّ التأمير  الصحي الحكومي )التأمير  اإللزامي

 عاًما، توجد استثناءات. اطلب المشورة منا.  55قبل الحبس، وكان عمرك أكير من 
 رعاية التمريضية. تأمير  ال 
  .تأمير  التقاعد 
  .تأمير  ضد الحوادث 

 
 تحتاج إىل هذه األوراق من أجل تقديم الطلب لدى وكالة العمل: 

 ( شهادة اإلفراجHaftentlassungsschein .) 
 ( شهادة عمل لدى السجنArbeitsbescheinigung der JVA .) 
  .بطاقة هوية شخصية أو جواز سفر 
  .ي ساٍر ينر  رقم تعريف رص 
  ( بطاقة الضمان االجتماعيSozialversicherungsausweis .) 
  .جميع سجالت العمل 
 ( بيان السكنMeldebescheinigung تحصل عىل بيان السكن )

Meldebescheinigung (  من مكتب سجل المواطنيرBürgeramt بمقر )
ي  ي هذه الحالة شهادة ألحد مراكز المشورة الن 

سكنك. أال تمتلك شقة؟ قّدم ف 
 من خاللها الوصول إليك(.  يمكن

  ( أو تضيــــح إقامةAufenthaltstitel حيل ، أو Duldung(، أو تعليق مؤقت للي 
( مع تضيــــح مزاولة عمل (Aufenthaltsgestattungإذن إقامة مؤقت 

(Beschäftigungserlaubnis .) 
 

ي يمكنك طلب الحصول عليها لدى وكالة العمل   (Agentur für Arbeit)اإلعانات التى
 : (Agentur für Arbeit)توفر وكالة العمل 

 ،الوظائف 
 ( وط محددة، وتدفع إعانة البطالة  (،Arbeitslosengeldوفًقا لرسر
  وط محددة، وتوفر التدريب أو مواصلة التعليم. كما تتوفر إعانات مالية وفًقا لرسر

 لهذا الغرض أيًضا. 
 

 (. (Agentur für Arbeitيمكنك معرفة المزيد من التفاصيل لدى وكالة العمل 
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أن توافق عىل المزيد من اإلعانات. لكن ال يحق  (Agentur für Arbeit)يمكن لوكالة العمل 
لك قانوًنا الحصول عىل هذه اإلعانات. تتوىل وكالة التوظيف اتخاذ القرار بهذا الشأن. اسأل 

 وكالة التوظيف أيًضا عن اإلعانات التالية: 
  .تكاليف التقدم لطلب وظيفة 
  السفر المخصصة للسفريات من أجل إجراء مقابالت التقدم للوظيفة أو نفقات

ي  الحصول عىل المشورة، وكذلك نفقات السفر إىل أحد مراكز التدريب أو العمل الن 
ي مكان آخر. 

 تقع ف 
  .نفقات االنتقال اليومية من مقر اإلقامة ومقر العمل لمدة معينة 
 كن آخر. عىل سبيل المثال: مقر مساعدة مالية لتغطية تكاليف االنتقال إىل مس

ا من وإىل هذا المقر.  ا عن شقتك الجديدة. ال يمكن االنتقال يوميًّ  عملك بعيد جدًّ
  ل المنفصل عىل سبيل المثال: بسبب مقر مساعدة مالية لتدبير شؤون المي  

ي مكان آخر )مساعدة 
العمل، يجب أن تعيش مؤقًتا بشكل منفصل عن أرستك ف 

 ستة األوىل من العمل(. مالية عن األشهر ال
  .مساعدة مالية لمالبس العمل أو معدات العمل 
 ( بدل انتقالÜbergangsbeihilfe ة إىل أن تحصل عىل أول دفعة كاملة من ( لفي 

 األجر. 
 

ات الحجز  فيى
تقوم وكالة العمل بإبرام ما يطلق عليه اتفاقية إدماج معك 

(Eingliederungsvereinbarung وتعد هذه االتفاقية بمثابة عقد. ويجب عليك االمتثال .)
ام، سوف تقوم وكالة العمل  ي حالة عدم االلي  

ي هذا العقد. وف 
 Agentur für Arbeitإىل ما يرد ف 

: أال تتلف  إعانة البطالة  ي ات الحجز. وهذا يعن  ة محددة.  Arbeitslosengeldبتقرير في  لفي 
ي الحاالت التالية:  Agentur für Arbeitيمكن لوكالة العمل 

 الحجز عىل إعانة البطالة ف 
  .إذا ألغيت عقد العمل بنفسك 
  .إذا رفضت قبول وظيفة معروضة عليك 
  ي اتفاقية اإلدماج

ي للحصول عىل وظيفة. يرد ف 
إن كنت ال تبذل الجهد الكاف 

Eingliederungsvereinbarung  ي تثبت أنك تبذل ما لديك من العنارص الن 
 جهد. 

  يجب أن تذهب إىل وكالة العملAgentur für Arbeit  إلجراء مقابلة. لم تذهب
 إىل الموعد. ولم تقم بإلغاء الموعد. 

ي اليوم التاىلي إىل وكالة العمل  هام: 
بهذه  . Agentur für Arbeitإذا فاتك موعد ما، اذهب ف 

ة الحجز.   الطريقة يمكنك تجنب تقرير في 
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ات الحجز ما بير    أسبوًعا.  12أسبوع واحد إىل  قد تستغرق في 
 

ي هذه الحالة:  لقد تاجرت لسبٍب جوهري،
وعة. ف  ة الحجز غير مرسر ي هذه الحالة تكون في 

 ف 
  احصل عىل المشورة من إحدى الهيئات المستقلة )مراكز استشارات تابعة

ية( ) ( أو رابطة دعم العاطلير  عن Wohlfahrtsverbändeللجمعيات الخير
 العمل. 

  معارضة للقرار. ُيرجر المالحظة أنك يجب عليك تقديم المعارضة خالل قم بتقديم
 مدة شهر واحدة. 

 
: إعانة السكن ) ي

( أو اإلعانة المضافة Wohngeldإذا كانت إعانة البطالة ال تكق 
-SGB-II- (aufstockende SGB-IIبموجب قانون الشؤون االجتماعية

Leistungen) . 
 الحصول عىل هذه اإلعانات: يحق لك يجب أن تتحقق مما إذا كان 

 Wohngeldإعانة السكن 
  األجانب الذين يحصلون عىل إعانة بطالة من النوع األول، يمكنهم الحصول

مثل األلمان، ولكن ُيستثن  من ذلك طالبو  Wohngeldعىل إعانة سكن 
ي إحدى مؤسسات االستقبال واإليواء. 

 اللجوء ف 
 . SGB-IIاإلعانات المضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

  ،اإلعانات المضافة هي إعانات تتعلق بدخول أو إعانات أخرى. وعىل كل حال
ليس من حق كل األجانب الحصول عىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون 

 ؛ انظر أدناه لمعرفة التفاصيل. -SGB IIاالجتماعية 
ي اللجوء  اإلعانات المضافة بموجب قانون إعانة طالتر

Asylbewerberleistungsgesetz: 

  ي
 ALG IIإذا كنت ال تستطيع الحصول عىل إعانات البطالة من النوع الثان 

ي اللجوء  ولكن يمكنك الحصول عىل إعانات بموجب قانون إعانة طالتر
AsylbLGُيطبق عليك  ، فقد تحصل عليها أيًضا كإعانات مضافة. إذا كان

ي اللجوء  SGB IIقانون الشؤون االجتماعية   AsylbLGأو قانون إعانة طالتر
 :  يمكنك مراجعة ما يىلي

 
دم فيه الطلب.  هام: 

ُ
 يتم منح اإلعانات دائًما بداية من الشهر الذي ق

 
وكذلك اإلعانات  Wohngeldإال أنه قد ال يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانة سكن )

ي نفس الوقت. 
 المضافة( ف 
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  :  لذا نوصيك بما يىلي
  تقدم بطلب لدى مكتب العمل أو الهيئة المختصة بالتعامل بموجب قانون إعانة

ي اللجوء  للحصول عىل الفور عىل إعانات بموجب قانون الشؤون  AsylbLGطالنر
ن حصولك عىل هذه إال أنه يجب عليك التحقق مسبًقا ما إذا كا SGB-II.االجتماعية 

ي اإلقامة نظًرا أن رخصة إقامتك 
اإلعانة من شأنه أن يض  بحقك ف 

(Aufenthaltserlaubnis .وطة بتامينك لنفقات المعيشة  ( مرسر
  ي الوقت نفسه، اطلب منهم التحقق مما إذا كانت إعانة السكن

ي  Wohngeldوف  الن 
 تكون قيمتها أعىل. ( سKinderzuschlagيمكن الجمع بينها وبير  عالوة األطفال )

إىل أن يتم التحقق من  Jobcentersتحصل عندئذ ألول مرة عىل إعانات من مكتب العمل 
أعىل من اإلعانة  Wohngeldهل ُتعد قيمة إعانة السكن  Wohngeld.قيمة إعانة السكن 

 عىل إعانة 
ا

ي المبلغ. وسوف تحصل مستقبًل
ي هذه الحالة، تحصل عىل الفرق ف 

المضافة؟ ف 
 بقيمة أعىل.  Wohngeldسكن 

 
هل حصلت عىل االستشارة بالفعل؟ وهل تعلم أيًضا أن الحصول عىل إعانة السكن 

Wohngeld  تكون قيمتها أعىل من اإلعانات الممنوحة بموجب قانون الشؤون االجتماعية
SGB II  ي اللجوء ؟ لذلك لن تقوم بالطبع سوى بطلب الحصول AsylbLGأو قانون إعانة طالنر
 . Wohngeldانة سكن عىل إع

 
ي حالة الطوارئ

 إىل مكتب العمل. يقوم مكتب العمل بالتعامل مع الطلبات أرسع ف 
ا

: توجه أوًل
 . Sozialamtمن مصلحة الشؤون االجتماعية 

 
 عىل سبيل المثال: 

ي 
ي كولونيا. تحصل عىل إعانة بطالة بقيمة  2019أنت تسكن بعد اإلفراج عنك ف 

 728,40ف 
ي استأجرتها شاملة تكاليف التشغيل  500يورو. يجب أن تسدد مبلغ  يورو قيمة إيجار الشقة الن 

لتغطية  178,40يورو. وبالتاىلي ال يتبف  لك إال  50اإلضافية. وُيضاف إىل ذلك أيًضا مبلغ 
ي بالطبع. وعلي

ي حتًما تقديم طلب للحصول عىل إعانفقات المعيشة. وهذا ال يكف 
نة ه، ينبغ 

ي أو إعانة مضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعية  Wohngeldسكن 
تبلغ  SGB-II.إضاف 

ي هذه الحالة  Wohngeldقيمة إعانة السكن 
يورو. أما فيما يخص مكتب العمل،  193ف 

 يورو.  275,60 فستحصل عىل
 

حبس، وكنت تتلف  ماال لتخّطي المرحلة إذا كان قد أطلق رساحك للتو من ال هام: 
(Überbrückungsgeld يجب أن تحصل عىل المشورة وتتحقق مما يىلي ،): 
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ي إعانة سكن  
ي حالة تلف 

ا لما يكون عليه األمر عىل -لن يتم احتساب ذلك  Wohngeldف 
ً
خالف

ي حالة الحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
)انظر  -SGB-IIسبيل المثال ف 

لذلك، قد يكون من األنسب  Überbrückungsgeld.أدناه( والمتعلقة بمال تخّطي المرحلة  
 Wohngeld.لك التقدم بطلب للحصول عىل إعانة السكن 

 

يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانة  Wohngeldوحن  إن كنت تتلف  إعانة السكن  
وعىل أية حال، يراع  Jobcenter.لدى مكتب العمل (Erstausstattung).تأثيث المسكن

ي إعانة تأثيث المسكن 
ي حالة النظر ف 

حصولك عىل مال تخّطي المرحلة مرة أخرى كدخل ف 
Überbrückungsgeld.  .وقد يتم خفض النفقة المقدمة إلعانة تأثيث المسكن 

 
ي 2

 II (Arbeitslosengeld II/ Hartz IV). إعانة البطالة من النوع الثان 
 

ي 
ي كتابه الثان 

ي قانون الشؤون االجتماعية ف 
ترد اللوائح الخاصة بهذه اإلعانات ف 

Sozialgesetzbuch II (SGB II).  ي هذه اللوائح اسم
التأمير  األساسي »وُيطلق عليها ف 

. كما ُتعرف أيًضا »Grundsicherung für Arbeitssuchende«« للباحثير  عن العمل
 .Hartz IVبإعانة العاطلير  عن العمل 

 
 ينطبق ما يىلي بشكل عام:  

  تقوم بتقديم طلب لدى مكتب العملJobcenter  .المختص 
  .ي بأن الطلب قد تم استالمه  احصل عىل تأكيد كتانر
  ي أقرب وقت ممكن إىل مكتب العمل

. Jobcenterقدم جميع المستندات الالزمة ف 
ي أغلب األحيان، يبدأ مكتب العمل 

ة.  Jobcenterف  بأمور المعالجة بعد ذلك مبارسر
 اطلب إيصال بتقديم المستندات حن  تتمكن فيما بعد من إثبات تقديمك لها. 

، أو إذا لم يكن لديك  إذا كانت المستندات الخاصة بك مكتوبة بلغة بلدك األصىلي
الدراية الكافية باللغة األلمانية لكي تتواصل مع الهيئة، يجب عىل مكتب العمل 

Jobcenter  ي االتحاد جمة. يرسي هذا األمر عىل مواطن  تنسيق أمر توفير الي 
ي واألشخاص القادمير  من سويرسا وأيسلندا و  ويــــج  وكذ األورونر لك ليشتنشتير  والي 

ي  ي االتحاد األورونر
ي إحدى الدول األعضاء ف 

عديىمي الجنسية والالجئير  المقيمير  ف 
 .EWG Nr االجتماعي وأفراد أرسهم والناجير  )الئحة تنسيق أنظمة التأمير  

جميع المستندات  Jobcenterويجب أن يقبل مكتب العمل  .(883/2004
المحررة بلغة أجنبية لجميع الفئات األخرى من الناس، وذلك إذا كان لدى مكتب 

 2فقرة  19العمل إمكانية استيعاب هذه المستندات أو ترجمتها بسهولة )المادة 
 . (Para s. 2 S. 1 SGB X 19 §)ة( من قانون الشؤون االجتماعي 2جملة 
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  ي حالة عدم تمكنك من توفير المستندات رسيًعا: أبلغ مكتب العمل
 Jobcenterف 

أن يوافق عىل اإلعانات وسدادها  Jobcenterعىل الفور. يمكن لمكتب العمل 
ي هذه الحالة ترك طلبك دون  Jobcenterبشكل مؤقت. وال يحق لمكتب العمل 

ف 
ي ح

الة الطوارئ إىل محكمة الشؤون االجتماعية للبدء فيما ُيعرف معالجة. توجه ف 
 (. Eilrechtsschutzverfahren« )إجراءات الحماية القانونية العاجلة»باسم 

تحصل عىل اإلعانة دائًما بداية من الشهر الذي تقدم فيه الطلب. أما أقرب موعد فهو  هام:  
 يوم اإلفراج عنك من الحبس. 

ي تطرأ عىل أحوالك المعيشية. ويشمل ذلك عىل سبيل المثال أبلغ فوًرا عن  ات الن  التغيير
ي 

كاء السكن. وف  االنتقال إىل مسكن آخر، أو قبول العمل أو االنتقال إىل الداخل أو الخارج مع رسر
 حالة عدم قيامك بذلك، يتعير  عليك سداد غرامة مالية. أو حن  ربما يبلغ عنك بتهمة االحتيال. 

 
وط  الشر

ي  
 Arbeitslosengeld II (Hartz IV)تحصل عىل إعانة العاطلير  عن العمل من النوع الثان 

ي الحاالت التالية: 
 ف 

  عاًما عىل األقل، 15أن يكون عمرك 
 ( 65أال تكون قد بلغت السن الرسىمي للتقاعد ،)وما فوق ذلك 
 ،أن تكون قادًرا عىل الكسب 
  .ا لإلعانة  أن تكون مستحقًّ
  مقر اإلقامة المعتاد»وأن يكون ما ُيطلق عليه( »gewöhnlichen Aufenthalt )

 داخل ألمانيا. 
 

 gewöhnlicheهل تواجه مشاكل مع مكتب العمل بسبب ما ُيطلق عليه مقر اإلقامة المعتاد 

Aufenthalts  ي قانون الهجرة
ي هذه الحالة اللجوء إىل محاٍم متخصص ف 

ي ألمانيا؟ يجب ف 
ف 

. أو القانو   ن االجتماعي
ي الحصول عىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

 SGBاألجانب الذين لهم الحق ف 

II من األساس 
 .-SGB IIال يحق لجميع األجانب الحصول عىل اإلعانة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

ي 
ا للحصول عىل اإلعانة، فإن هذا يعتمد بشكل قطغي عىل األساس القانون  أما كونك مستحقًّ

ي إلقامتك مدوًنا عىل بطاقة اإلقامة 
ي ألمانيا. ويكون السند القانون 

الذي تقيم به ف 
(Aufenthaltskarte ي ي حالة مواطن 

ونية، أو شهادة مصلحة إدارة شؤون األجانب. ف  ( اإللكي 
، هناك شهادة فقط للحصول عىل حق اإلقامة الدائمة االتحاد األو  ي رونر

(Daueraufenthaltsrecht ي
(. لذلك، يجب عىل مكتب العمل التحقق من وجود الحق ف 

 ( نفسه. Freizügigkeitsrechtحرية التنقل )
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( وخاصة رخصة اإلقامة، Aufenthaltstitel)األجانب الذين لديهم ترصي    ح باإلقامة 
 (. Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnisائمة ورخصة اإلقامة الد

، يحق لك عادةا الحصول عىل إعانات بموجب Aufenthaltstitelإذا كان لديك تضيــــح إقامة 
  SGB II.قانون الشؤون االجتماعية

 
ي حالة الحصول عىل رخصة إقامة 

ولكن الوضع يكون مختلًفا، من بير  أشياء أخرى، ف 
Aufenthaltserlaubnis  فصل  4فقرة  25أو المادة  24أو المادة  1فقرة  23بموجب المادة

( أو لغرض (Para. 1, § 24 oder § 25 Para. 4 S. 1 AufenthG 23 §من قانون اإلقامة  1
)§§ )ج( من قانون اإلقامة  18، 3والفقرة  17، 5فقرة  16البحث عن عمل بموجب المادة 

16 Para. 5, 17 Para. 3, 18c AufenthG .)  ي هذه الحاالت تكون مستبعًدا تماًما من
ف 

 . SGB IIالحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
 

ي حالة وجود رخصة إقامة 
 23من المادة  1بموجب الفقرة  Aufenthaltserlaubnisأما ف 

 أي فال ينطبق هذا االستبعاد عىل24  §و  Para. 1 AufenthG 23§ من قانون اإلقامة 
 wegenعىل اإلضافة التالية:  Aufenthaltserlaubnisحال إذا احتوت رخصة اإلقامة 

des Krieges im Heimatland  ." ي الموطن األصىلي
 "بسبب حرب قائمة ف 

 
ي حالة وجود رخصة إقامة 

من قانون  5فقرة  25بموجب المادة  Aufenthaltserlaubnisف 
حرم من الحصول عىل اإلعانة بموجب قانون (، لن تُ Para. 5 AufenthG 25)§ اإلقامة 

ي حالة عدم مرور  SGB IIالشؤون االجتماعية 
شهًرا من الحكم األول بالتعليق المؤقت  18إال ف 

حيل ) حيل Duldungserteilungللي   Duldung(. ويتعلق األمر هنا بالتعليق المؤقت للي 
 الذي قد حصلت عليه قبل إصدار تضيــــح اإلقامة هذه. 

 
 1جملة  4فقرة  25أو  24، أو المادة 1فقرة  23للمادة  يتعلق بحملة رخصة اإلقامة وفًقا فيما 

( الذين ال Para. 1, § 24 or § 25 Para. 4 Sent. 1 AufenthG 23)§ من قانون اإلقامة 
ي SGB IIيمكنهم الحصول عىل إعانات وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية 

، يستند الحق ف 
ي اللجوء الحصول عىل إعانا  Asylbewerberleistungsgesetzت إىل قانون إعانة طالنر

 )انظر أدناه(. 
 

حيل  18ولكن هذا ال يرسي إال خالل أول  أو إذن  Duldungشهًرا من التعليق المؤقت للي 
ي العادة عىل إعانات  Aufenthaltsgestattungاإلقامة المؤقت 

وبعد ذلك تحصل ف 
يطة عدم امتالكك  SGB XII (Sozialhilfeبموجب قانون الشؤون االجتماعية  انظر أدناه(، رسر

حيل  )ب( من قانون  60"لألشخاص مجهوىلي الهوية" وفًقا للمادة  Duldunلتعليق مؤقت للي 
 اإلقامة. 
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Duldung ,Aufenthaltsgestattung 
ي اللجوء  ي الحصول عىل إعانة إىل قانون إعانة طالنر

يستند حقك ف 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).  يجب أن تحصل عىل هذه اإلعانات من

ي تقيم بها، عىل سبيل المثال: مصلحة  ي الوالية االتحادية الن 
الهيئة المسؤولة عن ذلك ف 

( حن  وإن توجهت إىل المصلحة الخطأ، يتعير  عىل هذه Sozialamtالشؤون االجتماعية )
 . (Para. 2 SGB I 16 §)لمصلحة الصحيحةالمصلحة إعادة توجيهك إىل ا

 
) ي ي )حاملو جنسية إحدى دول االتحاد األورونر  مواطنو االتحاد األورونر

، يحق لك حرية التنقل  ي بصفتك مواطًنا تابًعا لالتحاد األورونر
(freizügigkeitsberechtigt ما لم تقرر مصلحة إدارة شؤون األجانب سحب هذا الحق ،)
(Freizügigkeitsrecht ي حرية التنقل

(. غير أن وجود شهادة تفيد بحقك ف 
Freizügigkeitsrecht  .ورية، ويتم التعامل معها عىل هذا النحو  ال تعد رص 

ي الحصول عىل اإلعانات بموجب 
ي من الحق ف  قد ُيستبعد مواطنون تابعون لالتحاد األورونر

األمر هنا يعتمد عىل السند إذا كان هذا هو الحال لديك، فإن  SGB II قانون الشؤون االجتماعية
 . ي ي الذين تقيم بموجبه داخل ألمانيا كمواطن تابع لالتحاد األورونر

 القانون 
 SGB IIيحق للفئات التالية الحصول عىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

 دون شك: 
 

  ي اإلقامة الدائمة
ي الذين لديهم الحق ف  مواطنو االتحاد األورونر

(Daueraufenthaltsrecht بموجب المادة )ي  4
)أ( من قانون الحرية العامة ف 

ي ) ي االتحاد األورونر  Freizügigkeitsgesetz )§ 4 aالتنقل لمواطت 

FreizügG/EU . 
  ي اإلقامة الدائمة

عادة بعد مرور خمس  Daueraufenthaltsrechtينشأ الحق ف 
(، freizügigkeitsberechtigtenسنوات عىل اإلقامة المنتظمة داخل ألمانيا )

عىل سبيل المثال، إذا كنت قد أقمت هنا لمدة خمس سنوات كعامل أو صاحب 
ي القادرين عىل  ي االتحاد األورونر ي أرسة تابعة لمواطن 

عمل مستقل أو كعضو ف 
ي هذه الحالة أن يكون للحصول عىل إعانة البطالة من النوع 

الكسب. وال يمكن ف 
ي 

ي  ALG IIالثان 
ي عىل أحقيتك ف   اإلقامة داخل الجمهورية االتحادية عىل تأثير سلنر

 أي حال. 
  ويحق لك أيًضا الحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعيةdem 

SGB II  ي مقر إقامتك المعتاد
إذا كنت قد أقمت لمدة خمس سنوات ف 

(gewöhnlichen Aufenthalt ي مناطق االتحاد. ويتعير  عليك
( )انظر أدناه( ف 

الل تقديم إحدى وثائق التسجيل الرسمية إثبات ذلك من خ
(Meldebestätigung ي حالة أن سحبت مصلحة إدارة

(. لكن ال يتوفر هذا الحق ف 
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ي حرية التنقل )
(. وال يمكن أن Freizügigkeitsrechtشؤون األجانب حقك ف 

ي عىل إقامتك دون وجود  ة تأثير سلنر يكون للحصول عىل اإلعانات االجتماعية الكثير
ي 
(. عىل الرغم من عدم إمكانية Daueraufenthaltsrechtاإلقامة الدائمة ) الحق ف 

حدوث ذلك إال عند الحصول عىل إعانات اجتماعية "زائدة"، إال أنه ال ُيعرف 
 بوضوح ما الذي يعنيه ذلك. 

  يحق للعاملير  وذويــهم داخل األرسة الحصول عىل إعانات )مضافة
aufstockende بموجب قانون الشؤون االجتماعية )II (Leistungen nach 

SGB IIعىل إقامتك. ُيعرف  (. لن يكون ٌّ ي ٌ سلنر للحصول عىل هذه اإلعانات تأثير
ساعات  5الشخص بأنه عامل إذا كان قادًرا عىل الكسب من خالل العمل لمدة 

ا فقط، وتبدأ أرباحه من  ا. وإن كنت ال تست 175أسبوعيًّ وط، يورو شهريًّ ي هذه الرسر
وف 

ي لك التوجه إىل أحد مراكز االستشارات. قد تحصل عىل اإلعانات عىل الرغم 
ينبغ 

 . SGB IIمن ذلك بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
  )يحق للعاملير  بشكل مستقل وذويــهم داخل األرسة الحصول عىل إعانات )مضافة

ي هذه SGB IIبموجب قانون الشؤون االجتماعية 
الحالة، لن يكون للحصول . أيًضا ف 

ي عىل إقامتك. وحن  فيما يتعلق بالعمل الحر، فإن توفر  عىل هذه اإلعانات تأثير سلنر
. يجب أال تكون قد  مبلغ قليل يعد كافًيا؛ وذلك وفًقا لما يرد ذكره من قبل الموظفير 
حققت أي أرباح حن  اآلن، لكن أن تكون قد عملت بالفعل بشكل مستقل. إن مجرد 

 النشاط التجاري ال يعد كافًيا.  تسجيل
  إذا كنت ملتحًقا بأحد التدريبات : ي ي المهن 

األشخاص الخاضعون للتدريب الوظيف 
ي  ي ظل ظروف معينة الحصول عىل إعانة تدريب مهن 

المهنية، يمكنك ف 
((Berufsausbildungsbeihilfe  و المعروفة اختصاًرا بـBAB)  إذا .)انظر أدناه( )

( وكذلك إعانة التدريب Ausbildungsentgeltخاص بك )كان رسم التدريب ال
ي  ال يكفيان مًعا لتغطية تأمير  سبل العيش، يحق لك أنت وأفراد  BABالمهن 

 .SGB IIأرستك الحصول عىل إعانات مضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
ي  ه السلنر ي أن يكون الحصول عىل اإلعانات له تأثير

ىل عوكذلك األمر هنا، فال ينبغ 
 إقامتك. 

  ي المدرجة أوضاعهم هنا لهم أيًضا الحق ي االتحاد األورونر إن أفراد أرسة أحد مواطن 
ي الحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

ويتم  SGB II.نفسه ف 
ي أو إحدى  ي االتحاد األورونر احتسابك كعضو من األرسة، إذا كنت زوج أحد مواطن 

؛  ي ي مواطنات االتحاد األورونر إذا كنت من ذرية )ابن، حفيد، ابن حفيد( أحد مواطن 
ي وكان عمرك دون  عاًما، وكنت  21عاًما. إذا كان عمرك أكير من  21االتحاد األورونر

، والذي  ي ابًنا أو حفيًدا أو أحد الوالدين )أحد الجدود( لمواطن تابع لالتحاد األورونر
ي الشهر،  200ىلي سوف تحصل منه بعد اإلفراج عنك عىل نفقة تبدأ من حوا

يورو ف 
ي هذه الحالة تعد فرًدا من أفراد األرسة. تري بعض المحاكم أن ذلك ال يجب أن 

فف 
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ي قبل دخولك  ي االتحاد األورونر ي حالة حصولك عىل إعانة من أحد مواطن 
يرسي إال ف 

إىل جمهورية ألمانيا االتحادية. إال أنه هناك أيًضا محاكم ترى أن ذلك كافًيا إذا كنت 
ي الوقت الحاىلي عىل نفقة. وحن  وإن كنت أحد الوالدين لمواطن اتحاد تحص

ل ف 
، والذي تقوم عىل رعايته، فيتم اعتبارك فرًدا من العائلة،  ي

ي دون السن القانون  أورونر
ي الحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

 SGBويكون لك الحق ف 

IIبة عن سؤال ما إذا كان هناك مطالبة . إال أنه عادةا ما يكون من الصعب اإلجا
بالحصول عىل إعانات. ننصحك باالتصال بأحد مراكز االستشارات أو أحد المحامير  

ي قانون الشؤون االجتماعية. 
 المتخصصير  ف 

 
إذا   SGB IIولكن يتم استبعادك من اإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية  

 كنت منتمًيا إلحدى مجموعات األفراد التالية: 
  إذا لم يكن لديك وظيفة تدر دخالا لك وال تتوفر لديك وسائل كافية للعيش وتغطية

ي الذين لهم  ي االتحاد األورونر ي أرسة أحد مواطن 
للتأمير  الصحي أو إن كنت فرًدا ف 

ة ا فقدانك لحريالظروف نفسها. بمجرد أن تقرر مصلحة إدارة شؤون األجانب رسميً 
ي 4) 5وفًقا للمادة  Verlustfeststellungالتنقل )

( من قانون الحرية العامة ف 
ي  ي االتحاد األورونر (، وانتهاء المهلة (FreizügG/EU  4) 5§ )التنقل لمواطن 

الممنوحة لمغادرة البالد، يتحتم عليك مغادرتها والحصول عىل إعانات وفًقا لقانون 
ي اللجوء   ( عند تقديم طلب اللجوء.  AsylbLG)إعانة طالنر

 ( ي حرية التنقل
( من قبل EU-Freizügigjkeitsrechtإذا تم سحب حقك ف 

مصلحة إدارة شؤون األجانب بسبب ارتكاب جريمة عىل سبيل المثال، ويكون قرار 
ا. Verlustfeststellungالفقدان )  ( )انظر أدناه( قراًرا قطعيًّ

ي نظًرا أنه يتحتم عليك مغادرة ال بالد، ستحصل عىل إعانات وفًقا لقانون إعانة طالنر
 (. AsylbLGاللجوء )

  ي هذه الحالة، لن
ي ألمانيا البحث عن عمل. ف 

إذا كان الغرض الوحيد من إقامتك ف 
ي اللجوء ) (. إن كنت AsylbLGتحصل عادةا عىل إعانات وفًقا لقانون إعانة طالنر

ي جمهورية ألمانيا اال 
تحادية فقط لغرض البحث عن عمل، مواطًنا نمساوًيا وتقيم ف 

فإن ال تتأثر بذلك وتحصل عىل إعانات منتظمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
SGB II . 

  ي ألمانيا فقط لغرض
ي المقيمير  ف  ي االتحاد األورونر إن كنت أحد أفراد أرسة أحد مواطن 

ي هذه الحالة، لن تحصل عادةا عىل إعانات بموجب قانون إعانة 
البحث عن عمل. ف 

ي اللجوء   . AsylbLGطالنر

  ي اإلقامة مستمًدا حضًيا من المادة
من الالئحة التنظيمية  10إذا كان حقك ف 

يكك( قادًما من إحدى 2011/ 492رقم  )األوروبية( . هذا هو الحال إن كنت )أو رسر
ي جمهورية ألمانيا االتحادية 

ي أو عملت ذات مرة ف  ي االتحاد األورونر
الدول األعضاء ف 
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ي أو  ي إحدى المدارس أو يستكمل تدريبه المهن 
ي الوقت الحاىلي ف 

ويدرس ابنك ف 
ي اإلقامة بموجب هذه الالئ دراسته. يحق لك وللطفل وألمه أو أبيه حينها الحق

حة ف 
 التنظيمية. 

 
تتسم حاالت االستبعاد من هذا الحق بأنها خالفية للغاية. إن كنت تعتقد أن مكتب العمل قد 
، يجب عليك االتصال بأحد مراكز االستشارات أو أحد المحامير   قيم حالتك بشكل خاط 

ي قانون الشؤون االجتماعية. 
 المتخصصير  ف 

 
 الكسب معت  القدرة عىل

ا لمدة  ساعات  3الشخص القادر عىل الكسب هو الذي لديه القدرة الصحية عىل العمل يوميًّ
 عىل األقل. لسَت واثًقا أن هذا األمر ينطبق عليك؟

 
: ضع عالمة عىل الخيار داخل طلب اإلعانة بموجب قانون الشؤون   لذا نوصيك بما يىلي

 الكسب. الذي يفيد بأنك قادٌر عىل  SGB-IIاالجتماعية 
  ي حديثك األول مع وكالة التوظيف: أنك لست واثًقا ما إذا كنت قادًرا

اذكر ما يىلي ف 
 عىل الكسب. 

  سيقوم مكتب العملJobcenter  ي هذه الحالة بفحص حالتك الصحية من قبل
ف 
 الخدمة الطبية التابعة لوكالة العمل. 

 ي هذه الحالة
ول الحص هل تم تصنيفك كفرد غير قادر عىل الكسب؟ يحق لك ف 

ي الفصل  SGB XIIعىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
)اقرأ المزيد ف 

2 .) 
 معت  استحقاق اإلعانة

ي لتأمير  نفقات المعيشة لك ولألفراد الذين يعيشون معك؟ أنت 
هل المال الذي تملكه ال يكف 

ي اإلعانة. غالًبا يكون من الصعب أن
ا  إًذا من مستحف  تقوم أنت بتقييم ما إذا كنت مستحقًّ

: (. Sozialgesetzbuch IIللدعم بموجب قانون الشؤون االجتماعية ) إذا   لذا نوصيك بما يىلي
كنت غير واثٍق من ذلك، قم بتقديم طلب للحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون 

. SGB-IIاالجتماعية 
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-SGB-II-(Aufstockende SGBة اإلعانات المضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعي

II-Leistungen) 
هي إعانات   -Aufstockende SGB-IIاإلعانات المضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعية

 1إضافية تتعلق بدخول أو إعانات أخرى. هل تتلف  تدريًبا يسدد قيمته مكتب العمل؟ منذ 
 SGB-II، أصبحت اإلعانات المضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 2016أغسطس 

ي اللجوء  ي هذه الحالة. كما أن المستفيدين من قانون إعانة طالنر
مؤهلون  AsylbLGمتاحة ف 

 إعانات تكميلية.  للحصول عىل
ي تقدم فيه الطلب. وال يدفع مكتب العمل  هام:  تحصل عىل اإلعانات دائًما بداية من الشهر الن 

Jobcenter  .إعانات عن الشهور السابقة 
 

إذا كنت تتلف  إحدى  IIال تحصل عىل أية إعانات مضافة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
 هذه اإلعانات: 

  اإلعانة االجتماعيةSozialhilfe : 
  ي سن الشيخوخة

 Grundsicherung im Alter. التأمير  األساسي ف 
  معاش دائم بسبب العجز عن الكسب.(Erwerbsminderung) 

 

ي تتلقى إعانة اجتماعية )  (Bedarfsgemeinschaftاألرسة التى
ي لتأمير  نفقات المعيشة لك ولألفراد اآلخرين الذين يعيشون 

هل المال الذي تملكه ال يكف 
ي هنا 

ي كتابه الثان 
ل؟ يتحدث قانون الشؤون االجتماعية ف  ي المي  

معك والذين تقيم معهم ف 
SGB II ي تتلف  اإلعانة االجتماعية  Bedarfsgemeinschaftعن األرسة الن 

(»Bedarfsgemeinschaft«)ي أن تقوم اإلعانات الممنوحة بموجب قانون . ه
نا ينبغ 

بسد الفجوة بير  الدخل المتاح واالحتياجات. ولذلك فإن األمر  SGB-IIالشؤون االجتماعية 
ي تتلف  إعانة اجتماعية  يتعلق هنا باحتياجات جميع أفراد األرسة الن 

Bedarfsgemeinschaft . 
ي تتلف  اإل    Bedarfsgemeinschaften:عانة االجتماعيةيشمل األفراد التابعير  لألرسة الن 

  .يك الزواج  رسر
  وجير  دون  عاًما.  15الوالدان واألطفال غير المي  
  وج دون عاًما الحصول  15عاًما. يحق لألطفال دون  15أحد الوالدين وابنه غير المي  

ويكون لألطفال  .SGB IIعىل إعانة اجتماعية بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
ي  25إىل  15ما بير  

ي الحصول عىل إعانة البطالة من النوع الثان 
عاًما حقهم الخاص ف 

Arbeitslosengeld II. 
 (  كاء بموجب قانون زواج المثليير  eingetragenenرسر

Lebenspartnerschaft .يكان بشكل منفصل  (. ولكن يجب أال يعيش الرسر
  .ي وضع يشبه الزواج

كاء ف   رسر



 . بعد اإلفراج5

58 

  ي
كاء ف   وضع يشبه المساكنة.  رسر

 
 . يكير  ا مراعاة الدخل واألصول التابعة للرسر ، يتم تلقائيًّ وجير  يكير  المي   ي حالة الرسر

 ف 
اكة  ، يتم التحقق من أنهما يقيمان ما يعرف باسم عالقة رسر وجير  يكير  غير المي   ي حالة الرسر

ف 
(Einstandsgemeinschaft ي الجانب

يكان كل منهما باآلخر حن  ف  ي الرسر : يعتن  ي (. هذا يعن 
ي حالة قبول مكتب 

المادي يقفان إىل جانب بعضهما اآلخر بما لديهم من دخل وأصول. ف 
يكير  أثناء عملية الحساب. وهكذا،  Jobcenterالعمل  اكة، يتم مراعاة دخل الرسر عالقة الرسر

ي تقل قيمة اإلعانة الخاصة بك والمقدمة بمو 
ي كتابه الثان 

جب قانون الشؤون االجتماعية ف 
SGB-II.  اًضا إذا انته مكتب العمل إىل وجود عالقة مشاركة  Jobcenterقدم اعي 

Einstandsgemeinschaft  .ولكن هذا األمر ال ينطبق عليك 
 

 إضافة دخلك الخاص إىل الحساب
. ال ُتقتطع هذه مطبقة (Freibeträge) هل لديك دخل خاص بك؟ هناك بعض اإلعفاءات

 المبالغ من دخلك. 
  ي هذه الحالة يظل مبلغ  450هل تقل قيمة دخلك الشهري عن

يورو  100يورو؟ ف 
ائب. عىل سبيل المثال:  20وكذلك  ي المئة من المبلغ المذكور أعاله معفاة من الض 

ف 
ائب. ) 140يورو، يبف  مبلغ  300إذا كان الراتب الشهري   100يورو معف  من الض 

ي المئة من  20+  يورو 
 يورو( 140يورو =  200يورو ف 

ي وظيفة ذات أجر  هام: 
إننا نوضي بأن يتم إعفاؤك من تأمير  التقاعد بأي حال إذا كنت تعمل ف 

ي سُيضاف بالكامل من Minijobزهيد )
(. إن المبلغ الزهيد الذي تتحصل عليه بشكل إضاف 

ي تأمير  القبل مكتب العمل. وبالتاىلي ستحصل عىل المبلغ نفسه 
تقاعد. دون أن تكون مدرًجا ف 

ة فيما بعد.  ي تأمير  التقاعد ذات أهمية كبير
ات المدرجة ف   قد تكون الفي 

  ي هذه الحالة سيظل مبلغ  450هل تزيد قيمة دخلك الشهري عن
 100يورو؟ ف 

ائب. ملحوظة: أبلغ مكتب العمل  إذا كنت تتحمل  Jobcenterيورو معف  من الض 
تتعلق بالعمل. )تكاليف السفر، التأمير  عىل السيارة، مالبس العمل(. تكاليًفا إضافية 

ي 
يراع حساب هذه النفقات أثناء عملية الحساب. لديك أيًضا اإلعفاء اإلضاف 

(weiterer Freibetrag .الذي يحتسب كنسبة مئوية من إجماىلي دخلك ،)
ي دخ

ي تلقائًيا. إذا كان إجماىلي دخلك وصاف 
ي لك صحيحير  يحتسب اإلعفاء اإلضاف 

 ف 
ي يكون صحيًحا أيًضا. لذلك يجب عليك فقط التحقق  ينر اإلشعار، فإن اإلعفاء الض 

 مما إذا كانت المبالغ قد أدرجت بشكل صحيح أم ال. 

 
ي حالة وجود أطفال. 

 هل ألطفالك دخل خاص بهم؟ يراع هذا الدخل فقط ف 
 هل يتعير  عليك دفع نفقات؟ هام: 
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ل رسىمي من الدخل الخاص بك )من خالل أمر سداد نفقة( يتم خصم النفقات المقررة بشك
(Unterhaltstitel ) 

 
 احصل عىل المشورة عىل نحو مفصل، عىل سبيل المثال: 

   أحد مراكز اإلعانة الحرة للمذنبير 
  .من أحد مراكز استشارات العاطلير  عن العمل 

 أحد مراكز استشارات الديون 
  المستقلة. أو من أحد مراكز االستشارات االجتماعية 

 
ي Überbrückungsgeldإضافة مال تخّطي المرحلة )

( عىل إعانة البطالة من النوع الثان 
 2016أغسطس  1اعتباًرا من 

هو تأمير  نفقاتك المعيشية  Überbrückungsgeldإن الغرض من مال تخّطي المرحلة 
أسابيع بعد اإلفراج عنك من الحبس، فال يجب أن تظل هكذا دون أي  4الخاصة خالل أول 

ي الفصل 
(. يتم رصف مال تخّطي المرحلة 2أموال. )اقرأ المزيد حول هذا األمر ف 

Überbrückungsgeld ي نفس يوم اإلفراج عنك. ويتم التعامل مع هذا المال دائًما كشكل
 ف 

ي نفس الوقت مع اإلعانات الممنوحة بموجب 
ي حالة حصولك عليه ف 

من أشكال الدخل، ف 
 II (Hartz IV .)قانون الشؤون االجتماعية 

ي نفس الشهر  IIهل قدمت طلًبا للحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
ف 

ي هذه الحالة، ُيضاف مال تخّطي المرحلة 
 Überbrückungsgeldالتقويىمي لإلفراج عنك؟ ف 

 إىل الحساب. 
ي الشهور  IIهل قدمت طلب الحصول عىل اإلعانة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

ف 
ي هذه الحالة، لن ُيضاف مال تخّطي المرحلة عىل الحساب 

التالية؟ ف 
Überbrückungsgeld ،وذلك وفًقا لألحكام القضائية الصادرة حن  اآلن. وعىل أية حال ،

ي هذه ا
ا، ويجب أن تطلب التأمير  بنفسك. فأنت ف   لحالة ليس مؤمًنا عليك تأميًنا صحيًّ

، تضاف دائًما القيمة المتوافقة Überbrückungsgeldesعند إضافة مال تخّطي المرحلة 
. وال ُينظر إىل احتياجات أفراد األرسة  28مع احتياج المفرج عنهم لتغطية  يوًما عىل األكير

 اآلخرين. 
إىل عدم جواز أحقيتك  Überbrückungsgelds: لن يؤدي إضافة مال تخّطي المرحلة هام

ي أحد 
ي ف 

ي كتابه الثان 
ي الحصول عىل إعانة مقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

ف 
ي هذه الحاالت ُيضاف مال تخّطي المرحلة 

مقسم  بشكل Überbrückungsgeldالشهور. ف 
شهور قادمة 6تساوي عىل بال
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 مثال: 
ي  السيد ك

يورو كمال لتخّطي  600، ويحصل عىل 2019أغسطس  15أعزب وسُيفرج عنه ف 
ي كان يسكن بها بقيمة  Überbrückungsgeld.المرحلة  ويتعير  عليه سداد إيجار الغرفة الن 

ا شاملة جميع التكاليف اإلضافية وتكاليف التدفئة. كيف ُيضاف مال تخّطي  326 يورو شهريًّ
 اآلن عىل الحساب؟ Überbrückungsgeldالمرحلة 
ة  النتيجة:  تخطت قيمة يوًما. ال ُينظر إىل هذا االحتياج إذا  28يتم حساب االحتياج عن في 

يوًما. يبلغ المعدل  28قيمة االحتياج لمدة  Überbrückungsgeldمال تخّطي المرحلة 
ي عام  424 .القياسي للسيد ك

(. المعدل القياسي هو مبلغ شامل مقتطع للنفقات 2019يورو )ف 
، مستلزمات ىلي  االعتيادية للمعيشة: عىل سبيل المثال: المواد الغذائية، المتاع واألثاث المي  

ولهذا فإن  يورو.  326العناية بالجسم، وكذلك المالبس. وُيسدد أيًضا تكاليف السكن بقيمة 
يوًما )بغض النظر عن عدد أيام  30يورو. ويتم توزيــــع هذا المبلغ عىل  750المبلغ اإلجماىلي هو 

ا(.  ي حالة السيد ك، ُيحسب قي 25يوًما =  30يورو/  750الشهر فعليًّ
(. ف  ة ميورو )احتياج يومي

يورو. وبما أن مال تخّطي  700يورو =  25×  28يوًما بالمعادلة  28االحتياج اليومي لمدة 
يوًما،  28قيمته أقل من قيمة االحتياج اليومي لمدة  Überbrückungsgeldالمرحلة 

 لماذا؟ شهور.  6فسُيضاف بالكامل. وعىل أية حال، فإنه ُيضاف عىل 
ي شهر أغسطس، تقدم السيد ك بطلب ال

حصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون ف 
يورو. إذا ما أضيف كامل المبلغ  425=  25×  17يوًما فقط، أي  17عن  SGB-IIاالجتماعية 

يورو، فلن يكون  600والبالغ قيمته  Überbrückungsgeldالخاص بمال تخّطي المرحلة 
ي الحصول عىل اإلعانة المقدمة بموجب 

ي شهر أغسطس أي حق ف 
ون قانون الشؤ للسيد ك ف 

 كما لن يحصل عىل أي تأمير  صحي من مكتب العمل.   SGB-II.االجتماعية 
بالتساوي  Überbrückungsgeldلهذا السبب، يتم تقسيم مال تخّطي المرحلة  النتيجة: 

 شهور.  6عىل 
 

ي والية ساكسونيا
 حاالت خاصة ف 

ي والية ساكسونيا يمكن استخدامه  Überbrückungsgeldبما أن مال تخّطي المرحلة 
ف 

بالفعل قبل اإلفراج لغرض اإلدراج، فال يجب ضخ المال بالكامل إذا كانت اإلعانات المقدمة 
غير متوفرة. وبالتاىلي يمكن منع إضافة مال تخّطي  SGB-IIبموجب قانون الشؤون االجتماعية 

دمة بموجب قانون الشؤون كراتب بالتوازي مع اإلعانة المق  Überbrückungsgeldالمرحلة 
 . SGB-IIاالجتماعية 

 
 إضافة األصول إىل الحساب

األصول هي كلمة أخرى لكلمة الملكية. وُيقصد هنا بشكل خاص ملكية المال )كالحساب 
(، وكذلك األصول مثل السيارات والشقق المملوكة والمجوهرات ذات القيمة وما إىل  البنكي
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ائب عىل مبالغ محددة، وهذا  ذلك. حن  فيما يتعلق باألصول، يرسي مبدأ اإلعفاء من الض 
، إىل حد معير  من قيمة المال المتوفر، ال يتم إضافته عىل قيمة اإلعانة المقدمة بموجب  ي يعن 

ي 
ي كتابه الثان 

أما من يتخط هذا الحد، فال يحصل عىل  .SGB-IIقانون الشؤون االجتماعية ف 
ي  إعانات

ي كتابه الثان 
ومن يندرج دون هذا الحد،  SGB-IIبموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

ي ال يتم احتسابها، فيطلق عليها األصول المحمية  يحصل عىل اإلعانة االعتيادية. أما األصول الن 
(Schonvermögen .) 

 
 األصول المحمية: 

  ائب بقيمة ي العام.  150ُيتاح لك اإلعفاء من الض 
 يورو ف 

 يورو عىل األقل، بغض النظر عن العمر.  3100ر قيمة هذه األصول بمبلغ تقد 
  ورية لكل فرد من  750كما يتم احتساب مبلغ اء الض  يورو مرة واحدة لعمليات الرسر

ي تحصل عىل إعانات  ي صورة أصول  Bedarfsgemeinschaftأفراد األرسة الن 
ف 

 Schonvermögen.محمية 
  ي تحصل عىل اإلعانة ي لكل فرد من أفراد األرسة الن 

 Bedarfsgemeinschaftينبغ 
يورو. وتكون  7500والقادر عىل الكسب أن يمتلك سيارة معقولة بقيمة تصل إىل 

 . Schonvermögenهذه السيارة ضمن األصول المحمية 
  ل الخاص أو الشقة الخاصة أيًضا إىل األصول المحمية وينضم المي  

Schonvermögen  .إذا كنت تمتلكها 
  .ائب بشكل خاص لصالح إعانة الشيخوخة  تطبق مبالغ معفاة من الض 

 
نوصيك بالحصول عىل االستشارة المفصلة بهذا الشأن من أحد المراكز االستشارية للعاطلير  

 عن العمل أو من خالل أحد مراكز االستشارات االجتماعية المستقلة. 
ي 

ي كتابه الثان 
الفرق بير  اإلعانات الجارية واإلعانات  :SGB IIقانون الشؤون االجتماعية ف 

 لمرة واحدة
ي 

ي كتابه الثان 
مقسمة إىل  SGB IIاإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

 (. einmalige Leistungen( وإعانات لمرة واحدة )laufende Leistungenإعانات جارية )
 

 اإلعانات الجارية
اإلعانات الممنوحة من أجل تأمير  نفقات  laufenden Leistungenتشمل اإلعانات الجارية 

المعيشة اليومية. وتشمل النفقات الخاصة بالمواد الغذائية وتأثيث المسكن والعناية بالجسم 
وكذلك المالبس. وُيطلق عىل هذا النوع من النفقات مصطلح االحتياج االعتيادي 

(Regelbedarf( وُيطلق عىل المبلغ المدفوع مصطلح المعدل القياسي .)Regelsatz يتم .)
. وتندرج تكلفة الشقة تحت  ي نهاية الشهر لصالح الشهر التاىلي

دفع هذه اإلعانات كاملة ف 
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وتشمل اإليجار والتكاليف اإلضافية وكذلك تكاليف  .laufenden Kostenالتكاليف الجارية 
 التدفئة. 

 

ي هذه الحالة، يجب أن يسدد مكتب  هل هام: 
ي شقة قبل أن تقدم الطلب؟ ف 

تسكن بالفعل ف 
شهور بقيمتها الكاملة. هل استأجرت شقة  6عنك التكاليف الفعلية لمدة  Jobcenterالعمل 

ي هذه الحالة، يقوم مكتب العمل 
بتقييم  Jobcenterجديدة فقط بعد أن قدمت الطلب؟ ف 

تكاليف الشقة بحد أقىص  Jobcenterما إذا كانت الشقة مناسبة أم ال. يسدد مكتب العمل 
. وإلجراء ذلك، قّدم إىل مكتب العمل  عقد اإليجار، قبل أن توقع عليه.  Jobcenterمعير 

ي بعض الحاالت تكاليف االنتقال إىل الشقة الجديدة أيًضا.  Jobcenterيسدد مكتب العمل 
ف 

بشكل مسبق. ويرسي األمر  كتابةعىل ذلك  Jobcenterجب أن يؤكد مكتب العمل ولكن ي
 (. Kautionsdarlehenنفسه عىل ُسلفة الكفالة )

 يجب أن تطالب بالحصول عىل كل منهما قبل إبرام عقد اإليجار.  هام: 
 

 (Laufende Mehrbedarfe)االحتياجات اإلضافية الجارية 
يحق لمجموعة معينة من األفراد الحصول  Regelbedarfي باإلضافة إىل االحتياج االعتياد

اإلعانة  Mehrbedarfعىل إعانات بقيمة أعىل. وُيطلق عىل هذا اسم الحاجة اإلضافية 
 . Mehrbedarfاإلضافية 
   .ُتقدم للفرد القائم عىل تربية وإعالة الطفل بمفرده 
   .للسيدات الحوامل 
 ي حالة اإلمداد الالمركزي بالماء الساخن

 للشقة. مثل سخان الماء الفوري.  ف 
  .األشخاص ذوو اإلعاقة، عند حضور نشاط له عالقة بالعمل 
  األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يحملون اإلشارة«G » .عىل بطاقة اإلعاقة 
  .ورية للحالة الصحية  المواد الغذائية باهظة الثمن ورص 

 

ي الطلب.  هام: 
 فيمكنك« جات الخاصةاالحتيا»أما  يجب تقديم المعلومات ذات الصلة ف 

ي الملحق 
.  BBتسجيلها ف   مع الطلب الرئيسي

 مثال عىل هذه االحتياجات الخاصة: 
  تكاليف السفر لزيارة أطفالك المنفصلير  عنك )حق اللقاء بطفل قارص بعد حدوث

 طالق(. 
  .)تكاليف السفر بسبب استبدال األدوية )برنامج الميثادون 
 ي حالة ا

وس نقص المناعة مستلزمات النظافة الشخصية ف  إلصابة بمرض فير
ية.   البرسر
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 أجل التعليم وااللتحاق بالمدارس اإلعانات من
يمكنك طلب الحصول عىل إعانات لصالح أطفالك. يتم سداد هذه اإلعانات أيًضا مع االحتياج 

 االعتيادي لك. 
 

 : مثال عىل ذلك
  .الرحالت المدرسية 
  .الدورات الرياضية 
  .  دروس الموسيف 

وط:   الرسر
  عاًما، وكذلك 25يكون عمر طفلك دون أن 
  .أن يكون طفلك ملتحًقا بإحدى المدارس 
  عاًما، وملتحق بإحدى المدارس؟ يمكنك طلب الحصول  25هل أنت نفسك دون

 عىل هذه اإلعانات حن  لنفسك. 
 

، ال يمكن التقدم بطلب إال للحصول عىل إعانات التعليم. 2019اعتباًرا من أغسطس هام: 
إعانات التعليم وااللتحاق بالمدارس إذا كنت تتلف  اإلعانات المقدمة بموجب  وستتلف  جميع

. ما عليك سوى إبالغ مركز التوظيف إذا احتجت إىل  ي
ي كتابه الثان 

قانون الشؤون االجتماعية ف 
د بأثر رجغي إعانات التعليم وااللتحاق بالمدارس ألطفالك عن العام  اإلعانة. ويمكنك أن تسي 

ط أن تكون مستحًقا لإلعانات بموجب قانون الشؤون الحاىلي والسا بق فقط. هذا برسر
 . ي

ي كتابه الثان 
 االجتماعية ف 

 

 اإلعانات المقدمة لمرة واحدة
 إعانات محددة لمرة واحدة، عىل سبيل المثال من أجل:  Jobcenterيقدم مكتب العمل 

  .البحث عن شقة 
  .ل  أثاث جديد ومتاع للمي  
  .مالبس جديدة 

 

اء. لن يكون الطلب  هام:  احرص عىل أن تتقدم بطلب للحصول عىل اإلعانة دائًما قبل الرسر
اء.  دم بعد الرسر

ُ
 ممكًنا إذا ما ق

 

( وتلك المقدمة Erstausstattungتفرق السلطات بير  اإلعانات المقدمة لتأثيث المسكن )
اء بغرض االستبدال ) ا (. يجب أن يكون سبب تأثيث المسErsatzbeschaffungللرسر

ً
كن حدث

ي حالة فقدان المسكن أثناء الحبس. 
ا. كما ف  يتم و  يتم دفع نفقة من أجل تأثيث المسكن.  جذريًّ
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اء بغرض االستبدال.  ي يمكن الحصول  دفع ُسلفة من أجل الرسر تقلل الُسلفة من اإلعانات الن 
ا من االحتياج االعتيادي.  10عليها فيما بعد. يتم احتساب  ي المئة شهريًّ

  ف 

ي حالة 
رصف نفقة تأثيث المسكن، ووافق عوًضا عن ذلك  Jobcenterرفض مكتب العمل ف 

اض عىل القرار. عىل رصف ُسلفة: اقبل الُسلفة. ويمكنك ب  عد ذلك تقديم اعي 

 

 ديون اإليجار أو ديون الكهرباء

ي 
ي كتابه الثان 

ا للحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف  -SGBألست مستحقًّ

II ي هذه الحالة، يمكن لمكتب العمل
أيًضا أن يسد عنك ديون اإليجار، إذا كان  Jobcenter؟ ف 

ة طويلة.   ذلك سيؤمن لك الشقة لفي 
 

م طلًبا لدى مكتب العمل ي شكل ُسلفة. هذا   Jobcenter.قدِّ
ي العادة ف 

ُتقدم هذه اإلعانة ف 
وط:  : أنه يجب أن ترد هذا المال. الرسر ي  يعن 

   .أن تتعرض لتهديد بفقدان شقة مناسبة 
  .أو أن هيئة اإلمداد بالتيار الكهرباء تهدد بتعليق التيار 

 

ي 
ي كتابه الثان 

ا للحصول عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف  -SGBألست مستحقًّ

II( ي هذه الحالة يمكن لمصلحة الشؤون االجتماعية
( أن تسدد عنك تكاليف Sozialamt؟ ف 

ي  Sozialamtيجار. تقدم مصلحة الشؤون االجتماعية اإل 
هذه اإلعانة كُسلفة. كما يوجد ف 

ي تجنب فقدان الشقة. احصل عىل 
ى أيًضا مراكز متخصصة تساعدك ف  العديد من المدن الكير

ية.   المشورة هناك. أو لدى أحد المراكز االستشارية المستقلة التابعة للجمعيات الخير
 

ي 
 (: Eingliederung in den Arbeitsmarktسوق العمل ) اإلعانات لإلدماج ف 

فقط بتقديم اإلعانات من أجل تأمير  نفقات المعيشة؛ إنما  Jobcenterال يقوم مكتب العمل 
م مكتب العمل عقًدا معك لهذا  ي سوق العمل. يير

ُيقدم أيًضا اإلعانات من أجل اإلدماج ف 
يقدم مكتب العمل  (. Eingliederungsvereinbarung) الغرض. اتفاقية اإلدماج

Jobcenter  امج بير  الدعم المقدم أثناء التقدم اوح هذه الير العديد من برامج المساعدة. تي 
بطلب للحصول عىل وظيفة حن  سداد قيمة إعادة التدريب. أما المساعدات األخرى فليس 

ي سوق العمل. ويمكن أيًضا ال
تقدم بطلب للحصول لها عالقة باإلدماج ف 
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 عىل هذه المساعدات. عىل سبيل المثال: 
  .استشارة الديون 
  .االستشارات النفسية االجتماعية 
  .ي حاالت اإلدمان

 االستشارات ف 
 

امج الخدمية المقدمة من  نوصيك باالستعداد ة عن الير جيًدا للمقابلة الشخصية. اسأل مبارسر
حات مكتب العمل  Jobcenters.مراكز العمل  حن  وإن كنت ال تتفق مع جميع مقي 
Jobcenters ك مع وكالة التوظيف. ترسي اتفاقية اإلدماج : حاول إيجاد مسار مشي 

Eingliederungsvereinbarung  ة شهور فقط. لكن بالطبع ال يجب أن  6دائًما حن  في 
ي هذه ا

مل لحالة قد يلجأ مكتب العتوقع عىل االتفاقية إن كنت ال توافق عىل اإلجراءات. وف 
Jobcenter  .ي أحد اإلجراءات

 إللزامك بالمشاركة ف 
 

ام بها، قد يصل  هام:  ي حالة عدم االلي  
م بما عليك من واجبات بموجب هذه االتفاقية. ف  الي  

العقوبة هي شكل من أشكال الجزاء. وإىل أن ُتصدر المحكة األلمانية « عقوبات»األمر إىل توقيع 
ي المسألةالدستورية حك

ي   (Bundesverfassungsgericht)مها ف 
، فإن 2019/ 11/ 5ف 

ة. ينص القانون حالًيا عىل اللوائح التالية:  ي حصولك عىل مبلغ أقل بنسبة كبير
 الحكم يقتىص 

  ي االتفاقية، يتم تقليص قيمة االحتياجات
ي حالة عدم امتثالك ألول مرة لما يرد ف 

ف 
ي المئ 30إىل  Regelbedarfالمتكررة 

 ة. ف 
  ي نفس العام، يتم تقليص قيمة االحتياجات المتكررة

وعند تكرار األمر مرة أخرى ف 
ي المئة.  60بنسبة 

 ف 
  أما عند التكرار لثالث مرة، فسوف يتم شطب قيمة هذه اإلعانة بالكامل. وكذلك

 . اكات التأمير  الصحي  المبالغ المرتبطة باشي 
  ة العقوبات لمدة  شهور.  3وترسي في 

 

.  25وتكون العقوبات أشد لألشخاص الذين يقل سنهم عن  ي الحاىلي
عاًما بموجب اإلطار القانون 

ة هذه  ي العام، يتم شطب اإلعانة بالكامل. وترسي في 
ي المرة الثانية ف 

عند اإلخالل بالواجب ف 
ي حالة عدم حضورك ألحد المواعيد المنسقة )مثل االستشارة  3العقوبات أيًضا لمدة 

شهور. ف 
أن الوظيفة، أو فعالية تقدم معلومات، أو إحدى مواعيد الفحص( فسيتم خفض إعانة بش

ي 
ة هذه العقوبة أيًضا لمدة  10بنسبة  ALG IIالبطالة من النوع الثان  ي المئة. وترسي في 

 3ف 
 شهور. 
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ي  هام: 
، حكمت المحكمة الدستورية األلمانية 2019نوفمير  5ف 

(Bundesverfassungsgericht) ي بأن ا
للوائح القانونية بشأن العقوبات ليست دستورية ف 

عير  تعديلها حالًيا. وحن  االنتهاء من هذا التعديل، ترسي األحكام  . وعىل المرسر شكلها الحاىلي
 التالية: 
  ي االتفاقيات للمرة األوىل، يتم تقليص قيمة

ي حالة عدم امتثالك لما يرد ف 
ف 

ي المئة.  30إىل  Regelbedarfاالحتياجات المتكررة 
 ف 

  ي غضون عام، يجوز لمركز
ي االتفاقيات للمرة الثانية أو الثانية ف 

ي حالة عدم لما يرد ف 
ف 

ي كل حالة. وال  30التوظيفف أن يقّلص المبلغ القياسي المطلوب بمقدار 
بالمائة ف 

 ُيسمح بأي تقليص أكير من ذلك. 
 ي جميع العقوبات، يجوز لمركز التوظيف أن يمتنع عن ت

وقيعها إذا كان هذا وف 
 سيؤدي إىل تحملك لصعوبات قاسية. 

  ي خالفتها قبل نهاية الثالثة أشهر، يمكن لمكتب اماتك الن  ي حال تنفيذك اللي  
ف 

ي تاريخه. وال يجوز أن يدوم التقليص 
التوظيف أن يعود إىل منحك جميع اإلعانات ف 

 ألكير من شهر اعتباًرا من هذا التاريــــخ. 

 
ستورية األلمانية لم تبت الحكم ف العقوبات عن األشخاص األصغر من ورغم أن المحكمة الد

 عاًما، فإن هذه المبادئ ترسي أيًضا عليهم.  25
 

ي حالة توقيع عقوبة
 ؟ما الذي يمكن فعله ف 

هل هناك سبب جوهري لتضفك؟ هل تشعر أنه تم التعامل معك عىل نحو غير عادل؟ قم 
 بتقديم معارضة للعقوبة. 

ي هذه الحالة التقدم بطلب لخفض مدة العقوبة إىل  25هل عمرك دون 
 6عاًما؟ يمكنك ف 

 أسابيع. 
 

ليس من الممكن حن  اآلن الجزم بكيفية سير األمور بعد حكم المحكمة الدستورية األلمانية 
(BVerfG)  ي

 . 2019/ 11/ 5ف 
امات التعاون ) ( Mitwirkungspflichtenلقد قررت المحكمة الدستورية األلمانية أن الي  

ي مبدئها. ولكن أحكام العقوبات المنصوص 
وتنفيذها عن طريق تقليل اإلعانات مؤسسية ف 

ي البندين 
. وعقوبات 31و 31عليها ف  عير  ب غير متجانسة جزئًيا وتحتاج إىل المراجعة من المرسر

امات اإلخطار ) ( غير منصوص عليها. وإىل حير  تطبيق الئحة Meldepflichtenمخالفة الي  
يعية جد يدة، فإن المحكمة الدستورية األلمانية قد أصدرت الالئحة االنتقالية الُملزمة ترسر

( بموجب Mitwirkungsverstößenالتالية بشأن فرض العقوبات عىل مخالفات التعاون )
ي من  31من البند  1الفقرة 

ي كتابه الثان 
 : SGBقانون الشؤون االجتماعية ف 
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ي حالة فردية.  (أ
ال حاجة إىل تقليل اإلعانة إذا كان هذا سيؤدي إىل صعوبة قاسية ف 

ي وباألخص، يمكن التنازل عن التقليص إذا كان يتعارض مع 
  قانون الشؤون االجتماعية ف 

ي العمل(. 
ي )مثل تقليل الحاجة إىل المساعدة أو اإلدماج ف 

 كتابه الثان 
امات )المادة ال يجوز أن يتجاوز تقليص اإلعانة بسبب  (ب ي االلي  

 أ31المخالفات المتكررة ف 
( من  3و 2الفصل  1الفقرة  ي

ي كتابه الثان 
بالمائة من  30قانون الشؤون االجتماعية ف 

 االحتياج العادي ذي الصلة. 
ي االمتثال  (ج

يجوز إلغاء تقليص اإلعانات إذا أعلن المستحقون رغبتهم الدائمة والجادة ف 
ام اماتهم أو تنفيذ الي   وال يجوز أن يدوم التقليص أكير من شهر من هذا   التعاون.  اللي  

امات التعاون الخاصة بهؤالء  ي مسألة مخالفة الي  
التاريــــخ. لقد حكمت المحكمة رصاحة ف 

ي وضعتها المحكمة عىل مجموعة  25منذ ما يزيد عىل  عاًما. أما حد رسيان المبادئ الن 
 ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه. عاًما فما زال مجرد أمل،  25األشخاص األقل من 

جر التواصل مع مؤسسة  .  Sanktionsfreiإن كانت لديك أي أسئلة، فيرُ ي برلير 
 ف 

 

 التأمير  الصحي 
 إذا كنت خاضًعا للتأمير  اإللزامي من خالل أحد صناديق التأمير  الصحي قبل الحبس: 

  .سّجل بياناتك لدى صندوق التأمير  الذي كنت تحصل عىل التأمير  منه 
  ي التأمير  اإللزامي التابع لهذا الصندوق. سيتم

 إدراجك مرة أخرى ف 
ي صندوق  Jobcenterيحتاج مكتب العمل 

إىل أن تحصل عىل شهادة عضوية ف 
. يمكن تقديمها فيما بعد عىل أية حال.   التأمير 

 

إذا لم تكن خاضًعا للتأمير  اإللزامي من خالل أحد صناديق التأمير  الصحي قبل الحبس: السبب 
ي 

. ف   ذلك: لم تتخذ اإلجراءات للحصول عىل التأمير  الصحي
  ا ي هذه الحالة، ستظل منتمًيا لمجموعة األشخاص المؤمن عليهم تأميًنا حكوميًّ

ف 
ا.   إجباريًّ

  .  ستخضع للتأمير  اإلجباري من أحد صناديق التأمير  الصحي
 

 حبس: إذا كنت خاضًعا للتأمير  من خالل أحد مؤسسات التأمير  الصحي الخاصة قبل ال
   سّجل بياناتك لدى صندوق التأمير  الصحي الخاص الذي كنت تحصل عىل التأمير

 منه قبل الحبس. 
  .ي هذه الحالة، سيتم إدراجك فيما ُيعرف باسم التعريفة األساسية

 ف 
   يسدد مكتب العمل عندئذ نصف قيمة التعريفة األساسية إىل مؤسسة التأمير

 الصحي الخاصة. 
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 Sozialhilfeاإلعانة االجتماعية  . 3
 

إىل  Grundsicherungوالتأمير  األساسي  Sozialhilfeتصنف كل من اإلعانة االجتماعية  
ي كتابه 

ي يمنحها قانون الشؤون االجتماعية ف  (  Iاإلعانات الن  ي عرسر
)الثان 

(Sozialgesetzbuch XII) 
  ي إعانة  18عمرك

 التقاعد، ولكنك غير قادر عاًما عىل األقل، ولم تبلغ بعد سن تلف 
عىل الكسب بشكل مؤقت: ُيطلق مصطلح عدم القدرة عىل الكسب عىل الشخص 

ا لمدة  ي هذه الحالة، يحق لك  ساعات عىل األقل.  3الذي ال يستطيع العمل يوميًّ
ف 

 (. Sozialhilfe)الحصول عىل اإلعانة االجتماعية 
 تلف  للغاية، أو حن  ال ت هل بلغت سن التقاعد، ولكن ال تتلف  سوى معاش منخفض

عاًما عىل األقل وقدرتك أقل عىل الكسب؟ انخفاض  18أي معاشات؟ أو هل عمرك 
ي أنك ال تستطيع العمل  ي اليوم.  3القدرة عىل الكسب يعن 

ي  ساعات عىل األقل ف 
ف 

 (. Grundsicherungهذه الحالة، يحق لك الحصول عىل التأمير  األساسي )
 

ي العادة تتوىل الجهة 
ي تقدم تأمير  التقاعد )وف  ( اتخاذ Rentenversicherungsträgerالن 

ي بعض األحيان، تتخذ الخدمة الطبية لدى وكالة العمل 
القرار بشأن القدرة عىل الكسب. وف 

Agentur für Arbeit  .القرار 
 

 :  لدى مكتب العمل  لذا نوصيك بما يىلي
ا

تحدث  Jobcenter.احرص عىل تقديم الطلب أوًل
ي منها. سيقوم مكتب 

ي تعان  مع وكالة العمل حول قیودك الصحیة. ال يجب أن تذكر األمراض الن 
ي هذه الحالة بفحص حالتك الصحية من قبل الخدمة الطبية التابعة  Jobcenterالعمل 

ف 
 لوكالة العمل. 

 

ي الحصول عىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعي
 ةاألجانب الذين لهم الحق ف 

SGB XII 
  يرسي ما يىلي كقاعدة: األجانب الذين ال يحملون تضيــــح إقامة دائمة

(Niederlassungserlaubnis أو تضيــــح إقامة مؤقتة )(befristetes 

Aufenthaltserlaubnis)  ال يتلقون سوى اإلعانة من أجل المعيشة والمساعدة
امة دائمة أو تضيــــح والمرض والحمل واألمومة والرعاية. أما من يحملون تضيــــح إق

ي المجتمع )
ي إعانة االندماج ف 

( لذوي Eingliederungshilfeإقامة فيمكنهم تلف 
ي مواقف الحياة األخرى، 

ي التغلب عىل الصعوبات والمساعدة ف 
اإلعاقة والمساعدة ف 

ي التعقيم. 
ي التخطيط األرسي والمساعدة ف 

 والرعاية الصحية الوقائية، والمساعدة ف 
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 ي  ُيستبعد األشخا
ص المذكورون من اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

 : ي
ي كتابه الثان 

ي عرسر كما ف 
 كتابه الثان 

ي اللجوء . 1  المستحقون لإلعانات بموجب قانون إعانة طالنر

األشخاص الذين ليس لديهم حق اإلقامة أو حق إقامتهم قائمة فقط عىل  . 2
 غرض البحث عن العمل

ي اإلقامة حضًيا عىل المادة  . 3
من  10األشخاص الذي يستند حقهم ف 

 . 492/2011الالئحة األوروبية رقم 
  ي حرية

ي ألمانيا فقط بهدف البحث عن عمل  أو كان لديك الحق ف 
إذا كنت تقيم ف 

من الالئحة رقم  10( بموجب المادة  Freizügigkeitsrechtالتحرك )
حصول عىل اإلعانة المقدمة بموجب قانون )وبالتاىلي ُتستبعد من ال 492/2011

( ) ي
ي كتابه الثان 

(، فيحق لك الحصول عىل إعانات SGB IIالشؤون االجتماعية ف 
ي عرسر )

ي كتابه الثان 
(، إذا كنت قادًما SGB XIIبموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

، أو ونانمن إحدى الدول التالية: بلجيكا، أو الدنمارك، أو إستونيا، أو فرنسا، أو الي
بريطانيا العظىم، أو أيرلندا، أو أيسلندا، أو إيطاليا، أو لوكسمبورغ، أو مالطا، أو 
تغال، أو السويد، أو إسبانيا، أو تركيا. إذا أتيت من هذه  ويــــج، أو الير هولندا، أو الي 
البالد، فمن الصعب غالًبا الجرم بالمطالبة باإلعانات بموجب قانون الشؤون 

ي ك
. ولهذا السبب، عليك التواصل مع مركز استشارة االجتماعية ف  ي عرسر

تابه الثان 
مناسب أو طلب المساعدة القانونية. وينطبق األمر نفسه أيًضا إذا كنت تتمكن من 
ي تتلف   ا تحت الفئة الن  ا، وبالتاىلي تندرج فعليًّ العمل أكير من ثالث ساعات أسبوعيًّ

ي ك
ي )اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

 (. SGB IIتابه الثان 
  ي تتلف  إعانة البطالة من ي إحدى المجموعات المذكورة أعاله والن 

إذا كنت مدرًجا ف 
ي 

( فيحق لك ALG IIالمعروفة اختصاًرا بـ  Arbeitslosengeld IIالنوع الثان 
 إذا كنت غير قادر عىل الكسب.  Sozialhilfeالحصول عىل اإلعانة االجتماعية 

 ي  قد يتم استبعادك م
ي اإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

ن تلف 
ي عرسر 

( إذا ادعت إحدى المصالح أنك لم تأت إىل ألمانيا إال (SGB XIIكتابه الثان 
اض عىل هذه  لغرض الحصول عىل إعانات اجتماعية. لكن يمكنك تقديم اعي 

 الدعوى. 
 

 (Überbrückungsleistungen)إعانات تخّطي المرحلة 
ي عرسر  إذا 

ي كتابه الثان 
تم استبعادك من الحصول عىل خدمات قانون الشؤون االجتماعة ف 

ي ألحد األسباب سالفة الذكر، فيحق لك الحصول 
ي كتابه الثان 

وقانون الشؤون االجتماعية ف 
.  األمر هنا يدور حول تأمير  (Überbrückungsleistungenعىل إعانات تخطي المرحلة )

ن تغادر البالد. إال أنك لن تحصل إال عىل الحد األدن  من اإلعانات نفقاتك المعيشية إىل أ
ي مدة 

المخفضة، وعادة ما يكون ذلك لمدة شهر واحد فقط، وهذا يحدث مرة واحدة فقط ف 
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ي تزيد عىل إعانات  . ولكن، للتغلب عىل صعوبة محددة، يمكن تقديم الخدمات الن  سنتير 
 تخط المرحلة ولمدة أطول إن لزم األمر. 

 

 Sozialhilfeقيمة اإلعانة االجتماعية 
تتوافق قواعد التقدير المتكررة لتأمير  نفقات المعيشة اليومية إىل حد كبير مع قواعد التقدير 

ي 
ي كتابه الثان 

 . SGB-IIالمتكررة لقيمة اإلعانات المقدمة من قانون الشؤون االجتماعية ف 
 

 اإلعانات المقدمة لمرة واحدة
 اإلعانات اإلضافية المقدمة لمرة واحدة. يحق لك الحصول عىل 

 عىل سبيل المثال: 
  ي الحصول عىل إعانة

لية. يتم تنسيق حقك ف  ي ذلك األجهزة المي  
تأثيث الشقة بما ف 

ي 
ي كتابه الثان 

ي قانون الشؤون االجتماعية ف 
ىِلي عىل النحو الوارد ف 

 SGBالتجهير  األوَّ

II  ي الفصل
 .(2-5)اقرأ المزيد ف 

  : ي حالة الحمل وعند الوالدة. لذا نوصيك بما يىلي
ىِلي للمالبس، كذلك ف 

التجهير  األوَّ
م عند خروجك من الحبس ما يثبت أنك تحتاج إىل مالبس. يمكنك طلب ذلك  قدِّ

 (. Sozialamt)من مصلحة الشؤون االجتماعية 
 الحصول عىل األحذية الطبية وإصالحها . 
 ات العالجية  . ، وكذلك استئجار األجهزة العالجيةإصالح المعدات والتجهير 
 ي تستغرق أكير من يوم  . تكاليف الرحالت المدرسية أو السفريات الن 
 إعانات أخرى ألطفالك بهدف التعليم وااللتحاق بالمدارس . 

  اء المقتنيات، يمكن لمصلحة الشؤون االجتماعية أن  Sozialamtفيما يتعلق برسر
تقدم لك ُسلفة. ويجب أن تردها عىل أقساط شهرية. عوًضا عن المال، يمكن أن 

بتقديم إعانات عينية، من مستودع  Sozialamtتقوم مصلحة الشؤون االجتماعية 
 األثاث عىل سبيل المثال. 

اء. لن يتم رد التكاليف إذا تم  هام:  احرص عىل أن تتقدم بطلب للحصول عىل اإلعانة قبل الرسر
اء. تقد  يم الطلب بعد الرسر

 

 اإلعانات األخرى
أو التأمير  األساسي  Sozialhilfeإىل جانب المعدالت القياسية الخاصة باإلعانة االجتماعية 

Grundsicherung يمكنك تقديم طلب للحصول عىل إعانات إضافية. لكن يجب أن ،
 : وط الخاصة بكل إعانة. وهذه اإلعانات هي ي الرسر

 تستوف 
ي 

اكات ف   التأمير  الصحي وتأمير  الرعاية التمريضية. االشي 
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   ي أال يكون : كلمة معقول تعن 
ا

المسكن والتدفئة )يجب أن يكون المسكن معقوًل
ي الفصل 

ا للغاية( )اقرأ المزيد ف  ً  (.  2-5كبير
  :اإلمدادات لتغطية المزيد من االحتياجات 

o  .لألفراد بعد بلوغ سن التقاعد 
o  عىل الكسب قبل بلوغهم سن لألشخاص الذين تنخفض قدرتهم تماًما

التقاعد، والذين يمكنهم إثبات ذلك بتقديم شهادة الَعْجز الشديد 
ة بالعالمة   ».G«الممير 

o  .للنساء الحوامل والمعيالت الوحيدات 
o  .لذوي اإلعاقة الذين يتلقون إعانات محددة لإلدماج 
o  .إذا كانت نفقات العالج باهظة التكاليف 
o اء. لتسخير  الماء باستخدام الكهرب 
o  اكات إعانة الشيخوخة وحصص من تأمير  استحقاقات الوفاة ل اشي  تحمُّ

(Sterbegeldversicherung .) 
 

ي هذه الحالة، يمكن أن ُيسدد عنك ديون اإليجار لكن وفًقا 
هل أنت مهدد بفقدان الشقة؟ ف 

ية ( أو اإلعانة االجتماعHartz IVلنوع الدعم الذي تحصل عليه، إعانة العاطلير  عن العمل )
Sozialhilfe) وذلك من قبل مكتب العمل أو مصلحة الشؤون االجتماعية ).Sozialamt   كما

ي هذه الحالة، يجب رد هذا المال. 
 قد يتم تقديم هذه اإلعانة المالية كُسلفة. ف 

 

ي ظل ظروف حياتية خاصة )
 (Hilfe in besonderen Lebenslagenالمساعدات ف 

يمكنك الحصول عىل مساعدات إضافية عند تعرضك ألوضاع شخصية طارئة، وذلك من ِقبل 
. تتوفر هذه المساعدات بموجب قانون الشؤون Sozialamtمصلحة الشؤون االجتماعية 

ي كتابة الثامن 
 عىل سبيل المثال:  Sozialgesetzbuch XII.االجتماعية ف 

 ي إحدى المجموعات السكنية ال
 عالجية. نفقة اإلقامة ف 

  .ي البحث عن شقة وعمل
 مساعدة المراكز االستشارية ف 

 

ام بتنفيذ األعمال  االليى 
برغم عدم مقدرتك عىل الكسب،  فإن القانون ينص عىل أنه يجوز مطالبتك بتنفيذ أعمال 

ي  3، الفقرة 11محددة لتحقيق الدخل )البند 
ي كتابه الثان 

من قانون الشؤون االجتماعية ف 
(. ولكن، يجب  )الفقرة  عرسر

ا
 (. 4أن يكون العمل معقوًل

 
وتتقيد مدى معقولية مثل هذه األعمال تقيًدا شديًدا، عىل سبيل المثال من خالل مرض أو 

إعاقة أو تربية أطفال. 
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ي الحصول عىل اإلعانات الممنوحة بموجب 4
. األجانب الذين لديهم الحق ف 

ي اللجوء )  ,Asylbewerberleistungsgesetzقانون إعانة طالتر
AsylbLG) 

 

ي المادة 
ي اللجوء  1إذا كنت منتمًيا لدائرة األفراد المدرجير  ف   1§ من قانون إعانة طالنر

AsylbLG  فال يحق لك الحصول عىل اإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية
ي 

ي كتابه الثان 
ي عرسر  SGB IIف 

ي كتابه الثان 
، ولكنكستحصل عىل إعانات بموجب SGB XIIأو ف 
ي اللجوء   )األمر الذي به بعض العيوب(.  AsylbLGقانون إعانة طالنر

 

ي اللجوء   هم:  AsylbLGَمن يحق لهم الحصول عىل إعانات بموجب قانون إعانة طالنر
  .طالبو اللجوء 
  يطة أن يكون قد تم إصدار رخصة األشخاص الذين يمتلكون رخصة إقامة، رسر

 24ا للفقرات التالية )المدونة عىل رخصة اإلقامة الخاص بك(: المادة اإلقامة وفقً 
ي اللجوء  1فصل  4الفقرة 25والمادة   AufenthG.من قانون إعانة طالنر
o  ي حالة وجود رخصة إقامة بموجب المادة

من قانون  1الفقرة  23أما ف 
ي اللجو AufenthGاإلقامة  ي قانون إعانة طالنر

 ء، فال ينطبق عليك ما يرد ف 
خيص يحمل اإلضافة التالية:   wegen des Krieges imإال إذا كان الي 

Heimatland  ." ي الموطن األصىلي
 "بسبب حرب قائمة ف 

o  من قانون اإلقامة  5الفقرة  25إذا كنت تمتلك رخصة إقامة تقرها المادة
 §25 Abs. 5 AufenthG فلن تكون مستبعًدا من الحصول عىل اإلعانة ،

ي حالة عدم مرور 
ي اللجوء إال ف  شهًرا من  18بموجب قانون إعانة طالنر

حيل. ويتعلق األمر هنا بالتعليق  الحكم األول بالتعليق المؤقت للي 
حيل  الذي قد حصلت عليه قبل إصدار رخصة  Duldungالمؤقت للي 

 اإلقامة هذه. 
o  ي حالة حصولك

عىل رخصة إقامة ضمن أي فئة أخرى، فستحصل أما ف 
ي 

ي كتابه الثان 
 SGB IIعىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

ي عرسر 
ي كاتبه الثان 

وط ذات الصلة وعدم  SGB XIIأو ف  ي حالة توفر الرسر
ف 

 استبعاد المطالبة لألسباب سالفة الذكر. 
 حيل  ؛ Duldungصاحب التعليق المؤقت للي 
  الملزمون بمغادرة البالد، ومنهم: األشخاص 
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o  ،ة، تضيــــح إقامة األشخاص ال )لم يعودوا( يملكون تضيــــح اإلقامة الالزم )تأشير
 Aufenthaltsgestattungتضيــــح إقامة الدائمة( أو تضيــــح إقامة مؤقتة 

 وبالتاىلي يجب أن يغادروا البالد، لكن لم يتم إبعادهم بعد؛
o الخاص بهم، لكن لم يتم ترحيلهم أو  األشخاص الذين تم رفض طلب اللجوء

 إبعادهم بعد. 
o  . حيىلي ي الحبس الي 

 األشخاص المحبوسون ف 
o  ي جمهورية ألمانيا االتحادية دون

األشخاص غير المسموح لهم باإلقامة ف 
حيل  الحصول عىل شهادة التعليق المؤقت للي 

(Duldungsbescheinigungn .) 

o ي حرية وتحديد ما إذا كان المواطنون األوروبيون ا
لذين ثبت فقدانهم للحق ف 

ين بمغادرة البالد أم ال فهي مسألة  (Freizügigkeitsrecht)التحرك  مجير
ي حرية التحرك، 

ة للجدل الشديد. فإذا كنت مواطًنا أوروبًيا فقد حقه ف  مثير
 . ي القانون االجتماعي

 فعليك التواصل مع مركز استشارة أو محامي متخصص ف 
  ون التابعون لألشخاص الوارد ذكرهم أعاله. األزواج واألطفال القارص 
 ( األشخاص الذين قدموا طلًبا تالًيا لطلب اللجوءAsylfolgeantrag أو طلًبا ثانًيا )

(Zweitantrag .) 
 

ي اللجوء   AsylbLGقد يتم تقييد أو خفض اإلعانات المقدمة بموجب قانون إعانة طالتر
 لهؤالء األشخاص: 

ي حالة األشخاص الملزمير  
حيل، ف  حيل أو إمكانية للي  بمغادرة البالد، والذين تقرر لهم موعد للي 

ي  ي اليوم المقرر، وتنتهي السلطة إىل أن الخطأ يقع عىل الشخص المعن 
لكن لم يتم ترحيلهم ف 

ي هذا اليوم. سيحصل هؤالء األشخاص فقط عىل إعانات لتأمير  نفقات 
حيل ف  ي عدم الي 

ف 
ئة، إىل جانب العناية الجسدية والصحية. وتستمر تغطية المواد الغذائية والمسكن والتدف

ي حاالت استثنائية، تدفع السلطات 
تكاليف الخدمات الطبية لعالج المرض واأللم الحاد. وف 

ي الحاالت الفردية. ويرسي األمر نفسه عىل األشخاص الملزمير  
أيًضا مقابل خدمات أخرى ف 

حيل بمغادرة البالد واألشخاص الذين لديهم شهادة  تعليق مؤقت للي 
(Duldungsbescheinigung ) وكذلك أطفالهم القارصيون وأزواجهم، والذين توجه لهم

ي حال رأت السلطات عدم إمكانية 
السلطة االتهام بارتكاب تهمة نتج عنها عدم إجراء اإلبعاد؛ ف 

حيل "لمن يحملون  حيل ألسباب ليسوا مسؤولير  عنها، فسيتم منح تعليق مؤقت للي  وية هالي 
. وكقاعدة عامة، تشكل AufenthGب  من قانون اإلقامة 60غير معروفة" بموجب المادة 

حيل  وط التعليق المؤقت للي  وط المسبقة للتقيية، أي تقليص اإلعانات  Duldungرسر الرسر
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ي اللجوء بموجب قانون  ط األدن  سالف الذكر. وبشكل عام، لن يتم  AsylbLGطالنر وفًقا للرسر
ي موعد المغادرة التاىلي أو لتشجيعهم عىل منحهم إال ما يك

ي للغيش حن  يستطيعوا المغادرة ف 
ف 

ي أرسع وقت اعتباًرا 
توفير ظروف المغادرة بأنفسهم عىل وجه الرسعة. وهذا التقييد يرسي ف 

حيل بموجب المادة  وط المسبقة للتعليق المؤقت للي  ي حالة 60من توفر الرسر
ب، وليس ف 

 منحه فقط. 
 ي حالة األشخاص

حيل واألشخاص الملزمير  بمغادرة  ف  الذي لديهم تعليق مؤقت للي 
البالد وكذلك أزواجهم وأطفالهم القارصين الذين تلقوا االتهام بأنهم قد أتوا إىل ألمانيا 

ي اللجوء  ، فإنهم يتلقون AsylbLGفقط للحصول عىل اإلعانات بموجب قانون طالنر
ي  ي حالة طالنر

  اللجوء ومقدمي الطلب التاىلي لطلباإلعانات المحدودة سالفة الذكر. ف 
 اللجوء، والذين: 

  لم يقدموا جواز سفرهم أو بديال لجواز السفر إىل المكتب االتحادي للهجرة
 ، أو لم يسلموه أو  Bundesamt für Migration und Flüchtlingeوالالجئير 

كوه، أو  لم يي 
 ي بحوزتهم إىل المكتب ا رة التحادي للهجلم يقدموا مستنداتهم أو وثائقهم الن 

 ، أو لم يسلموه أو  Bundesamt für Migration und Flüchtlingeوالالجئير 
كوه، أو  لم يي 

  ي المسؤول التابع للمكتب ي الموعد الذي نسقه لهم الملحق الخارجر
وا ف  لم يحض 

 Bundesamtes für Migration undاالتحادي للهجرة والالجئير  

Flüchtlinge لجوء. من أجل التقدم بطلب ال 
  ي أثناء إجراءات اللجوء عن تقديم بيانات حول هويتهم أو جنسيتهم

 zu.أو امتنعوا ف 

machen 
  ي هذه الحاالت، يحصل هؤالء األشخاص فقط عىل إعانات لتأمير  نفقات المواد

ف 
الغذائية والمسكن والتدفئة، إىل جانب العناية الجسدية والصحية الشخصية، 

 لعالج األمراض واآلالم الحادة.  وكذلك تكاليف الخدمات الصحية
  ي اللجوء وهم  AsylbLGاألشخاص الذين يحصلون عىل إعانات بموجب قانون طالنر

ي ويرفضون  ي سن المدرسة، وال يمارسون أي نشاط مهن 
قادرون عىل العمل، وليسوا ف 

ورة  فرصة العمل  المقدمة لهم من الهيئات الرسمية. وقد تم إبالغهم مقدًما بض 
  . صة العملقبولهم لفر 

  ي اللجوء األشخاص الذين يحصلون عىل إعانات بموجب قانون إعانة طالنر
AsylbLG  ي سن المدرسة، ورفضوا إجراء  18والذين يزيد عمرهم عن

عاًما، وليسوا ف 
إدماج الالجئير   الذي أسند إليهم من قبل الهيئة الرسمية، أو تجاهلوه. ال يرسي هذا 
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ي اللجوء  القادمير  من بلد آمنة، واألشخاص الذين لديهم تعليق  القيد عىل طالنر
حيل  ، وكذلك األشخاص الصادر بحقهم أمر نافذ بمغادرة Duldungمؤقت للي 

حيل.   البالد دون وجود لشهادة تعليق مؤقت للي 
  ي اللجوء األشخاص الذين يحصلون عىل إعانات بموجب قانون إعانة طالنر

AsylbLG ي سن  18قادرون عىل الكسب، ويزيد عمرهم عىل  وهم
عاًما، وليسوا ف 

ي ألزمتهم بها الهيئات  ي إحدى دورات االندماج الن 
كوا ف  ، ولم يشي  التعليم اإللزامي

 . ي
 الرسمية، أو لم يشاركوا بها كما ينبغ 

  ي لهم الوجود فيها. سوف يحصلون
ي ينبغ  األشخاص المقيمون خارج المنطقة الن 

 فقط للعودة إىل المكان الذين يجب أن يقيموا فيه.   عىل إعانة سفر 
 

وط لمدة  ينطبق ما يىلي عىل جميع قيود اإلعانة:  يحق للمصلحة الحكومية تطبيق هذه الرسر
 ستة أشهر فقط، ما لم يواصل األشخاص المعنيون انتهاك ما عليهم من واجبات. 

ال يحق تقرير القيود المذكورة إال إذا كان األشخاص المعنيون يتعير  عليهم تحمل  هام: 
ي حالة عدم وجود أي سبب جوهري 

مسؤولية انتهاكهم للواجبات المذكورة، بمعن  آخر، ف 
 وراء تضفهم. 

، وتعتير مخالفة للقانون لدى العديد من  إن القيود المفروضة عىل اإلعانات محل خالف كبير
ي اللجوء المحاكم ي حالة تقليص إعاناتك المقدمة بموجب قانون إعانة طالنر

بناء  AsylbLG. ف 
عىل إحدى هذه األسباب الجوهرية، يجب أن تتوجه فوًرا إىل أحد المراكز االستشارية وتقديم 
اض عىل التقليص. وإذا استدعت الحاجة، يجوز رفع دعوى وتقديم طلب عاجل لدى  اعي 

 ختصة ضد تقليص اإلعانة. المحكمة االجتماعية الم
حيل  عالوة عىل ذلك، عليك أن تتلف  المشورة سلًفا إذا أردت الحصول عىل تعليق مؤقت للي 

Duldung  ب من قانون اإلقامة 60بموجب المادةAufenthG ألن تقليص اإلعانة ال مفر ،
 منه حينها. 

األشخاص الملزمون بمغادرة البالد وقد حصلوا بالفعل عىل حالة الالئجير  من دولة أخرى  هام: 
ي أو لم يتلقوا الحماية الفرعية ال يحق لهم الحصول عىل اإلعانات  ي االتحاد األورونر

عضو ف 
ي اللجوء المنتظمة بموجب قانون  . ولن يتلقوا سوى إعانة تخطي المرحلة AsylbLGإعانة طالنر

Überbrückungsleistungen  تشمل . ي غضون سنتير 
لمدة أسبوعير  ومرة واحدة فقط ف 

إعانة تخطي المرحلة فقط إعانات الطعام والسكن والتدفئة والنظافة الشخصية والرعاية 
الصحية وتكاليف الخدمات الطبية لعالج األمراض واآلالم الحادة. وينطبق هذا أيًضا عىل حالة 

يجب منح اإلعانات األخرى أو إعانة تخطي المرحلة عىل  التغلب عىل صعوبة محددة. كما 
المدى الطويل. 
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 التعليم والدراسة. 5
 

ا( بعد اإلفراج عنك من الحبس، يمكنك التقدم بطلب للحصول  حن  إن كنت ستبدأ تدريًبا )أوليًّ
ي أو تعليم مد سي ر عىل إعانات اجتماعية. ويجب هنا التفريق إذا كان األمر متعلًقا بتعليم مهن 

 .  أو دراسي
 

ي   التدريب المهت 
ف بها،  ي المعي 

ي إحدى مهن التدريب الوظيف 
ا أو خارجًيا ف  ا مؤسسيًّ إذا كنت تتلف  تدريًبا مهنيًّ

ي ) ي رسوم التدريب المهن 
( لتغطية نفقاتك المعيشية، فإنه Ausbildungsentgeltوال تكف 

ي ) ي تقديم طلب الحصول عىل إعانة التدريب المهن 
 Berufsausbildungsbeihilfe)ُينظر ف 

ي كتابه الثالث  56( بموجب المادة (BABالمعروفة اختصاًرا بـ 
من قانون الشؤون االجتماعية ف 

 §56 SGB III . 
 

 التعليم المدرسي والدراسة
( 10إذا كنت ستلتحق بإحدى المدارس، بعد اإلفراج عنك من السجن، )بداية من الصف 

(، وترغ ي ي أحد المعاهد العليا، فمن )مدارس التعليم المهن 
ي أو دراسة ف  ي إتمام تدريب مهن 

ب ف 
( والذي BAföGالمحتمل أن تحصل عىل إعانات بموجب القانون االتحادي لدعم التعليم )

 . (Berufsausbildungsgesetz BAföG)ُيطلق عليه 
 

إذا حصلت عىل إعانة إلتمام التدريب المدرسي بموجب القانون االتحادي لدعم التعليم  : هام
BAföG  ،خالل دراستك، فستحصل فقط عىل نصف المبلغ كمساعدة مالية. أما النصف اآلخر

 فيجب رده بعد إتمام الدراسة. 
 

كقاعدة عامة، األشخاص الذين يتلقون تدريًبا مستحًقا لإلعانة بموجب قانون دعم هام: 
ي  BAföGالتعليم  مستبعدون من اإلعانات بموجب قانون الشؤون  BAB أو التدريب المهن 

، ولكن هنا ي عرسر
ي والثان 

ي كتابه الثان 
 ك استثناءات. االجتماعية ف 

 
ي الحصول عىل إإلعانا

 . BAföGالممنوحة بموجب قانون ت األجانب الذين لهم الحق ف 

ي الحاالت التالية:  BAföGيحق لك الحصول عىل اإلعانات الممنوحة بموجب قانون 
 ف 

  ي اإلقامة الدائمة
ي ولك الحق ف  إذا كنت مواطًنا تابًعا لالتحاد األورونر

(Daueraufenthaltsrechtبموجب المادة )  §4a Freizügigkeitsgesetz  من
؛ ي  قانون حرية التنقل/االتحاد األورونر
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  ي االتحاد  21إذا كنت زوًجا أو ابًنا )حن  إذا كان عمرك يزيد عن عاًما( ألحد مواطن 
ي أو باحثا عن   أو خاضعا للتعليم المهن 

ا
ي ألمانيا بصفته عامًل

، الذي يقيم ف  ي األورونر
ما أو مستقِبل خدمات، وكنت تقيم مع هذا  العمل أو صاحب عمل مستقل أو مقدِّ

الشخص. إذا كان األمر يتعلق بأحد أفراد أرستك الذي ال يستطيع الكسب، يجب أن 
 يكون لديك تأمير  صحي كاف ووسائل أخرى للعيش؛

  ،ة حبسك ي وظيفة أثناء في 
، وتم تعيينك ف  ي ي االتحاد األورونر إذا كنت أحد مواطن 

؛ ي ي لها عالقة بالمحتوى التدرينر  والن 
 ويــــج أو ليختنشتاين أو سويرسا وينطبق عليك أحد إذا كنت آتًيا من أ يسلندا أو الي 

وط الوارد ذكرها أعاله؛  الرسر
 ( إذا كنت تمتلك تضيًحا باإلقامة الدائمةNiederlassungserlaubnis؛) 
  ي ي االتحاد األورونر

-Daueraufenthaltإذا كنت تمتلك تضيًحا باإلقامة الدائمة ف 

EU  9وفًقا للمادةa  9§ من قانون اإلقامةa AufenthG؛ 
  ولكن ، ي الخارج كالجر 

اف بك ف  إذا كان مقر إقامتك المعتاد داخل ألمانيا، وتم االعي 
ة مؤقتة فقط؛  ال يحق اإلقامة داخل الجمهورية االتحادية لفي 

o  إذا كنت تمتلك رخصة إقامةAufenthaltserlaubnis  صادرة بموجب
 Aufenthaltstitelدونة عىل تضيــــح اإلقامة إحدى اللوائح التالية )تجدها م

ي الخاص بك(: 
ون   اإللكي 

o  من قانون اإلقامة  22المادة AufenthG 

o  من قانون اإلقامة  4أو  2و 1، الفقرة 23المادةAufenthG 

o  أ من قانون اإلقامة 23المادةAufenthG 

o  من قانون اإلقامة  2أو  1الفقرة  25المادةAufenthG 

o  نون اإلقامة أ من قا25المادةAufenthG 

o  ب من قانون اإلقامة 25المادةAufenthG 

o  من قانون اإلقامة  28المادةAufenthG 

o  من قانون اإلقامة  37المادةAufenthG 

o  2رقم  1الفقرة  38المادة 

o  أ من قانون اإلقامة 104المادةNummer 

o  من قانون اإلقامة  30المادةNummer 
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  ي أو إقرار أمر قانون أو الحكم بتعليق مؤقت
ي ألمانيا بأمر قانون 

إذا كنت مقيًما ف 
حيل منذ ما ال يقل عن  شهًرا دون انقطاع وتمتلك رخصة إقامة  15للي 

Aufenthaltserlaubnis  :صادرة بموجب اللوائح التالية 
o  §25 Para.3, Para.4 Sent. 2  أوPara.5 AufenthG 
o § 31 AufenthG 
o § 30  34حن   32§§ أو AufenthG  وذلك بصفتك زوجا أو ابنا ألحد األجانب

 (Aufenthaltserlaubnisالذين يمتلكون رخصة إقامة )
  إذا كنت زوًجا أو ابًنا ألحد األجانب الذين يمتلكون تضيحا باإلقامة الدائمة

Niederlassungserlaubnis  وكذلك رخصة إقامةAufenthaltserlaubnis 
 ؛AufenthGمن قانون اإلقامة  34إىل المادة  §32أو  §30ادة بموجب الم

  حيل ي ألمانيا،  Duldungإذا كان لديك تعليق مؤقت للي 
ومقر إقامتك الدائمة ف 

ي الجمهورية االتحادية منذ ما ال يقل عن 
شهًرا دون انقطاع بأمر  15وكنت مقيما ف 

، أو الحكم عليك بالتعليق ا ي
ي أو إقرار أمر قانون 

حيل؛ غير أنك ال قانون   لمؤقت للي 
ي  ي السنوات الست األوىل ؛ BABتحصل عىل إعانة التدريب المهن 

 ف 
 ي ألمانيا لمدة خمس سنوات؛

ي ف 
 إذا كنت قد عملت بشكل قانون 

 

إذا كنت  BAföGيحق لك أيًضا الحصول عىل إعانات بموجب القانون االتحادي لدعم التعليم 
، وكنت تقوم بنشاط إىل جانب الدراسة كموظف أو صاحب  ي ي منطقة االتحاد األورونر

مواطًنا ف 
 عمل مستقل. 

 
ال يستحقون عموًما  Aufenthaltsgestattungطالبو اللجوءالذين لديهم إذن إقامة مؤقت 

تعليق . وهذا ينطبق عىل األشخاص الذين لديهم BAföGاإلعانات المقدمة بموجب قانون 
حيل  ي أول  Duldungمؤقت للي 

شهًرا )انظر أعاله(. وإذا كنت تستحق اإلعانات لكونك  15ف 
استثناء، فتنطبق المعلومات التالية عليك. وإذا لزم األمر، يمكنك التقدم للحصول عىل إعانات 

ي اللجوء. بموجب قانون  (aufstockende)مضافة   إعانة طالنر
 

ي يمكن التقدم بط ي أثناء التعليم المدرسي أو الدراسة، إذا لم اإلعانات الن 
لب للحصول عليها ف 

 : BAföGإلعانات المقدمة بموجب قانون تكن مستحًقا )حن  اآلن( ل
أو تعليق مؤقت  Aufenthaltsgestattungيمكن لألشخاص الذين لديهم إذن إقامة مؤقت 

حيل  :  Duldungللي   أن يفعلوا ما يىلي
  قانون من قانون  3انات المضافة بموجب المادة التقدم بطلب للحصول عىل اإلع

ي اللجوء  ي أول  AsylbLGإعانة طالنر
ي ألمانيا؛ 18ف 

 شهًرا من إقامتهم ف 
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 التقدم بطلب للحصول عىل اإلعانات القياسية (Analogleistungen بموجب )
ي اللجوء اعتباًرا من الشهر التاسع عرسر من إقامتهم؛  2المادة  من قانون إعانة طالنر

ن األشخاص الذين لديهم إذن إقامة مؤقت، فالقرار يرجع إىل السلطة المعنية ولك
ي شكل قرض؛ وهناك أيًضا بعض القيود 

ي منحهم اإلعانات كاملة أو جزًءا منها ف 
ف 

حيل المفروضة عىل من لديهم   . Duldungتعليق مؤقت للي 

ي اإلعانات بموجب قانون 
ة الشؤون االجتماعياألشخاص الذين لديهم الحق من حيث المبدأ ف 

ي  
ي يمكنهم الحصول عىل اإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

ي كتابه الثان 
ف 

ي الحاالت التالية: 
ي رغم استبعاد المتدربير  ف 

 كتابه الثان 

 ( إذا كانوا غير مستحقير  إلعانات دعم التعليم المخصصة للطالبSchüler-

BAföG .ألنهم يعيشون مع آبائهم ) 
 إذا قدموا طلًبا للحصول عىل إعانات دعم التعليم ولكن لم يصدر قرار بشأنهم بعد؛ 

  مدرسية مسائية )المدارس الثانوية المسائية 
ا

ون فصوًل إذا كانوا يحض 
Abendhauptschule  أوAbendrealschule  أوAbendgymnasium  أو ،)

ي إعانة دعم  30كانوا أكير من 
 التعليم؛عاًما وعليه فال يحق لهم تلف 

  ال يتلقون اإلعانات بموجب قانون دعم التعليمBAföG  ألنهم تخطوا السن
(، ولكن  35عاًما لدرجة البكالوريوس، و 30القانونية ) عاًما لدرجة الماجستير

ي سوق العمل، دون تقديم اإلعانات المعيشية 
وري من أجل االندماج ف  تدريبهم رص 

ي كتاب
، وهناك خطر انقطاع التدريب؛ بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف  ي

ه الثان 
ي هذه الحالة يجب تقديم اإلعانات. 

 ف 
ي كتابه 

األشخاص المستحقيق من حيث المبدأ لإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 
، يمكن التقدم بطلب للحصول عىل اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية  ي عرسر

الثان 
ي عرسر رغم است

ي كتابه الثان 
ي الحاالت التالية: ف 

 بعاد المتدربير  حن  ف 

 ( إذا كانوا غير مستحقير  إلعانات دعم التعليم المخصصة للطالبSchüler-

BAföG .ألنهم يعيشون مع آبائهم ) 

  مدرسية مسائية )المدارس الثانوية المسائية 
ا

ون فصوًل إذا كانوا يحض 
Abendhauptschule  أوAbendrealschule  أوAbendgymnasium  أو ،)

ي إعانة دعم التعليم؛ 30كانوا أكير من 
عاًما وعليه فال يحق لهم تلف 
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ي األجانب الذين يستحقون الحصول عىل إعانة ال  (BAB)تدريب المهت 
Berufsausbildungsbeihilfe 

 
، أو طلبات التقدم للحصول عىل الموافقة 2019/ 12/ 31للتدريب المؤسسي الذي يىلي التاريــــخ 

ي  المقدمة بعد هذا التاريــــخ، يحق لك الحصول عىل إعانة  (BAB)عىل إعانة التدريب المهن 
ي الحاالت التالية: 

ي ف   التدريب المهن 
 ،ل والديك أو أحد والديك  إذا كنت مقيًما خارج مي  

  ي الوقت ال يمكنك
ل والديك أو أحد والديك ف  الوصول إىل موقع التدريب من مي  

 .)  المناسب )قرابة الساعتير 

 

ي الحاالت التالية: 
ي الوقت المناسب ف 

ط تعذر الوصول إىل موقع التدريب ف   ويسقط رسر
  ي سن

.  18إذا كنت ف   عاًما أو أكير

  .اكة مدنية ي رسر
وًجا أو كنت ف   إذا كنت مي  

  .إذا كنت تعيش مع طفل 

  ل والديك أو أحدهما ألسباب اجتماعية إذا لم يكن هناك سبب لالبتعاد عن مي  
ي 

ة )ال سيما إذا كنت غير معرض لخطر اإليذاء الجسدي أو العقىلي أو النفسي ف  خطير
ل الوالدين(  مي  

 
ي  ي كل الحاالت تقريًبا، تتطلب الموافقة عىل إعانة التدريب المهن 

ي أنه ف  باختصار، هذا يعن 
ي هذا الشأن لحضور الد

ورات التدريبية المؤسسية أال تعيش مع والديك. واالستثناء الوحيد ف 
(.  3الفقرة  116هو األشخاص ذوو اإلعاقة )المادة  ي

ي كتابه الثان 
من قانون الشؤون االجتماعية ف 

ي مكان منفصل عن والديهم ألحد األسباب 
ير عيشهم ف  ي حالة األشخاص القارصين، يجب تير

وف 
. وعىل كل حال، ترسي األحكام بالتساوي عىل األشخاص الذين ال يمكن تغطية سالفة الذكر 

. وعليه، فإذا كانت وسائل 
ا

تكاليف معيشتهم كاملة بطرق أخرى، أي من راتب التدريب مثًل
ها من النفقات، كمالبس العمل أو رعاية الطفل كافية، فال يحق  العيش وتكاليف السفر وغير

. لك الحصول عىل إعانة التد ي  ريب المهن 
 

حيل: فإذا كان لديك  وط التكميلية عىل األشخاص الذين لديهم تعليق مؤقت للي  ترسي الرسر
وط سالفة الذكر، فلن تحق لك المطالبة إال إذا  حيل، حن  مع استيفاء الرسر تعليق مؤقت للي 

ي ألمانيا لما ال يقل عن 
ي ببقائك ف 

 أشهر دون انقطاع.  15ُسمح لك أو صدر أمر قانون 
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 فُيستبعدون تماًما:  Aufenthaltsgestattungإذن إقامة مؤقت ما األشخاص الذين لديهم أ
 

ي بعد  ، أو لم 2019/ 12/ 31إذا كان لديك إذا إقامة مؤقتة ولم تبدأ دراستك أو تدريبك المهن 
ي ذلك الوقت، فلن يحق لك الحصول 

ي ف  تقدم طلًبا بعد للموافقة عىل إعانة التدريب المهن 
ي تحت أي ظرف من الظروف. عىل إعانات   التدريب المهن 

 
ي اللجوء  ومع ذلك، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اإلعانات المضافة بموجب قانون طالنر

AsylbLG  ي أول
ي جمهورية ألمانيا االتحادية. وهذا ينطبق عىل  18ف 

شهًرا من إقامتك ف 
حيل ولم ُيسمح لهم أو األشخاص الذين لديهم  ي تعليق مؤقت للي 

ي  يصدر أمر بإقامتهم ف 
أراض 

 شهًرا دون انقطاع )انظر أعاله(.  15ألمانيا االتحادية لمدة 
، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اإلعانات القياسية  وبدًءا من الشهر التاسع عرسر

(Analogieleistungen بموجب المادة )ي اللجوء )من قانون  2  (. AsylbLGإعانة طالنر
 

ي جميع الحاالت، يحق
ط أن يكون التعليم صالًحا  وف  لك الحصول عىل هذه الإلعانات برسر

وط سالفة الذكر، ولكن رغم ذلك فقد  للدعم "بناء عىل صفاته". وهذا يتحقق عند توفر الرسر
ي تم رفض   Aufenthaltsgestattungألن لديك إذن إقامة مؤقت  BABإعانة التدريب المهن 

حيل   شهًرا(.  15ط مدة اإلقامة المطلوب )وهو دون تحقق رسر  Duldungأو تعليق مؤقت للي 
 

وتتلف  بالفعل إعانات التدريب  Aufenthaltsgestattungإذا كان لديك إذن إقامة مؤقت 
ي  ة  2019/ 12/ 31، فسيظل استحقاقك صالًحا حن  بعد تاريــــخ BABالمهن  حن  نهاية في 

 التدريب. 
 

وط الحصول عىل  هام:  ت رسر ي لقد تغير بموجب قانون تشجيع  BABإعانات التدريب المهن 
ي أغسطس Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetzالعمالة األجنبية )

( ف 
. فإذا لم تتلق أًيا من اإلعانات سالفة الذكر بعد، فإننا ننصحك بالتحقق/أو التقدم 2019

بطلب من جديد. 
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 العودة إىل الحياة المهنية. 6
 

الحياة المهنية )خالل عودتك إىل  beruflichen Wiedereinstieg ي لوكالة العمل
(، ينبغ 

Agentur für Arbeit أن تقدم لك الدعم. وإذا كنت ال تحصل عىل إعانة بطالة من الوكالة  
Agentur فإن مكتب العمل   Jobcenter يكون هو الجهة المختصة. ويتم تقرير مسارك  

ي 
ي العودة إىل الحياة المهنية ف 

اتفاقية اإلدماج الخاص ف  Eingliederungsvereinbarung. 
Eingliederungsvereinbarungوال تختلف اتفاقية اإلدماج  لدى وكالة العمل بموجب  
ي 

ي كتابه الثان 
Agentur für Arbeit (SGB III)قانون الشؤون االجتماعية ف  عن تلك الواردة  

ي 
ي كتابه الثان 

ي قانون الشؤون االجتماعية ف 
SGB IIف  حيث المبدأ. )اقرأ المزيد من التفاصيل من  

ي الفصل 
: قم بتوضيح اإلجراءات الفردية مع وكالة العمل. وتحدث 5ف  (، إننا نوصيك بما يىلي

ي هذا الصدد عن تصوراتك وطموحاتك. يمكنك العثور عىل المزيد من التفاصيل حول العودة 
ف 

ي الخاص بوكا
ون  لة العمل إىل الحياة المهنية من خالل الموقع اإللكي  Agentur für Arbeit 

(https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/beruf-

wechseln) . 
 
 ومات. خيارات االستعالم عن معل7

 

 Minijobاالستشارة 
Minijob-Zentrale Service-Center 

45115 Essen 
Tel.: 0355 290270799 )تعريفة الهاتف الثابت( 

 17:00إىل  7:00إىل الجمعة: من الساعة اإلثنير  
 : ي

ون  يد اإللكي   minijob@minijob-zentrale.deالير
www.minijob-zentrale.de 

 

نت:   اإلنيى
www.tacheles-sozialhilfe.de 

وأقيمت عىل يد  .Tacheles e. Vتأسست جمعية العاطلير  عن العمل واإلعانة االجتماعية 
أفراد ذوي صلة بهذا الشأن. حيث إن المؤسسير  كانوا هم أنفسهم عاطلير  عن العمل. وتهدف 
الجمعية إىل تشجيع الناس عىل مساعدة أنفسهم. وتمارس الجمعية نشاطها كممثل مصالح 

الموقع  لأمام الجاليات والهيئات السياسية. كما يتم دعم المحتاجير  بالقول والفعل. ومن خال
ي لجمعية 

ون  ستجد معلومات محدثة، إىل جانب قائمة بعناوين الهيئات  Tachelesاإللكي 

http://www.tacheles-sozialhilfe.de/
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ا

ي تطلق مبادرات لدعم العاطلير  عن العمل، وكذلك المراكز االستشارية المستقلة، فضًل الن 
 :  .www.my-sozialberatung.de عن المحامير 

 

 Tacheles e. V. Erwerbslosen- und Sozialhilfeverein االتصال: 
Rudolfstr 125 

42285 Wuppertal 
 0202 318441هاتف: 

 9:00االستشارة الشخصية: األربعاء والخميس بداية من الساعة 
 17:00إىل  14:00االستشارة الهاتفية: الخميس من 

 

www.agtuwas.de 
 AGTUWAS ي المعهد العاىلي

ي من قسم الخدمة االجتماعية ف  ي هو فريق عمل طالنر
ف 

ي إطار دراستهم، يقوم هؤالء الطالب بتقديم المشورة لألفراد فيما 
فرانكفورت أم ماين. وف 

ي 
 . ALG IIيتعلق باإلعانة االجتماعية وكذلك إعانة البطالة من النوع الثان 

 

 االتصال: 

AWO-Pavillon ) ي الفناء الداخىلي
 )ف 
Eichwaldstr 71 

60385 Frankfurt 
 069 499551هاتف: 

 االستشارات الشخصية وعير الهاتف: 
 م 12:00ص إىل  09:00الخميس من 

 

 األدلة: 
 Bundesagentur für Arbeit مادة تثقيفية مقدمة من الوكالة االتحادية للعمل

 Agenturفيما يتعلق بموضوعات اإلعانات المالية وإعانات اإلدماج الخاصة بوكالة العمل 

für Arbeit  وإعانة البطالةArbeitslosengeld  ي
وإعانة البطالة من النوع الثان 

Arbeitslosengeld II ة( لدى الوكالة ، سوف تجد مجموعة من الكتيبات )كتيبات صغير
 . Bundesagentur für Arbeit (BA)االتحادية للعمل 

 

ي  2,50يجب سداد رسوم بقيمة 
ي ُتقدم معلومات لمتلف  يورو مقابل إرسالها لك. المنشورات الن 

 اإلعانات بعدة لغات حول الحقوق والواجبات ال تكلف أي مصاريف، ويتم إرسالها مجاًنا. 
 

http://www.my-sozialberatung.de/
http://www.agtuwas.de/
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 يمكنك الطلب بالطريقة التالية: 
( 3,9)  01-1002699 0180الطلبات عير الهاتف:  ي

 سنت/دقيقة. الخط األرض 
نت(:  نت )متجر اإلني   http://tinyurl.com/MerkblaetterBA خدمة الطلب عير اإلني 

نت معلومات حول محتوى الُكتيبات والمجموعات المستهدفة وكذلك  يوجد عير متجر اإلني 
مجاًنا عير  PDFاألسعار وتكاليف الشحن. ويمكن تحميل الكثير من الُكتيبات بصيغة ملف 

نت.   اإلني 
 

Leitfaden für Arbeitslose – Der Rechtsratgeber zum SGB III  خطوط(
ي كتابه  -عمل إرشادية للعاطلير  عن ال

ي بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 
الدليل القانون 

 الثالث(
 (2018، )أغسطس 34النسخة 
 :  Arbeitslosenprojekt TuWasالنارسر

(ISBN: 978-3-943787-80-1) 
 

 Leitfaden für Arbeitslose. Der«خطوط إرشادية للعاطلير  عن العمل 

Rechtsratgeber zum SGB III«  هو العمل القياسي الصادر بموجب قانون الشؤون
ي كتابه الثالث 

ي اإلعانات.  -SGB-IIIاالجتماعية ف 
 والمقدم لالستشاريير  ومتلف 

 يورو 21السعر: 
 الطلب عير متجر الكتب

 

Leitfaden zum Arbeitslosengeld II – Der Rechtsratgeber zum SGB II 
ي بموجب قانون الشؤون االجتماعية  -)خطوط إرشادية للعاطلير  عن العمل 

الدليل القانون 
ي 

ي كتابه الثان 
 (SGB IIف 
 (2019، ديسمير 14النسخة )

 :  Arbeitslosenprojekt TuWasالنارسر
 . ي

 يحتوي هذا الكتاب عىل خطوط إرشادية شاملة ومنهجية إلعانة البطالة من النوع الثان 
ستهدفة: االستشاريون واألشخاص الذين هم عىل دراية بالشؤون القانونية المجموعة الم

 االجتماعية. 
 يورو 25السعر: 

الطلب عير متجر الكتب

http://tinyurl.com/MerkblaetterBA
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Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II - Das Handbuch 

ي 
ي كتابه الثان 

 تيب(ك  -)تكاليف اإلقامة والتدفئة وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية ف 

 (2018، يونيو 5)النسخة 
 :  Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.)النارسر

ة. وعليه، فإن طرح  من يفقد وظيفته، غالبا ما ُيصبح التأمير  عىل الشقة هو المحطة األخير
ي إعانة 

ي حالة تلف 
ا عىل نحو خاص.  Hartz IVأسئلة عن تكاليف السكن والتدفئة ف  يعد أمًرا ُملحًّ

رشادية لمحة عامة شاملة عن األحكام القضائية الحالية وفًقا ألحدث تمنح هذه الخطوط اإل
يعات القانونية.   الترسر

 يورو 25السعر: 
 الطلب عير متجر الكتب

 

Leitfaden ALG II/Sozialhilfe von A-Z 
 (2019، يناير 30)النسخة 

/هارالك تومي   المؤلفون: فرانك يجير
ي 

 . Tacheles e.Vزمالء ف 
ي اإلعانة وكذلك المستشارين، ُمرتبة وفًقا للكلمات األساسية. خطوط إرشادية 

 لمتلف 
 الطلب: 

DVS, Schumannstr. 51, 60325 Frankfurt  
 : ي

ون  يد اإللكي   info@dvs-buch.de الير
 www.dvs-buch.de 

 يورو 16.50السعر:  
الطلب عير متجر الكتب

mailto:info@dvs-buch.de
http://www.dvs-buch.de/
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 . معلومات لألقارب6
ي 

ي أنه لن ُيتاح لك المال الكاف  يك، ربما يسقط جزء كبير من الدخل. وهذا يعن  مع حبس الرسر
 لك وألطفالك. وعندها تكونون بحاجة إىل اإلعانة اإلضافية. 

 

من مكتب العمل أو مصلحة الشؤون االجتماعية أو عليك التقدم بطلب للحصول عىل اإلعانة 
م أيًضا شهادة الحبس  يكك. وقدِّ ة حبس رسر ي أثناء في 

مصلحة الشؤون االجتماعية ف 
(Haftbescheinigung ي يمكنك الحصول عليها من مؤسسة السجن. وإذ كان (  لهم، والن 

سكن لك دخلك الخاص، فتحقق من إمكانية التقدم بطلب للحصول عىل إعانة ال
(Wohngeld( وعالوة األطفال ،)Kinderzuschlag وسلفة النفقة ،)UVG ُيرجر طلب .

ي هذا الشأن، من مركز خدمة استشارة اجتماعية عام عىل سبيل المثال. 
 االستشارة ف 

 

ي  . 1
، أو Arbeitslosengeld II (Hartz IV)إعانة البطالة من النوع الثان 

أو اإلعانات الممنوحة وفًقا  Sozialhilfe SGB XIIاإلعانة االجتماعية 
ي اللجوء   (Asylbewerberleistungsgesetzلقانون إعانة طالتر

 

ي 
ي مثل هذه الحاالت، ستحصل أنت وأرستك عىل إعانة البطالة من النوع الثان 

ف 
Arbeitslosengeld II  ي الحاالت التالية:  من مكتب العمل

 ف 
  .إذا كنت تصلح للعمل 

  إذا كان دخلك من العمل غير كاف أو أقل من احتياجاتك )يتوىل حساب ذلك مركز
ي 

 (. ALG IIالعمل؛ إعانة البطالة المضافة من النوع الثان 

  ي
 (. ALG IIإذا كانت إعانة البطالة غير كافية )إعانة البطالة المضافة من النوع الثان 

  .عن العمل 
ا

 إذا كنت عاطًل
  األقل.  عاًما عىل 15إذا كان عمرك 
  .لم تبلغ سن التقاعد بعد 
 

 : ئيتانتوجد حالتان استثنا
  عاًما عىل األقل ولست قادًرا تماًما عىل الكسب ) 18إذا كان عمركvoll 

erwerbsgemindert ي أنك ال تستطيع العمل ساعات عىل األقل  3(. وهذا يعن 
ي اليوم. 

 ف 
  .إذ بلغَت سن التقاعد 

ي  
ي هذه الحالة، تحصل عىل إعانة رعاية اجتماعية بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

ف 
ي عرسر 

 SGB XII.كتابه الثان 
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ي 
يمكنك االطالع عىل المزيد من المعلومات حول إعانة البطالة من النوع الثان 

Arbeitslosengeld II  وحول اإلعانة االجتماعيةSozialhilfe ا للحصول  وإذا كنت مستحقًّ
ي الفصل 

 . 5عىل مثل هذه اإلعانات، وذلك ف 
 

ي اللجوء  ي الدعم وفًقا لقانون إعانة طالنر
إذا كنت تنتىمي إىل مجموعة مستحف 

Asylbewerberleistungsgesetz  (. 4-5)انظر الفصل 
 

ة  ي ألمانيا في 
، وال يقع عليك تهديد باحتمالية  15إذا كنت مقيًما ف  شهًرا بالفعل دون انقطاع كبير

وفًقا لقانون  Sozialhilfeك، فإنك ستحصل عىل إعانات بقيمة اإلعانة االجتماعية ترحيل
 (. Analogleistungen) اإلعانات القياسية SGB XIIالشؤون االجتماعية 

 

 . حاالت خاصة من المشاكل2
 

 الشقة
 : ي حالتير 

يكك، وذلك ف  ي سداد إيجار شقتك بعد حبس رسر
 يمكن لمكتب العمل أن يستمر ف 

  ي حالة
ي االنفصال )ف 

ي Trennungswillenعدم وجود رغبة ف 
( أي أنك ال ترغب ف 

ي ظل وجود واستمرار ما يطلق عليه األرسة المتلقية 
يكك، ولكن ف  االنفصال عن رسر

ي الفصل  Bedarfsgemeinschaftلإلعانة االجتماعية 
 (. 5-2)عىل النحو الوارد ف 

  .  إذا كانت مدة الحبس أقل من عامير 
 

ي مثل هذه 
ي االنتقال إىل شقة أصغر: ف 

 الحاالت، ربما ترغب ف 
  ي حل وضع األرسة يكك المحبوس. وهذا يعن  ي االنفصال عن رسر

إذا كنت ترغب ف 
 . Bedarfsgemeinschaftالمتلقية لإلعانة االجتماعية 

  .  إذا كانت مدة الحبس أكير من عامير 
  يمكن لمكتب العملJobcenter  .توىلي سداد تكاليف االنتقال 

 

ي اللجوء   ال تنطبق هذه الحاالت عىل ذويك الذين يتلقون إعانة بموجب قانون إعانة طالنر
Asylbewerberleistungsgesetz  أو ما يطلق عليها اإلعانات القياسية

(Analogleistungen بموجب قانون الشؤون االجتماعية )SGB XII.  ي هذه الحالة، عليك
ف 

فاظك بالشقة وكيفية القيام بذلك. الحصول عىل استشارة اجتماعية، ومعرفة إمكانية احت
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 (Regel- und Mehrbedarfة )االحتياجات المتكررة واالحتياجات اإلضافي
 

  يحق ألقارب الشخص المحبوس أن يحصلوا عىل المزيد من المال لتغطية نفقات
المعيشة. وُيطلق عىل هذه االحتياجات مصطلح االحتياجات المتكررة العليا 

Regelbedarf . 
  بصفتك والًدا دون زواج، يحق لك الحصول عىل المزيد من المال. وُيطلق عىل هذه

 . Mehrbedarfية االحتياجات مصطلح االحتياجات اإلضاف
  ي ي اإلعانات بموجب قانون إعانة طالنر

يرسي ما يىلي عىل متلف 
يحصل األقارب الذين يعيلون األرسة  :Asylbewerberleistungsgesetzاللجوء

. ومع Regelbedarfبمفردهم أو دون زواج عىل إعانة االحتياجات المتكررة العليا 
لذوي المحبوس  Mehrbedarfذلك، ال ينص القانون عىل أي متطلبات إضافية 

 المعيل لألرسة. 
  ي اإلعانات القياسية

: يحصل األفراد Analogleistungenيرسي ما يىلي عىل متلف 
إىل  Regebedarfالمعيلون لألرسة بمفردهم عىل إعانة االحتياجات المتكررة العليا 

ي إعانة االحتياجات اإلضافية 
بموجب قانون الشؤون  Mehrbedarfجانب حقهم ف 

 . SGB XIIالجتماعية ا
 

 التأمير  الصحي 
، فسيستمر التأمير   ي

ي كتابه الثان 
إذا كنت تتلف  اإلعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 

 عليك. 
 

أثناء مدة الحبس، يحصل المحبوس عىل إعانات من السجن. ويجب عليك توضيح حالة 
ة. ( بعد السجن مباKrankenkasseالتأمير  لمؤسسة التأمير  الصحي )  رسر

 

وفًقا لقانون الشؤون  Sozialhilfeإذا كنت تتلف  إعانات بموجب اإلعانات االجتماعية 
ي حالة انخفاض  SGB XIIاالجتماعية 

ي سن الشيخوخة ف 
ا ف  )تكاليف المعيشة أو تأميًنا أساسيًّ

 القدرة عىل الكسب( 
  ( ي هذه الحالة تقوم مصلحة الشؤون االجتماعية

اك Sozialamtف  ( بسداد اشي 
ي أنك   ، وهذا يعن  ، إذا كنت مدرًجا قبل ذلك ضمن التأمير  اإللزامي ي

التأمير  القانون 
ي التأمير  بنفسك: 

ًكا ف  كنت مشي 
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ي التأمير  عىل األرسة 
يك الزواج المحبوس ف  كت قبل ذلك لرسر وإذا كنت قد اشي 

(familienversichert :) 
 ي هذه الحالة تقوم مصلحة الشؤون ا

اكات  Sozialamtالجتماعية ف  بسداد اشي 
، أو ي التأمير  الصحي الحكومي

 استمرار التأمير  الطوعي ف 
  تكون مصلحة الشؤون االجتماعيةSozialamt   هي نفسها المختصة بالتأمير

 . ي أن صناديق التأمير  الصحي تتوىل عالج المرض  الصحي الخاص بك. وهذا يعن 
 التكاليف الناشئة.  Sozialamtوتسدد مصلحة الشؤون االجتماعية 

 
ي اللجوءإ ىل ، فال يحق لك االنضمام إ ذا تلقيت استحقاقات بموجب قانون استحقاقات طالنر

ي وعالج  ي ، لكن مقدم الخدمة المسؤول يتحمل تكاليف العالج الطنر
التأمير  الصحي القانون 

ي أو 
األسنان ، وتوفير األدوية والضمادات ، وما إىل ذلك. للخدمات األخرى الالزمة للتعاف 

 التحسير  أو اإلغاثة من األمراض أو عواقب المرض. 

 
ي  2( بموجب المادة Analogleistungenنات قياسية )إذا كنت تتلف  إعا من قانون إعانة طالنر

ي التأمير  الصحي AsylbLGاللجوء 
ي هذه الحالة أن تحصل عىل عضوية ف 

، فال يحق لك ف 
 . ي يحصل عليها أعضاء التأمير  ، بل لك نفس الحقوق الن  ك يمكنك تقديم مطالب الحكومي

ة إىل مؤسسة التأمير   ي تتوىل مسؤولية Krankenkasseالصحي )للعالج الصحي مبارسر ( والن 
 العالج بموجب القانون. 

 ( Aufenthaltstitel) تضيــــح اإلقامة
يكك يعمل قبل أن ُيسَجن وحرص عىل حصولك أنت واألطفال عىل نفقات  هل كان رسر

 المعيشة، واآلن لم يعد لديكم دخل؟
 

ي العادة تأمير  نفقات  Aufenhtaltstitelيتطلب منح الكثير من تصاريــــح اإلقامة 
وتجديدها ف 

المعيشة ألرستك. وإذا علمت سلطات الهجرة بفقدان الدخل، فيمكنك تجديد تضيــــح اإلقامة. 
ط  ي بعض الحاالت الخاصة، قد يتنازلون عن رسر

ولكن يكون هذا بتوجيه من السلطات. وف 
ي Erfordernis der Lebensunterhaltssicherungتأمير  نفقات الكفاف )

 هذه (.  وف 
ي قانون الهجرة. 

 الحالة، عليك طلب المشورة من مركز استشارات أو محاٍم متخصص ف 
 

يكك المسجون،  إذا كان لديك أو لدى أطفالك تضيــــح إقامة يعتمد عىل استمرار حق اإلقامة لرسر
ي 

ي قانون الهجرة. وف 
وري استشارة محاٍم متخصص ف  يك من الوصاية، فمن الض  أو إذا ُحرم الرسر

ي جمهورية ألمانية االتحادية. هذه ال
 حالة، قد تفقد حق اإلقامة ف 
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يك داخل السجن  : نفقات السفر من أجل زيارة الشر
 

ي  
ي كتابه الثان 

 SGB II:إذا كنت تحصل عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 
يجب أن يدفع مكتب العمل نفقات السفر من أجل الزيارة )ذوي الحاالت المستعصية 

Mehrbedarfszuschlag  ي   6الفقرة  21بموجب المادة
من قانون الشؤون االجتماعية ف 

(. ولكن، يجب عليك تقليل النفقات قدر اإلمكان. وعليك أن تكون مستعًدا للسفر  ي
كتابه الثان 

ات طويلة باستخدام ا لنقل العام إذا كان هذا سيقلل التكالف. ولن تحتاج إىل تقديم طلب لفي 
إىل مكتب العمل ولكن عليك إبالغه بذلك. وتحتاج لهذا الغرض أن يكون معك ملحق 

. Besonderer Bedarfاالحتياجات الخاصة )  ( أو ترسل خطاًبا غير رسىمي
 
)أو إعانات  SGB XIIإذا كنت تحصل عىل إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية  

 (Analogleistungenقياسية 
  تتوىل مصلحة الشؤون االجتماعيةSozialamt  سداد نفقات السفر الفردية بعد

 أن تراجع الحالة. 
  .انية ا عىل المير  ً ي لها أن تغطي نفقات السفر المتكررة إذا كانت تمثل عبئا كبير

 وينبغ 
  ي نطاق اليورو

المكون من خانة واحدة )أي أقل إذا ما كانت النفقات الشهرية تقع ف 
ة.  ة يورو(، يتم اعتبارها بالفعل نفقات كثير  من عرسر

 

ي اللجوء  إذا كنت تتلف  إعانات بموجب قانون إعانة طالنر
Asylbewerberleistungsgesetz يمكنك التقدم بطلب الحصول عىل نفقات السفر ،

ي اللجوء  6الفردية بموجب المادة   . AsylbLG 6§ من قانون إعانة طالنر
 

 لوئح السفر وساعات الزيارة
ي الزيارات المنتظمة إىل السجن. وتتفاوت مدة هذه الزيارات من 

ي العموم، لديك الحق ف 
ف 

والية إىل أخرى، ولكن يحق لك ساعة واحدة كل شهر عىل األقل. وهناك لوائح أخرى بشأن 
ي القواعد الداخلية للسجن الذي 

ي بعض السجو ساعات الزيارة منصوص عليها ف 
ن تزوره. ف 

ي بعض حاالت، ال 
عىل سبيل المثال، هناك لوائح خاصة بشأن ساعات زيارة األطفال. لذا ف 

عيون فقط. ويخضع عدد الزيارات وطولها للوائح مختلفة  يملك حق الزيارة إال األطفال الرسر
 حسب كل سجن. ُيرجر االستفسار من السجن بشأن لوائح ساعات الزيارة. 

 

 جارديون اإلي
وط محددة، يتوىل مكتب العمل  أو تتوىل وكالة الشؤون االجتماعية  Jobcenterبرسر

Sozialamt  ي صورة ُسلفة. يمكنك العثور عىل المزيد من
سداد ديون اإليجار الخاصة بك ف 

ي الفصل 
 . 5-2المعلومات حول هذا الشأن ف 
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 (Überschuldung)زيادة الديون  
، يمكن أن يمثل خفض Hartz Iنة العاطلير  عن العمل إذا كان عليك ديون وتحصل عىل إعا

ا من اتفاقية اإلدماج  مة مع  Eingliederungsvereinbarungالديون جزًءا أساسيًّ المير
ي الفصل  Jobcenter.مكتب العمل

 .  3اقرأ المزيد ف 
 (Kontopfändung)الحجز عىل الحساب  

ال توجد حماية من الحجز عىل الحساب البنكي الجاري العادي. ُيقصد بالحجز عىل الحساب 
ي هذه الحالة مصادرة األصول المالية من أجل تسوية المستحقات المفتوحة، أي الديون. وال 

ف 
ي حالة وجود حساب محىمي من الحجز 

 P-Kontoتنشأ الحماية من الحجز عىل الحساب إال ف 

(Pfändungsschutzkonto).  إال أنه يمكنك طلب إدارة الحساب الخاص بك كحساب
ي هذه الحالة عىل حماية أساسية من الحجز عىل P-Kontoمحىمي من الحجز )

(. تحصل ف 
(. ترسي الحماية األساسية من الحجز عىل الحساب Basispfändungsschutzالحساب )

Basispfändungsschutz ( عىل مبلغ ُمعف  من الحجزPfändungsfreibetrag بقيمة .)
ي الشهر )اعتباًرا من  1,178.59

ي الحماية األساسية من الحجز 2019/ 9/ 1يورو ف 
(. وال تكف 

ي هذه  Basispfändungsschutzعىل الحساب 
إذا كان يتعير  عليك العناية بأكير من فرد. ف 

 الحالة، قم بتقديم شهادتير  للبنك الخاص بك أو صندوق التوفير هما: 
  ي تحصل عليها. قرار يثبت  اإلعانات االجتماعية الن 
  .امات النفقة  شهادة حول الي  

 

وهكذا يتم رفع الحماية من الحجز عىل الحساب، أي يتم حماية المزيد من المال ضد الحجز 
امات النفقة مجاًنا من:  ي تفيد الي    عليه. يمكنك الحصول عىل الشهادة الن 

  .صاحب العمل 
  مكتب العملJobcenter . 
  صندوق شؤون األرسةFamilienkasse . 
  مراكز استشارات الديون )يمكنك االطالع عىل معلومات حول المراكز االستشارية

ي الفصل 
 (.   3ف 

 

 نفقة األطفال 
( لطفل لك، فيحق لك بعد Kindergeldإذا كنت تحصل قبل الحبس عىل نفقة أطفال )

ي الحصول 
عىل هذه النفقة. وتكون الهيئة المختصة هي صندوق شؤون الحبس أن تستمر ف 

ي مدينتك األساسية.  Agentur für Arbeit( لدى وكالة العمل Familienkasseاألرسة )
ف 

يرجر إبالغ صندوق شؤون األرسة 
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Familienkasse  :ات. عىل سبيل المثال  فوًرا حول جميع التغيير
  .يكك  إذا كنت قد انفصلت عن رسر
  ت عنوانك. إذا كنت قد  غير
  . ت حسابك البنكي  إذا كنت قد غير

 
فهذا أمر يعتمد عىل  Kindergeldإن كان يحق لك من األساس الحصول عىل نفقة أطفال 

 . Aufenthaltsstatusوضع اإلقامة الخاص بك 
 
ي الحصول عىل نفقة األطفال؟ 

 من هم األجانب الذين لهم الحق ف 
 

  ي ي أو كنِت مواطنة تابعة لالتحاد األورونر إذا كنت مواطًنا تابًعا لالتحاد األورونر
ي حرية التنقل 

أو إذا كنت  freizügigkeitsberechtigtولديَك أو لديِك الحق ف 
ويــــج، أو سويرسا. وهناك استثناءات  آتًيا أو كنِت آتية من أيسلندا، ليختنشتاين، الي 

ي  ي االتحاد األورونر ي الحاالت لبعض مواطن 
ي حرية التحرك ف 

 الذين لهم الحق ف 
التالية: بعد أول ثالثة أشهر من الدخول، إذا لم يتم تحقيق أي دخل من الوظيفة 

 أو الوظيفة الحرة، يتم استبعادك من إعانات الطفل. 
  ي اإلقامة يستند فقط إىل غرض البحث عن عمل ولم تحصل

إذا كان حقك ف 
حرية التحرك، أو لم تكن موظًفا بأجر وال  مسبًقا عىل أي حق آخر من حقوق

 تملك أي وسائل كافية للعيش. 
  ي تكوين جمعية بصفتك عامال أو

كية ولديك الحق ف  إذا كنت تحمل الجنسية الي 
كة/تركيا.  اكة للسوق األوروبية المشي   أحد أفراد األرسة، وذلك بموجب اتفاقية الرسر

  البوسنة والهرسك، أو كوسوفو، أو  إذا كنت مواطًنا حامال جنسية من الجزائر، أو
المغرب، أو الجبل األسود، أو رصبيا أو تونس وكنت تعمل بموجب التأمير  

، أو كنت تحصل عىل إعانة البطالة من النوع األول  االجتماعي اإللزامي
Arbeitslosengeld I  .أو إعانة مرضية 

   إذا كنت تمتلك رخصة باإلقامة الدائمةNiederlassungserlaubnis . 
   إذا كنت تمتلك رخصة باإلقامة الدائمةAufenthaltserlaubnis  ي تمنحك الن 

ي من أجل الكسب. وال ينطبق  ي ممارسة نشاط مهن 
الحق أو كانت تمنحك الحق ف 

ي الحاالت التالية: 
 هذا ف 
o   إذا كنت تمتلك رخصة إقامةAufenthaltserlaubnis  صادرة بموجب

 ،AufenthGمن قانون اإلقامة  17أو  16المادة 
o   إذا كنت تمتلك رخصة إقامةAufenthaltserlaubnis  صادرة بموجب

وتم إصدار موافقة لك من  AufenthGمن قانون اإلقامة  2فقرة  18المادة 
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لمدة محددة  Bundesagentur für Arbeitقبل الوكالة االتحادية للعمل 
 وبحد أقىص، أ

o   إذا كنت تمتلك رخصة باإلقامةAufenthaltserlaubnis  بموجب المادة
ي موطنك، أو  AufenthGمن قانون اإلقامة  1فقرة  23

بسبب حرب ف 
 23aصادرة بموجب المادة  Aufenthaltserlaubnisتمتلك رخصة إقامة 

ولم يمر عىل  AufenthGمن قانون اإلقامة  5إىل  3فقرة  25أو  24أو 
ي 
ألمانيا ثالث سنوات، أو كنت ال تعمل وتتلف  إعانة بطالة من النوع  إقامتك ف 

ة اإلجازة األبوية Arbeitslosengeld Iاألول  ي في 
، أو كنت تقىص 

(Elternzeit) . 
  إذا تمتلك رخصة باإلقامةAufenthaltserlaubnis  23صادرة بموجب المادة 

ي موطنك،  AufenthGمن قانون اإلقامة  1فقرة 
أو كنت تمتلك بسبب حرب ف 

 25أو  24أو  23aصادرة بموجب المادة  Aufenthaltserlaubnisرخصة إقامة 
ي ألمانيا منذ ما ال يقل AufenthGمن قانون اإلقامة  5إىل  3فقرة 

، وكنت تقيم ف 
ي أو عير السماح لك بذلك أو من خالل إصدار حكم 

عن ثالث سنوات بشكل قانون 
حيلك، وكنت قادًرا عىل الكسب، وتتلف  إعانة بطالة من النوع  بالتعليق المؤقت لي 

ة إجازة األبوة  Arbeitslosengeld Iاألول  ي في 
 . Elternzeitأو كنت تقىص 

 

ي كل 
الحاالت، عندما تتقدم بطلب للحصول عىل إعانة الطفل، يتوىل صندوق شؤون ف 

ي حرية التحرك ويبلغ سلطات Familienkasseاألرسة )
( الفحص المستقل لحقك ف 

 الهجرة. 
 

 (Unterhaltsvorschuss) ُسلفة نفقة المعيشة
لمساعدة المعيل الوحيد. ويمكنك  Unterhaltsvorschussيتم منح ُسلفة نفقة المعيشة 

التقدم بطلب الحصول عىل هذه النفقة لدى دائرة رعاية األطفال والقارصين، قسم ُسلفة 
يكك ال يدفع نفقة Jugendamt, Unterhaltsvorschuss-Stelleاإلعانة ) ( إذا كان رسر

ي بعض الحاالت. 
 منها ف 

ا
 المعيشة أو يدفع مبلًغا قليًل

 وينطبق هذا عىل األطفال، 
  عاًما.  18الذين يصل سنهم إىل 
  .الذين يعيشون لدى معيل وحيد 
  الذين ال يحصلون عىل أية نفقات من الوالد اآلخر أو يتلقون نفقات معيشة قليلة

 للغاية. 
  .ي ألمانيا

 الذين يسكنون ف 

ي  17إىل  12: إذا كان عمر طفلك ما بير  هام
ا تلف   اإلعانات الصادرة عاًما، ال يحق له شخصيًّ

ي 
ي كتابه الثان 

أي يجب أن تكون أنت بصفتك  SGB IIبموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 
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ي 
ي كتابه الثان 

معيال وحيدا أن تتلف  اإلعانات الصادرة بموجب قانون الشؤون االجتماعية ف 
SGB-II- 600، وأن تربــح إجماىلي مبلغ  . ي الشهر بحد أدن 

 يورو ف 
 : يتعير  عليك

  البة بالحصول عىل ُسلفة النفقة المقدمة لدى دائرة رعاية األطفال المط
 المختصة.  Jugendamtوالقارصين 

  .تقديم شهادة الحبس 
 ( تقديم تضيــــح اإلقامة الخاص بكAufenthaltstitel وكذلك صورة من جواز )

ورة.   السفر عند الض 
  

ي الحصول علىسلفة 
نفقة المعيشة ليس كل حامىلي الجنسيات األجنبية لهم الحق ف 

(Unterhaltsvorschuss ي نفقة
وط الواردة ف  (. وتنطبق تقريًبا نفس الرسر

ا لإلعانة ذات الصلة، ُيرجر الرجوع إىل Kindergeldاألطفال) (. لمعرفة ما إذا كنت مستحقًّ
 . 2-6الفصل 

( عىل عمر األطفال، وتقدر قيمتها منذ Unterhaltsvorschussesتعتمد قيمة ُسلفة النفقة )
:  2019يوليو  1  عىل النحو التاىلي

  يورو.  160أعوام  5إىل  0لألطفال من 
  يورو.  212عاًما  11إىل  6لألطفال من 
  يورو.  282عاًما  17إىل  12لألطفال من 

 

داد النفقة من الوالد Unterhaltsvorschusskasseال يطلب صندوق ُسلفة النفقة ) ( اسي 
 عىل الدفع.  الملزم بسداد النفقة إذا ثبتت عدم قدرته

 
امج االستشارية3  . الير

 

يكك، فأنتما اآلن ال تعيشان مًعا. وهذه تجربة شاقة تمس عالقتكما. وربما تفكر  نظًرا لحبس رسر
ي قبل اتخاذ القرار. يمكن لمراكز استشارات الزواج وشؤون األرسة 

ي االنفصال. خذ الوقت الكاف 
ف 

هذا الموضوع داخل مؤسسة السجن ومركز أن تقدم المشورة. كما يوجد برامج استشارية حول 
(. يقدم االستشارة مقدم الرعاية Freie Straffälligenhilfeالمساعدة الجنائية المجانية )

(. كما أن تربية األطفال تمثل مشكلة اآلن. Gefängnisseelsorgeالنفسية داخل السجن )
 يمكنك البحث عن المساعدة. عىل سبيل المثال: 

 بية )لدى أحد مراكز است  (Erziehungsberatungsstelleشارات الي 
 ( لدى دائرة رعاية األطفال والقارصينJugendamt)
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نت  االستشارة عير اإلنيى
. االستشارة رسية  ي

ون  يد اإللكي  نت من خالل الير يمكنك الحصول عىل االستشارة عير اإلني 
نت:   ورسيعة. العناوين عير اإلني 

 Deutscher Caritasverband: http://tinyurl.com/OnlineDCV 
  Evangelischer Beratungsdienst  /للنساءEvangelisches Hilfswerk 

München gemeinnützige GmbH: 

http://www.frauenberatungsdienst-muenchen.de/ 
  :نت ي شتوتجارت: يو ترن لالستشارات عير اإلني 

-www.u االستشارة االجتماعية ف 

turn.info 
 Treffpunkt e. V.: www.treffpunkt-

nbg.de/bai/onlineberatung.html 
 

 توجد أيًضا برامج استشارية لألطفال والشباب. 
نت:    العناوين عير اإلني 

 www.besuch-im-gefängnis.de:  تقدم مؤسسة كاريتاس معلومات حول كل
 ما يخص السجن. 

 www.juki-online.de:  .هنا يجد األطفال والشباب الكثير من المعلومات
نت.   ويمكنك أن تحصل هنا أيًضا عىل استشارة عير اإلني 

 
رين آخرين:   تبادل الحديث مع مترص 

ويمكنك طرح األسئلة أيًضا.  .www.knast.netستجد الكثير من المعلومات عير الموقع  
وكذلك تبادل الحديث مع األقارب اآلخرين. عىل سبيل المثال فيما يتعلق بموضوعات المقابلة 

»Treffen«  وأيًضا منتدى األقارب»Forum für Angehörige«  واألسئلة»Fragen« 
. »Knast.Net Forum«وكذلك منتدى 

http://tinyurl.com/OnlineDCV
http://www.frauenberatungsdienst-muenchen.de/
http://www.frauenberatungsdienst-muenchen.de/
http://www.u-turn.info/
http://www.u-turn.info/
http://www.treffpunkt-nbg.de/bai/onlineberatung.html
http://www.treffpunkt-nbg.de/bai/onlineberatung.html
http://www.besuch-im-gefängnis.de/
http://www.juki-online.de/
http://www.knast.net/
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 كتب ومنشورات إرشادية: 
 

Alleinerziehend – Tipps und Informationen 
 :  .Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. Vالنارسر

(23th edition 2019) 
 إمكانية الطلب: 

Publikationsversand der Bundesregierung 
 : ي

ون  يد اإللكي   publikationen@bundesregierung.de الير
 030 182722721هاتف: 

نت بصيغة ملف   . PDFيمكنك طلب هذه الكتيبات مجاًنا، كما أنها متاحة للتحميل عير اإلني 
 

Was nun? Mein Mann, Sohn... Meine Frau, Tochter… ist im Knast - 
Informationen für Angehörige von Inhaftierten 

(4th edition/4. Aufl. 2013)  :  النارسر
Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V. 

Kaiserswerther Straße 286 
40474 Düsseldorf 
 0211 444200هاتف: 

 : ي
ون   gefaengnisverein@gmx.deبريد إلكي 

ي صيغة ملف 
نت ف   . PDFيمكن تحميل هذه الكتيبات عير اإلني 

www.gefaengnisverein.de )دليل >( 
يحتوي عىل عناوين أهم برامج اإلعانة المقدمة من الهيئات الحكومية والبلدية والخاصة، 

ي دوسلدورف. 
وخاصة ف 
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Mann im Knast...was nun?  

 (2017)طبعة جديدة 
(ISBN: 978-3-932168-17-8) 

 :  النارسر

Chance e. V. Münster 
Friedrich-Ebert-Str. 7/15 

48153 Münster 
 0251 620880هاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي   info@chance-muenster.de الير

نت أو من خالل متجر الكتب:   www.chance-muenster.de يمكن طلب الكتاب عير اإلني 
 يورو مع تكاليف الشحن 10السعر: 

كاء الحياة.   يقدم الدليل مساعدات ومعلومات خاصة لزوجات السجناء ورسر
 

Mitgefangen. Hilfe für Angehörige von Inhaftierten (1st ed1 2004) 
(ISBN 3-86153-338-3) 

 طلب الكتاب من خالل متجر الكتب: يمكن 
 يورو 16السعر: 

ي 
ا كمقدمة رعاية نفسية داخل السجن، إىل جانب نشاطها ف  كانت المؤلفة تعمل شخصيًّ

ي بوابة السجن.   وعات ذات صلة. وعليه، فإنها عىل علم بالمشاكل الواقعة عىل كال جاننر مرسر
ات من خالل الكثير من األحاديث مع الم . تعرض كما أن لديها خير عنيير  وكذلك المتخصصير 

ات السجن، كما تقدم نصائح ملموسة  ي مختلف في 
ي كتابها الصعوبات المحتملة ف 

المؤلفة ف 
 وعملية حول كيفية التعامل مع األمر. 

mailto:info@chance-muenster.de
http://www.chance-muenster.de/
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ي الواليات االتحادية الفردية
رين واألطفال ف   :مؤسسات االستشارة لألقارب المترص 

 

Baden-Württemberg 

 

Cocon e. V. 

Kaiser-Joseph-Straße 268 

79098 Freiburg 

Tel.: 01522 1042287 

E-mail: cocon.freiburg@gmx.de 

www.cocon-freiburg.de  

 

SKM - Katholischer Verein für 

soziale Dienste Freiburg e. V.  

Stefan-Meier-Str. 131 

79104 Freiburg 

Tel.: 0761 2859719 

E-mail: straffaelligenhilfe@t-

online.de 

www.skm-freiburg.de  

 

SKM Landkreis Karlsruhe  

Söternstr. 5 

76646 Bruchsal 

Tel.: 07251 5056816 

E-mail: info@skm-bruchsal.de 

www.skm-bruchsal.de  

Bayern 

 

Staatlich anerkannte 

Beratungsstelle für 

Schwangerschaftsfragen  

Schlossplatz 5 

86551 Aichach 

Tel.: 08251 92420(-430) 

E-Mail: 

schwangerenberatung@lra-aic-

fdb.de  

www.schwanger-in-aic.de 

 

Treffpunkt e. V. - BAI 

(Beratungsstelle für Angehörige 

von Inhaftierten) 

)   )مراكز استشارية ألقارب المحبوسير 
Fürther Str. 212 

90429 Nürnberg 

Tel.: 0911 2747694 

E-mail: bai@treffpunkt-nbg.de 

www.treffpunkt-nbg.de 

 

Gemeindejugendwerk Bayern  

Lagerstr. 81 

82178 Puchheim 

Tel.: 089 89009833 

E-mail: info@gjw-bayern.de 

www.bayern.gjw.de  

mailto:straffaelligenhilfe@t-online.de
mailto:straffaelligenhilfe@t-online.de
mailto:bai@treffpunkt-nbg.de


 معلومات لألقارب. 6

99 

Arbeitskreis Resozialisierung  

Kraußstr. 5 

90443 Nürnberg 

Tel.: 0911 37667100 

E-Mail: ak-reso@stadtmission-

nuernberg.de www.ak-reso.de  

 

Beratungsstelle für Straffällige 

und Angehörige  

Johannes-Traber-Str. 7 

86609 Donauwörth 

Tel.: 0906 29994920 

 

Caritasverband Weiden-

Neustadt/WN e. V.  

Nikolaistr. 6 

92637 Weiden i. d. OPf. 

Tel.: 0961 389140 

Fax: 0961 3891448 

www.caritas-weiden.de 

 

Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Augsburg, InBeLa - 

Beratungsstelle für Frauen in 

besonderen Lebenslagen 

Auf dem Kreuz 27 

86152 Augsburg 

Tel.: 0821 450 361 0 

Tel.: 0821 / 45 03 61 – 12 

www.skf-augsburg.de 

E-mail: inbela@skf-augsburg.de 

Berlin 

 

IN VIA Projekte Berlin 

gemeinnützige GmbH  

Gundelfingerstr. 11 

10318 Berlin 

Tel.: 030 5010260 

www.INoVIA-berlin.de 

 

Beratungsstelle Tamar  

Nazarethkirchstr. 36 

13347 Berlin 

Tel.: 030 4554031 

E-mail: tamar@skf-berlin.de 

www.skf-berlin.de  

 

Bremen 

 

Sozialberatungsstelle für 

Straffällige und Angehörige 

Verein Bremische 

Straffälligenbetreuung  

Bahnhofsplatz 29 (Tivoli 

Hochhaus) 

28195 Bremen 

Tel.: 0421 36162032 

E-Mail: 

beratung@straffaelligenhilfe-

bremen.de  

www.straffaelligenhilfe-

Bremen.de 

http://www.skf-augsburg.de/
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Hamburg 

 

Hamburger Fürsorgeverein von 

1948 e. V.  

Max-Brauer-Allee 138 

22765 Hamburg 

Tel.: 040 300337514 

Fax: 040 300337528 

E-Mail: mail@hamburger- 

fuersorgeverein.de  

www.hamburger-

fuersorgeverein.de 

 

Hessen 

 

AFEK e. V. Frankfurt am Main  

Gründenseestraße 33 

60386 Frankfurt a. M. 

Tel.: 069 411408 

E-mail: info@afek-ev.de 

www.afek-ev.de  

Perspektivwechsel e.V. 

Bäckerweg 11 

60316 Frankfurt 

Tel.: 069 436766 

Fax: 069 449709 

info@perspektivwechsel.org 

www.perspektivwechsel.org 

AKTION - Perspektiven für 

junge Menschen und Familien 

e.V. Schanzenstraße 18 

35390 Gießen 

Tel.: 0641 71020 

info@aktion-verein.org 

www.aktion-verein.org 

 

Niedersachsen 

 

RESOhelp  

Hagenstr. 36 

30161 Hannover 

Tel.: 0511 9904020 

E-mail: 

beratungsstelle@resohelp.de 

www.resohelp.de  

 

Angehörigenarbeit der 

Evangelischen 

Gefängnisseelsorge  

Herrenhäuser Str. 12 

30419 Hannover 

Tel.: 0511 179033 

www.gefaengnisseelsorge.org  

http://www.aktion-verein.org/
mailto:beratungsstelle@resohelp.de
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Nordrhein-Westfalen 

SKF e.V. Bielefeld  

Turnerstr. 4 

33602 Bielefeld 

Tel.: 0521 9619140 

E-Mail: Geschaeftsstelle@skf-

bielefeld.de 

www.skf-bielefeld.de 

 

SKM- Katholischer Verein für 

Soziale Dienste in Bielefeld e. V.  

Kavalleriestraße 26 

33602 Bielefeld 

Tel.: 0521 55776120 

Fax: 0521 55776125  

E-mail: info@skm-bielefeld.de 

www.skm-bielefeld.de  

 

Diakonie für Bielefeld gGmbH 

Beratungsstelle Freiräume  

Schildescher Str. 101 

33611 Bielefeld 

Tel.: 0521 98892500 

E-Mail: info@diakonie-fuer-

bielefeld.de 

www.diakonie-fuer-

bielefeld.de  

Caritasverband für Bochum und 

Wattenscheid e.V.  

SKM Betreuungsverein und 

Freie Straffälligenhilfe 

44789 Bochum 

Tel.: 0234 3070530 

Fax: 0234 3070577 

E-mail: info@skm-bochum.de 

www.skm-bochum.de  

 

SKM - Katholischer Verein für 

Soziale Dienste in Krefeld e. V  

Hubertusstr. 97 

47798 Krefeld 

Tel.: 02151 841220 

E-mail: skm@skm-krefeld.de 

www.skm-krefeld.de  

 

Kreis 74 

Teutoburger Str. 106 

33607 Bielefeld 

Tel.: 0521 55737811 

Fax: 0521 55737820 

E-mail: info@kreis74.de 

www.kreis74.de4  

 

AWO Düsseldorf  

Westfalenstr. 38a  

40472 Düsseldorf 

Tel.: 0211 60025500 

Fax: 0211 60025502 

E-mail: markus.schardin@awo-

duesseldorf.de 

www.awo-duesseldorf.de  

mailto:info@skm-bochum.de
mailto:skm@skm-krefeld.de
http://www.skm-krefeld.de/
mailto:info@kreis74.de
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Gefangenenfürsorge 

Düsseldorf  

Evangelische und katholische 

Beratungsstelle für 

Haftentlassene und Angehörige 

Inhaftierter oder 

Haftentlassener 

Kaiserswerther Straße 286 

40474 Düsseldorf 

Tel.: 0211 444200 

Fax: 0211 5162491 

E-Mail: 

Gefangenenfuersorge@gmx.de 

Start 84 

Sachsenring 46 

45279 Essen 

Tel.: 0201 438990  

E-Mail: start84@cneweb.de 

 

AWO Gelsenkirchen - Die 

Chance 

Grenzstr. 47 

45881 Gelsenkirchen 

Tel: 0209 4094131 

Fax: 0209 1778750 

E-mail: info@awo-

gelsenkirchen.de 

www.awo-gelsenkirchen.de  

SKM Köln Straffälligenhilfe  

Große Telegraphenstraße 31 

50676 Köln 

Tel.: 0221 2074214 

Fax: 0221 2074224 

E-mail: sh@skm-koeln.de 

www.skm-koeln.de 

 

Maßstab e. V.  

Marsiliusstr. 35 

50937 Köln 

Tel.: 0221 417092 

E-Mail: 

beratungsstelle@masstab-

koeln.de  

www.masstab-koeln.de 

 

Chance e. V. - Münster  

Friedrich-Ebert-Str 7/15  

48153 Münster 

Tel.: 0251 620880 

Fax: 0251 6208849 

E-mail: info@chance-

muenster.de 

www.chance-muenster.de 

mailto:start84@cneweb.de
mailto:info@awo-gelsenkirchen.de
mailto:info@awo-gelsenkirchen.de
mailto:sh@skm-koeln.de
mailto:info@chance-muenster.de
mailto:info@chance-muenster.de
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AWO Hagen – Märkischer Kreis 

Haus Eckesey 

Eckeseyer Str. 85 

58089 Hagen 

Tel.: 02331 13787  

Fax: 02331 181884 

E-mail: haus-eckesey@awo-ha-

mk.de 

www.awo-ha-mk.de  

 

Rheinland-Pfalz 

 

Mission Menschen in Not e. V.  

Oberhombach 1 

57537 Wissen 

Tel.: 02747 911752 

Fax: 02747 911753 

E-Mail: office@kinderarmut-in-

deutschland.de  

www.kinderarmut-in-

deutschland.de 

 

Rückenwind e. V. 

Hilfe für Angehörige 

Inhaftierter  

Trierer Landstr. 99 

54516 Wittlich 

Tel.: 06571 1472528 

E-mail: info@rueckenwind-

wittlich.de 

www.rueckenwind-wittlich.de  

Sachsen 

 

Stadtmission Zwickau e. V. 

Straffälligenhilfe  

Römerstraße 11 

08056 Zwickau 

Tel.: 0375 5019113 

Fax: 0375 5019112 

E-mail: info@stadtmission-

zwickau.de 

www.stadtmission-zwickau.de  

 

AWO Kreisverband Chemnitz  

Beratungsstelle für Inhaftierte, 

Haftentlassene und deren 

Angehörige 

Wiesenstraße 10 

09111 Chemnitz 

Tel: 0371 6742627 

Fax: 0371 6742625 

E-mail: fsh@awo-chemnitz.de 

www.awo-chemnitz.de  

 

Pingu-Du  

Börnichgasse 3 

09111 Chemnitz 

Tel.: 0371 4959595 

E-mail: info@pingu-du.de 

www.pingu-du.de  

mailto:haus-eckesey@awo-ha-mk.de
mailto:haus-eckesey@awo-ha-mk.de
mailto:info@rueckenwind-wittlich.de
mailto:info@rueckenwind-wittlich.de
mailto:info@stadtmission-zwickau.de
mailto:info@stadtmission-zwickau.de
mailto:fsh@awo-chemnitz.de
http://www.awo-chemnitz.de/
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Zwergenclub  

Kaßbergstr. 36 

09112 Chemnitz 

Tel.: 0371 4006967 

E-mail: info@familienverein-

chemnitz.de  

www.familienverein-

chemnitz.de  

VSR Dresden  

Karlsruher Str. 36 

01189 Dresden 

Tel.: 0351 4020828 

E-mail: hze@vsr-dresden.de 

www.vsr-dresden.de  

 

Verein für Straffälligenhilfe  

Görlitz e . V.  

Hotherstr. 31 

02826 Görlitz 

Tel.: 03581 311827 

E-mail: straffaelligenhilfe- 

goerlitz@t-online.de 

www.straffaelligenhilfe-

goerlitz.de  

 

Gemeindejugendwerk Sachsen  

Chemnitzer Str. 15 

09366 Stollberg 

Tel.: 037296 448875 

E-Mail: info@gjw-sachsen.de 

E-mail: info@gjw-sachsen.de 

www.gjw-sachsen.de

الرعاية النفسية التابعة للسجن 
 والمقدمة لألقارب

 

مقدم رعاية  JVAيوجد داخل السجن 
نفسية يقدم المشورة. ويتم تقديم 

 المشورة أيًضا ألقارب السجناء. 
 

Evangelische Konferenz für 

Gefängnisseelsorge in 

Deutschland  

Geschäftsstelle im Kirchenamt 

der EKD  

Herrenhäuser Str. 12 

30419 Hannover 

Tel.: 0511 27960 

www.gefaengnisseelsorge.de  

 

Katholische Gefängnisseelsorge 

in Deutschland  

c/o Jugendbildungsstätte 

Clemenswerth 1 

49751 Sögel 

Tel.: 05952 207201 

Fax: 05952 207207 

www.gefaengnisseelsorge.net

http://www.familienverein-chemnitz.de/
http://www.familienverein-chemnitz.de/
mailto:hze@vsr-dresden.de
http://www.vsr-dresden.de/
http://www.straffaelligenhilfe-goerlitz.de/
http://www.straffaelligenhilfe-goerlitz.de/
http://www.gjw-sachsen.de/
http://www.gefaengnisseelsorge.de/
http://www.gefaengnisseelsorge.net/
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ي حالة الدخل المنخفض7 
 . إعانات أخرى ف 

 
ي 

 إذا كنت تحصل عىل إعانة البطالة من النوع الثان 
ا

ي حالة الدخل المنخفض )مثًل
أو  ALG IIف 

، يحق لك الحصول عىل المزيد من اإلعانات، منها عىل سبيل )(Sozialhilfeإعانة اجتماعية 
 المثال: 
   .مدفوعات إضافية بقيمة ضئيلة تضاف إىل إعانات الرعاية الصحية 
  .اإلعفاء من الرسوم 
 ( إعانة السكنWohngeld .) 
 ( عالوة األطفالKinderzuschlag .) 
  .مساعدة مالية تتعلق بالتأمير  الصحي والرعاية التمريضية 

 

 مدفوعات إضافية بقيمة ضئيلة تضاف إىل إعانات الرعاية الصحية
المدفوعات اإلضافية عىل سبيل المثال عند وجود رسوم لقاء رصف وصفة طبية، أو تنشأ 

( وكذلك األدوية دون وصفة طبية. ويطبق حد أقىصي عىل  توصيات طبية )مثل العالج الطبيغي
 المدفوعات اإلضافية. 

 
ي وظيفة وال يتلف  اإلعانة االجتماعية )  (، يكون سقفSozialhilfeإذا كان لدى الشخص المعن 

ي المئة من إجماىلي الدخل السنوي، ويكون  2المدفوعات اإلضافية 
ي حالة  1ف 

ي المئة ف 
ف 

ي حاالت العائالت، يمكن خصم عالوة كل 
األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ولكن، ف 

. وهذا يقلل مبلغ القيمة الضئيلة للمدفوعات المضافة.   طفل من الدخل السنوي اإلجماىلي

 

إعانة اجتماعية أو إعانة بطالة، فيتم تقدير الحد األعىل من المدفوعات اإلضافة إذا كنت تتلف  
(Zuzahlungsobergrenze بنسبة )ي حالة  2

ي المئة من اإلعانة السنوية االعتيادية. ولكن ف 
ف 

ي 
األرسة، ال يتم استخدام سوى اإلعانة القياسية السنوية لألشخاص ذوي الدخل األعىل ف 

ي  ي المائة تنطبق عىل البيت كله ال عىل كل شخص، وعليه البيت. وهذا يعن 
أن نسبة االثنان ف 

فهذا يقلل من المدفوعات اإلضافة لذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإن عالوات األطفال 
ي الحسبان. وتنطبق القاعدة نفسها عىل المصابير  بأمراض مزمنة ويتلقون اإلعانة 

ال توضع ف 
بالمائة كحد أقىص من  1، ولكن عليهم أن يدفعوا فقط نسبة االجتماعية أو إعانة البطالة

 . إعانتهم السنوية القياسية
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 هام: 
  .يجب تقديم اإليصاالت الخاصة بالمدفوعات اإلضافية 
   يمكنك الحصول عىل كتاب إفادة بالمدفوعات اإلضافية لدى صندوق التأمير

 الصحي الخاص بك. 
 

 صم عىل رسوم الهاتف: اإلعفاء من رسوم الراديو والتلفزيون والخ
ي الراديو والتلفزيون إذا كنت:   ال يجب دفع رسوم لخدمن 

  ي
 . ALG IIتحصل عىل إعانة بطالة من النوع الثان 

  .تتلف  إعانة لسداد نفقات المعيشة 
  .ي سن التقاعد

ا ف   تتلف  تأميًنا أساسيًّ
 

من راديو ألمانيا  Beitragsserviceوإلجراء ذلك، يجب أن تقدم طلًبا لدى الخدمة المساهمة 
 المحىلي 

ARD ZDF Deutschlandradio 
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

50656 Köln 
www.rundfunkbeitrag.de 

 

 يجب تقديم المستندات التالية مع الطلب المقدم: 
  شهادة إخطار باألداءALG-II-Leistungsbescheid أو 
  نسخة مصدق عليها حول دفع اإلعانة االجتماعيةSozialhilfe أو 
 ( تصديق عىل طلب اإلعفاءBefreiungsantrag) 

 

المدة المسموح خاللها باإلعفاء. احرص دائًما عىل تقديم طلب يرسي اإلعفاء فقط خالل  هام: 
الحًقا. ولكن (، فيمكنك تقديمه Befreiungsantragجديد. وإذا لم تقدم طلًبا لإلعفاء )

 سنوات.  3اإلعفاء بأثر رجغي ال يرسي إال عىل مدة أقصاها 
 

كة تليكوم  ي توفر خصومات. عىل سبيل المثال، تقدم رسر كات الهاتف الن  هناك العديد من رسر
اجتماعية مالئمة. وللحصول عىل هذه الخدمة، يجب إرسال قرار اإلعفاء من واجب تعريفة 

كة " تمنح ". اسأل أيًضا الجهة المقدمة الخاصة بك، إذا ما كان Telekom AGالبث إىل رسر
خصومات. 
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 (Wohngeld)إعانة السكن 
ي هذه الحاالت:  Wohngeldيمكنك طلب الحصول عىل إعانة سكن 

 ف 
   إذا كنت ال تتلف  أية إعانات بموجب القانونيرSGB II وSGB XII  أو بموجب

ي اللجوء   . Asylbewerberleistungsgesetzقانون إعانة طالنر
  .دخلك الحاىلي ضئيل 
  .عن العمل وال تتلف  سوى إعانة بطالة ضئيلة 

ا
 إذا كنت عاطًل

 

 :  ويتم حساب اإلعانة وفًقا لما يىلي
  .قيمة الدخل 
 أرستك.  األفراد داخل 
  .قيمة اإليجار 

 

ي هذه الحاالت عىل إعانة سكن 
 :Wohngeldلن تحصل ف 

   إذا كنت تتلف  إعانات بموجب القانونيرSGB II وSGB XII  أو بموجب قانون
ي اللجوء   . Asylbewerberleistungsgesetzإعانة طالنر

 

  هام: 
  يعد من األمور النافعة للمعيلير  الوحيدين أن يقدموا طلًبا للحصول عىل إعانة سكن

Wohngeld  ألطفالهم، حن  وإن كانوا هم أنفسهم يتلقون إعانات أخرى بموجب
ي  SGB II/SGB XIIقانون الشؤون االجتماعية  )وليس بموجب قانون إعانة طالنر

 . AsylbLGاللجوء 

  عىل قدرة األشخاص عىل توفير نفقات العيش دون تعتمد معظم تصاريــــح اإلقامة
. لذا قبل التقدم Wohngeldاالستعانة باإلعانات االجتماعية ومنها إعانة السكن 

ي تضيــــح 
ي ف  للحصول عىل إعانة السكن، عليك التحقق إن كان لتلك اإلعانة أثر سلنر

 إقامتك. 
 

 (Kinderzuschlagعالوة األطفال )
لمساندة الوالدين ذوي الدخل المنخفض. وقد تعيق  Kinderzuschlagُتقدم عالوة األطفال 

ي 
ي إعانة البطالة من النوع الثان 

وللحصول عىل عالوة  .Arbeitslosengeld IIهذه العالوة تلف 
ي لدى صندوق شؤون األرسة المحىلي Kinderzuschlagاألطفال  ، يجب تقديم طلب كتانر

. Familienkasseالمختص 
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وط هي   : الرسر
  حصول والدي الطفل عىل نفقة األطفالKindergeld، 
 ( أن يبلغ دخل الوالدين الحد األدن  من الدخلMindesteinkommensgrenze )

، و 900بقيمة إجمالية   يورو إجماىلي للفرد المعيل بمفرده.  600يورو للزوجير 
 

ي الحصول عىل 
عالوة األطفال ليس كل حامىلي الجنسيات األجنبية لهم الحق ف 

(Kinderzuschlag ي نفقة األطفال
وط الواردة ف  . لمعرفة Kindergeld(. وتنطبق نفس الرسر

ا لإلعانة ذات الصلة، ُيرجر الرجوع إىل الفصل   . 2-6ما إذا كنت مستحقًّ
 

ي Starke-Familien-Gesetzدخل قانون إعالة األرس منخفضة الدخل )
 1( حير  التنفيذ ف 

 Kinderzuschlagعم األرس منخفضة الدخل. تبلغ قيمة عالوة األطفال . وهو يد2019يوليو 
ا للطفل، وتغطي مع نفقة األطفال  185بحد أقىص  متوسط  Kindergeldيورو شهريًّ

نت:  204احتياجات األطفال بمبلغ قيمته   يورو. يوجد هنا نموذج للطلب عىل اإلني 

.www.kinderzuschlag.de 

 
 إذا تلقيت مكمالا للطفل أو بدل سكن ، فيمكنك أيًضا الحصول عىل مزايا أخرى ألطفالك: 

  ( رحالت المدرسة ودور الرعاية النهاريةKindertagesstätte .) 
  .أغراض المدرسة 
  .تكاليف الذهاب إىل المدرسة 
   .دروس خصوصية 
  .ي المدرسة

 وجبة الغداء ف 
 وثقافية مع تكاليف االنتقال.  فعاليات اجتماعية 
 

 يمكن للفرد تقديم طلب الحصول عىل مساعدة مالية لدى: 
  .المجالس التابعة للبلدية 
  .دائرة الوالية المحلية 
   .البلديات 

 

ي الحصول عىل اإلعانات المقدمة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 
ي أحقيتك ف 

هل تشك ف 
ي 

ي إصداره الثان 
؟ اسأل مكتب العمل Kinderzuschlagأو عالوة األطفال  SGB-IIف 

Jobcenter  ي جميع األحوال عىل
ي القرار، سوف تحصل ف 

حول هذا األمر. وإىل أن يتم البت ف 
. Jobcenterإعانات من مكتب العمل 

http://www.kinderzuschlag.de/
http://www.kinderzuschlag.de/
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 مساعدة مالية تتعلق بالتأمير  الصحي والرعاية التمريضية
يتم تغطية تكاليف التأمير  الصحي والرعاية التمريضية بالقدر المناسب سواء الحكومي أو 
الخاص إذا كان هذا ُيجنبك الحاجة إىل طلب المساعدة. يمكنك طلب الحصول عىل المساعدة 

ي هذه الحاالت: 
 المالية ف 
   أن تكون . ي التأمير  الصحي الحكومي

 غير مسجل ف 
  . اكات التأمير  الصحي الطوعي  إذا كنت ال تستطيع سداد اشي 
  .  إذا كنت تعيش ضمن عالقة أشبه بالزواج دون وجود تأمير  عائىلي
  .يكك المحبوس ي التأمير  العائىلي من خالل رسر

 كنت مؤمًنا عليك ف 
 

 للحصول عىل المساعدة المالية.  Jobcenterيتعير  عليك التقدم بطلب لدى مكتب العمل 
 إذا كنت تتلف  المنحة فقط ، فيمكنك أيًضا التقدم بطلب للحصول عىل إعانة اإلسكان. 
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ي  . 8
التكاليف القضائية، خدمات االستشارة والمساعدة ف 

 الدفاع العام

 (Beratungshilfe). خدمات االستشارة 1
 

إذا كنت ال تتلف  إال دخال ضئيال، يمكنك طلب الحصول عىل المساعدة االستشارية. تتاح لك 
 اإلمكانيات التالية: 

  .  استشارة من أحد المحامير 
 ( ي المحكمة االبتدائية

 (. Amtsgerichtاستشارة من أحد الموظفير  لدى القضاء ف 
  .استشارة من أحد المراكز االستشارية 

 

ي حالة تقديم أحد المحامير  المشورة لك، يتعير  عليك
 : ف 

ي المحكمة االبتدائية المختصة. 
اكك ف   إصدار شهادة تفيد باشي 

  الكسب. تقديم شهادة 
  اإلعانة االجتماعية / ي

-ALG-IIأو تقديم قرار منحك إعانة البطالة من النوع الثان 

/Sozialhilfebescheid . 
  يورو.  15سداد نسبة من التكلفة بقيمة 

ي المحكمة االبتدائية 
 عير الهاتف.  Amtsgerichtيمكنك معرفة أوقات العمل المخصصة ف 

 

ي التكاليف القضائية  . 2
 (Prozesskostenhilfe)المساعدة ف 

 

ي 
عندما يتعلق األمر بوجود دعوى أو قضية، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل المساعدة ف 

 : Prozesskostenhilfeالتكاليف القضائية 
  .

ا
 إذا كان دخلك ضئيًل

  .)ار ي )مثل اإليجار والتعويض عن األرص 
 عندما يتعلق األمر بمسائل القانون المدن 

 
 .ff 109 §§وما يليها من قانون تنفيذ األحكام  109فيما يخص الشكاوى بموجب المادة 

StVollz 

 

ي المصاريف القضائية 
:  Prozesskostenhilfeيتم تقديم المساعدة ف   ما يىلي

  .المصاريف القضائية 
  .مصاريف الدفاع 
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ي المصاريف القضائية 
إال إذا كان الدفاع لديه  Prozesskostenhilfeال يتم تقديم المساعدة ف 

ي المصاريف القضائية 
ي حالة رفض تقديم المساعدة ف 

فرصة كافية للنجاح. ف 
Prozesskostenhilfe .ي حاالت محددة سداد التكاليف المستحقة عىل أقساط

 ، يمكن ف 
 

 يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات هنا: 

Broschüre über das Beratungshilfegesetz und das Gesetz über die 

Prozesskostenhilfe 
نت:   يمكن تحميل هذه الكتيبات عير اإلني 

 http://tinyurl.com/BMJVratgeber 
  :  Bundesministerium der Justizالنارسر

 

Die Prozesskostenhilfe 
 دعم ماىلي لممارسة الحقوق أمام المحكمة. 

نت:   www.justiz.nrw.de (Gerichte und يمكن تحميل هذه الكتيبات عير اإلني 

Behörden  

https://tinyurl.com/Rechte-vor-Gericht 
  :  Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen Referat fürالنارسر

Veröffentlichungen 
 دوسلدورف 40190

 

 (Pflichtverteidigung)الدفاع العام  . 3
 

ي ظل وجود أوضاع إجرائية محددة. 
أثناء إقامة اإلجراءات القانونية، يلزم وجود محامي دفاع ف 

ة زمنية  ي غضون في 
قبل أن يتم تعيير  محامي دفاع، تتاح الفرصة للمتهم باختيار محامي دفاع ف 

 أتعاب المحامي المختار من جانبك كمحاٍم مكلف. محددة. تقوم الدولة بعد ذلك بسداد 
 

 من الذي يتحمل تكاليف المحامي المكلف؟
ة سير اإلجراءات. دائًما ما يحصل المحامي المكلف عىل أتعابه من هذا األمر يعتمد عىل كيفي

ي حالة صدور حكم عىل المتهم، يتعير  عليه بطبيعة الحال تحمل 
الخزانة العامة للدولة. ف 

ي 
تكاليف إجراءات المحكمة بالكامل. ويرسي األمر نفسه عىل تكاليف المحامي المكلف. أما ف 

اءة، تتوىل الخز  انة العامة للدولة سداد تكاليف إجراءات المحكمة وكذلك حالة الحكم بالير
ا. المحامي المكلف. وهكذا، فإن ال دفاع العام ليس دفاًعا مجانيًّ

http://tinyurl.com/BMJVratgeber


 . المزيد من المعلومات9

112 

 . المزيد من المعلومات9

 

Ratgeber für Inhaftierte in Schleswig-Holstein (7th edition) 
نت بصيغة ملف  يل عير اإلني   PDFالتي  

 عير الموقع: 

https://tinyurl.com/Ratgeber-fuer-Inhaftierte 

www.soziale-strafrechtspflege.de 
 :  النارسر

Schleswig-Holsteinischer Verband für Straffälligen- und 

Bewährungshilfe e. V.  

Ringstraße 76, 24103 Kiel 

Tel.: 0431 2005668,  

E-mail: landesverband@soziale-strafrechtspflege.de 

 

ي هذا المنشور 
 : يرد ف 

  .معلومات عامة 
  .ي المراسالت

 نماذج لرسائل مستخدمة ف 
  .ناوين الهيئات والمصالح الرسمية وجمعيات اإلعانة 

 

Sozialatlas Straffälligenhilfe Sachsen-Anhalt 
نت بصيغة ملف :  -digital.bibliothek.uniالحصول عىل المعلومات من اإلني 

halle.de/id/2567506: PDF 
ي الحصول عىل نسخة. واسأل إن كان للتوصيل أي 

توجه إىل العناوين التالية، إذا كنت ترغب ف 
 تكاليف. 

 
Landesverband für Kriminalprävention  und Resozialisierung 

Keplerstr. 9/9a 

39104 Magdeburg 

Tel.: 0391 5414588 

E-mail: LVSBSA@t-online.de 

www.lvkr.de  

mailto:landesverband@soziale-strafrechtspflege.de
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 )دليل لألفراد المصابير  بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة(
Positiv in Haft – Ein Ratgeber für Menschen in Haft mit HIV/AIDS (8th 

edition, 2011) 

 :  النارسر
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 

Wilhelmstraße 138 

10963 Berlin 

Tel.: 030 6900870 

E-mail: dah@aidshilfe.de, www.aidshilfe.de  ي ويمكن نزيله من
الدليل مجان 

 الرابط: 
https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/1101 

 

ي هذا الدليل معلومات عن
 : يرد ف 

  الطبية. اإلعانة 
  .األسئلة القانونية 
  .التغذية 

ي ملحق الدليل
 توجد نماذج للطلبات ف 

 

Wegweiser für Haftentlassene für Düsseldorf (4th edition, 2013) 

نت من خالل الموقع:   www.gefaengnisverein.de/ratgeber  التحميل من اإلني 
ي الحصول عىل نسخة. واسأل إن كان للتوصيل أي 

توجه إىل العناوين التالية، إذا كنت ترغب ف 
 تكاليف. 
 :  النارسر

Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V. Kaiserswerther Straße 286 

40474 Düsseldorf 

Tel.: 0211 444200 

gefaengnisverein@gmx.de

http://www.gefaengnisverein.de/ratgeber
mailto:gefaengnisverein@gmx.de
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ي هذا المنشور 
 : يرد ف 

  .معلومات حول اإلعانات الحكومية 
  ي

معلومات حول برامج اإلعانة المقدمة من الهيئات الحكومية والبلدية والخاصة ف 
 دوسلدورف. 

 

Betreuung im Strafvollzug – Ein Handbuch (2014) 

 :  النارسر
Deutsche AIDS-Hilfe e. V.  

Wilhelmstraße 138 

10963 Berlin 

Tel.: 030 6900870 

E-mail: dah@aidshilfe.de, www.aidshilfe.de يله من ي ويمكن تي  
الدليل مجان 

 https://tinyurl.com/Betreuung-im-Strafvollzug الرابط: 
 

 : وهو دليل للفئات التالية
  ي المهن

 االجتماعية. األفراد ف 
  .ون  النارسر
  .األقارب والمذنبون 

 

يمكنك أن تجد المزيد من المعلومات حول موضوع الحبس بلغات مختلفة عير الموقع 
ي لجمعية إعانة مرض  اإليدز "

ون   ". Aidshilfeاإللكي 
 

نت حول تنفيذ األحكام   www.knast.netمعلومات عير اإلنيى
 

ي هذا الرابط: 
 تجد ف 
   .العناوين 
   .نت  مواقع اإلني 
  إمكانيات تبادل المعلومات فيما بير  األقارب من خالل»newsgroups«
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www.strafvollzugsarchiv.de :ي هذا الرابط وثائق
 تجد ف 

  .حول نظام السجون 
  . ي للمحبوسير 

 حول الوضع القانون 
  .باإلضافة إىل الرد عىل أسئلة السجناء وأقاربــهم 

 

 إدارة أرشيف السجون: يتوىل 
Prof. Dr. Christine Graebsch 

Fachhochschule Dortmund 

Fachbereich 8  

Emil-Figge-Straße 44 

44227 Dortmund



 . المزيد من المعلومات9

116 

ي الواليات االتحاديةFlüchtlingsräteعناوين مجالس الالجئير  ) 
 ( ف 

ي 
العثور عىل عناوين هامة للجمعيات يمكن لهذه المجالس المحلية لالجئير  مساعدتك ف 

ي لها عالقة بشؤون الالجئير  ويقع مقرها بالقرب منك. واألفضل أن تتصل بمجلس  التى
ي تقيم بها، وسؤالهم عن العناوين القريبة منك.  ي الوالية االتحادية التى

 الالجئير  ف 
 

غ  بادن فورتمبير

 

Flüchtlingsrat Baden- 

Württemberg e.V. Hauptstätter 

Straße 57 

70178 Stuttgart 

Tel.: 0711 5532834 

Fax: 0711 5532835 

Info@fluechtlingsrat-bw.de 

www.fluechtlingsrat-bw.de 

Öffnungszeiten: Montag bis 

Freitag 10:00 – 18:00 

 بافاريا
 

Bayerischer Flüchtlingsrat 

Augsburger Str. 13 

80337 München 

Tel.: 089 762234 

Fax.: 089 762236 

E-Mail: 

kontakt@fluechtlingsrat- 

bayern.de 

www.fluechtlingsrate-

bayern.de 

Öffnungszeiten: 

Montag 13:00 - 15:00 

Dienstag bis Freitag: 

10:00 – 12:00 
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لينية  الير

Flüchtlingsrat Berlin e. V. 

Greifswalder Str. 4 

10405 Berlin 

Tel.: 030 22476311 

Fax.: 030 22476312 

buero@fluechtlingsrat-

berlin.de 

www.fluechtlingsrat-berlin.de 

Telefonische Sprechzeiten: 

Montag bis Mittwoch: 10:00 – 

15:00 

Donnerstag: 10:00 – 18:00 

 

 براندنبورغ

Flüchtlingsrat Brandenburg 

Rudolf-Breitscheid-Straße 164 

14482 Potsdam 

Hinweis: (S-Bahnhof 

Griebnitzsee) 

Tel./Fax.: 0331 – 716499 

info@fluechtlingsrat- 

brandenburg.de 

www.fluechtlingsrat-

brandenburg.de 

Öffnungszeiten: Dienstag und 

Donnerstag 11:00 – 13:00

  بريمن
Flüchtlingsrat Bremen St. 

Jürgen Str. 102 

28203 Bremen 

Tel.: 0421 41661218 

Fax.: 0421 41661219 

info@fluechtlingsrat-

bremen.de 

www.fluechtlingsrat-

bremen.de 

Öffnungszeiten: 

Dienstag 9:00 – 13:00 

Donnerstag: 13:00 – 16:00 

 

 هامبورغ

Flüchtlingsrat Hamburg e. V. 

Nernstweg 32-34 

22765 Hamburg 

Tel.: 040 431587 

Fax.: 040 4304490 

info@fluechtlingsrat- 

hamburg.de 

www.fluechtlingsrat-

hamburg.de 

Öffnungszeiten: 

Montag: 10.30 – 14:30 

Dienstag: 17:00 – 19:00 

Donnerstag: 15:00 – 19:00 
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 هيس

Hessischer Flüchtlingsrat 

Leipziger Str. 17 

60487 Frankfurt a. M. 

Tel.: 069 97698710 

Fax.: 069 97698711 

hfr@fr-hessen.de 

www.fr-hessen.de 

Sprechzeiten: 

täglich 10:00-18:00 

 

فوربومرن-مكلنبورغ   

 

Füchtlingsrat Mecklenburg- 

Vorpommern e. V. 

Postfach 11 02 29 

19002 Schwerin 

Tel.: 0385 5815790 

Fax.: 0385 5815791 

kontakt@fluechtlingsrat- mv.de 

www.fluechtlingsrat-mv.de  

Sprechzeiten: nach 

telefonischer Vereinbarung 

  ساكسونيا السفىل

Niedersächsischer Flüchtlingsrat 

e. V. 

Röpkestr. 12 

30173 Hannover 
Tel.: 0511 98246030 

Fax.: 0511 98246031 

nds@nds-fluerat.org 

www.nds-fluerat.org 

Sprechzeiten: nach 

telefonischer Vereinbarung 

Telefonische Beratung: 

Montag bis Freitag: 10:00 – 

12:30 Dienstag und 

Donnerstag: 14:00 – 16:00 

 

  شمال الراين وستفاليا

 

Flüchtlingsrat NRW e. V. 

Wittener Str. 201 

44803 Bochum 

Tel.: 0234 58731560 

Fax.: 0234 58731575 

info@frnrw.de 

www.frnrw.de 

Öffnungszeiten / Telefonische 

Erreichbarkeit: 

Montag bis Freitag: 

10:00 – 16:00

mailto:hfr@fr-hessen.de
http://www.fluechtlingsrat-mv.de/
mailto:nds@nds-fluerat.org
mailto:info@frnrw.de
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بفالز-راينالند  

Arbeitskreis Asyl Rheinland-

Pfalz c/o. Pfarramt für 

Ausländerarbeit im 

Kirchenkreis An Nahe und Glan 

Kurhausstr. 8 

55543 Bad Kreuznach 

Tel.: 0671 8459152 

Fax.: 0671 8459154 

info@asyl-rlp.org 

www.asyl-rlp.org 

Öffnungszeiten: Montag bis 

Freitag 08:00 – 17:00 

 

 سارالند
Saarländischer Flüchtlingsrat e. 

V. Kaiser Friedrich Ring 46 

66740 Saarlouis 

Tel.: 06831 4877938 

Fax.: 06831 4877939 

fluechtlingsrat@asyl-saar. 

de 

www.asyl-saar.de 

Öffnungszeiten: Dienstag und 

Freitag 10:00 – 12:30 

 ساكسونيا

Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. 

(SFR e. V.) 

Geschäftsstelle 

Dammweg 5 

01097 Dresden 

Tel.: 0351 87451710 

Fax.: 0351 33294750 

Öffnungszeiten: 

Montag: nach Vereinbarung 

Dienstag: 11:00 – 15:00 

Mittwoch: 11:00 – 15:00 

Donnerstag: 11:00 – 15:00 

Freitag: 11:00 – 13:00 

 

Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. 

Büro Chemnitz 

Henriettenstr. 5 

09112 Chemnitz 

Tel.: 0371 903133 

Fax.: 0371 3552105 

Öffnungszeiten: 

Montag: 10:30 – 16:00 

Dienstag: nach Vereinbarung 

Mittwoch: nach Vereinbarung 

Donnerstag: 10:30 – 16:00

mailto:info@asyl-rlp.org
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آنهالت-ساكسونيا  Flüchtlingsrat 

Sachsen-Anhalt e. V. 

Geschäftsstelle Magdeburg 

Schellingstr. 3 – 4 

39104 Magdeburg 

Tel.: 0391 5371281 und 0391 

50549614 

Fax.: 0391 50549615 

 

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt 

e. V. Büro Halle (Saale) 

Kurallee 15 

06114 Halle (Saale) 

Tel.: 0345 44502521 

Fax.: 0345 44502522 

info@fluechtlingsrat-lsa.de 

www.fluechtlingsrat-lsa.de 

Sprechzeiten: nach 

telefonischer Vereinbarung 

  Flüchtlingsrat شليسفيغ هولشتاين

Schlesw.-Holstein e.V. 

Sophienblatt 82-86 

24114 Kiel 

Tel.: 0431 735000 

Fax.: 0431 736077 

office@frsh.de 

www.frsh.de 

Telefonsprechzeiten: 

Montag – Donnerstag: 09:30 – 

13:00 

Dienstag und Donnerstag: 

15:00 – 17:30 

 

 تورينجيا
Flüchtlingsrat Thüringen 

e. V.  

Schillerstraße 44 

99096 Erfurt 
Tel.: 0361 51805125 
Fax.: 0361 51884328 

info@fluechtlingsrat-thr.de 

www.fluechtlingsrat-thr.de 

Telefonsprechzeiten: 

Montag bis Donnerstag 09:00 – 

12:00 

Dienstag: auch 13:00-18:00 

Donnerstag: auch 13:00-16:00

mailto:office@frsh.de
mailto:info@fluechtlingsrat-thr.de
http://www.fluechtlingsrat-thr.de/
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 :نالالجئي استشارة أحد مراكز عن بنفسك البحث يمكنك باإلنترنت، اتصال لديك كان إذا
www.tinyurl.com/ Migrationsberatung 

 انباألج شؤون إدارة مصلحة عناوين عن البحث أيًضا يمكنك باإلنترنت، اتصال لديك كان إذا
 :منك بالقرب تقع التي

www.tinyurl.com/AusBeh 

 المهاجرين  قانون في متخصص محام   عن البحث يمكنك باإلنترنت، اتصال لديك كان إذا
 .والالجئين

www.dav-migrationsrecht.de/ arbeitsgemeinschaft 

عاًما، يمكنك االتصال بخدمة الهجرة للشباب  27إذا كان عمرك أقل من 
(Jugendmigrationsdienst  أوJMD ابحث عن مركز استشارات .)JMD: 

https://www.jugendmigrationsdienste.de/meinen-jmd-vor-ort-finde

https://www.jugendmigrationsdienste.de/meinen-jmd-vor-ort-finde
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. عناوين مراكز 10
االستشارات

أوروبا مستوى على  

Bureau Buitenland, 

Reclassering Nederland - 

Auslandsbüro der 

niederländischen Straffälligen- 

und Bewährungshilfe   

Postbus 136 NL 

3500 AC Utrecht, Niederlande 

Tel.: 0031 (0)30 2879900 

Fax: 0031 (0)30 2879998 

www.reclassering.nl 

 

German YMCA London   

Craven Terrace 35 

W2 3EL London 
Tel.: 0044 (0)20 77235684 

Fax: 0044 (0)20 77062870 

u.bauer@german-ymca.org.uk 

www.german-ymca.org.uk 

 

 

German Welfare Council   

Craven Terrace 35 

W2 3EL London 

Tel.: 0044 (0)20 72622463 

Fax:  

info@gwc-london.org.uk 

www.gwc-london.org.uk 
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رات(Straffälligenhilfe) عناوين هيئات إعانة المذنبير    ، خاصة للسيدات المترص 

ي تحتوي أيًضا عىل عروض مصممة خصيًصا  فيما يىلي قائمة ببعض نقاط االتصال التى
ي تقديم المشورة 

للسيدات خاصة ومدينتك ليست مدرجة للسيدات. إذا كنت ترغب ف 
ي من الدليل واالستعالم هناك

ي الجزء الخلق 
جر االتصال بالعناوين المذكورة ف  .هنا، فيرُ

 

غ   بادن فورتمبير

PräventSozial – Betreutes 

Wohnen im IW Frauen – 

Betreutes Wohnen Esslingen  

Neckarstr. 86  

73728 Esslingen  

Tel.: 0711 35130960 

E-Mail: 

rieger@praeventsozial.de 

 

 بافاريا
Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Augsburg, InBeLa - 

Beratungsstelle für Frauen in 

besonderen Lebenslagen 

Auf dem Kreuz 27 

86152 Augsburg 
Tel.: 0821 / 45 03 61 - 12 

E-Mail: inbela@skf-augsburg.de 

www.skf-augsburg.de 

 
 

SkF- Straffälligenhilfe für 

Frauen 

Huttenstraße 29 B 

97072 Würzburg 
Tel.: (0931) 45007-0 

E-Mail: straff@skf-wue.de 

www.skf-wue.de 

 

Evangelischer Beratungsdienst 
Schellingstraße 65 

80799 München 

Tel.: 089 28778313 

E-Mail: mkutschera-

loup@hilswerk-muenchen.de 
 

Sozialdienst katholischer 

Frauen 

Landesverband Bayern  
e. V.  

Bavariaring 48 

80336 München 
Tel.: 089/538860-16  

www.skfbayern.de

mailto:rieger@praeventsozial.de
mailto:inbela@skf-augsburg.de
http://www.skf-augsburg.de/
mailto:straff@skf-wue.de
http://www.skf-wue.de/
mailto:mkutschera-loup@hilswerk-muenchen.de
mailto:mkutschera-loup@hilswerk-muenchen.de
http://www.skfbayern.de/
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 بريمن
 
Zentralstelle für 

Straffälligenhilfe 

Tivoli-Hochhaus, 1. Etage 

Bahnhofsplatz 29 

28195 Bremen 
Tel.: 0421/361-6201 

E-Mail: Beratung@ 

Straffaelligenhilfe-Bremen.de 
 

لينية  الير
 

AWO Kreisverband Berlin-

Mitte, IsA-K Freie 

Straffälligenhilfe für Frauen 

Prinzenallee 74 

13357 Berlin 

Tel.: 030/49 91 05 47 

E-Mail: info@isa-k.de 

www.isa-k.de 

 

Tamar 

Nazarethkirchstraße 36 

13347 Berlin 
Tel.: 030 – 455 4031 

E-Mail: tamar@skf-berlin.de 

www.skf-berlin.de

Zukunftsbau GmbH 
STARTKLAR konkret: 

Oudenarder Straße 32 

13347 Berlin 
Tel: 030 2700407 12 oder 13 

E-Mail: 

dfischer@zukunftsbau.de 

E-Mail: bkuhn@zukunftsbau.de 

Zukunftsbau GmbH 
STARTKLAR konkret Ü27:  

Oudenarder Straße 32 

13347 Berlin 
Tel: 030 2700407 14 oder 15 

E-Mail: jfrobel@zukunftsbau.de 

E-Mail: 

bsrienz@zukunftsbau.de 

FrauenComputerZentrum 

Berlin e.V. 

Cuvrystr. 1 

10997 Berlin 

Tel.: +49 30 617970-255 

munia@fczb.de 

www.munia-berlin.de

mailto:Beratung@Straffaelligenhilfe-Bremen.de
mailto:Beratung@Straffaelligenhilfe-Bremen.de
mailto:info@isa-k.de
http://www.isa-k.de/
mailto:tamar@skf-berlin.de
http://www.zukunftsbau.de/taetigkeitsfelder/strafvollzug-uebergangsmanagement/startklar-konkret
mailto:bkuhn@zukunftsbau.de
http://www.zukunftsbau.de/taetigkeitsfelder/strafvollzug-uebergangsmanagement/startklar-konkret
mailto:munia@fczb.de
http://www.munia-berlin.de/
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 هامبورغ

 

Hamburger Fürsorgeverein  

Holsteinischer Kamp 12 

22081 Hamburg 

Tel.: (040) 23 51 77 – 04 

E-Mail: frauenprojekte@ 

wohnheim-gmbh.de 

www.hamburger-

fuersorgeverein.de 

 

 هيس

AKTION – Perspektiven für 

junge Menschen und Familien 

e.V.  

Schanzenstr. 18  

35390 Gießen  

Tel.: 0641 – 71020  

E-Mail: gf@aktion-verein.org  

www.aktion-verein.org 

 

Verein Perspektivwechsel e.V 

Bäckerweg 11 

60316 Frankfurt  

Tel.: 069 436766 

E-Mail: 

info@perspektivwechsel. 

org  

www.perspektivwechsel. org  

Anlaufstelle für straffällig 

gewordene Frauen 

Mainkurstraße 35 

60385 Frankfurt am Main 

Tel.: 069 448967 

www.awo-frankfurt.com 

 

 ساكسونيا السفىل

Frauennotruf Cloppenburg e.V.  

Mühlenstr. 51  

49661 Cloppenburg 

Tel.: 04471 939830  

 

 شمال الراين وستفاليا

 

Aktion Straffälligen Hilfe e.V. 

Karl-Eilers Str. 13 

33602 Bielefeld  

Tel.: 0521 17 90 33 

E-Mail: asth@bitel.net 

www.asth-bielefeld.de 

KIM - Soziale Arbeit e.V. 

Anlaufstelle für Frauen 
Wollmarktstraße 71 

33098 Paderborn  

Tel.: 05251 / 680726 

E-Mail: anlaufstelle@kim-

paderborn.de 

www.kim-paderborn.de 

mailto:frauenprojekte@wohnheim-gmbh.de
mailto:frauenprojekte@wohnheim-gmbh.de
http://www.hamburger-fuersorgeverein.de/
http://www.hamburger-fuersorgeverein.de/
mailto:gf@aktion-verein.org
http://www.aktion-verein.org/
mailto:info@perspektivwechsel.org
mailto:info@perspektivwechsel.org
mailto:asth@bitel.net
mailto:anlaufstelle@kim-paderborn.de
mailto:anlaufstelle@kim-paderborn.de
http://www.kim-paderborn.de/
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Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Köln  
Mauritiussteinweg 77-79  

50676 Köln 

Tel.: 0221 - 12 69 50  

E-Mail: straffaelligenhilfe@skf-

koeln.de 

 ساكسونيا

 

AWO KV Chemnitz und 

Umgebung e.V.  

Wiesenstraße 10  

09111 Chemnitz  

Tel.: 0371 6742631 

E-Mail: btw@awo-chemnitz.de  

www.awo-chemnitz.de 

 

  شليسفيغ هولشتاين

Frauenberatungsstelle, 

Beratungsstelle für Frauen in 

Wohnungsnot 

Damperhofstr. 12 

24103 Kiel 

Tel.: 0431 26044649 

E-Mail: fbs@stadtmission-

mensch

mailto:straffaelligenhilfe@skf-koeln.de
mailto:straffaelligenhilfe@skf-koeln.de
mailto:btw@awo-chemnitz.de
http://www.awo-chemnitz.de/
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غب  ادن فورتمبير

 
Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege Mannheim   

U 4, 30 

68161 Mannheim 
Tel.: 0621 2091717 

Fax: 0621 15699322 

info@bezirksverein-

mannheim.de 

www.bezirksverein-

mannheim.de 
 

Arbeitskreis Strafvollzug 

Mannheim e.V.   

Schwetziger Str. 7 

68165 Mannheim 
Tel.: 0621 22795 

Fax: 0621 101991 

beratungsstelle@ak-

strafvollzug-ma.de 

 
Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege Heidelberg - Karl-

Bähr-Haus   

Römerstr. 17a 

69115 Heidelberg 
Tel.: 06221 27526 

info@bezirksverein-

heidelberg.de 

www.bezirksverein-

heidelberg.de 

Stiftung 

»Resozialisierungsfonds Dr. 

Traugott Bender«   

Postfach 103461 

70029 Stuttgart 
Tel.: 0711 2792180 

Fax: 0711 279 2171 

reso@justiz.bwl.de 

www.resofonds-bw.de 

 
Projekt Chance e.V.   

Friedrichstr. 6 

70174 Stuttgart 
Tel.: 0711 2792342 

info@projekt-chance.de 

www.projekt-chance.de 

 

Caritasverbandverband für 

Stuttgart e.V.   

Reinsburgstraße 63 
70178 Stuttgart 
Tel.: 0711 61555130 

Fax: 0711 61555138 

dbh@caritas-stuttgart.de 

www.caritas-stuttgart.de 

 

Sozialberatung Stuttgart e.V.   

Römerstrasse 78 

70180 Stuttgart 
Tel.: 0711 169200 
Fax: 0711 1 692022 

info@sozialberatung-

stuttgart.de 

www.sozialberatung-

stuttgart.de 
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PräventSozial - Justiznahe 

Soziale Dienste gGmbH 

Bewährungshilfe Stuttgart e.V.  

Neckarstr. 121 

70190 Stuttgart 
Tel.: 0711 23988477 

Fax: 0711 23988-50 

mail@praeventsozial.de 

www.praeventsozial.de 

 
Verband Bewährungs- und 

Straffälligenhilfe Württemberg 

e.V.   

Hauptstr. 28 

70563 Stuttgart 
Tel.: 0711 2155510 

verband-bsw@gmx.net 

www.verband-bsw.de 

 

Fortis e.V. - Helmut-Lang-Haus   
Friedrich-List-Str. 62 

71032 Böblingen 
Tel.: 07031 204250 

Fax: 07031 2042525 

sfh-verwaltung@fortis-ev.org 

www.fortis-ev.org 

 

Seehaus Leonberg 

(Jugendstrafvollzug in freien 

Formen)   
Seehaus 1 

71229 Leonberg 
Tel.: 07152 -33123 300 

info@seehaus-ev.de 

www.seehaus-ev.de 

Sozialberatung Ludwigsburg 

e.V.   

Ruhrstraße 10/1 

71636 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 921972 

Fax: 07141 901072 

info@sozialberatung-

ludwigsburg.de 

www.sozialberatung-

ludwigsburg.de 
 

Straffälligenhilfe Hohenasperg 

e. V.   

Schubartstr. 20 

71679 Asperg 
Tel.: 07141 669511 

Fax: 07141 669129 

 

Verein für Jugend- und 

Bewährungshilfe im 
Landgerichtsbezirk Tübingen e. 

V.   

Westbahnhofstr. 55 

72070 Tübingen 
Tel.: 07071 8895147 

Fax: 07071 8895148 

info@bewaehrungshilfeverein-

tuebingen.de 

www.bewaehrungshilfeverein-

tuebingen.de 
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Straffälligenhilfe und 

Sozialberatung 

Südwürttemberg-Hohenzollern 

e.V. Verein Arche e.V.  

Eberhardstrasse 53 

72720 Tübingen 
Tel.: 07071 938780 

Fax: 07071 9387879 

straffaelligenhilfe-

tuebingen@t-online.de 
www.wohnungslosenhilfe-

tuebingen.de 

 

Hilfe zur Selbsthilfe e.V.   

Rommelsbacher Str. 1 

72760 Reutlingen 
Tel.: 07121-387893 

Fax: 07121-3878948 

info@hilfezurselbsthilfe. 

org 
www.hilfezurselbsthilfe. 

org 

 

Flexible Intensivbetreuung: 

Hilfe zur Selbsthilfe e.V.   

Neckartenzlingerstr. 32 

72766 Reutlingen 
Tel.: 07127-7288762 

j.wald@hilfezurselbsthilfe.org 

www.hilfezurselbsthilfe. 
org 

Bewährungs- und 

Straffälligenhilfe Ulm - 

Beratungsstelle/Wohnheim 

Göppingen   

Christophstr. 7 

73033 Göppingen 
Tel.: 07161 6522680 

Fax: 07161 6524596 

christoph7gp@bwhulm.de 

www.bwhulm.de 
 

Sozialberatung Schwäbisch 

Gmünd e.V.   

Milchgässle 11 

73525 Schwäbisch Gmünd 
Tel.: 07171 605560 

Fax: 07171 605565 

post@sozialberatung-

gmuend.de 

www.sozialberatung-
gmuend.de 

 

Jugendhilfe Unterland e.V.   

Steinstr. 4 

74072 Heilbronn 
Tel.: 07131 2769310 

Fax: 07131 963321 

wagner@jugendhilfe-

unterland.de 

www.jugendhilfe-unterland.de 

http://www.hilfezurselbsthilfe/
http://www.hilfezurselbsthilfe/
http://www.sozialberatung-gmuend.de/
http://www.sozialberatung-gmuend.de/
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Sozialberatung Heilbronn e. V.   

Cäcilienstraße 33 

74072 Heilbronn 
Tel.: 07131 2769310 

info@sozialberatung-

heilbronn.de 

www.sozialberatung-

heilbronn.de 

 

Verein für Betreuung und Hilfe 
im Vollzug Schwäbisch Hall e. V.   

Kolpingstr. 1 

74526 Schwäbisch Hall 
Tel.: 0791 9565461 

Fax: 0791 9565205 

 

Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege Mosbach   

Hauptstr. 31 

74821 Mosbach 
Tel.: 06261 14972 

anlaufstelle_mosbach@ 

web.de 

 

Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege - Anlauf und 

Beratungsstelle   

Erbprinzenstr. 59/61 

75175 Pforzheim 
Tel.: 07231 155310 
Fax: 07231 1553124 

info@bezirksverein-

pforzheim.de 

www.bezirksverein-

pforzheim.de 

Badischer Landesverband für 

soziale Rechtspflege   

Hoffstr.10 

76133 Karlsruhe 
Tel.: 07721 52060 

Fax: 07721 56020 

info@badlandverb.de 

www.badlandverb.de 

 

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Karlsruhe - 

Fachberatungsstelle   

Riefstahlstr. 9 

76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721-9263133 

willi.wilhelm@jvakarlsruhe.justi

z.bwl.de 

 

Verein für Jugendhilfe 

Karlsruhe e. V. - Beratungsstelle 
für Haftentlassene   

Karlstr. 165 

76135 Karlsruhe 
Tel.: 0721 183660 

Fax: 0721 1836620 

info@vfj-ka.de 

www.vfj-ka.de 



. عناوين مراكز االستشارات10  

131 

Caritasverband für den 

Landkreis Rastatt e. V.   

Carl-Friedrich-Strasse 10 

76437 Rastatt 
Tel.: 07222 7750 

Fax: 07222 77560 

cv-info@caritas-rastatt.de 

www.caritas-rastatt.de 

 

SKM Landkreis Karlsruhe   
Söternstraße 5 

76646 Bruchsal 
Tel.: 07251 5056812 

Fax: 07251 5056814 

info@skm-bruchsal.de 

www.skm-bruchsal.de 

 

Soziale Rechtspflege Ortenau 

e.V. - Dienststelle Offenburg   

Goldgasse 17/19 
77652 Offenburg 
Tel.: 0781 74926 

Fax: 0781 74136 

offenburg@rechtspflege-

ortenau.de 

www.rechtspflege-ortenau.de 

 

Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege Bühl-Achern   

Im Häußlersfeld 14 
77855 Achern 
Tel.: 07841 6733786 

Soziale Rechtspflege Ortenau e. 

V. - Diensstelle Lahr   

Stefanienstr. 54 

77933 Lahr 
Tel.: 07821 37992 

Fax: 07821 989055 

lahr@rechtspflege-ortenau.de 

www.rechtspflege-ortenau.de 

 

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Villingen-

Schwenningen   

Friedrichstr. 8 

78050 Villingen-Schwenningen 
Tel.: 07721 52060 

Fax: 07721 56020 

info@bezirksverein-vs.de 

www.bezirksverein-vs.de 

 

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege - Straffälligenhilfe 

Konstanz   

Hussenstraße 53 

78462 Konstanz 
Tel.: 07531 23163 

Fax: 07531 22986 

mail@anlaufstelle-konstanz.de 

www.anlaufstelle-konstanz.de 
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Verein zur Förderung der 

Bewährungshilfe im 

Landgerichtsbezirk Rottweil   

Schillerstraße 6 

78628 Rottweil 
Tel.: 0741 1744269 

Fax: 0741 1747692 

info@bhv-rw.de 

www.bhv-rw.de 

 
Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Freiburg   

Kartäuserstr. 51 

79102 Freiburg 
Tel.: 0761 385080 

Fax: 0761 38508199 

info@skf-freiburg.de 

www.skf-freiburg.de 

 

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege - Vollrath-

Hermisson-Haus   

Brombergstraße 6 

79102 Freiburg 
Tel.: 0761 75587 

Fax: 0761 7073355 

info@bezirksverein-freiburg.de 

www.bezirksverein-freiburg.de 

Katholische Bundes-

Arbeitsgemeinschaft 

Straffälligenhilfe im Deutschen 

Caritasverband   

Karlstraße 40 

79104 Freiburg 
Tel.: 0761 200121 

Fax: 0761 20011121 

cornelius.wichmann@caritas.d

e 
www.kags.de 

 

SKM Freiburg - Katholischer 

Verein für soziale Dienste in der 

Stadt Freiburg e.V.   

Stefan-Meier-Str. 131 

79104 Freiburg 
Tel.: 0761 272220 

Fax: 0761 286411 

post@skm-freiburg.de 
www.skm-freiburg.de 

 

Carl-Theodor-Welcker-Stiftung 

e.V. - soziale und berufliche 

Rehabilitation   

Starkenstraße 36 

79104 Freiburg 
Tel.: 0761 - 28 77 65 

Fax: 0761 2020234 

carl.theodor-welcker@gmx.de 
www.welcker-stiftung.de 
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Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege - Straffälligenhilfe 

Lörrach   

Kirchstr.6 

79539 Lörrach 
Tel.: 07621 161170 

Fax: 07621 1611729 

info@bezirksverein-loerrach.de 

www.bezirksverein-loerrach.de 

 
Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege Waldshut-Tiengen   

Amthausstraße 5 

79761 Waldshut-Tiengen 
Tel.: 7751 881172 

Fax: 07751 881137 

bv-wt@web.de 

www.badlandverb.de 

 

Schuldnerberatung Schongau 
Beratungsstelle Ostallgäu  

Dominikus-Zimmermann-Str. 1 

86956 Schongau 
Tel.: 08861 20444 

Fax: 08861 90374 

Straffälligenhilfe und 

Sozialberatung 

Südwürttemberg-Hohenzollern 

e.V. ? Bezirksvertretung 

Ravensburg   
Postfach 120430 

88202 Ravensburg 
Tel.: 0751 32892 

info@straffaeligenhilfe-rv.de 

www.straffaelligenhilfe-rv.de 

 

Bewährungshilfeverein 

Ravensburg e.V.   

Gartenstraße 15 

88250 Weingarten 
Tel.: 0751 43788 

info@sozialpaed-wg.de 

www.sozialpaed-wg.de 

 

Gemeinnütziger Verein zur 
Entschuldung Straffälliger e. V.   

Postfach 200221 

89040 Ulm 
Tel.: 0731 4933908 

Fax: 0731 9215274 

info@entschuldung-

straffaelliger.de 

www.entschuldung-

straffaelliger.de 

Bewährungs und 
Straffälligenhilfe Ulm e.V.   

Zinglerstr. 71 

89077 Ulm 
Tel.: 0731 9359990 

Fax: 0731 93599918 

zingler71@bwhulm.de 

www.bwhulm.de

http://www.bwhulm.de/
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 بافاريا
 

Drob Inn – Drogenberatung 

Neu-Ulm – Beratungsstelle für 

illegale Drogen Uferstr. 3  

89231 Neu-Ulm 
Tel.: 0731 880305-20 

Fax: 0731 880305-29 

drob-inn@diakonie-neu-ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 

 

Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Aschaffenburg   

Erbsengasse 9 

63739 Aschaffenburg 
Tel.: 06021 27806 

Fax: 06021 21470 

beratung@skf-

aschaffenburg.de 

www.skf-aschaffenburg.de 

 

Caritasverband Aschaffenburg   

Treibgasse 26 

63739 Aschaffenburg 
Tel.: 06021 392201 
Fax: 06021 392199 

info@caritas-aschaffenburg.de 

www.caritas-aschaffenburg.de 

Die Brücke e.V. Aschaffenburg   

Glattbacher Straße 30 

63741 Aschaffenburg 
Tel.: 06021 5807510 

info@bruecke-ev.de 

www.bruecke-ev.de 

 

Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. München   

Dachauer Straße 48 

80335 München 
Tel.: 089 559810 

Fax: 089 55981266 

straffaelligenhilfe@skf-

muenchen.de 

www.skf-muenchen.de 

 
Sozialdienst katholischer 

Frauen, Landesverband Bayern 

e.V.   

Bavariaring 48 

80336 München 
Tel.: 089 538860-16 

Fax: 089 53886020 

halbhuber-

gassner@skfbayern.de 

www.skfbayern.caritas.de 
 

Evangelische Straffälligenhilfe   

Schillerstraße 25 

(Bodelschwingh-Haus) 

80336 München 
Tel.: 089 54594130 

Fax: 08102 774921 

straffaelligenhilfe@hilfswerk-

muenchen.de 

www.straffaelligenhilfe-
muenchen.de 

http://www.skf-aschaffenburg.de/
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Condrobs e. V. - Suchthilfe   

Heßstr. 134 

80797 München 
Tel.: 089 3840820 

online@condrobs.de 

www.condrobs.de 

 

Evangelischer Beratungsdienst 

für Frauen Beratungsstelle und 

Straffälligenhilfe   
Schellingstraße 65 

80799 München 
Tel.: 089 2877830 

Fax: 089 28778326 

ev-beratungsdienst@hilfswerk-

muenchen.de 

www.frauenberatungsdienst-

muenchen.de 

 

Münchner Zentralstelle für 
Straffälligenhilfe (MZS) 

Katholischer 

Männerfürsorgeverein 

München e.V.  

Haimhauser Straße 13 

80802 München 
Tel.: 089 3801560 

Fax: 089 38015620 

mzs@kmfv.de 

www.kmfv.de 

Condrobs e.V. - Externe 

Suchtberatung in den JVAs   

Bäckerstr. 4 

81241 München 
Tel.: 089 820756852 

Fax: 089 820756842 

externe.suchtberatung@condr

obs.de 

www.condrobs.de 

 
Bayerischer Landesverband für 

Gefangenenfürsorge und 

Bewährungshilfe e.V. - BayLGB 

-   

Schlierseestr. 3 

81541 München 
Tel.: 089 6903845 

info@baylgb.de 

www.baylgb.de 

 
Leonhard gGmbH - 

Unternehmertum für 

Gefangene   

Bussardstraße 5 

82166 Gräfelfing 
Tel.: 089  85670364 

info@leonhard.eu 

www.leonhard.eu 
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Nothilfe Birgitta Wolf e.V. - ToA 

& Briefkontakte   

Auweg 18 

82441 Ohlstadt 
Tel.: 08841 7533 

info@nothilfe-birgitta-wolf.de 

www.nothilfe-birgitta-wolf.de 

 

Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Garmisch-
Partenkirchen   

Parkstr. 9 

82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel.: 08821 966720 

Fax: 08821 9667250 

info@skf-garmisch.de 

www.skf-garmisch.de 

 

Diakonisches Werk Rosenheim 

e. V. - Rosenheimer 
Zentralstelle für 

Straffälligenhilfe   

Innstraße 72 

83022 Rosenheim 
Tel.: 08031 3009-1054 

Fax: 08025 3009-1016 

zentralstelle@sd-obb.de 

www.soziale-dienste-obb.de 

Diakonisches Werk Rosenheim 

e.V. - DIAdonna 

Wohngemeinschaft für Frauen   

Königsseestraße 41 

83059 Kolbermoor 
Tel.: 08031 235757-0 

Fax: 08031 235757-1 

diadonna@sd-obb.de 

www.soziale-dienste-obb.de 

 
Diakonisches Werk Traunstein 

e.V. - Kirchliche Allgemeine 

Sozialarbeit   

Crailsheimstraße 8a 

83278 Traunstein 
Tel.: 0861 9898216 

Fax: 0861 9898240 

info@diakonie-traunstein.de 

www.diakonie-traunstein.de 

 
Bewährungshilfe Südostbayern 

e. V.   

Marschallstraße 3 a 

84028 Landshut 
Tel.: 0871 21462 

Fax: 0871 2764324 

bwh-sob@web.de 

www.bewaehrungshilfe-

suedostbayern.de 
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Caritasverband Landshut e. V.   

Gestütstraße 4a 

84028 Landshut 
Tel.: 0871 805100 

Fax: 0871 805199 

info@caritas-landshut.de 

www.caritas-landshut.de 

 

Landshuter Netzwerk e.V.   

Bahnhofplatz 1a 
84032 Landshut 
Tel.: 0871 963670 

Fax: 0871 96367118 

info@landshuter-netzwerk.de 

www.landshuter-netzwerk.de 

 

Die Blaue Tür Beratungsstelle 

für wohnungslose Menschen  

Maistraße 8 

84034 Landshut 
Tel.: 0874 629238 

dverdecchia@diakonie-

landshut.de 

 

Condrobs e.V. StayIn-

Kontaktladen   

Beckerstr. 10 

85049 Ingolstadt 
Tel.: 0841 88539595 

Fax: 0841 88539597 
stay-in@condrobs.de 

www.condrobs.de 

 

Straffälligenhilfe Sozialdienst 

katholischer Frauen Ingolstadt 

e.V.   

Schrannenstr. 1a 

85049 Ingolstadt 
Tel.: 0841 937550 

Fax: 0841 9375530 

info@skf-ingolstadt.de 

www.skf-ingolstadt.de 

 
Caritas - Wohnheime und 

Werkstätten   

Hugo-Wolf-Straße 20 

85057 Ingolstadt 
Tel.: 0841 490180 

Fax: 0841 49018816 

wohnheime.werkstaetten@cari

tas-ingolstadt.de 

wwww.caritas-wohnheime-

werkstaetten.de 
 

Landesarbeitsgemeinschaft 

ehrenamtlicher Mitarbeiter im 

Strafvollzug Bayern e.V. (LAG 

e.V.)   

Herdweg 2a 

85652 Pliening 
information@lag-strafvollzug-

bayern.de 

www.ehrenamt-im-
strafvollzug.de 
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Augsburger Beratungsstelle für 

Strafentlassene: Kontakt 

Schwerpunkt Frauen   

Auf dem Kreuz 27 

86152 Augsburg 
Tel.: 0821 4503610 

Fax: 0821 45036116 

beratung@abs-augsburg.de 

www.abs-augsburg.de 

 
InBeLa- Beratungsstelle für 

Frauen in besonderen 

Lebenslagen   

Auf dem Kreuz 27 

86152 Augsburg 
Tel.: 0821 4503610 

Fax: 0821 45036116 

inbela@skf-augsburg.de 

www.skf-augsburg.de 

 
SKM Augsburg - Katholischer 

Verband für soziale Dienste   

Klinkertorstrasse 12 

86152 Augsburg 
Tel.: 0821 516569 

Fax: 0821 57087389 

info@skm-augsburg.de 

www.skm-augsburg.de

Drogenhilfe Schwaben gGmbH   

Jesuitengasse 9 

86152 Augsburg 
Tel.: 0821 3439010 

Fax: 0821 3439031 

jva@drogenhilfeschwaben.de 

www.drogenhilfeschwaben.de 

 

Augsburger Beratungsstelle für 

Strafentlassene: Kontakt 
Schwerpunkt Männer  

Diakonie Augsburg  

Springergäßchen 14 

86152 Augsburg 
Tel.: 0821 45019-3361 

Fax: 0821 45019-9360 

beratung@abs-augsburg.de 

www.abs-augsburg.de 

 

SKM Donau-Ries - Katholischer 
Verband für soziale Dienste 

e.V.   

Johannes-Traber-Str. 7 

86609 Donauwörth 
Tel.: 0906 29994920 

Fax: 0906 29994921 

stephanie.sedelmeier@skm-

donau-ries.de 

www.skm-donau-ries.de 
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SKM Neuburg e. V. - 

Straffälligenhilfe   

Spitalplatz C 193 

86633 Neuburg a. d. Donau 
Tel.: 08431 6488110 

Fax: 08431 6488100 

skm.neuburg@gmx.de 

www.skm-neuburg-

sozialdienst.de 

 
Diakonisches Werk Ingolstadt   

Schrannenplatz 131 

86633 Neuburg a.d. Donau 
Tel.: 08431 4364745 

Fax: 08431 6447207 

info@dw-in.de 

www.dw-in.de 

 

SKM Landsberg e.V. ? Kath. 

Verband für soziale Dienste   
Brudergasse 215 

86899 Landsberg 
Tel.: 08191 3311064 

skm-landsberg@web.de 

www.skm-landsberg.de 

Herzogsägmühle Diakonie in 

Oberbayern  

Von-Kahl-Straße 4 

86971 Peiting 
Tel.: 08861 2190 

Fax: 08861 219201 

info@herzogsaegmuehle. 

de 

www.herzogsaegmuehle. 

de 
 

Straffälligenhilfe Allgäu e.V.   

Postfach 25 02 

87415 Kempten 
Tel.: 0831 12811 

Fax: 0831 12811 

info@straffaelligenhilfe. 

org 

www.straffaelligenhilfe. 

org 
 

SKM Katholischer Verein für 

soziale Dienste Memmingen 

und Unterallgäu e.V.   

Hintere Gerbergasse 8 

87700 Memmingen 
Tel.: 08331 961360 

Fax: 08331 9613629 

skm-memmingen@ 

t-online.de 
www.skmev.de 

http://www.dw-in.de/
http://www.herzogsaegmuehle/
http://www.straffaelligenhilfe/
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Wohnraumprävention – 

Beratungsstelle für 

Wohnraumerhalt im 

Diakonischen Werk Neu-Ulm 

e.V.  

Eckstraße 25 

89231 Neu-Ulm 
Tel.: 0731 70478-42 

Fax: 0731 70478-45 

s.deininger@diakonie-neu-
ulm.de 

www.caritas-neu-ulm.de  

www.diakonie-neu-ulm.de 

 

Suchtberatung Neu-Ulm – 

Beratungsstelle für Alkohol, 

Medikamente und Glücksspiel   

Eckstraße 25 

89231 Neu-Ulm 
Tel.: 0731 70478-50 
Fax: 0731 70478-56 

suchtberatung@diakonie-neu-

ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 

Wohnraumprävention – 

Beratungsstelle für 

Wohnraumerhalt im 

städtischen Betriebshof  

Illerstraße 61 

89250 Senden 
Tel.: 07307 9454147 

Fax: 07307 9454148 

anja.hellmert@oekumenische-

wohnungslosenhilfe.de 
www.caritas-neu-ulm.de   

 

Drob Inn – Drogenberatung 

Senden– Beratungsstelle für 

illegale Drogen Im Städtischen 

Betriebshof / Eislaufanlage  

Illerstraße 61 

89250 Senden 
Tel.: 07307 9454140 oder 0176 

45532645 
Fax: 07307 9454141 

drob-inn@diakonie-neu-ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 

 

Wohnraumprävention – 

Beratungsstelle für 

Wohnraumerhalt im 

Benefiziatenhaus  

Hauptstraße 16 

89257 Illertissen 
Tel.: 0731 97095-70 

Fax: 0731 97095-72 

erwin.thoma@caritas-neu-

ulm.de 

www.caritas-neu-ulm.de  
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Suchtberatung Neu-Ulm - 

Außenstelle Illertissen – 

Beratungsstelle für Alkohol, 

Medikamente und Glücksspiel   

Unterer Graben 7 

89257 Illertissen 
Tel.: 0731 70478-50  

Fax: 0731 70478-56 

suchtberatung@diakonie-neu-

ulm.de 
www.diakonie-neu-ulm.de 

 

Drob Inn – Drogenberatung 

Illertissen – Beratungsstelle für 

illegale Drogen   

Unterer Graben 7 

89257 Illertissen 
Tel.: 07303 902840 oder 0152 

03429157 

Fax: 07303/ 902841 
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 

 

Suchtberatung Neu-Ulm – 

Sprechtag Weißenhorn - 

Beratungsstelle für Alkohol, 

Medikamente und Glücksspiel 

Altes Rathaus  

Kirchplatz 2 

89264 Weißenhorn 
Tel.: 0731 70478-50 

Fax: 0731 70478-56 

suchtberatung@diakonie-neu-

ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 

Drob Inn – Drogenberatung 

Weißenhorn – Beratungsstelle 

für illegale Drogen Altes 

Rathaus  

Kirchplatz 2 

89264 Weißenhorn 
Tel.: 0176 45544705 

drob-inn@diakonie-neu-ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 

 
Drob Inn – Drogenberatung 

Vöhringen– Beratungsstelle für 

illegale Drogen   

Wielandstraße 5 

89269 Vöhringen 
Tel.: 07306 925334 oder 0160 

95419864 

Fax: 07306 923711 

drob-inn@diakonie-neu-ulm.de 

www.diakonie-neu-ulm.de 
Zentralstelle für 

Strafentlassenenhilfe   

Marienstraße 23 

90402 Nürnberg 
Tel.: 0911 222855 

kontakt@zfs-n.de 

www.strafentlassenenhilfe.de 



. عناوين مراكز االستشارات10  

142 

Fachverband Evangelische 

Wohnungslosen- und 

Straffälligenhilfe (FEWS) 

Diakonie Bayern  

Pirckheimerstraße 6 

90408 Nürnberg 
Tel.: 0911 9354439 

Fax: 0911 9354471 

ott@diakonie-bayern.de 

www.fews-bayern.de 
 

Stadtmission Nürnberg e. V.   

Pirckheimer Str. 16a 

90408 Nürnberg 
Tel.: 0911 3505154 

info@stadtmission-

nuernberg.de 

www.stadtmission-

nuernberg.de 

 
Treffpunkt e.V. - 

Beratungsstelle für Angehörige 

von Inhaftierten   

Fürther Str. 212 

90429 Nürnberg 
Tel.: 0911 2747694 

Fax: 0911 2747693 

bai@treffpunkt-nbg.de 

www.treffpunkt-nbg.de 

Sozialdienst katholischer 

Frauen Nürnberg-Fürth e. V. 

Leyher Straße 31/33 

90431 Nürnberg 
Tel.: 0911 310780 

Fax: 0911 3107820 

info@skf-nuernberg.de 

www.skf-nuernberg.de 

 

Wendepunkt. 
Sozialtherapie  

Stationäre Therapie für 

straffällige Männder  

Volzstraße 12 

90431 Nürnberg 
Tel.: 0911 376671110 

Fax: 0911 37667151 

wendepunkt-

volz@stadtmission-

nuernberg.de 
www.stadtmission-

nuernberg.de 

 

CiSS e.V. Christliche Initiative 

für Strafgefangene und 

Strafentlassene   

An den Rampen 29 

90443 Nürnberg 
Tel.: 0911 12032727 

Fax: 0911 12032729 
info@ciss-ev.de 

www.ciss-ev.de 



. عناوين مراكز االستشارات10  

143 

Arbeitskreis Resozialisierung AK 

Reso  

Kraußstraße 5 

90443 Nürnberg 
Tel.: 0911 7376671-00 

Fax: 0911 376671-07 

www.stadtmission-

nuernberg.de 

Caritasverband für die Stadt 

und den Landkreis Fürth e.V. 
Königstraße 112 ? 114 

90762 Fürth 
Tel.: 0911 740500 

Fax: 0911 7405060 

zentrale@caritas-fuerth.de 

www.eo-bamberg.de 

 

Evangelische Bahnhofsmission 

Fürth e.V.   

Ottostraße 6 u. 8 
90762 Fürth 
Tel.: 0911 977237-12 

Fax: 0911 977237-21 

kontakt@bahnhofsmission-

fuerth.de 

www.bahnhofsmission-

fuerth.de 

Kinderarche gGmbH   

Theresienstraße 17 

90762 Fürth 
Tel.: 0911 740930 

Fax: 0911 7409399 

a.muessig@kinderarcheggmbh.

de 

www.kinderarcheggmbh. 

de 

 
Bayerisches Rotes Kreuz, 

Kreisverband Fürth (BRK-

Kreisverband Fürth)   

Henri-Dunant-Str. 11 

90762 Fürth 
Tel.: 0911 7798128 

Fax: 0911 7798138 

info@brkfuerth.de 

www.brk-fuerth.de 

 
Sozialdienst katholischer 

Frauen Erlangen e. V.   

Luitpoldstr. 5 

91054 Erlangen 
Tel.: 09131 25870 

Fax: 09131 209970 

info@skf-erlangen.de 

www.skf-erlangen.de 

http://www.kinderarcheggmbh/


. عناوين مراكز االستشارات10  

144 

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreis-

verband Mittelfranken-Süd e. 

V. 

Reichwaisenhausstraße 1 

91126 Schwabach 
Tel.: 09122 93410 

Fax: 09122 9341199 

info@awo-mfrs.de 

www.awo-roth-schwabach.de 

 
Caritasverband im Landkreis 

Nürnberger Land   

Altdorfer Str. 45 

91207 Lauf a. d. Pegnitz 
Tel.: 09123 962680 

Fax: 09123 9626850 

info@caritas-nuernberger-

land.de 

www.caritas-nuernberger-

land.de 
 

Caritasverband für den 

Landkreis Forchheim e. V.   

Birkenfelderstraße 15 

91301 Forchheim 
Tel.: 09191 7072-24 

Fax: 09191 70721024 

soziale.beratung@caritas-

forchheim.de 

www.eo-bamberg.de

Caritasverband Scheinfeld und 

Landkreis Neustadt a. d. Aisch - 

Bad Windsheim e.V.   

Ansbacher Straße 6 

91413 Neustadt/Aisch 
Tel.: 09161 8889-15 

Fax: 09161 888920 

info@caritas-nea.de 

www.eo-bamberg.de 

 
Caritasverband für die Stadt 

und den Landkreis Ansbach e.V.   

Bahnhofsplatz 11 

91522 Ansbach 
Tel.: 0981 97168-23 

Fax: 0981 97168-15 

info@caritas-ansbach.de 

www.caritas-ansbach.de 

 

Straffälligenhilfe-Netzwerk im 
Landgerichtsbezirk Ansbach 

e.V.   

Schernberg 28 

91567 Herrieden 
Tel.: 09825 2729729 

peter.pfister@straffaelligenhilf

e-ansbach.de 

www.straffaelligenhilfe-

ansbach.de
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Emma-Lampert-Haus - 

Wohnheim für Strafentlassene 

Männer Diakonisches Werk 

Sulzbach-Rosenberg  

Paulanerplatz 11 

92224 Amberg 
Tel.: 09621 429420 

info@diakoniesuro.de 

www.diakonie-suro.de 

 
Caritasverband Amberg-

Sulzbach   

Dreifaltigkeitsstraße 3 

92224 Amberg 
Tel.: 09621 47550 

Fax: 09621 475519 

verband@caritas-amberg.de 

www.caritas-amberg.de 

 

SET-FREE e. V. Das Netzwerk 
für Gefangene   

Winterzhofen11 

92334 Berching 
Tel.: 8462 942032 

info@set-free-network.de 

www.set-free-network.de 

Caritasverband für den 

Landkreis Schwandorf e. V.   

Ettmannsdorfer Str. 19 - 21 

92421 Schwandorf 
Tel.: 09431 38160 

Fax: 09431 381615 

info@caritas-schwandorf.de 

www.caritas-schwandorf.de 

 

Caritas Weiden-Neustadt/ 
Waldnaab e. V   

Nikolaistraße 6 

92637 Weiden i. d. Oberpfalz 
Tel.: 0961 389140 

Fax: 0961 3891448 

geschaeftsstelle@caritas-

weiden.de 

www.caritas-weiden.de 

 

Regensburger Beratungsstelle 
für Straffällige und Gefährdete 

-  Kontakt Regensburg e. V.   

Hemauerstr. 6 

93047 Regensburg 
Tel.: 0941 5674580 

Fax: 0941 5674582 

info@kontakt-regensburg.de 

www.kontakt-regensburg.de 
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Caritasverband für die Diözese 

Regensburg e. V.   

Von-der-Tann-Str. 7 

93047 Regensburg 
Tel.: 0941 50210 

Fax: 0941 5021125 

info@caritas-regensburg.de 

www.caritas-regensburg.de 

 

Caritasverband für die Diözese 
Passau e.V.   

Steinweg 8 

94032 Passau 
Tel.: 0851 3920 

Fax: 0851 392177 

info@caritas-passau.de 

www.caritas-passau.de 

Caritasverband für die Stadt 

Straubing und den Landkreis 

Straubing-Bogen e. V.   
Obere Bachstraße 12 

94315 Straubing 
Tel.: 09421 99120 

info@caritas-straubing.de 

www.caritas-straubing.de 

 

Caritasverband für Stadt- und 

Landkreis Hof e.V.   

Marienstraße 56 

95028 Hof 
Tel.: 092 81140170 

Fax: 09281 1401750 

info@caritas-hof.de 

www.caritas-hof.de 

 

Diakonie Hochfranken gGmbh   

Klostertor 2 

95028 Hof 
Tel.: 09281 8370 

info@diakonie-hochfranken.de 

www.diakonie-hochfranken.de 

 

Caritasverband für den 

Landkreis Kulmbach e.V.   

Bauergasse 3+5 
95326 Kulmbach 
Tel.: 09221 95740 

Fax: 09221 957444 

info@caritas-kulmbach.de 

www.caritas-kulmbach.de 

 

Caritasverband für die Stadt 

und den Landkreis Bayreuth 

e.V.   

Bürgerreuther Straße 9 
95444 Bayreuth 
Tel.: 0921 78902-0 

Fax: 0921 84088 

info@caritas-bayreuth.de 

www.eo-bamberg.de 

 

Kontakt -  Verein für 

psychosoziale Hilfen e.V.   

Friedrich-von-Schiller-Str. 22-24 

95444 Bayreuth 
Tel.: 0921 82442 

Fax: 0921 2305603 

info@kontakt-bayreuth.de 

www.kontakt-bayreuth.de 
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Caritasverband für den 

Landkreis Tirschenreuth e.V.   

Kirchplatz 6 

95643 Tirschenreuth 
Tel.: 09631 798920 

Fax: 09631 7989220 

geschaeftsstelle@caritas-

tirschenreuth.de 

 

Zentrale Beratungsstelle für 
Strafentlassene   

Siechenstr. 11 

96052 Bamberg 
Tel.: 0951 2084926 

Fax: 0951 7003995 

menschen-in-not@caritas-

bamberg.de 

 

Diakonisches Werk Bamberg-

Forchheim Schuldnerberatung 
in der JVA Bamberg  

Memmelsdorfer Straße 128 

96052 Bamberg 
Tel.: 0951 93221-232 

Fax: 0951 93221-234 

s.pleissner@dwbf.de 

www.dwbf.de 

Caritasverband für den 

Landkreis Lichtenfels e.V.   

Schloßberg 2 

96215 Lichtenfels 
Tel.: 09571 939160 

Fax: 9571 939175 

sb@caritas-lif.de 

www.caritas-lichtenfels.de 

 

Sozialdienst katholischer 
Frauen Ortsverein Kronach e.V.   

Andreas-Limmer-Str. 5 

96317 Kronach 
Tel.: 09261 20621 

Fax: 09261 506436 

skf-kronach@t-online.de 

www.skf-kronach.de 

 

Caritasverband für die Stadt 

und den Landkreis Coburg e.V.   
Ernst-Faber-Straße 12 

96450 Coburg 
Tel.: 09561 8144-11 

Fax: 09561 24608 

sozialeberatung@caritas-

coburg.de 

www.caritas-coburg.de 
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Zentrale Beratungsstelle für 

Strafentlassene - Christophorus 

Gesellschaft   

Wallgasse 3 

97070 Würzburg 
Tel.: 0931 3210218 

Fax: 0931 3210259 

info.zbs@christophorus-

wuerzburg.de 

www.christophorus-
wuerzburg.de 

 

Johann-Weber-Haus 

(sozialtherapeutisches 

Wohnheim für Männer) - 

Christophorus Gesellschaft   

Haugerring 4 

97070 Würzburg 
Tel.: 0931 3210200 

Fax: 0931 3210250 
abt.jwh@christophorus-

wuerzburg.de 

www.christophorus-

wuerzburg.de 

Schuldnerberatung in der JVA 

Würzburg - Christophorus 

Gesellschaft   

Neubaustraße 40 

97070 Würzburg 
Tel.: 0931 322413 

Fax: 0931 3224148 

fiedler.sb@christophorus-

wuerzburg.de 

www.christophorus-
wuerzburg.de 

 

Haus Antonie Werr - 

Fachbereich Frauen   

Huttenstr. 11 

97072 Würzburg 
Tel.: 0931 797230 

Fax: 0931 7972323 

www.frauen.oberzell.de/fachb

ereich-frauen 
 

Straffälligenhilfe für Frauen im 

SkF Würzburg   

Huttenstr. 29B 

97072 Würzburg 
Tel.: 0931 45007-0 

Fax: 0931 45007-19 

straff@skf-wue.de 

www.skf-wue.de 
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Aktionsgemeinschaft  

Sozialisation e.V  

Füchsleinstr. 1 

97080 Würzburg 
Tel.: 0931 56224 

Fax: 0931 57682 

mail@ags-jugendhilfe.de 

www.ags-jugendhilfe.de 

 

Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V. Würzburg   

Wilhelm-Dahl-Straße 19 

97082 Würzburg 
Tel.: 0931 419040 

Fax: 0931 416435 

info@skf-wue.de 

www.skf-wue.de 

 

SkF Schweinfurt - Sozialdienst 

katholischer Frauen e. V.   
Friedrich-Stein-Straße 28 

97421 Schweinfurt 
Tel.: 09721 209583 

Fax: 09721 2095850 

info@skf-schweinfurt.de 

www.skf-schweinfurt.de 

Heimathof Simonshof - Wohn- 

und Pflegeheim für Personen in 

besonderen Lebenslagen   

Simonshof 1 

97654 Bastheim 
Tel.: 09773 810 

Fax: 09773 5159 

info@caritas-simonshof.de 

www.caritas-simonshof.de 

 

لينية  الير
 
Freie Hilfe Berlin e.V. - 

Straffälligen- und 

Wohnungslosenhilfe   

Brunnenstr. 28 

10119 Berlin 
Tel.: 030 44362440 

Fax: 030 44362453 

kontakt@freiehilfe.de, 
beratung@freiehilfe.de 

www.freiehilfe-berlin.de 

 

Forum Straffälligenhilfe 

Gemeinsam für Berlin e.V.  

Kastanienallee 71 

10435 Berlin 
Tel.: 030 23003403 

Fax: 030 25798903 

forum-
straffaelligenhilfe@web.de 

www.forum-

straffaelligenhilfe.de 
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Alkoholiker-Strafgefangenen-

Hilfe e.V. - Beratungsstelle 

Filmriss   

Erasmusstr. 17 

10553 Berlin 
Tel.: 030 98331385 

Fax: 030 998331434 

breithaupt@ashev.net, 

wrobel@ashev.net 

www.ashev.net 
 

Berliner Stadtmission   

Lehrter Str. 69 

10557 Berlin 
Tel.: 030 690 33-3 

info@berliner-stadtmission.de 

www.berliner-stadtmission.de 

 

Paritätischer Landesverband 

Berlin e.V.   
Brandenburgische Str. 80 

10713 Berlin 
Tel.: 030 86 001-0 

Fax: 030 86001-110 

info@paritaet-berlin.de 

www.paritaet-berlin.de 

 

Straffälligen- und 

Bewährungshilfe Berlin e.V. 

Bundesallee 42 
10715 Berlin 
Tel.: 030 8647130 

Fax: 030 86471349 

info@sbh-berlin.de 

www.sbh-berlin.de 

Mann-O-Meter e.V. - AG Haft: 

Betreuung von schwulen 

Inhaftierten   

Bülowstr. 106 

10783 Berlin 
Tel.: 030 2168008 

Fax: 030 2157078 

info@mann-o-meter.de 

www.mann-o-meter.de 

 
Neustart e.V.- Christliche 

Lebenshilfe   

Kurfürstenstraße 133 

10785 Berlin 
Tel.: 030 55274107 

info@neustart-ev.de 

www.neustart-ev.de 

 

Berliner Aidshilfe e.V.- 

Beratung in Haft   
Kurfürstenstr. 130 

10785 Berlin 
Tel.: 030 8856400 

Fax: 030 88 564025 

email@berlin-aidshilfe.de 

www.berlin-aidshilfe.de 

 

Stiftung Gustav Radbruch   

Salzburger Straße 21-25 

10825 Berlin 
Tel.: 030 90133385 

poststelle@sozdj.berlin.de
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Fachreferat Freie 

Straffälligenhilfe AWO 

Landesverband Berlin e.V.   

Blücherstr. 62/63 

10961 Berlin 
Tel.: 030 25389225 

Fax: 030 25389200 

christina.mueller@awoberlin.d

e 

www.awoberlin.de 
Carpe Diem e.V.- Betreutes 

Wohnen   

Delbrückstrasse 27 

12051 Berlin 
Tel.: 030 61284777 

Fax: 030 61284866 

verwaltung@carpe-diem-

berlin.de 

www.carpe-diem-berlin.de 

 
Drehscheibe Alter - Beratung 

für Gefangene ab 50 

Humanistischer Verband 

Deutschlands  

Werbellinstr. 42 

12053 Berlin 
Tel.: 030 68900947 

Fax: 030 68900949 

drehscheibe@hvd-bb.de 

www.humanistisch.de 

Universal-Stiftung Helmut 

Ziegner- Straffälligenhilfe   

Jägerstraße 39a 

12209 Berlin 
Tel.: 030 7730030 

Fax: 030 77300330 

info@universal-stiftung.de 

www.universal-stiftung.de 

 

SkF Berlin e.V.- TAMAR - 
Beratungsstelle für Frauen   

Nazarethkirchstr. 36 

13347 Berlin 
Tel.: 030 4554031 

Fax: 030 43722756 

tamar@skf-berlin.de 

www.skf-berlin.de 

 

Caritasverband für das 

Erzbistum Berlin e.V.   
Residenzstraße 90 

13409 Berlin 
Tel.: 0 30 66633-0 

info@caritas-berlin.de 

www.caritas-berlin.de 

 

Caritasverband für das 

Erzbistum Berlin e.V.   

Residenzstraße 90 

13409 Berlin 
Tel.: 030 666330 

Fax: 030 666331029 

info@caritas-berlin.de 

www.caritas-erzbistum-

berlin.de 
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 براندنبورغ

 
Cottbuser Jugendrechtshaus 

e.V.   

Gerichtstraße 1 

03046 Cottbus 
Tel.: 0355 4302382 

Fax: 0355 4302383 

cottbuser-jugendrechtshaus@ 

t-online.de 

www.cottbuser-

jugendrechtshaus.de 
 

Caritas-Regionalstelle Cottbus - 

Straffälligenhilfe   

Straße der Jugend 23 

03046 Cottbus 
Tel.: 0355 38003735 

Fax: 0355 38003746 

regionalstelle@caritas-

cottbus.de 

www.dicvgoerlitz.caritas. 
de 

 

Beschäftigungs-, 

Qualifizierungs-und 

Strukturfördergesellschaft mbH 

Döbern   

Charlottenstr. 11 

03149 Forst (Lausitz) 
Tel.: 03562 69353000 

Fax: 03562 69353004 
info@bqs-gmbh-doebern.de 

www.bqs-gmbh-doebern.de 

 

HSI Netzwerkkoordination 

Potsdam GbR   

Hegelallee 15 

14467 Potsdam 
Tel.: 0331 20148922 

info@hsi-zabih.de 

www.hsi-zabih.de 

 

Rückenwind - Arbeits- und 

Sozialprojekte Brandenburg 
e.V. (ASPB)   

Waldhornweg 17 

14480 Potsdam 
Tel.: 0331 600350128 

Fax: 0176 53207814 

rueckenwind@potsdam. com 

www.aspb-potsdam.de 

 

GFB - Kinder und Jugendhilfe 

Brandenburg   
Wetzlarer Str. 52 

14482 Potsdam 
Tel.: 0331 279090 

Fax: 0331 2790922 

gs@gfb-potsdam.de 

www.gfb-potsdam.de 

 

Horizont e.V. - freie Jugendhilfe   

Gebhard-Eckler-Straße 3 

14641 Nauen 
Tel.: 03321 455341 

Fax: 03321 450259 

info@horizont-nauen.de 

www.horizont-nauen.de 

 

http://www.dicvgoerlitz.caritas/
http://www.aspb-potsdam.de/
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Humanitas e. V. - 

Gefangenenhilfe- Brandenburg   

Geschwister - Scholl - Straße 20 

14776 Brandenburg an der 
Havel 
Tel.: 03381 796782 

Fax: 03381 2099488 

info@gefangenenhilfe-

brandenburg.de 

www.gefangenenhilfe-
brandenburg.de 

 

Jugendwerkstatt Hönow e.V.   

Am Annatal 58 

15344 Strausberg 
Tel.: 03341 445706 

Fax: 03341 356816 

mediationsbuero@jugendwerk

statt-hoenow.de 

www.jugendwerkstatt-
hoenow.de 

 

Berufsbildungsverein 

Eberswalde e.V. - Anlauf- und 

Beratungsstelle JVA Wriezen   

Angermünder Chaussee 9 

16225 Eberswalde 
Tel.: 03334 2022530 

Fax: 03334 2022550 

info@bbv-eberswalde.de 
www.bbv-eberswalde.de 

Uckermärkischer 

Bildungsverbund gGmbH   

Kunower Straße 3 

16303 Schwedt (Oder) 
Tel.: 03332 450910 

Fax: 03332 450979 

sekretariat@ubv-schwedt.de 

ubv-schwedt.de 

 

Outlaw gGmbH - Jugendhilfe   
Karl-Liebknecht-Straße 6 

16816 Neuruppin 
Tel.: 03391 60 68 

Fax: 03391 397768 

info.neuruppin@outlaw-

ggmbh.de 

www.outlaw-ggmbh.de 

 

CJD Prignitz - Haftvermeidung 

durch soziale Integration (HSI)   
Reetzer Straße 73 

19348 Perleberg 
Tel.: 03876 783429 

Fax: 01525 1377055 

andrea.lind-

wetzlmair@cjdprignitz.de 

www.cjd-prignitz.de

http://www.gefangenenhilfe-brandenburg.de/
http://www.gefangenenhilfe-brandenburg.de/
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 بريمن
 
Verein Bremische 

Straffälligenbetreuung   

Faulenstraße 48-52 

28195 Bremen 
Tel.: 0421 792930 

Fax: 0421 75821 

vbs@straffaelligenhilfe-

bremen.de 

www.straffaelligenhilfe-
bremen.de 

 

Täter-Opfer-Ausgleich Bremen 

e.V.   

Buntentorsteinweg 501 

28201 Bremen 
Tel.: 0421 3365400 

Fax: 0421 7941120 

info@toa-bremen.de 
www.toa-bremen.de 

 

Hoppenbank e.V. 

Buntentorsteinweg 501 

28201 Bremen 
Tel.: 0421 870725 

Fax: 0421 - 870718 

hoppenbank@onlinehome.de 

www.hoppenbank.info

JUS - Jugendhilfe und Soziale 

Arbeit gGmbH   

Plantage 24 

28215 Bremen 
Tel.: 0421 69069-0 

Fax: 0421 69069-29 

info@jus-bremen.de 

www.jus-bremen.de 

 
 هامبورغ

 
Aktive Suchthilfe e.V. Hamburg 

Repsoldstraße 4 

20097 Hamburg 
Tel.: 040 2802170 

Fax: 040 2802171 
info@aktive-suchthilfe.de 

www.aktive-suchthilfe.de 

 

SKM in Hamburg e. V. 

Danziger Straße 66 

20099 Hamburg 
Tel.: 040 280140280 

Fax: 040 28014095 

ludt@caritas-hamburg.de 
www.caritas-hamburg.de 
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Integrationshilfen e. V. - 

Straffälligenhilfe 

Steindamm 32 

20099 Hamburg 
Tel.: 040 3195705 

Fax: 040 76970415 

info@integrationshilfen-

hamburg.de 

www.integrationshilfen-

hamburg.de 
 

Stiftung 

Schuldenregulierungsfonds 

Hamburger Fürsorgeverein von 

1948 e.V.  

Max- Brauer- Allee 138 

22765 Hamburg 
Tel.: 040 300337520 

Fax: 040 300337521 

mail@hamburger-
fuersorgeverein.de 

www.hamburger-

fuersorgeverein.de 

 

Bezirksamt Eimsbüttel - 

Fachamt Straffälligen- und 

Gerichtshilfe - Abteilung 

Erwachsene - 

Haftentlassungshilfe   

Platz der Republik 6 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 428112338 

Fax: 040 428112348 

 

Hamburger Fürsorgeverein von 

1948 e.V.   

Max-Brauer-Allee 138 

22765 Hamburg 
Tel.: 040  300337520 

Fax: 040 300337528 

mail@hamburger-

fuersorgeverein.de 

www.hamburger-

fuersorgeverein.de 
 

Hamburger Beratungsstelle für 

sexuell auffällige Minderjährige 

und junge Erwachsene 

Wendepunkt e.V.  

Schillerstr. 43 

22767 Hamburg 
Tel.: 040 70298761 

Fax: 040 70298762 

hamburg@wendepunkt-ev.de 
www.wendepunkt-ev.de 

 

 هيس
 
Soziale Hilfe e.V.   

Kölnische Straße 35 

34117 Kassel 
Tel.: 0561 7073800 

Fax: 0561 7073820 

info@soziale-hilfe-kassel.de 
www.soziale-hilfe-kassel.de

http://www.wendepunkt-ev.de/
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Förderung der Bewährungshilfe 

in Hessen e.V. 

Frankfurter Straße 7 

34117 Kassel 
Tel.: 0561 9121155 

ehrenamt.kassel@fbh-ev.de 

www.fbh-ev.de 

 

Caritasverband Nordhessen-

Kassel e.V.   
Die Freiheit 2 

34117 Kassel 
Tel.: 0561 7004211 

Fax: 0561 7004252 

info@caritas-kassel.de 

www.caritas-kassel.de 

 

Gefangenenhilfe - 

Schwalmstadt   

Paradeplatz 5 
34613 Schwalmstadt 
Tel.: 06691 77158 

Fax: 06691 77131 

info@gefangenenhilfe-

schwalmstadt.de 

www.gefangenenhilfe-

schwalmstadt.de 

Eingliederungshilfe Marburg 

e.V.   

Heusingerstr. 1 

35037 Marburg 
Tel.: 0642 124114 

Fax: 0642 15908682 

buero@egh-marburg.de 

www.egh-marburg.de 

 

Diakonisches Werk in Hessen 
und Nassau e. V.  - 

Beratungsstelle für 

Straffälligenhilfe   

Gartenstraße 11 

35390 Gießen 
Tel.: 0641 932280 

Fax: 0641 9322837 

kontakt@diakonie-giessen.de 

www.diakonie-giessen.de 

 
AKTION ? Perspektiven für 

junge Menschen und Familien 

e.V.   

Schanzenstr. 18 

35390 Gießen 
Tel.: 0641 71020 

info@aktion-verein.org 

www.aktion-verein.org 

 

Diakonisches Werk Wetterau   
Saarstr. 55 

61169 Friedberg 
Tel.: 06031 72520 

info@diakonie-wetterau.de 

www.diakonie-wetterau.de 
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Fliedner-Verein Butzbach e.V. 

Gefangenenfürsorgeverein für 

die Justizvollzugsanstalten 

Gießen und Butzbach  

Kleeburger Straße 23 

35510 Butzbach 
Tel.: 0603 38933110 

Fax: 0603 8933909 

fliednerverein@gmx.de 

www.fliednerverein-
butzbach.de 

 

Caritasverband für die 

Regionen Fulda und Geisa e.V.   

Wilhelmstr. 8 

36037 Fulda 
Tel.: 0661 2428300 

Fax: 0661 2428309 

ulrich.stupp@caritas-fulda.de 

www.rcvfulda.caritas.de 
 

Förderung der Bewährungshilfe 

in Hessen e.V   

Dudenstr. 10 

36251 Bad Hersfeld 
Tel.: 06 621 203 314 

ehrenamt.badhersfeld@fbh-

ev.de 

www.fbh-ev.de 

Perspektivwechsel e.V.   

Bäckerweg 11 

60316 Frankfurt 
Tel.: 069 436766 

Fax: 069 449709 

info@perspektivwechsel. 

org 

www.perspektivwechsel. 

org 

 
Informationszentrum für 

Männerfragen e.V.   

Sandweg 49 

60316 Frankfurt 
Tel.: 069 4950446 

Fax: 069 94948564 

infozentrum@maennerfragen.

de 

www.maennerfragen.de 

 
Howard-Philipps-Haus 

Frankfurter Verein für private 

Hilfe an Gefährdeten e.V.  

Eschenheimer Anlage 24 

60318 Frankfurt 
Tel.: 069 558803 

Fax: 069 590584 

info@fvfph.de 

www.fvfph.de 

http://www.perspektivwechsel/
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Haftentlassenenhilfe e.V.   

Niddasstr. 72 

60329 Frankfurt 
Tel.: 069 9450520 

Fax: 069 94505252 

info@heh-ev.de 

www.haftentlassenenhilfe-

ev.de 

 

Förderung der Bewährungshilfe 
in Hessen e.V.   

Rudolfstr. 13-17 

60327 Frankfurt 
Tel.: 069 97768106 

office@fbh-ev.de 

www.fbh-ev.de 

 

Landeszusammenschluss für 

Straffälligenhilfe in Hessen   

Rudolfstr. 13-17 
60327 Frankfurt 
Tel.: 069 264888012 

Fax: 069 264888013 

kontakt@lz-hessen.de 

www.lz-hessen.de 

Anlaufstelle für straffällig 

gewordene Frauen - AWO 

Frankfurt   

Mainkurstraße 35 

60385 Frankfurt 
Tel.: 069 448967 

Fax: 069 495779 

bianca.shah@awo-frankfurt.de 

www.awo-frankfurt.de 

 
Diakonisches Werk Offenbach - 

Straffälligenhilfe   

Gerberstraße 15 

63065 Offenbach 
Tel.: 069 82977011 

Fax: 069 82977022 

straffaelligenhilfe@diakonie-

of.de 

www.diakonie-of.de 

 
Diakonisches Werk Darmstadt-

Dieburg   

Kießstraße 14 

64283 Darmstadt 
Tel.: 06151 926123 

Fax: 06151 926100 

straffaelligenhilfe@dw-

darmstadt.de 

www.dw-darmstadt.de
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Gefangenen-

Nichtsesshaftenhilfe Darmstadt 

e.V.   

Emil-Voltz-Str. 12 

64291 Darmstadt 
Tel.: 06151 376367 

Fax: 06151 354603 

gnd-darmstadt@gmx.de 

www.gnd-ev.de 

 
Verein Soziale Hilfe Darmstadt 

e.V.   

Mathildenplatz 7 

64293 Darmstadt 
Tel.: 06154 62550 

Fax: 06154 625517 

buero@haus-ober-ramstadt.de 

www.haus-ober-ramstadt.de 

 

Ausblick e.V. - Förderverein der 
JVA Weiterstadt   

Vor den Löserbecken 4 

64331 Weiterstadt 
Tel.: 061 06666510 

vorsitzender@ausblickweiterst

adt.de 

www.ausblickweiterstadt.de

Horizont e.V.   

Groß-Umstädter Str. 16 

64807 Dieburg 
Tel.: 06071 200902 

Fax: 006071 200910 

kontakt@horizont-dieburg.org 

www.horizont-ev-dieburg.org 

 

Stiftung 

»Resozialisierungsfonds für 
Straffällige«im Hessischen 

Ministerium der Justiz, für 

Integration und Europa 

Luisenstraße 13 

65185 Wiesbaden 
Tel.: 0611 322611 

Fax: 0611 322868 

info@resofonds-hessen.de 

www.resofonds-hessen.de 

 
Verein für Straffälligenhilfe 

Wiesbaden  e.V.   

Konrad-Adenauer-Ring 53 

65187 Wiesbaden 
Tel.: 0611 2679203 

Fax: 0611 2679213 

info@straffaelligenhilfe-

wiesbaden.de 

www.straffaelligenhilfe-

wiesbaden.de 
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Nationale Stelle zur Verhütung 

von Folter   

Viktoriastraße 35 

65189 Wiesbaden 
Tel.: 0611 160222818 

Fax: 0611 160222829 

info@nationale-stelle.de 

www.nationale-stelle.de 

 

VAuST! Verein für Anti-Gewalt 
und Soziales Training e.V.   

Wendelsteinstr. 56 

65199 Wiesbaden 
Tel.: 0611 2046419 

info@vaust.org 

www.vaust.org 

 

Regionales Diakonisches Werk 

Groß-Gerau/Rüsselsheim 

Diakonisches Werk in Hessen 
und Nassau e.V.  

Weserstraße 34 

65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142 68041 

Fax: 06142 14211 

info@diakonie-kreisgg.de 

www.diakonie-kreisgg.de 

Förderung der Bewährungshilfe 

in Hessen e.V.   

Schiede 20 - 22 

65549 Limburg 
Tel.: 06431 9098004 

ehrenamt.limburg@fbh-ev.de 

www.fbh-ev.de 

 

Sozialzentrum am Burghof 

Frankfurter Verein für soziale 
Heimstätten e.V.  

Am Burghof 43-45 

60437 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 509280 

Fax: 069 505185 

sab@frankfurter-verein.de 

 

Übergangswohnheim 

Würzburger Straße Frankfurter 

Verein für soziale Heimstätten 
e.V.  

Würzburger Str. 3 

60385 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 9043779-0 

Fax: 069 496928 

wuerzburger-

strasse@frankfurter-verein.de 

www.frankfurter-verein.de
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Aufnahme- und 

Übergangswohnheim 

Frankfurter Verein für soziale 

Heimstätten e.V.  

Rudolfstr. 18 

60327 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 256270-0 

Fax: 069 256270-25 

www.frankfurter-verein.de 

 
فوربومرن-مكلنبورغ  

 
Caritas Mecklenburg e.V. - 

Kreisverband Mecklenburg-

Strelitz   

Heidmühlenstraße 17 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: 0395 581450 

Fax: 0395  5814569 

landesverband@caritas-

mecklenburg.de 

www.caritas-mecklenburg.de 

 

Sozialwerk der Evangelisch-

Freikirchlichen Gemeinde 
Malchin Teterow e.V.   

Rudolf-Fritz-Straße 1a 

17139 Malchin 
Tel.: 03994 222206 

Fax: 03994 222102 

info@sozialwerk.net 

www.sozialwerk-online.de 

AWO Kreisverband Müritz e.V.   

Richard-Wossidlo-Straße 5b 

17192 Waren (Müritz) 
Tel.: 03991 18220 

Fax: 03991 182220 

geschaeftsstelle@awo-

mueritz.de 

www.awo-mueritz.de 

 

T. E. S. A. - Straffäligenhilfe 
AWO Vielfalt Mecklenburgische 

Seenplatte gGmbH  

Schlossstr. 10 

17235 Neustrelitz 
Tel.: 03981 206454 

Fax: 03981 239255 

martens.tesa@awo-

neustrelitz.de 

www.tesa-beratung.de 

AWO Landkreis Uecker-Randow 
e.V.   

Bahnhofstrasse 36a 

17358 Torgelow 
Tel.: 03976 256700 

Fax: 03976 2567021 

info@awo-uer.de 

www.awo-uer.de 

 

Phönix e.V.- Verein zur 

Resozialisierung Rostock   
Barnstorfer Weg 50 

18057 Rostock 
Tel.: 0381 4922806 

Fax: 0381 4583146 

phoenix_ev@justmail.de 
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Caritas Mecklenburg e.V. - 

Kreisverband Rostock   

Augustenstraße 85 

18055 Rostock 
Tel.: 0381 454720 

Fax: 0381 4547211 

kv-rostock@caritas-

mecklenburg.de 

www.caritas-mecklenburg.de 

 
AWO Kreisverband 

Nordvorpommern, Hansestadt 

Stralsund und Hansestadt 

Greifswald e.V.   

Am Kütertor 

18439 Stralsund 
Tel.: 03831 309 70 

Fax: 03831 309 720 

info@awo-vorpommern.de 

www.awo-vorpommern.de 
 

Caritas Mecklenburg  e.V.- 

Kreisverband 

Westmecklenburg   

Klosterstraße 24 

19053 Schwerin 
Tel.: 0385 591690 

Fax: 0385 5916923 

kv-westmecklenburg@caritas-

mecklenburg.de 
www.caritas-mecklenburg.de 

 ساكسونيا السفىل
 

Niedersächsischen Gesellschaft 

für Straffälligenbetreuung und 

Bewährungshilfe e. V. 

Landesverband ( NGSB ) 
Landesverband der freien 

Wohlfahrtspflege  

Am Markt 7c 

21335 Lüneburg 
info@ngsb.de 

www.ngsb.de 

 
Anlaufstelle für Straffällige in 

Lüneburg Lüneburger 
Straffälligen und 

Bewährungshilfe (LSB) e.V.  

Auf dem Meere 3 

21335 Lüneburg 
Tel.: 04131 24447-14/-15 

Fax: 04131 24447-18 

info@lsbev.de 

www.lsbev.de 
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Anlaufstelle für Straffällige in 

Stade Diakonieverband der Ev.-

luth. Kirchenkreise Buxtehude 

und Stade  

Am Schwingedeich 4 

21680 Stade 
Tel.: 04141 3013 

Fax: 04141 541514 

straffaelligenhilfe.stade@evlka.

de 
www.diakonieverband-

buxtehude-stade.de 

 

Anlaufstelle für Straffällige in 

Oldenburg Diakonisches Werk 

Oldenburg e.V.  

Güterstraße 3 

26122 Oldenburg 
Tel.: 0441 97093-0 

Fax: 0441 97093-24 
straffaelligenhilfe@ 

diakonie-ol.de 

www.dw-ol.de 

 

Anlaufstelle für Straffällige in 

Wilhelmshaven Diakonisches 

Werk Wilhelmshaven e. V.  

Weserstr. 192 

26382 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421 926528 
Fax: 04421 201281 

anlaufstelle@diakonie-whv.de 

www.diakonie-whv.de 

 

Anlaufstelle für Straffällige in 

Ostfriesland   

Kirchdorfer Str. 43a 

26603 Aurich 
Tel.: 04941 62828 

Fax: 04941 974145 

ast@diakonieaurich.de 

www.die-anlaufstellen.de 

 

Verein für Bewährungshilfe 
Emden e.V.   

Steinstr. 4 

26721 Emden 
Tel.: 04921 9039 234 

Fax: 04921 9039 249 

erika.loeschen@justiz. 

niedersachsen.de 

 

Diakonisches Werk - Ev.-luth. 

Kirchenkreis Cuxhaven   
Marienstr. 50 

27472 Cuxhaven 
Tel.: 04721 5604-0 

Fax: 04721 31619 

verwaltung@dw-cux.de 

www.kirche-landhadeln.de 

 

GISBU mbH - Straffälligenhilfe   

Schiffdorfer Chaussee 30 

27574 Bremerhaven 
Tel.: 0471 947580 

Fax: 0471 9475820 

gisbu@diakonie-bhv.de 

www.gisbu.de 

 

mailto:erika.loeschen@justiz
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Anlaufstelle für Straffällige in 

Delmenhorst Diakonisches 

Werk  

Düsternortstr. 51 

27755 Delmenhorst 
Tel.: 04221 96200 

Fax: 0441 962020 

anlaufstelle@diakonie-doll.de 

www.diakonie-doll.de, 

www.die-anlaufstellen.de 
 

Schwarzes Kreuz - Christliche 

Straffälligenhilfe e. V.   

Jägerstraße 25a 

29221 Celle 
Tel.: 05141 9461620 

Fax: 05141 9461626 

info@schwarzes-kreuz.de 

www.naechstenliebe-befreit.de 

 
Anlaufstelle für Straffällige 

Schwarzes Kreuz e.V.  

Jägerstraße 25a 

29221 Celle 
Tel.: 05141 9461620 

Fax: 05141 9461626 

anlaufstelle@naechstenliebe-

befreit.de 

www.die-anlaufstellen.de 

Kontakte e.V.- Förderverein für 

die JVA Hannover   

Schulenburger Landstraße 145 

30165 Hannover 
Tel.: 0511 6796620 

Fax: 0511 6796810 

info@foerderverein-

kontakte.de 

www.foerderverein-

kontakte.de 
 

Gefangenenfürsorgeverein 

Hannover e.V.   

Bödekerstr. 1 

30161 Hannover 
Tel.: 0511 38 76 420 

gefangenenfuersorgeverein-

hannover@web.de 

 

Anlaufstelle für Straffällige in 
Hannover AG Resohelp  

Berliner Allee 8 

30175 Hannover 
Tel.: 0511 9904020 

Fax: 0511 9904024 

Beratungsstelle@Resohelp.de 

www.resohelp.de 
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“Stiftung “”Die Brücke”” - 
Eingliederungshilfswerk 

Hannover” 

Hindenburgstraße 12 

30175 Hannover 
Tel.: 0511 454344 

Fax: 0511 2133448 

info@die-bruecke-stiftung.de 

www.die-bruecke-stiftung.de 

 
Ambulanter Justizsozialdienst 

Niedersachsen Stützpunkt 

Alfeld (Sitz im AJSD Büro Alfeld)  

Kalandstraße 1 

31061 Alfeld 
Tel.: 05181 804 11 

Fax: 05181 804 19 

alfeld@ngsb.de 

www.ajsd.niedersachsen. 

de 
 

KWABSOS e.V. - 

Kommunikations-, Wohn-, 

Arbeits- und Beratungszentrum 

für gefährdete junge Menschen 

Immengarten 49 

31134 Hildesheim 
Tel.: 05121 31210 

Fax: 05121 32876 

post@kwabsos.de 
www.kwabsos.de 

Anlaufstelle für Straffällige in 

Hildesheim Straffälligenhilfe 

e.V. Hildesheim  

Roonstraße 10 

31141 Hildesheim 
Tel.: 05121 33348 

Fax: 05121 989183 

info@anlaufstellehildesheim.de 

www.die-anlaufstellen.de 

 
RESOHELP Hameln – 

Schuldenregulierungs-fonds   

Ostertorwall 6 

31785 Hameln 
Tel.: 05151 43820 

Fax: 05151 45250 

resohelp.hameln@t-online.de 

www.caritashaus-hameln.de 

 

Anlaufstelle für Straffällige in 
Hameln RESOHELP Hameln  

Ostertorwall 6 

31785 Hameln 
Tel.: 05151 43820 

Fax: 05151 45250 

resohelp.hameln@t-online.de 

www.caritashaus-hameln.de 

http://www.ajsd.niedersachsen/
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Jugendhilfe Göttingen e.V.   

Untere Karspüle 4 

37073 Göttingen 
Tel.: 0551 70 79 410 

info@jugendhilfe-

goettingen.de 

www.jugendhilfe-

goettingen.de 

 

Anlaufstelle für Straffällige in 
Göttingen Kontakt in Krisen 

e.V.  

Große Breite 10 

37077 Göttingen 
Tel.: 0551 632977 

Fax: 0551 632669 

kik@anlaufstelle.de 

www.anlaufstelle.de 

 

Neue Chance e. V. - Betreutes 
Wohnen   

Gotteslager 12 

37081 Göttingen 
Tel.: 0551 97213 

Fax: 0551 95062 

neue-chance@gmx.de 

www.neue-chance-

goettingen.de 

Aktive Hilfe e.V. Holzminden   

Bürgermeister-Schrader-Str. 

17c 

37603 Holzminden 
Tel.: 0172/4878757 

Fax: 05531/9905220 

mail@aktivehilfe-

holzminden.de 

www.aktivehilfe-

holzminden.de 
 

Anlaufstelle für Straffällige in 

Braunschweig CURA e. V. 

Braunschweig  

Münzstraße 5 

38100 Braunschweig 
Tel.: 0531 16166 

Fax: 0531 14929 

ast-cura@t-online.de 

www.cura-bs.de 
 

Seesener Brücke e.V.   

Gartenstraße 37 

38723 Seesen 
Tel.: 05381 1844 

Fax: 05381 492888 

seesener-

bruecke@hotmail.com 

www.seesener-bruecke.de 
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Anlaufstelle für Straffällige in 

Osnabrück Diakonisches Werk 

Osnabrück gGmbH  

Lohstraße 9 

49074 Osnabrück 
Tel.: 0541 76018950 

Fax: 0541 76018-60 

ast@dw-osl.de 

www.die-anlaufstellen.de 

 
CURA e V. - Verein für die 

Betreuung Straffälliger   

Schlosswall 6 

49088 Osnabrück 
Tel.: 0541 42233 

Fax: 0541 6688415 

info@cura-ev.de 

www.cura-ev.de 

 

SKM - Kath. Verein für soziale 
Dienste in Osnabrück e.V.   

Alte Poststr. 11 

49074 Osnabrück 
Tel.: 0541 331440 

Fax: 0541 3314499 

info@skm-osnabrueck.de 

www.skm-osnabrueck.de 

 

Gefangenenfürsorgeverein 

Vechta e.V.   
Blumenstr. 8 

49377 Vechta 
Tel.: 04441 4993 

skm.vechta@ewetel.net 

 

SKM Sozialdienst Katholischer 

Männer Vechta e.V.   

Dominikanerweg 8 

49377 Vechta 
Tel.: 04441 7322 

Fax: 04441 976024 

wohnungslosenhilfe@skm-

vechta.de 

www.skm-vechta.de 

 
JugendHilfeVerein im Landkreis 

Vechta   

Ravensberger Str. 20 

49377 Vechta 
Tel.: 04441 8982120 

2120@landkreis-vechta.de 

www.jugendhilfeverein-

vechta.de 

 

Frauennotruf Cloppenburg e. V.   
Mühlenstr. 51 

49661 Cloppenburg 
Tel.: 04471 930830 

Fax: 04471 930831 

frauen-notruf-clp@ewetel.net 

 

Caritas Beratungsstelle 

Meppen   

Domhof 18 

49716 Meppen 
Tel.: 05931 98420 

Fax: 05931 89305 

www.caritas-os.de/bst-meppen 
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Anlaufstelle für Straffällige in 

Lingen SKM Lingen e.V. - 

Korczak-Haus  

Rheiner Straße 32 

49809 Lingen 
Tel.: 0591 91247-0 

Fax: 0591 91247-10 

straffaelligenhilfe@skm-

lingen.de 

www.skm-lingen.de 
 

Cura Lingen e. V. - Verein für 

Straffälligenhilfe (JVA Lingen)   

Georgstr, 34-38 

49809 Lingen 
Tel.: 0591 9665450 

info@cura-lingen.de 

www.cura-lingen.de 

 
 شمال الراين وستفاليا

 

Schwarzes Kreuz Christliche 

Straffälligenhilfe e.V. - 

Arbeitskreis Detmold 

Freundeskreis der 

Gefängnisseelsorge e.V.  

Martin-Luther-Str. 39 

32756 Detmold 
Tel.: 05231 561693 

m.f.moeller@t-online.de 
www.naechstenliebe-befreit.de 

Herberge zur Heimat   

Mühlenstraße 9 

32756 Detmold 
Tel.: 05231 92240 

Fax: 05231 922420 

www.herberge-lippe.de 

 

KIM - Soziale Arbeit e.V.   

Leostr. 29 

33098 Paderborn 
Tel.: 05251 25100 

Fax: 05251 282476 

verwaltung@kim-paderborn.de 

www.kim-paderborn.de 

 

SKM - Katholischer Verein für 

soziale Dienste Paderborn e. V.   

Kapellenstraße 6 

33102 Paderborn 
Tel.: 05251 13160 
Fax: 05251 131620 

info@skm-relum.de 

www.skm-relum.de 

 

Aktion Straffälligenhilfe e.V.   

Karl-Eilers Str. 13 

33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 179033 

Fax: 0521 1365721 

asth@bitel.net 
www.asth-bielefeld.de 
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Diakonie für Bielefeld - 

Straffälligenhilfe   

Kreuzstr. 19a 

33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 98892400 

klaus.daniel@diakonie-fuer-

bielefeld.de 

www.diakonie-fuer-

bielefeld.de 

 
SKM - Katholischer Verein für 

Soziale Dienste in Bielefeld e. V.   

Kavalleriestraße 26 

33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 55776130 

Fax: 0521 55776125 

info@skm-bielefeld.de 

www.skm-bielefeld.de/ 

 

Straffäligenhilfe Diakonie 
Bielefeld   

Kreuzstr. 19 

33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 98892-400 

klaus.daniel@diakonie-fuer-

bielefeld.de 

www.diakonie-fuer-

bielefeld.de/beratung-

haft.html 

Sozialdienst katholischer 

Frauen e. V. Bielefeld   

Turnerstraße 4 

33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 9619145 

info@skf-bielefeld.de 

www.skf-bielefeld.de 

 

Man-o-mann Männerberatung   

Teutoburger Straße 106 
33607 Bielefeld 
Tel.: 0521 68676 

maennerberatung@web. 

de 

www.man-o-mann.de 

 

Kreis 74 - Straffälligenhilfe   

Teutoburger Straße 106 

33607 Bielefeld 
Tel.: 0521 55737811 
Fax: 0521 55737820 

info@kreis74.de 

www.kreis74.de 

 

Fachberatungsstelle für 

Familien mit Gewalterfahrung 

Diakonie Düsseldorf  

Sonnenstr. 14 

40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 913543600 
beratungsstelle.gewalt-in-

familien@diakonie-

duesseldorf.de 

www.diakonie-duesseldorf.de 
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Diakonisches Werk Rheinland-

Westfalen-Lippe e.V. Diakonie 

RWL  

Lenaustr. 41 

40470 Düsseldorf 
Tel.: 0211 6398-343 

Fax: 0211 6398-299 

s.bruns@diakonie-rwl.de 

www.diakonie-rwl.de 

 
AWO Familienglobus gGmbH - 

Beratungsstelle für 

Haftentlassene und ihre 

Familien   

Westfalenstr. 38a 

40472 Düsseldorf 
Tel.: 0211 60025500 

Fax: 0211 60025502 

info@awo-duesseldorf.de 

www.awo-duesseldorf.de 
 

Diakonie Düsseldorf -Ev. 

Gefangenenfürsorge   

Kaiserswerther Str. 286 

40476 Düsseldorf 
Tel.: 0211 444200 

Fax: 0211 5162491 

natascha.zippro@diakonie-

duesseldorf.de 

www.diakonie-duesseldorf.de

Katholischer Gefängnisverein 

Düsseldorf e.V. - 

Beratungsstelle 

Gefangenenfürsorge   

Kaiserswerther Str. 286 

40474 Düsseldorf 
Tel.: 0211 444200 

Fax: 0211 5162491 

gefaengnisverein@gmx.de 

www.gefaengnisverein.de 
 

Evangelischer Gefangenen-

Fürsorge-Verein Düsseldorf e.V.   

Grabenstr. 11a 

40213 Düsseldorf 
Tel.: 0211 8678950 

Fax: 0211 86789529 

Gefangenenfuersorge@ 

ekir.de 

www.gefangenenfuersorge.de 
 

Institut für Opferschutz und 

Täterbehandlung e.V.   

Postfach 110604 

40545 Düsseldorf 
Tel.: 0211 5560488 

elsner@pgr.ag 
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SKM Neus e.V.   

Hammer Landstraße 5 

41460 Neuss 
Tel.: 02131 9248-0 

Fax: 02131 924848 

info@skm-neuss.de 

skm-neus.de 

 

SKM - Katholischer Verein für 

soziale Dienste in der Region 
Kempen - Viersen e.V.   

Hildegardisweg 3 

41747 Viersen 
Tel.: 02162 29288 

Fax: 02162 16311 

info@skm-kempen-viersen.de 

www.skm-kempen-viersen.de 

 

Förderkreis Gefangenenhilfe 

Viersen e.V.   
Hammerkirchweg 45 

41748 Viersen 
Tel.: 02162 21241 

xdanik@aol.com 

 

SKF/M Erkelenz -Fachstelle für 

Täter-Opfer-Ausgleich   

Westpromenade 13 

41812 Erkelenz 
Tel.: 02431 9600-0 
Fax: 02431 9600-99 

toa@akm-region-hs.de, 

praeventation@akm-region-

hs.de 

www.skfm-region-hs.de 

Jugendhilfe Aprath Bergische 

Diakonie  

Oberdüsseler Weg 82 

42113 Wuppertal 
Tel.: 0202 720535 

Fax: 0202 723624 

kjhv@bergische-diakonie.de 

www.bergische-diakonie.de 

 

PrISMA: Projekt zur Integration 
von Strafentlassenen und von 

Haft bedrohten Menschen in 

Arbeit und Ausbildung GESA: 

gemeinnützige Gesellschaft für 

Entsorgung, Sanierung und 

Ausbildung mbH  

Hünefeldstr. 14a 

42285 Wuppertal 
Tel.: 0202 28110174 

prisma@gesaonline.de 
www.gesaonline.de 

 

Caritasverband Wuppertal / 

Solingen e.V. - Internationales 

Begegnungszentrum   

Hünefeldstr. 54a 

42285 Wuppertal 
Tel.: 0202  280520 

Fax: 0202  28052-10 

Int.zentrum@caritas-wsg.de 
www.caritas.erzbistum-

koeln.de 
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Verein für Bewährungshilfe 

Wuppertal e.V.   

Emilienstraße 28 

42287 Wuppertal 
Tel.: 0202 598171 

Fax: 0202 2544894 

verein-bwh-wtal@t-online.de 

www.verein-bwh-wuppertal.de 

 

Wichernhaus Wuppertal 
gGmbH   

Meckelstraße 32c 

42287 Wuppertal 
Tel.: 0202 98060 

Fax: 0202 9806110 

info@wichernhaus-wtal.de 

www.wichernhaus-wtal.de 

 

Komm An- Fachstelle für 

Gewaltpräventation und 
Beratung Evangelische Kinder- 

Jugend- und Familienhilfe 

Wuppertal gGmbH  

Nesselstraße 16 

42287 Wuppertal 
Tel.: 0202 97 44468 -0 

Fax: 0202 97444 68 -9 

info@komman.de 

www.komman.de 

Caritasverband für den Kreis 

Mettmann e.V.   

Johannes-Flintrop-Str. 19 

40822 Mettmann 
Tel.: 02104 92620 

Fax: 02104 926230 

postfach@caritas-

mettmann.de 

www.caritas.erzbistum-

koeln.de/mettmann-cv 
 

Gefährdetenhilfe Scheideweg 

e.V.  

Unterscheideweg 1-3 

42499 Hückeswagen 
Tel.: 02192 2011 

Fax: 02192 201215 

info@gefaehrdetenhilfe. 

de 

www.scheideweg.nrw 
 

Caritasverband Remscheid e.V.   

Blumenstr. 9 

42853 Remscheid 
Tel.: 02191 4911-0 

Fax: 02191 26320 

info@caritasverbandremscheid.

de 

caritas.erzbistum-

koeln.de/remscheid-
cv/index.html 
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Hilfsverein e.V. - 

Fachvermittlungsstelle für gem. 

Arbeit   

Rosa-Buchthal-Str. 79 

44135 Dortmund 
Tel.: 0231 95989170 

Fax: 0231 5313748 

info@hilfsverein-dortmund.de 

www.hilfsverein-dortmund.de 

 
Die Brücke Dortmund e.V.   

Adlerstraße 81 

44137 Dortmund 
Tel.: 0231  31731010 

Fax: 0231 31731011 

post@die-bruecke-

dortmund.de 

www.die-bruecke-dortmund.de 

 

Bethel.regional - Heimathof 
Ruhr Castrop-Rauxel  §§35 /36 
BtMG Therapie statt Strafe  

Friedhofstraße 1 

44581 Castrop-Rauxel 
Tel.: 02305 54888-0 

Fax: 02305 54888-29 

heimathof.ickern@bethel.de 

www.bethel-regional.de 

pro cura Straffälligenhilfe an 

der Justizvollzugsanstalt 

Bochum e.V.   

Krümmede 3 

Postfach 10 12 09 

44712 Bochum 
Tel.: 0234 9558 - 415  

wolfgang.frewer@skm-

bochum.de 

 
Beratungsstelle für 

Sexualstraftäter »neuLand«   

Hellweg 16 

44787 Bochum 
Tel.: 0234 6406555 

Fax: 0234 6406556 

neulandbochum@aol.com 

www.sexuelle-probleme.de 

 

Caritasverband für Bochum und 
Wattenscheid e.V.   

Lohbergstraße 2a 

44789 Bochum 
Tel.: 0234 3070530 

Fax: 0234 3070577 

info@skm-bochum.de 

www.skm-bochum.de
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KAT-Kultursensibles-

Antigewalt-Training PLANB-

Ruhr e.V.  

Alleestr. 46 

44793 Bochum 
Tel.: 0234 459669-20 

Fax: 0234 459669-99 

h.suenguen@planb-ruhr.de 

www.planb-ruhr.de 

 
ViA-Bochum e.V. - Verein für 

integrative Arbeit   

Harpener Feld 14 

44805 Bochum 
Tel.: 0234 955410 

mail@via-bochum.de 

www.via-bochum.de 

 

Verein zur Förderung der 

Bewährungshilfe Essen e.V. 
lindenallee 60-62 

45127 Essen 
Tel.: 0201 749920 

Fax: 0201 74992191 

info@vzfdb-essen.de 

www.vzfdb-essen.de 

Diakoniewerk Essen- 

gemeinnützige 

Gefährdetenhilfe  

Maxstraße 71 

45127 Essen 
Tel.: 0201 8213024 

Fax: 0201 8213021 

b.schoelermann@diakoniewerk

-essen.de 

www.diakoniewerk-essen.de 
 

Start 84 - Beratungsstelle der 

Straffälligenhilfe   

Sachsenring 46 

45279 Essen 
Tel.: 0201 438990 

Fax: 0201 4389925 

start84@cneweb.de 

www.parisozial-essen.de 

 
Caritasverband für die Stadt 

Recklinghausen e.V. 

Mühlenstr. 27 

45659 Recklinghausen 
Tel.: 02361 58900 

Fax: 02361 5890991 

info@caritas-recklinghausen.de 

www.caritas-recklinghausen.de
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Sozialdienst katholischer 

Frauen Datteln e. V.   

Nonnenrott 3 

45711 Datteln 
Tel.: 02363 910090 

Fax: 02363 910098 

info@skf-datteln.de 

www.skf-datteln.de 

 

Ausgleich Lippe-Ruhr Die 
Brücke Dortmund e.V.  

Dickampstr.12 

45879 Gelsenkirchen 
Tel.: 0209 947627-10 

Fax: 0209 947627-11 

Ausgleich-Lippe-Ruhr@die-

Bruecke-Dortmund.de 

www.die-bruecke-dortmund.de 

 

Bethel.regional Heimathof Ruhr 
Gelsenkirchen  §§35 /36 BtMG 

Therapie statt Strafe  

Blumendelle 31 

45881 Gelsenkirchen 
Tel.: 0209 359746-0 

Fax: 0209 359746-29 

heimathof.blumendelle@bethel.

de 

www.bethel-regional.de 

Die Chance -Zentrale 

Beratungstelle für Straffällige 

und Angehörige   

Grenzstraße 47 

45881 Gelsenkirchen 
Tel.: 0209 4094-130/131 

Fax: 0209 1778750 

www.awo-gelsenkirchen.de 

 

SKM-Katholischer Verein für 
soziale Dienste Bocholt e. V.   

Friesenstraße 5 

46395 Bocholt 
Tel.: 02871 8891 

Fax: 02871 14267 

skm.bocholt@t-online.de 

www.skm-bocholt.de 

 

Diakonisches Werk Wesel   

Korbmacherstr. 12-14 
46483 Wesel 
Tel.: 0281 156200 

Fax: 0281 156-209 

info@diakonie-wesel.de 

www.diakoniewesel.de 
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Ausgleich Rhein-Ruhr Die 

Brücke Dortmund e.V.  

Duissernplatz 10 

47051 Duisburg 
Tel.: 0203 3095911 

Fax: 0203 3095915 

Ausgleich-Rhein-Ruhr@die-

Bruecke-Dortmund.de 

www.die-bruecke-

dortmund.de/mediation-
neu/standorte2/duisburg.html 

 

Caritasverband Duisburg   

Grünstr. 12 

47051 Duisburg 
Tel.: 0203   286560 

Fax: 0203   2865648 

info@caritas-duisburg.de 

www.caritas-duisburg.de 

 
Shems Strafgefangenen- und 

Krankenseelsorge  

e. V. 

Alfred-Nobel-Straße 13 

50169 Kerpen 
Tel.: 02237 6035520 

info@shems.org 

www.shems.org 

Caritasverband Moers-Xanten 

e.V. 

Neustr. 35 

47441 Moers 
Tel.: 02841 90100 

Fax: 02841 901070 

info@caritas-moers-xanten.de 

www.caritas-moers-xanten.de 

 

Caritasverband Kleve e.V.   
Hoffmannallee 66 - 68 

47533 Kleve 
Tel.: 02821 72090 

Fax: 02821 7209290 

info@caritas-kleve.de 

www.caritas-kleve.de 

 

Zukunft ohne Zoff- 

Förderverein für ein 

gewaltfreies Miteinander im 
Kreis Kleve e.V. 

Triftstraße 321 

47574 Goch - Nierswalde 
Tel.: 02821 720990 

gerdengler@web.de 

www.zukunft-ohne-zoff.de 
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Caritasverband Geldern-

Kevelaer e.V. 

Südwall 52 

47608 Geldern 
Tel.: 02831 9102300 

Fax: 02831 9102399 

schaffeld@caritas-geldern.de 

www.caritas-geldern.de 

 

SKM - Katholischer Verein für 
soziale Dienste in Krefeld e. V.   

Hubertusstr. 97 

47798 Krefeld 
Tel.: 02151 84120 

Fax: 02151 841249 

skm@skm-krefeld.de 

www.skm-krefeld.de 

 

VIP - Verein sozial-integrativer 

Projekte e.V.   
Wasserstr. 9 

48147 Münster 
Tel.: 0251 46468/ 47468 

Fax: 0251 40721 

post@vip-muenster.de 

www.vip-muenster.de 

 

Caritasverband für die Stadt 

Münster e.V. 

Josefstraße 2 
48151 Münster 
Tel.: 0251 53009-0 

Fax: 0251 53009-460 

info@caritas-ms.de 

www.caritas-ms.de 

Chance e. V. - Projekte zur 

Integration Haftentlassener 

Friedrich-Ebert-Str. 7/15 

48153 Münster 
Tel.: 0251 6208820 

Fax: 0251 6208849 

info@chance-muenster.de 

www.chance-muenster.de 

 

FAGA - Verein zur Förderung 
der Bewährungshilfe Münster 

e.V. 

Friedrich-Ebert-Straße 23 

48153 Münster 
Tel.: 0251 1334870 

Fax: 0251 13348710 

info@faga-muenster.de 

www.faga-muenster.de/ 

 

FAGA- Fachstelle zur Ableistung 
gemeinütziger Arbeit 

Warendorf 

Zumloh 1a 

48231 Warendorf 
Tel.: 0163 4108774 

s.theyssen@fagamuenster.de 

www.faga-

muenster.de/warendorf.html 
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FAGA- Fachstelle zur Ableistung 

gemeinütziger Arbeit Coesfeld   

Borkener Str. 13 

48653 Coesfeld 
Tel.: 0163 4108774 

s.theyssen@fagamuenster.de 

www.faga-

muenster.de/html/coesfeld.ht

ml 

 
Dekathlon- die 

Männerberatung 

Kaiserstraße 48 

50321 Brühl 
Tel.: 02232 569810 

Fax: 02232 569820 

beratung@dekathlon.de 

www.dekathlon.de 

 

Straffälligenhilfe - Diakonie 
Köln Diakoniehaus Salierring  

Salierring 19 

50667 Köln 
Tel.: 0221-27 69 70 -11 und -15 

Fax: 0221-27 69 70 30 

uli.hagedorn@diakonie-

koeln.de 

www.diakonie-koeln.de 

Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Köln- 

Straffälligenhilfe   

Gereonstr. 13 

50670 Köln 
Tel.: 0221 - 222815109 

Fax: 0221 - 222815129 

straffaelligenhilfe@skf-

koeln.de 

www.caritas.erzbistum-
koeln.de 

 

pro familia 

von-Werth-Str. 46 

50670 Köln 
Tel.: 0221 20434777 

Fax: 0202 2456530 

peter.karthaus@gmx.de 

www.peter-karthaus.de 

 
AIDS-Hilfe NRW e. V. 

Lindenstraße 20 

50674 Köln 
Tel.: 0221 9259960 

Fax: 0221 9259969 

info@nrw.aidshilfe.de 

www.nrw.aidshilfe.de 
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Sozialdienst katholischer 

Frauen e.V. Köln 

Gereonstraße 13 

50670 Köln 
Tel.: 0221 222815109 

Fax: 0221 222815129 

straffaelligenhilfe@skf-

koeln.de 

www.caritas.erzbistum-

koeln.de 
 

Die Waage Köln - Verein zur 

Förderung des Täter-Opfer-

Ausgleichs e.V. 

Neue Weyerstr. 6 

50676 Köln 
Tel.: 0221  921 339 - 0 

diewaagekoeln@t-online.de 

www.diewaagekoeln.de 

 
Sozialdienst Katholischer 

Männer e. V. Köln 

Große 

Telegraphenstraße 31 

50676 Köln 
Tel.: 0221 2074214 

Fax: 0221 2074224 

info@skm-koeln.de 

www.skm-koeln.de 

GG/BO Soligruppe Köln- 

Gefangenen-Gewerkschaft   

Elsaßstr. 34 

50677 Köln 
Tel.: 0221 3318716 

koeln@ggbo.de 

www.ggbo.de 

 

Die Heilsarmee in Deutschland 

Salierring 23-27 
50677 Köln 
Tel.: 0221 208190 

Fax: 0221 20819899 

info@heilsarmee.de 

www.heilsarmee.de 

 

Haftverkürzung in der JVA Köln 

Maßstab e.V.  

Rochusstr. 350 

50827 Köln 
Tel.: 0221 5973449 

anette.graaff@jva-

koeln.nrw.de 

 

Maßstab  -  Verein für eine 

soziale Zukunft e.V. 

Marsiliusstr. 35 

50937 Köln 
Tel.: 0221 417092 

Fax: 0221 4248845 
beratungsstelle@masstab-

koeln.de 

www.masstab-koeln.de 

 

http://www.heilsarmee.de/


. عناوين مراكز االستشارات10  

180 

Förderverein Bewährungshilfe 

Köln e.V 

Rupprechtstraße 9 

50937 Köln 
Tel.: 0221 441026 

Fax: 0221 444992 

Fbk-ev@netcologne.de, 

info@haus-rupprechtstrasse.de 

www.fbkoeln.de 

 
Caritasverband für den 

Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. 

Laurentiusstr. 4-12 

51465 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02202 10080 

Fax: 02202 1008588 

info@caritas-rheinberg.de 

www.caritas.erzbistum-

koeln.de 

 
Straffälligenhilfe Aachen 

gGmbH 

Vaalser Straße 108 

52074 Aachen 
Tel.: 0241 34343 

Fax: 0241 37058 

info@sha-aachen.de 

www.aks-aachen.de 

SKM - Katholischer Verein für 

soziale Dienste in Stolberg e.V. 

Foxiusstr. 2 

52223 Stolberg 
Tel.: 02402 124410 

Fax: 02402 1244110 

sekretariat@skm-stolberg.de 

www.skm-stolberg.de 

 

Sprungbrett e. V. - Jugendhilfe 
Kasernenstr. 7b und 

Wilhelmstraße 27 

53111 Bonn 
Tel.: 0228 608873 

Fax: 0228 6088740 

info@sprungbrett-bonn.de 

www.sprungbrett-bonn.de 

 

Täterberatung ASB 

Bonn/Rhein-Sieg/Eifel e.V.   
Endenicher Straße 125 

53115 Bonn 
Tel.: 0228 96300 0 

gewaltfrei@a-s-b.eu 

www.a-s-

b.eu/dienstleistungen/hilfe-

und-betreuung/fuer-eine-

zukunft-ohne-gewalt 

http://www.fbkoeln.de/
http://www.skm-stolberg.de/
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Caritasverband für die Stadt Bonn 

e.V. 

Fritz-Tillmann-Str. 8-12 

53113 Bonn 
Tel.: 0228 1080 

Fax: 0228 108200 

servicezentrum@caritas-

bonn.de 

www.caritas-bonn.de 

 
VFG - Verein für 

Gefährdetenhilfe e.V. Bonn 

Am Dickobskreuz 6 

53121 Bonn 
Tel.: 0228 985760 

Fax: 0228 9857640 

verwaltung@vfg-bonn.de 

www.vfg-bonn.de 

 

Gesellschaft für soziale 
Eingliederung e.V. 

Postfach 1104 

53348 Rheinbach 
Tel.: 02226 6963 

gse-rheinbach@t-online.de 

www.gse-rheinbach.jimdo.com 

 

Katholischer Gefängnisverein 

Siegburg e.V. 

Geschäftstelle Haus II,  
Luisenstr. 90 

53721 Siegburg 
Tel.: 02241 307261 

werner.kaser@gmx.de 

www.jva-siegburg.nrw.de 

SKM - Katholischer Verein für 

soziale Dienste im Rhein-Sieg-

Kreis e. V. 

Bahnhofstraße 27 

53721 Siegburg 
Tel.: 02241 17780 

Fax: 02241 177831 

skm@skm-rhein-sieg.de 

www.caritas.erzbistum-

koeln.de 
 

Brücke Siegen e.V. 

Friedrichstraße 27 

57072 Siegen 
Tel.: 0271 20944 

Fax: 0271 55164 

info@bruecke-siegen.de 

www.bruecke-siegen.de 

 

Diakonie in Südwestfalen - 
Soziale Dienste 

Wohnungslosenhilfe 

In der Herrenwiese 5 

57076 Siegen 
Tel.: 0271 489633 

wohnungslos@diakonie-sw.de 

www.diakonie-sw.de 
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KSD - katholischer Sozialdienst 

für den Kreis Olpe e.V. 

Mühlenstr. 5 

57462 Olpe 
Tel.: 02761 83680 

Fax: 02761 83681610 

info@ksd-olpe.de 

www.ksd-olpe.de 

 

Brücke Altenkirchen e. V. - 
Straffälligenhilfe   

Friedrichstraße 17 

57518 Betzdorf 
Tel.: 02741 933010 

info@bruecke-altenkirchen.de 

www.bruecke-altenkirchen.de 

 

Beratungsstelle für Inhaftierte, 

Haftentlassene und deren 

Angehörige, AWO UB Hagen-
Märkischer Kreis   

Eckeseyer Str. 85 

58089 Hagen 
Tel.: 02331 13787 

Fax: 02331 181884 

haus-eckesey@awo-ha-mk.de 

www.awo-ha-mk.de 

Stadt Hagen - Zentrale 

Beratungsstelle für 

Haftentlassene, Inhaftierte und 

deren Angehörige  

Martin-Luther-Str. 12 

58089 Hagen 
Tel.: 02331 2072727 

Fax: 02331 2072083 

schahin.farzamfar@stadt-

hagen.de 
www.hagen.de 

 

SKM Schwerte - Sozialdienst 

Katholischer Frauen   

Goethestr.22 

58239 Schwerte 
Tel.: 02304 16761 

Fax: 02304 16711 

skf@schwerterkirchen.de 

www.schwerterkirchen.de 
 

TONI- TatOrientierte 

Nachhaltige Intervention   

Markgrafenstraße 6 

58332 Schwelm 
Tel.: 02336 4759094 

info@toni-en.de 

www.toni-en.de 

http://www.ksd-olpe.de/
mailto:schahin.farzamfar@stadt-hagen.de
mailto:schahin.farzamfar@stadt-hagen.de
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Diakonie Mark-Ruhr gGmbH 

Martin-Luther-Straße 9-11 

58095 Hagen 
Tel.: 02331 3809-00 

Fax: 02331 3809-09 

info@diakonie-mark-ruhr.de 

www.diakonie-mark-ruhr.de 

 

Knackpunkt e.V.   

Hohler Weg 24 
58636 Iserlohn 
Tel.: 02371 - 12 445 

Fax: 02371 - 77 82 41 

info@knackpunkt-iserlohn.de 

www.knackpunkt-iserlohn.de 

 

SKM Katholischer Verein für 

soziale Dienste in Menden e.V.   

Pastoratstraße 20 

58706 Menden 
Tel.: 02373 92870 

Fax: 02373 928722 

skm@skm-menden.de 

www.skm-menden.de 

 

Schwarzes Kreuz Christliche 

Straffälligenhilfe e.V. - 

Arbeitskreis Hamm   

Bismarckstraße 34-36 

59065 Hamm 
Tel.: 02381 60517 

dippel.wagner@ 

googlemail.com 

www.naechstenliebe-befreit.de 

 

Haus Dellwig - 

Wohngemeinschaft   

Oststr. 4 

59174 Kamen 
Tel.: 02307 75577 

Fax: 02307 72108 

info@haus-dellwig.de 

www.haus-dellwig.de 

 

FAGA - Fachstelle zur 
Ableistung gemeinnütziger 

Arbeit   

Von-Geismar-Straße 3 

59229 Ahlen 
Tel.: 0163 410877 4 

s.theyssen@fagamuenster.de 

www.faga-muenster.de 

 

Diakonie für Bielefeld gGmbH 

Fachberatungsstelle für Kinder 
und ihre inhaftierten Eltern und 

deren Familien  

Schildescher Str. 101 

33611 Bielefeld 
Tel.: 0521 988 92-727 

Fax: 0521 988 92-501 

melanie.mohme@diakonie-

fuer-bielefeld.de 

www.diakonie-fuer-

bielefeld.de 

http://www.skm-menden.de/
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Bethel.regional Schillingshof 

Wohnen  

Kampstraße 43 

33659 Bielefeld 

 

 بفالز-راينالند
 
Caritasverband Trier e. V.   

Sichelstr. 10 

54290 Trier 
Tel.: 0651 94930 

info@caritas-trier.de 

www.caritas-trier.de 

 

Arbeitsgemeinschaft Starthilfe 

e. V.   
Gneisenaustraße 40 

54294  Trier 
Tel.: 0651 9989170 

Fax: 0651 999891711 

info@starthilfe-trier.de 

www.starthilfe-trier.de 

 

Rückenwind - Hilfe für 

Angehörige Inhaftierter   
Trierer Landstr. 99 

54516 Wittlich 
Tel.: 06571 1472528 

Fax: 06571 1472569 

info@rueckenwind-wittlich.de 

www.rueckenwind-wittlich.de 

Stiftung Entschuldungshilfe für 

Straffällige in Rheinland-Pfalz 

Ministerium der Justiz, Rlp  

Diether-von-Isenburg-Straße 1 

55116 Mainz 
Tel.: 06131 164886 

Fax: 06131 164914 

Poststelle@mjv.rlp.de 

www.justiz.rlp.de 

 
Opfer- und Täterhilfe 

Rheinhessen e. V.   

Erthalstraße 2 

55118 Mainz 
Tel.: 06131 287770 

Fax: 06131 287779 

info@outh.de 

www.outh.de 

 

Stiftung Juvente Mainz - 
Jugendhilfe   

Neubrunnenstr. 21 

55116 Mainz 
Tel.: 06131 219380 

Fax: 06131-226427 

geschaeftsstelle@juvente-

mainz.de 

www.juvente-mainz.de 
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Caritasverband für Koblenz e. 

V.   

Hohenzollernstraße 118 

56068 Koblenz 
Tel.: 0261 139060 

Fax: 0261 13906290 

info@caritas-koblenz.de 

www.caritas-koblenz.de 

 

Sozialdienst katholischer 
Frauen Koblenz e.V.   

Kurfürstenstraße 87 

56068 Koblenz 
Tel.: 0261 304240 

Fax: 0261 3042430 

info@skf-koblenz.de 

www.skf-koblenz.de 

 

Pfälzischer Verein für Soziale 

Rechtspflege Zweibrücken e.V.   
Am Goetheplatz 4 

66482 Zweibrücken 
Tel.: 06331 444616 

stefanhellmann@pfaelzischerv

erein-zw.de 

www.pfaelzischerverein-zw.de 

 

Betreutes Wohnen für 

Haftentlassene im 

Diakonischen Werk   
Wallstr.46 

66482 Zweibrücken 
Tel.: 06332 12318 

hdd.zw@diakonie-pfalz.de 

www.diakonie-pfalz.de 

Caritas-Zentrum Pirmasens   

Klosterstraße 9a 

66953 Pirmasens 
Tel.: 06331 274010 

Fax: 06331 274019 

caritas-

Zentrum.Pirmasens@caritas-

speyer.de 

www.caritas-zentrum-

pirmasens.de 
 

Pfälzischer Verein für Soziale 

Rechtspflege Zweibrücken e.V.- 

Kirchbergwerkstatt   

Winzlerstraße 20-24 

66955 Pirmasens 
Tel.: 06331 44616 

Fax: 06331 44674 

annepoller@pfaelzischerverein

-zw.de 
www.pfaelzischerverein-zw.de, 

www.kirchbergwerkstatt. 

de 

 

Pfälzischer Verein für Soziale 

Rechtspflege Vorderpfalz e.V.   

Berlinerstr. 52 

67059 Ludwigshafen 
Tel.: 0621 59296122 

Fax: 0621 59296121 
www.pfaelzischerverein. 

de 

http://www.kirchbergwerkstatt/
http://www.pfaelzischerverein/
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Caritas-Zentrum Ludwigshafen 

e.V.   

Ludwigstraße 67 - 69 

67059 Ludwigshafen 
Tel.: 0621 598020 

caritas-

zentrum.ludwigshafen@caritas

-speyer.de 

www.caritas-zentrum-

ludwigshafen.de 
 

Geschäftstelle in der JSA 

Schifferstadt Pfälzischer Verein 

für Soziale Rechtspflege 

Vorderpfalz e.V.  

Rudolf-Diesel-Straße 15 

67105 Schifferstadt 
Tel.: 06235 499-2107 

Fax: 06235 499-1010 

andrea.goldberg@vollzug.jm.rlp.
de 

www.jvasf.justiz.rlp.de 

Beratungs- und 

Behandlungsstelle für 

Abhängige   

Wormser Straße 56 

67227 Frankenthal 
Tel.: 06233 20528 

Pfälzischer Verein für Soziale 

Rechtspflege Vorderpfalz e.V. 

August-Bebel-Str. 20 

67227 Frankenthal 
Tel.: 06233 26674 

Fax: 06233 319349 

www.pfaelzischerverein. 

de 

 

Drogenberatung in der JVA 
Frankenthal Mit Jugend gegen 

Drogen gGmbH  

Ludwigshafenerstr.20 

67227 Frankenthal 
Tel.: 06233 364199 

Fax: 06233 364100 

 

Diakonie Pfalz - 

Wohngemeinschaft für 

haftentlassene und 
nichtsesshafte Menschen   

Karmeliterstraße 20 

67346 Speyer 
Tel.: 06232 664254 

anette.schilling@diakonie-

pfalz.de 

www.diakonie-pfalz.de 

 

Junge Menschen im Aufwind 

Birkenweg 63a 
67346 Speyer 
Tel.: 06232 292305 

Fax: 06232 539644 

info@juma-speyer.de 

www.juma-speyer.de 

http://www.pfaelzischerverein/
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Diakonisches Werk Worms-

Alzey   

Seminariumsgasse 4 - 6 

67547 Worms 
Tel.: 06241 920290 

Fax: 06241 9202911 

dw-worms@dwwa.de 

www.dwwa.de 

 

Pfälzischer Verein für Soziale 
Rechtspflege Südpfalz e.V.   

Nordring 11a und 15c 

76829 Landau 
Tel.: 06341 381924 

info@sozialerechtspflege-

suedpfalz.de 

www.sozialerechtspflege-

suedpfalz.de 

 

 سارالند
 
Verein zur Förderung der 

Bewährungs- und 

Jugendgerichtshilfe im Saarland 

e.V.   

Knappschaftsplatz 3 

66111 Saarbrücken 
Tel.: 0681 948230 

Fax: 0681 9482310 

info@verein-bwh.de 
www.verein-bwh.de 

Gemeinnützige Gesellschaft für 

Paritätische Sozialarbeit mbH. 

Cecilienstraße 12 a 

66111 Saarbrücken 
Tel.: 0681 399780 

Fax: 0681 9388000 

heike.guenkel-kirsch@gps-

srp.de 

www.gps-srp.de 

 
Chance Saarbrücken   

Klausener Str. 18 

66115 Saabrücken 
Tel.: 0681 498909 

Fax: 0681 4171403 

info@chance-saarbruecken.de 

www.chance-saarbruecken.de 

 

AWO Saarland   

Hohenzollernstr. 45 
66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 586050 

Fax: 0681 58605180 

www.awo-saarland.de 

 

Haus der Diakonie Neunkirchen   

Bahnhofstr. 26 

66538 Neunkirchen 
Tel.: 06821 25025 

Fax: 06821 21214 
dzn@dwsaar.de 

www.diakonisches-werk-

saar.de 

 

http://www.sozialerechtspflege-suedpfalz.de/
http://www.sozialerechtspflege-suedpfalz.de/
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Caritasverband Schaumberg-

Blies e.V.   

Hüttenbergstraße 42 

66538 Neunkirchen 
Tel.: 06821 92090 

Fax: 06821 920920 

info@caritas-nk.de 

www.caritas-neunkirchen.de 

 

Jugendwerkstatt/ Haus des 
Jugendrechts, Landkreis 

Saarlouis   

Fasanenallee 12 

66740 Saarlouis 
Tel.: 06831 1374 

Fax: 06831 121938 

quirin@jw-sls.de 

 

Jugendwerkstatt  - KEB 

Dillingen 
Mottener Str. 111a 

66822 Lebach 
Tel.: 06881 539406 

Fax: 06881 1372 

jugendwerkstatt@keb-

dillingen.de 

www.keb-dillingen.de

 ساكسونيا
 
Verein für soziale Rechtspflege 

Dresden e.V.   

Karlsruher Straße 36 

01189 Dresden 
Tel.: 0351 402080 

Fax: 0351 4020830 

info@vsr-dresden.de 

www.vsr-dresden.de 

 
HAMMER WEG e.V.- Verein zur 

Förderung von Strafgefangenen 

und Haftentlassenen   

Hammerweg 30 

01127 Dresden 
info@hammerweg.eu 

www.hammerweg.eu 

 

Diakonie Riesa-Großenhain 
gGmBH 

Naundorfer Straße 9 

01558 Großenhain 
Tel.: 03522 3260 

Fax: 03522 32623 

info@diakonie-rg.de 

www.diakonie-grossenhain.de 

http://www.keb-dillingen.de/
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Caritasverband für das Dekanat 

Meißen e.V.   

Wettinstraße 15 

01662 Meißen 
Tel.: 03521 469620 

Fax: 03521 469621 

info@caritas-meissen.de 

www.caritas-meissen.de 

 

KirchenBezirksSozialarbeit 
Diakonisches Werk im 

Kirchenbezirk Meißen e.V.  

Johannesstraße 9 

01662 Meißen 
Tel.: 03521 728259-0 

Fax: 03521 728259-30 

sozialarbeit@diakonie-

meissen.de 

www.diakonie-meissen.de 

 
Europäische Beratungsstelle für 

Straffälligen und Opferhilfe 

(EBS Dresden) 

Schandauer Straße 4a 

01796 Pirna 
Tel.: 03501 5091890 

Fax: 3501 7117540 

www.slvsr.org/ebs-dresden 

Sächsischer Landesverband für 

soziale Rechtspflege e. V.  

Dresdener Straße 2 

02625 Bautzen 
Tel.: 03591 42444 

slv.sozialer@t-online.de 

www.slvsr.org 

 

Brücke e.V.- Gefährdetenhilfe 

im Raum Bautzen   
Dresdener Straße 3 

02625 Bautzen 
Tel.: 03591 45617 

Fax: 03591 42444 

www.bruecke-ev-bautzen.de 

 

Europäische Beratungsstelle für 

Straffälligen und Opferhilfe 

(EBS Görlitz) 

Rothenburger Straße 3 
02826 Görlitz 
Tel.: 03581 879819 

Fax: 03581 879824 

www.slvsr.org/ebs-gorlitz 

 

Wohnungslosenhilfe der AWO 

Oberlausitz   

Zittauer Straße 17 

02826 Görlitz 
Tel.: 03581 405162 
Fax: 03581 7043422 

wohnungslosenhilfe@awo-

oberlausitz.de 

www.awo-oberlausitz.de 
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Verein für Straffälligenhilfe 

Görlitz e.V.   

Hotherstraße 31 

02826 Görlitz 
Tel.: 03581 311827 

Fax: 03581 8796755 

straffaelligenhilfe-goerlitz@t-

online.de 

www.straffaelligenhilfe-

goerlitz.de 
 

Verein für Frauen, Familien und 

Jugend in Leipzig e. V.   

Windmühlenstraße 41 

04107 Leipzig 
Tel.: 0341 2130290 

Fax: 0341 580 68 22 

ag_altemuenze@koalition-der-

freien-szene-berlin.de 

 
Caritasverband Leipzig e.V. - 

Straffälligenhilfe   

Elsterstr. 15 

04109 Leipzig 
Tel.: 0341 96361-0 

info@caritas-leipzig.de 

www.caritas-leipzig.de 

Diakonisches Werk Innere 

Mission Leipzig e.V.   

Gneisenaustraße 10 

04105 Leipzig 
Tel.: 0341 56120 

Fax: 0341 56121135 

info@diakonie-leipzig.de 

www.diakonie-leipzig.de 

 

Arbeitskreis Resozialisierung 
e.V.   

Wiebelstraße 2 

04315 Leipzig 
Tel.: 0341  6995365 

Fax: 0341  6995374 

www.akreso-leipzig.de 

 

Leben ohne Fesseln e.V. - 

Verein zur Förderung der 

Straffälligen- und 
Bewährungshilfe   

Kantstraße 14 

04275 Leipzig 
Tel.: 0341 2141329 

Fax: 0341 2141310 

info@leben-ohne-fesseln.de 

www.leben-ohne-fesseln.de 

 

GG/BO Soligruppe Leipzig- 

Gefangenen-Gewerkschaft   
Bornaische Str. 3d 

04277 Leipzig 
Tel.: 0341 39294884 

leipzig@ggbo.de 

www.leipzig.ggbo 
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Caritasverband Leipzig e.V. 

Projekt KOMPASS - 

Jugendstraffälligenhilfe   

Abtsdorfer Straße 30 

04552 Borna 
Tel.: 03433 208124 

Fax: 03433 919038 

kompass.borna@caritas-

leipzig.de 

www.caritas-leipzig.de 
 

Diakonie Döbeln - Diakonisches 

Werk im Kirchenbezirk e.V.   

Otto-Johnsen-Str. 4 

04720 Döbeln 
Tel.: 03431 7126-0 

Fax: 03431  712612 

info@diakonie-doebeln.de 

www.diakonie-doebeln.de 

 
Evangelisches Diakoniewerk 

Oschatz-Torgau gGmbh   

Kirchplatz 2 

04758 Oschatz 
Tel.: 03435 6660722 

Fax: 03435 6660725 

geschaeftsstelle@dw-ot.de 

www.diakonie-oschatz-

torgau.de 

Verein für soziale Rechtspflege 

Torgau e. V.   

Am Fort Zinna 7 

04860 Torgau 
Tel.: 03421 7450 

www.berber-info.de 

 

Stadtmission Zwickau e.V. - 

Straffälligenhilfe   

Römerstraße 11 
08056 Zwickau 
Tel.: 0375 5019113 

Fax: 0375 5019112 

inge.weigelt@stadtmission-

zwickau.de 

www.stadtmission-zwickau.de 

 

Diakonisches Werk Auerbach 

e.V.   

Herrenwiese 9a 
08209 Auerbach 
Tel.: 03744 831210 

Fax: 03744 831270 

beratungsstelle@diakonie-

auerbach.de 

www.evangelische-

beratung.info, www.diakonie-

auerbach.de 
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Verein für Bewährungshilfe und 

Jugendgerichtshilfe Vogtland 

e.V.   

Europastr. 23 

08523 Plauen 
Tel.: 0341 3502661 

 

Diakonisches 

Beratungszentrum Vogtland 

gGmbH   
Friedenstr. 24 

08523 Plauen 
Tel.: 03741 15390 

Fax: 03741 153929 

 

Brücke Plauen e.V. -Jugendhilfe 

Schlossstr. 15/17 

08523 Plauen 
Tel.: 03741 201942 

Fax: 03741 201942 
jgh@bruecke-plauen.de 

www.bruecke-plauen.de 

 

Caritasverband Vogtland e.V. 

Bergstraße 39 

08523 Plauen 
Tel.: 03741 222832 

Fax: 03741 202834 

beratung@caritas-vogtland.de 

www.caritas-vogtland.de 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 

Chemnitz und Umgebung e.V. - 

Beratungsstelle für Inhaftierte, 

Haftentlassene und deren 

Angehörige (BS)   

Wiesenstraße 10 

09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 6742627 

Fax: 0371 6742625 

fsh@awo-chemnitz.de 
www.awo-chemnitz.de 

 

Stadtmission Chemnitz e.V. 

Glockenstraße 5-7 

09130 Chemnitz 
Tel.: 0371 43340 

Fax: 0371 4334137 

info@stadtmission-

chemnitz.de 

www.stadtmission-chemnitz.de 
 

Caritasverband für Chemnitz 

und Umgebung e.V. - 

Beratungsstelle Handschlag   

Ludwig-Kirsch-Str. 13 

09130 Chemnitz 
Tel.: 0371 432080 

Fax: 0371 4320814 

sekretariat@caritas-

chemnitz.de 
www.caritas-chemnitz.de
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آنهالت-ساكسونيا  

 
FSH - Freie Straffälligenhilfe 

e.V. Halle   

Charlottenstr. 5 

06108 Halle 
Tel.: 0345 4788662 

Fax: 0345 47816 44 

kontakt@fsh-ev.com 

www.fsh-ev.com 

 
ASB- Halle/Bitterfeld e.V. -

Straffälligenhilfe   

Hordorfer Straße 5 

06112 Halle 
Tel.: 0345 29299-30 

Fax: 0345 29299-40 

www.asb-halle-bitterfeld.de 

 

Europa Aktionsforum e.V.   
Am Schiffbleek 4 

06484 Quendlinburg 
Tel.: 03946 9019600 

Fax: 03946 9019601 

eu-aktionsforum-ev@gmx.de 

 

Sozialzentrum Bode e.V. Thale 

Karl-Marx-Str. 3 

06502 Thale 
Tel.: 03947 77920 
Fax: 03947 779229 

mail@sozialzentrum-bode.de 

www.sozialzentrum-bode.de 

 

Internationaler Bund - 

Bildungszentrum Naumburg - 

ZEBRA Burgenlandkreis   

Friedrich-Nietzsche-Str.1 

06618 Naumburg/ S. 
Tel.: 03445 23040 

Fax: 03445 230420 

bznaumburg@ 

internationaler-bund.de 

www.internationaler-bund.de 
 

Frauen- und 

Kinderschutzverein Zeitz e.V. 

Judenstr. 1-2 

06712 Zeitz 
Tel.: 3441 280288 

fuks.zz@online.de 

 

Verein für Straffälligen- und 

Gefährdetenhilfe Anhalt e.V.   
Friedrich-Naumann-Str. 12 

06842 Dessau-Roßlau 
Tel.: 0340 8505454 

Fax: 0340 2167872 

gefaehrdetenhilfe-de@gmx.de 

 

Diakonisches Werk im 

Kirchenkreis Dessau e.V. - 

Geschäftsstelle   

Georgenstr. 13-15 
06842 Dessau 
Tel.: 0340 260550 

Fax: 0340 2605520 

info@diakonie-dessau.de 

www.diakonie-dessau.de 

http://www.internationaler-bund.de/
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Neue Wege e.V. - 

Straffälligenhilfe   

Friedrich-Naumann-Str. 12 

06844 Dessau-Roßlau 
Tel.: 0340 8505454 

Fax: 0340 2167872 

gefaehrdetenhilfe-de@gmx.de 

www.gefährdetenhilfe-

dessau.de 

 
Reso- Witt e.V.   

Große Bruchstraße 17 

06886 Wittenberg 
Tel.: 03491 400806 

Fax: 03491 407133 

resowitt@wittenberg.de 

www.reso-witt.de 

 

»Verein »«Hoffnung«« für 

Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Halberstadt 

e.V.«   

Bahnhofstraße 7 

38820 Halberstadt 
Tel.: 03941 600597 

Fax: 03941 600597 

verein.hoffnung.hbs@freenet.d

e 

www.lvsb.homepage.t-

online.de

Landesverband für 

Straffälligen- Und 

Bewährungshilfe Sachsen-

Anhalt e.V.   

Keplerstraße 9/9A 

39104  Magdeburg 
Tel.: 0391 5414588 

Fax: 0391 5693646 

lvsbsa@t-online.de 

www.lvsbsa.de 
 

Verband für 

Straffälligenbetreuung und 

Bewährungshilfe e. V.   

Leipziger Straße 65 

39112 Magdeburg 
Tel.: 0391 6229181 

Vsb-md@web.de 

 

Rückenwind e.V. Schönebeck   
Bahnhofsstraße 11-12 

39218 Schönebeck 
Tel.: 03928 7687711 

Fax: 03928 7687749 

info@rueckenwind-

schoenebeck.de 

www.rueckenwind-

schoenebeck.de 
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Diakonisches Werk im 

Jerichower Land e.V.   

Grünstr. 1b 

39288 Burg 
Tel.: 03921 2566550 

Fax: 03921 2566579 

info@diakonie-

jerichowerland.de 

www.diakonie-

jerichowerland.de 
 

JUKON e.V.   

An der Löderburger Bahn 4a 

39418 Staßfurt 
Tel.: 0163 3050622 

jukon.stassfurt@googlemail.co

m 

 

Verein für 

Straffälligenbetreuung u. 
Bewährungshilfe Stendal e. V.   

Altes Dorf 22 

39576 Stendal 
Tel.: 03931 5898423 

Fax: 03931 5898423 

straffaelligenbetreuung@gmx.d

e 

www.lvsb.homepage.t-

online.de

Jugendförderungszentrum 

Gardelegen e.V.   

Tannenweg 17 

39638 Gardelegen 

Tel.: 03907 80180 

Fax: 03907 8018 

kontakt@jfz-ga.de 

www.jfz-ga.de 

 

 شليسفيغ هولشتاين
 

Gefährdetenhilfe Norderstedt - 

Bewährungshilfe   

Friedrichsgarber weg 138 

22846 Norderstedt 
Tel.: 040 5222611 

Fax: 040 5223435 

florie.ballata@bwh-lg-

ki.landsh.de 

 

Rechtsfürsorge e. V. - Resohilfe 

Lübeck   

Kleine Kiesau 8 

23552 Lübeck 
Tel.: 0451 799190 
Fax: 0451 7991915 

info@resohilfe-luebeck.de 

www.resohilfe-luebeck.de 

http://www.lvsb.homepage.t-online.de/
http://www.lvsb.homepage.t-online.de/
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Vorwerker Diakonie e. V.   

Triftstraße 139-143 

23554 Lübeck 
Tel.: 0451 4002-0 

Fax: 0451 4002-50552 

info@vorwerker-diakonie.de 

www.vorwerker-diakonie.de 

 

Integrationsbegleitung 

(Arbeitsvermittlung) 
Frauenvollzug   

Marliring 41 

23566 Lübeck 
Tel.: 0451-6201 553 

cordula.kreuzer@jvahl.landsh.d

e 

 

AWO Schleswig-Holstein 

gGmbH- Fachstelle für Täter-

Opfer Ausgleich   
Ringstraße 76 

24103 Kiel 
Tel.: 0431 2001721 

Fax: 0431 2005647 

lutz.holtmann@awo-sh.de 

www.awo-sh.de 

 

Frauenberatungsstelle und 

Tagestreff   

Damperhofstraße 12 
24103 Kiel 
Tel.: 0431 26044-640 

Fax: 0431 .26044 - 649 

 

Frauenberatungsstelle und 

Tagestreff Beratungsstelle für 

Frauen in Wohnungsnot  

Damperhofstraße 12 

24103 Kiel 
Fax: 0431 26044-649 

fbs@stadtmission-mensch.de 

 

Landesverband 

Frauenberatung e. V. 
Landesweites Netzwerk 

Beratungsstellen bei häuslicher 

oder sexualisierter Gewalt und 

anderen psychosozialen 

Notlagen  

Dänische Str. 3-5 

24103 Kiel 
Tel.: 0431-9 96 96 36 

info@lfsh.de 

 
Schleswig-Holsteinischer 

Verband für soziale 

Strafrechtspflege, Straffälligen- 

und Opferhilfe e. V.   

Ringstraße 76 

24103 Kiel 
Tel.: 0431 2005668 

Fax: 0431 72984933 

landesverband@soziale-

strafrechtspflege.de 
www.soziale-

strafrechtspflege.de 
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stadt.mission.mensch gGmbH - 

Straffälligenhilfe 

Walkerdamm 17 

24103 Kiel 
Tel.: 0431 26044610 

Fax: 0431 26044629 

straffaelligenhilfe-

ki@stadtmission-mensch.de 

www.stadtmission-kiel.de 

 
Stiftung Straffälligenhilfe 

Schleswig-Holstein 

Ringstraße 76 

24103 Kiel 
Tel.: 0431 2005668 

stiftung@straffaelligenhilfe-

sh.de 

www.straffaelligenhilfe-sh.de 

 

Zentrum für Integrative 
Psychiatrie ZIP gGmbH- 

Therapie für sexuele Neigung 

zu Kindern 

Arnold-Heller-Str. 3, Haus 28 

24105 Kiel 
Tel.: 0431 5974600 

Fax: 0431 5973984 

praevention@sexmed.uni-

kiel.de 

www.zip-kiel.de 

Stadt.Mission.Mensch 

Straffälligenhilfe 

Beratungsangebot für Kinder 

und Familien Inhaftierter.  

Hasseer Str. 49 OG 

24113 Kiel 
Tel.: 0431 26044-750 

Fax: 0431 26044-779 

straffaelligenhilfe@stadtmissio

n-mensch.de 
 

Frauen Sucht Gesundheit e.V. 

Frauensuchtberatung  

Holtenauer Str. 127 

24118 Kiel 
Tel.: 0431 61549 

info@fsg-sh.de 

 

AWO Stadtverband 

Neumünster e.V. 
Haart 15a 

24534 Neumünster 
Tel.: 04321 91770 

Fax: 04321 917742 

info@awo-neumuenster.de 

www.awo-neumuenster.de 

 

Diakonisches Werk Altholstein - 

Straffälligenhilfe 

Gasstraße 12 
24534 Neumünster 
Tel.: 04321 419512 

Fax: 04321 4195415 

zbs@diakonie-altholstein.de 

www.diakonie-altholstein.de 
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Diakonisches Werk des 

Kirchenkreises Rendsburg-

Eckernförde 

Am Holstentor 16 

24768 Rendsburg 
Tel.: 04331 69630 

Fax: 04331 696339 

info@diakonie-rd-eck.de 

www.diakonie-rd-eck.de 

 
Diakonisches Werk Schleswig-

Holstein- Landesverband der 

Inneren Mission e.V.- 

Straffälligenhilfe 

Kanalufer 48 

24768 Rendsburg 
Tel.: 04331-593-182 

Fax: 04331-593 35-182 

info@diakonie-sh.de 

www.diakonie-sh.de 
 

Koordinierungsstelle 

SCHULDNERBERATUNG in 

Schleswig-Holstein 

Landesweites Netzwerk 

Schuldnerberatung  

Kanalufer 48 

24768 Rendsburg 
Tel.: 04331 593-248 

Fax: 04331-593-35-248 
info@schuldnerberatung-sh.de 

Jailmail - Kontakte von Drinnen 

nach Draußen - Briefkontakte 

Postfach 12 

24785 Fockbek 
Tel.: 01520 1864966 

jail-mail@t-online.de 

www.jail-mail.net 

 

AWO Kreisverband Schleswig-

Flensburg e.V. 
Bahnhofstr. 16 

24837 Schleswig 
Tel.: 04621 35626 

Fax: 04621 33646 

kv-schleswig-flensburg@awo-

sh.de 

www.awo-sh.de 

 

Diakonisches Werk des 

Kirchenkreises Schleswig-
Flensburg 

Johanniskirchhof 19a 

24937 Flensburg 
Tel.: 0461 48083-13 

Fax: 0461 48083-01 

i.jochem@diakonie-slfl.de, 

m.stickel@diakonie-slfl.de 

www.kirchenkreis-schleswig-

flensburg.de 
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»Mensch, tu was!« Beratung, 

Training und Therapie von 

sexuell und körperlich 

gewalttätigen Menschen  

Brücke Elmshorn e.V.  

Neue Straße 7 

25335 Elmshorn 
Tel.: 04121 7017702 

Fax: 04121 70177-29 

begegnungsstaette@brueckeel
mshorn.de 

www.brueckeelmshorn.de 

 

Verein für Jugendhilfe und 

Soziales Pinneberg e.V. 

Bauerweg 34 

25335 Elmshorn 
Tel.: 04121 87132 

Fax: 04121 482538 

www.ju-pi.de 
Auxilia - Verein für 

Gefährdeten- und 

Straffälligenhilfe e.V. 

Geschw.-Scholl-Allee 92 

25524 Itzehoe 
Tel.: 04821 40193 

udo@mcdoll.de 

AWO Schleswig-Holstein 

gGmbH - Vermittlung in 

gemeinnützige Arbeit 

Stiftstr. 5 

25524 Itzehoe 
Tel.: 04821 7 796061 

Fax: 04821 7 796067 

sabine.laabs@awo-sh.de 

www.awo-sh.de 

 
Brücke Elmshorn e.V 

Konfliktberatung   

Postfach 112 

25801 Husum 
Tel.: 01577 6801072 

www.brueckeelmshorn.de 

m.eichhorst@brueckeelmshorn

.de 

 

Diakonisches Werk Husum 
gGmbH 

Theodor-Storm-Straße 7 

25813 Husum 
Tel.: 04841 691410 

Fax: 04841 691417 

info@dw-husum.de 

www.dw-husum.de 
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Jugendhilfeverein 

Nordfriesland e.V.   

Nordbahnhofstraße 44 

25813 Husum 
Tel.: 04841 63848 

Fax: 04841 800098 

jugendhilfeverein@web. de 

www.jugendhilfeverein-nf.de 

 

Land in Sicht e.V. 
Ludwig-Nissen-Str. 26, 

25813 Husum 
Tel.: 04841 662146 

Fax: 04841 662148 

www.landinsicht-husum.de 

 

Resozialisierungshilfe 

Nordfriesland e. V. 

Bahnhofstr.1 

25821 Bredstedt 
Tel.: 04671 912719 

info@resohilfe-luebeck.de 

 

 تورينجيا
 
Caritasverband für Ostthüringen 

e.V. 

Kleinstr. 7 

07546 Gera 
Tel.: 0365 712 930-200 

Fax: 0365 2900534 

info@caritas-ostthueringen.de 

www.caritas-ostthüringen.de 

 

GG/BO Soligruppe Jena- 

Gefangenen-Gewerkschaft 

Schillergäßchen 5 

07745 Jena 
jena@ggbo.de 

www.jena.ggbo.de 

 

Horizont e. V. - 

Jugendkonflikthilfe 

Goethestraße 3 
37327 Leinefelde 
Tel.: 03605 501669 

Fax: 03605 501669 

info@horizont-verein.de 

www.horizont-verein.de 

 

Neue Arbeit Thüringen e.V. 

Meiningen 

Marienstraße 10 

98617 Meiningen 
Tel.: 03693 84010 

Fax: 03693 840120 

sekretariat@nat-mgn.de 

www.nat-mgn.de 

 

Bildungswerk Großbreitenbach 

gGmbH 

Bahnhofstr. 17/18 

98701 Großbreitenbach 
Tel.: 036781 9472 
Fax: 036781 24535 

info@bwg-ev.de 

www.bwg-ev.de 
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Haus Neubeginn - Wohnheim 

für Männer in sozialen 

Schwierigkeiten AWO 

Landesverband Thüringen e.V.  

Josef-Ries-Str. 15 

99085 Erfurt 
Tel.: 0361 7461600 

Fax: 0361 6008256 

haus.neubeginn.ef@awo-

thueringen.de 
www.awothueringen.de 

 

Bewährungs - und 

Straffälligenhilfe Thüringen e. 

V. 

Gutenbergstraße 68 

99092 Erfurt 
Tel.: 0361 2113437 

Fax: 0361 6634769 

mail@straffaelligenhilfe-
thueringen.de 

www.straffaelligenhilfe-

thüringen.de 

 

Horizont e. V. - 

Straffäligenhilfe, Jugend-

Konflikt-Hilfe 

Elisabethstr. 3 

99734 Nordhausen 
Tel.: 03631 47339031 
Fax: 03631 47339039 

info@horizont-verein.de 

www.horizont-verein.de 

 

Caritasverband für das Bistum 

Erfurt e.V. 

Moßlerstr. 17 

99867 Gotha 
Tel.: 03621 404550 

Fax: 03621 404552 

weise.s@caritas-bistum-

erfurt.de 

www.dicverfurt.caritas.de 

 
Horizont e. V. - Jugend-Konflikt-

Hilfe 

Hauptmannstraße 1a 

99974 Mühlhausen 
Tel.: 03601 813170 

Fax: 03601 887425 

info@horizont-verein.de 

www.horizont-verein.de
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الهامة العناوين من المزيد  
 لشؤون االتحادية الحكومة مفوض
 الالجئين وإدماج والالجئين الهجرة
 األلمانية السفارة ديوان

 

Bundesarbeitsgemein- 

schaft für Straffälligenhilfe e.V. 

(BAG-S) 
Heussallee 14 

53113 Bonn 
Tel.: 0228 9663593 

Fax: 0228 9663585 

www.bag-s.de 

 

Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband e.V.  - 

Gesamtverband   
Oranienburger Str. 13-14 

10178 Berlin 
Tel.: 030 246360 

Fax: 030 24636110 

www.paritaet.org, www.der-

paritaetische.de 

 

Diakonie Deutschland - 

Evangelischer Bundesverband 

Caroline-Michaelis-Str. 1 
10115 Berlin 
Tel.: 030 652110 

Fax: 030 652113333 

www.diakonie.de 

Deutscher Caritasverband e.V. 

Refarat Solzalraum, 

Engagement, Besondere 

Lebenslagen 

Karlstraße 40 

79104 Freiburg 
Tel.: 0761 200-0 

info@caritas.de 

www.caritas.de 

 
AWO Arbeiterwohlfahrt 

Bundesverband e.V. 

Heinrich-Albertz-Haus, 

BlücherStraße 62/63 

10961 Berlin 
Tel.: 030 263090 

Fax: 030 2630932599 

info@awo.org 

www.awo.org 

 
DBH e.V. - Fachverband für 

Soziale Arbeit, Strafrecht und 

Kriminalpolitik 

Aachener Straße 1064 

50858 Köln 
Tel.: 0221 94865120 

Fax: 0221 94865121 

kontak@dbh-online.de 

www.dbh-online.de 
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Katholische Bundes-

Arbeitsgemeinschaft 

Straffälligenhilfe im Deutschen 

Caritasverband 

Karlstraße 40 

79104 Freiburg 
Tel.: 0761 200121 

Fax: 0761 20011121 

cornelius.wichmann@caritas.d

e 
www.kags.de 

 

Zentralwohlfahrtsstelle der 

Juden in Deutschland e. V.  

Hebelstr. 6 

60318 Frankfurt 
Tel.: 069 9443710 

Fax: 069 49481 

 

Zentralrat der Muslime in 
Deutschland (ZMD) 

Sachsenring 20 

50677 Köln 
Tel.: 0221 1394450 

Fax: 0221 1394681 

sekretariat@zentralrat.de 

www.zentralrat.de 

 

Strafvollzugsarchiv  

Prof. Dr. Christine Graebsch 

Fachhochschule Dortmund  

Fachbereich 8 

Emil-Figge-Straße 44 

44227 Dortmund 

 

Komitee für Grundrechte und 

Demokratie e.V. 

Aquinostraße 7 

50670 Köln 

Tel.: 0221 9726920 

info@grundrechtekomitee.de 

www.grundrechtekomitee.de 

 

GG/BO Berlin- Gefangenen- 

Gewerkschaft 
Greifswalder Straße 4 

10405 Berlin 
Tel.: 0174 8117954 

berlin@ggbo.de 

www.ggbo.de 

 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 

Wilhelmstraße 138 

10963 Berlin 
Tel.: 030 6900870 
Fax: 030 69008742 

dah@aidshilfe.de 

www.aidshilfe.de 

 

Erwerbslosenverein Tacheles e. 

V. 

Rudolfstraße 125 

42285 Wuppertal 
Tel.: 0202 318441 

Fax: 0202 306604 
info@tacheles-sozialhilfe.de 

www.tacheles-sozialhilfe.de 
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AG TuWas, ALG II / 

Sozialhilfeberatung, 

Fachhochschule Frankfurt a.M. 

Fachbereich 4, AG TuWas 

Nibelungenplatz 1 

60318 Frankfurt 

Tel.: 069-499551 

Fax: 069 15332633 

beratung@agtuwas.de 

www.agtuwas.de 
 

BAG Wohnungslosenhilfe e.V. 

Waidmannsluster Damm 37 

13509 Berlin 
Tel.: 030 28445370 

Fax: 030 284453719 

info@bagw.de 

www.bagw.de 

 

Evangelische Konferenz für 
Gefängnisseelsorge in 

Deutschland   

Herrenhäuser Str.12 

30419 Hannover 
Tel.: 0511 2796406 

Fax: 0511 2796407 

kontakt@gefaengnisseelsorge.

de 

www.gefaengnisseelsorge.de 

Konferenz für katholische 

Seelsorge bei den 

Justizvollzugsanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland 

Clemenswerth 1 

49751 Sögel 
Tel.: 05952 207201 

Fax: 05952 207207 

www.gefaengnisseelsorge.net 

 
Humanistische Union e. V. - 

Bundesgeschäftsstelle - Haus 

der Demokratie und 

Menschenrechte 

Greifswalder Straße 4 

10405 Berlin 
Tel.: 030 20450256 

Fax: 030 20450257 

info@humanistische-union.de 

www.humanistische-union.de 
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Bundesarbeitsgemein-schaft 

Täterarbeit Häusliche Gewalt 

(BAG TäHG) e. V. 

Nordring 15 c 

76829 Landau 

Tel.: 06341 2524 

Fax: 06341 381928 

info@bag-taeterarbeit.de 

www.bag-taeterarbeit.de 

Arbeitskreis kritischer 
Strafvollzug e. V. (AkS) 

Postfach 130106 

44311 Dortmund 

info@aks.de 

www.aks-ev.net 

 

Verband alleinerziehender 

Mütter und Väter 

Bundesverband e. V.   

Hasenheide 70 
10967 Berlin 

Tel.: 030 6959786 

Fax: 030 69597877 

kontakt@vamv.de 

www.vamv.de 
 

Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen (DHS) e.V. 

Westenwall 4 

59065 Hamm 
Tel.: 02381 90150 

Fax: 02381 901530 

info@dhs.de 

www.dhs.de 

Bethel.regional Bielefeld 

Viktoriastraße 10 

33602 Bielefeld 

Tel.: 0521 557754-11, -24 

Fax: 0521 557754-44 

andrea.knoke@bethel.de 

www.bethel-regional.de 

 

Die Beauftragte der 

Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration 

Willy-Brandt-Straße 1 

10557 Berlin 
Tel.: 030 184001640 

Fax: 030 184001606 

integrationsbeauftragte@bk.bu

nd.de 

www.integrationsbeauftragte.d

e 

 
Minijob- Zentrale, Deutsche 

Rentenversicherung 

Knappschaft Bahn See 

Minijob-Zentrale 

45115 Essen 
Tel.: 0355 2902-70799 

Fax: 0201 384-979797 

minijob@minijob-zentrale.de 

www.minijob-zentrale.de 
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Deutsche Rentenversicherung 

Bund 

Ruhrstraße 2 

10709 Berlin 

Tel.: 030 8650 oder kostenfrei 

0800 100048070 

Fax: 030 86527240 

meinefrage@drv-bund.de 

www.deutsche-

rentenversicherung-bund.de 
 

Bundesagentur für Arbeit 

Regensburger Straße 104 

90478 Nürnberg 
Tel.: 0911 1790 

Fax: 0911 1792123 

zentrale@arbeitsagentur. 

de 

www.arbeitsagentur.de 

 
Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 

Frankenstraße 210 

90461 Nürnberg 
Tel.: 0911 9430 

Fax: 0911 9431000 

pressestelle@bamf.bund. 

de 

www.bamf.de 

mailto:pressestelle@bamf.bund
http://www.bamf.de/

