إدارة الشكــاوى
مجلس كولونيا
لالجئين“„Der Kölner Flüchtlingsrat e. V.
هو أيضا ً جهة الشكاوى المُستقلة للمسكن.
إذا كنتم ترغبون بتقديم شكوى تتعلق
بالمأوى ،يمكنكم االتصال بنا ،ونحن نقوم
بتحويل شكواكم دون الكشف عن البيانات
الشخصية ،لكي يُمكن حل المشكلة .يمكنكم
االتصال بنـا مُباشرة ،عن طريق الهاتف،
البريد أو البريد اإللكتروني.
الهدف من ذلك هو االهتمام بمشاكلكم،
مصاعبكم وبكم شخصيا ً وأخذها وأخذكم
على محمل الجد ،واالستماع إليكم
ومُساعدتكم .يجب على مجلس إدارة
الشكاوى ضمان الحق البديهي بالحُصول
على مُعاملة إنسانية وإقامة مُناسبة
الحتياجاتكم وتأمين العناية والرعاية لكم.

مجلس كولونيا لالجئين

“„Der Kölner Flüchtlingsrat e. V.

يهتم مجلس كولونيا لالجئين

“ „Der Kölner Flüchtlingsrat e. V.منذ عام
 1984بحماية الالجئين وبحُقوقهم ،ويعمل على
اندماجهم وللتسامح والتفاهم بين ال ُ
شعوب.
يُعتبر من مجالس الالجئين األولى في ألمانيا.
مجلس كولونيا لالجئين
“ „Der Kölner Flüchtlingsrat e. V.منظمة
لالجئين ولحقوق اإلنسان.
يتألف كشبكة مستقلة من الجئين ،مراكز
استشارة ومجموعات حقوق إنسان ومُبادرات
الجئين وموظفين ومُتطوعين في مجال عمل
الالجئين ،وكذلك األفراد ذوي االهتمام.
للمجلس أيضاً ،باإلضافة إلى جذوره المحلية،
نشاطات على مُستوى المُقاطعة واالتحاد.

Kölner Flüchtlingsrat e. V.
Kartäusergasse 9-11
50678 Köln
www.koelner-fluechtlingsrat.de

استشارة في قضايا
اللُّجـوء

قدم المشورة في قضايـا اللُّجوءُ
واإلقامة في ألمانيا
ُنقدم المشورة بخصوص:

• اللجوء والحماية في ألمانيا
• االستماع إلى أسباب الهروب في
مصلحة والالجئين االتحادية
• قانون اإلقامة في ألمانيا
• جمع شمل األسرة في داخل ألمانيا
أو من الخارج
• تقديم المُساعدة في حال التعرض
لعنف في المأوى
• اإلسكان والسكن
• المدرسة والعمل والتدريب

ُنساعد بالتواصـل مع:

• مُحاميات ومُحامين
• مراكز المشورة للنساء ،وللحوامل،
وللمثليين ،ولثنائيي الجنس و متحوليين
جنسيا ً ) ،(*LGBTIوضحاي االتجار بالبشر،
والذين يعانون من فيروس نقص المناعة
البشرية وآخرون
• جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي عند الحاجة
إلى طبيبات /أطباء والمعالجات  /المعالجين
• خدمات المشورة القانونية بعد النقل
إلى البلديات

اللجوء في ألمانيا
قانون قضايا اللجوء في ألمانيا معقد جدا.
مجرى المُعامالت في ألمانيا غير واضح في
كثير من األحيان .لذلك ننصح باللجوء إلى
االستشارة القانونية .توجد فرص جيدة مختلفة،
حسب بلد المنشأ ،لالعتراف بكم كالجئ.
يوجد العديد من األسباب لالعتراف بكم
كالجئ .ال يعرف المرء في كثير من األحيان
ما هي األشياء المهمة في قضية اللُّـجوء .لذلك
من المهم أن ُتحضروا أنفسكم جيداً على قضية
اللجوء .نحن ُنساعدكم على ذلك.
هــام :يحتاج األشخاص القادمين من ألبانيا،
البوسنة والهرسك ،وغانا ،وكوسوفو ومقدونيا
والجبل األسود والسنغال وصربيا بشكل خاص
لمشورة قانونية مُكثفة ألن فرص بقائهم في
ألمانيا غير جيدة.
هــام :إذا كنتم مُسجلين في بلد أوروبي آخر،
أو قدمتم طلب لُجوء أو حصلتم على إذن
إقامة هناك ،يجب عليكم بسرعة طلب مشورة
قانونية.

يُقدم مجلس كولونيا
لالجئين“„Der Kölner Flüchtlingsrat e. V.
مشورة قانونية مستقلة عن الدولة .نحن
مُلتزمون بواجب الكتمان ونعالج مواضيعكم
بموثوقية .نحاول اإلجابة على جميع األسئلة
التي لديكم بخصوص إقامتكم في ألمانيا
و ُنقدم لكم النصح بشكل مناسب.
تجدونا في األماكن التي تحمل هذه العالمة:

