
 

 Pinneberg : أھال بكم في

 
 Pinneberg : في ھذه الورقة یمكنك الحصول على بعض المعلومات والعناوین التي من الممكن أن تساعدك في
 ( Rathaus ) : البلدیة -1
 ساعات العمل :

والنصف ظھرا .: من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانیة عشر   الجمعة -الخمیس  -الثالثاء  -االثنین   
 االربعاء عطلة.....
 الثالثاء أیضا :

مكتب المجتمع  الساعة الثانیة والنصف بعد الظھر وحتى السادسة مساء....فقط   ( Bürgerbüro )  الذي یعمل فقط ، ولیس
 .( Sozialant ) أو مكتب الضمان االجتماعي ( Rathous ) البلدیة
لذي تسجل فیھ عنوان سكنك والذي أیضا علیك الذھاب الیھ في حال تغییر ھو المكان ا ( Bürgerbüro ) مكتب المجتمع
  عنوانك لتسجیل عنوانك الجدید لدیھم.

 : ( Infothek ) : بیانات مكتبة -2
 Bitte ) في الطابق الثالث ، وبنفس أوقات عمل البلدیة ، عندما ترى االشارة الخضراء للكتابة . (Rathaus ) في مبنى البلدیة
eintreten ) ,  یمكنك الدخول الى الغرفة ، واذا كانت االشارة حمراء ، علیك االنتظار النھ یوجد شخص آخر أیضا في
 الغرفة .
 ھذا المكان تقصده أنت عندما ترید مایلي :
من أجل مراجعة الطبیب ، وھي تستخدم لطبیب واحد فقط ،  ( Krankenschein) * الحصول على ورقة طبابة والتي تسمى

أردت الذھاب الى طبیب آخر علیك العودة الى واذا  (Infothek ) خذ ورقة طبابة جدیدة .أل  
 علیك اصطحاب صورة عن ھویتك معك.  , ( Sozialpass ) * الحصول على راتب
 * حاجتك لبعض ضروریات المنزل مثل الغسالة أو البراد أو اي احتیاجات أخرى .

ھایة الشھر .* الحصول على راتبك الشھري قبل یومین من ن  
 : AWO ( Sozialkaufhaus ) : بیت التسوق االجتماعي -3
 في ھذا المكان ، بإمكانك التسوق بأسعار أقل حیث یمكنك شراء ( مالبس ، كتب ، ألعاب أطفال ، أشیاء للمنزل والمطبخ ) .
  .Osterholder Allee 21,25421 pinneberg : العنوان

  خمیسساعات العمل : من االثنین الى ال
 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف بعد الظھر .

84215-04101ھاتف :   
* Pinneberger Tafel : 

یورو . 1ھناك : یمكنك شراء الطعام مقابل   
  : العنوان
Fahltskamp 73, Pinneberg.  
  ساعات العمل :

حدة اال ربع ظھرا.الثالثاء من الساعة الحادیة عشر والربع صباحا وحتى الوا  
 : العنوان
Kirchhofsweg 53 a, Pinneberg.  
 ساعات العمل :
 الخمیس من الساعة الحادیة عشر وربع وحتى الواحدة اال ربع ظھرا.
 : ( Post office) : * مكتب البرید
  .Friedrich-Ebert-Strasse 28, Pinneberg : العنوان

  الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءالجمعة : من  -ساعات العمل : االثنین 



 السبت : من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظھر .
 : ( Bücherei ) : * المكتبة العامة

وراق بأقل تكلفة .ألھنا : یمكنك الدخول الى المكتبة مجانا للمطالعة والقراءة ویمكنك أیضا نسخ ا  
 . Rathaus - Pinneberg  العنوان : في
 ساعات العمل :

من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. -الجمعة  -الثالثاء  -االثنین   
من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة السابعة مساء. -الخمیس   
من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظھرا. -السبت   

الجئین* الدیاكوني لمساعدة ال  : ( Diakonieverein Migration ): 
خرى ، كذلك لتقدیم االستشارات والنصائح. بإمكانك الذھاب ألاذا كان لدیك مشاكل أو اسئلة أو بحاجة الى بعض المساعدات ا

 الى مكاتب الدیاكوني.
 . Bahnhofstrasse 2c, Pinneberg : العنوان

041013767720ھاتف :   
 :Pino : ( Cafe Pino ) مقھى *

اقي لنشر المعلومات وااللتقاء بالناس والتعارف ، كذلك لتعلم اللغة االلمانیة.النقطة ت  
  .Bahnhofstrasse 12, Pinneberg : العنوان
  ساعات الدوام :

من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء. -الخمیس  -الثالثاء   
 :( Bahnhof ) : * محطة القطار

ب الى أي مكان بواسطة القطار ، لو سمحت اطلب من شخص ما لیشرح لك كیفیة الحصول على تذكرة القطاراذا أردت الذھا  

[Ratskeller] 

 ھنا یوجد انترنت مجانا

   Bahnhofstraße 45      ...…  العنوان  

19-00: 17اال ثنین واألربعاء من  ...    مواعید العمل       

Kleiderkammer im HAFEN 

نالعنوا    ……….          Am Rathaus 10     

 .ھنا المالبس واألطباق ویمكن الحصول مجانا

3: 16-00: 15الخمیس من      …….  مواعید العمل         

 

Fahrradwerkstatt im Jugendzentrum Geschwister-Scholl-Haus, 

    Bahnhofstraße 8  ….    العنوان 

مساءا: تصالح 04:00حتي  14:00مواعید العمل: من االثنین   

صباحا: مبیعات الدراجات الھوائیة 00: 16-00: 14والثالثاء   

 

Brücken der Kulturen Ross, 

Ziegeleiweg 26 



مساء وھناك حرة المساعدة المنزلیة 30: 13-00: 12كل یوم سبت  . 

 

[[[ Sport im HAFEN]]] 

, Am Rathaus 10, Raum Melone 

12:00إلى  00: 10والجمعة من  00 :17-00: 15كل یوم أربعاء من  :  

 Katzor  السیدة

 یوجد عروض ریاضیة مجانیة

 

[[[[Gemeindehaus der Christusgemeinde Pinneberg]]]]  

Bahnhofstraße 2b 

للالجئین والسكان المحلیین تناول الطعام معا -أكل ولقاء  15: 12كل یوم من   

[[[[[[[Computerkurs]]]]]]] 

 im HAFEN, Am Rathaus 10 

00: 19-00: 17كل یوم أربعاء من   

 


