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 العليا الحياة المشتركة في النمسا

 للقادمين حديثًا إلى النمسا العلياكتيب عملي 

     :العليا النمسا في المشتركة الحياة

يكون لدى . ففي الفترة األولى اكبيرً  يًاتحديمثل طوي على فرص كبيرة كما أنه في نفس الوقت إن القدوم لمحيط جديد ين

في  االندماجكمدير لدائرة  ،ليبالنسبة . لذلك فمن المهم ن األسئلة التي تحتاج إلى إجابةالمرء شعور بعدم األمان والكثير م

مساعدتكم. حيث تجدون في هذا الكتيب المعلومات الالزمة للحياة اليومية في النمسا العليا، أن أعمل على  ،النمسا العليا

  .السير، والمعيشة المشتركة ، الصحة، حماية البيئة، السكن،األمور الماليةكالعمل، التعليم، 

 يسعدني أن نعيش سوياً بصورة جيدة في النمسا العليا

 رودي انشوبر      

 ئرة االندماجير دادم

" الصادر عن حكومة النمسا العليا، حيث تجدون للخدمات االجتماعيةكتيب "المرشد برجاء االطالع كذلك على مالحظة: 

مكتب حكومة والية النمسا العليا في قسم الشؤون من على هذا الكتيب كم الحصول يمكنفيه العديد من المعلومات الهامة. 

 www.land-oberoesterreich.gv.at  :نترنتأو على صفحتها في اإل االجتماعية

  

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/
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 :INHALT ياتالمحتو

                                                                                                       معلومات عامة                           

                    العمل واالقتصاد                                                                                                              

                                                                                                                                         التعليم 

                             العائلة                                                                                                                

           والحساب البنكي                                                                                                               األمور المالية 

                                                                       الصحة                                                                       

                   حماية البيئة                                                                                                                 

                                                                                                       السكن                                    

                                                                                                                                           والمواصالت السير

 الحياة المشتركة

  



Integrationslandesrat 
Rudi Anschober
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 NEEMLGLLAعن النمسا ومقاطعة النمسا العليا:

 النمسا دولة ديموقراطية وفدرالية وهي عبارة عن اتحاد تسع واليات وهي:

 وعاصمتها كالغن فورت، النمسا السفلى( KTNأو كارنثيا )وعاصمتها ايزن شتات، كيرنتن ( BGLD)بورغين الند 

(NÖ) مسا العليا وعاصمتها سان بولتن، الن(OÖ ) وعاصمتها لينز، سالسبورغ(SBG ) ،وعاصمتها سالسبورغ

وعاصمتها بريكنس، ( VBG)وعاصمتها اينسبروك، فورارلبيرغ ( T)وعاصمتها غراتس، تيرول ( STMK)شتايرمارك 

 وعاصمتها فيينا كعاصمة اتحادية.( W)وفيننا 

 االتحاديةمقر البرلمان النمساوي يقع في العاصمة  .Bundespräsident)االتحاد الفيدرالي )رئيس  /هيرئيس الدولة هو

. رئيس (dem Bundesrat) والمجلس االتحادي (dem Nationalratالوطني )مجلس ال :فيينا ويتكون من مجلسين

نالت النمسا عضوية  ١٩٩٥. منذ العام (der/die Bundeskanzler/inاالتحادي )المستشار يسمى  االتحاديةالحكومة 

 .€األوربي. النمسا عضو أيضاً في األمم المتحدة وفي أغلب مجالسها. العملة المتداولة في النمسا هي اليورو  اداالتح

 

 HCILRRLLSÖ:النمسالمحة عن 

                                                                                                                     ٢كم ٨٣٨٧٨،١مساحتها: 

(                                                                                 ١/١/٢٠١٦)إحصائية  ٨٧٠٠٤٧١عدد سكانها: 

                 : فيينا                                                                                                     االتحاديةالعاصمة 

 اكتوبر ٢٦العيد الوطني: 

   HCLRHCILRRLLSÖ:    العليا النمساعن  لمحة

النمسا العليا هي رابع أكبر والية في النمسا ومقسمة جغرافياً إلى أربعة أقسام وهي: هاوس روك فيرتل، إين فيرتل، مول 

يضاً المجال المركزي. في لينز يتواجد مقر أتسمى  لينز وفيلز وشتاير واينسكل من فيرتل، تراون فيرتل. المنطقة بين 

 برلمان الوالية وكذلك حكومة الوالية. ورئيس حكومة الوالية هو رئيس الوالية.

ناحية إضافية. وعلى  ٤٤١منطقة، وإلى ثالث مدن رئيسية هي لينز، فيلز، وشتاير، وكذلك إلى  ١٥تنقسم النمسا العليا إلى 

 المزيد من المعلومات تجدونها في العناوين المتوفرة في نهاية كل بحث. رئيسة المنطقة. رأس كل منطقة هناك رئيس أو

                                                                                                                 ٢كم ١١٩٨١،٧٤مساحتها: 

                                                                                (  ٢٠١٦\١\١)إحصائية  ١٤٥٣٩٤٨عدد سكانها: 

             عاصمة الوالية: لينز                                                                                                          

سالزاخ، اينس، تراون، شتاير.                                                                        ، اين، )دوناو( األنهار الهامة: الدانوب

م(                                                                           ٢٥١٥) م(، كروسر بريل٢٩٩٥) أعلى الجبال: داخ شتاين

 وت(.ج)سالس كامر  ه موند زيهتراون زي أكبر البحيرات: الترزيه،

  :العناوين

pr.post@ooe.gv.at www.land-

oberoesterreich.gv.at 

0732 77 20-10 Bahnhofplatz 1, 4021 

Linz 

Am der Oö. 

Landesregierung 

so.post@ooe.gv.at www.integrationsstelle-

ooe.at 

0732 77 20-138 

53 

 Integrationsstelle des 

Landes Oberösterreich 

zusammenhelfen@ 

ooe.gv.at 

www.zusammen-

helfen.at 

  ZusammenHelfen  

Gemeinsam für 

geflüchtete Menschen 



ARBEIT uNd 
WIRTSCHAFT
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 BUAHNA RIW DNUATIEBRA :واالقتصاد العمل

هذه األنواع االختالف األساسي بين  .عقود العملأنواع مختلفة من  وهناكلعمل من اأنواع عديدة يعمل الناس في في النمسا 

 مستقل كمتعاقدكما يمكنك العمل العمل كعامل بدوام كامل أو مؤقت.  فمثاًل، يمكنك. االجتماعيالتأمين ب يكمن فيما يتعلق

ساعات العمل. للنساء في النمسا نفس حقوق الرجل في مجال مقدار حسب  رجاأل تقاضى، وإنما تحيث ال تعمل بشكل ثابت

ومتابعة التعليم م نفس الفرص في التعل كان أم أنثى ًرالكل شخص ذكضمان المساواة بينهم. وهناك قوانين صارمة ل ،العمل

لنساء تولي المواقع والمسؤوليات الهامة كأن تكن في سلك ا باستطاعة وممارسة المهن. إنه لمن المسلمات في النمسا أن

 الذي تريد القيام به.وحجم العمل  ا من تقرير طبيعةلمرأة نفسهن تتمكن اأيضا ومن المهم أ الشرطة أو البوليس وفي القضاء.

 :التأمين

  ممن قبل صاحب العمل بصورة تلقائية. ويعني هذا أنك باعتبارك عامل/عاملة بشكل دائم أو متعاقد مستقل، يتم التأمين عليك

باشرة. وعندما ، حيث يتم اقتطاع رسوم ذلك من راتبكم بصورة ممعاشضد المرض والحوادث والتتمتعون بالتأمين 

توافر عند  ،تخسرون عملكم أو تنفصلون عنه برغبتكم وتكونون قد اتممتم فترة تأمين البطالة، فستحصلون من مكتب العمل

ن تقدموا مرة كل سنة أراتب العطالة عن العمل. كذلك يتم اقتطاع الضرائب من راتبكم مباشرة، ويمكنكم  ،شروط محددة

 رجعون قسماً من المبالغ التي دفعتموها.طلب التسوية الضريبية وقد تست

 ؟عملً  أجد كيف

فال تفقدوا الشجاعة واألمل أبداً. أماكن العمل الشاغرة تجدونها لدى  ،البحث عن عمل قد يأخذ وقتاً طويالً وقد يكون شاقاً 

قد أعلنت عن تكن عمل لدى مؤسسة معينة حتى لو لم طلب الالتقدم بكذلك نترنت. يمكنكم مكتب العمل وفي الصحف واإل

. يساعدكم مكتب العمل في البحث عن عمل أو مكان للتدريب. كذلك يساعدكم مكتب العمل في حال حاجتها لشغل وظيفة بها

على موقع مكتب برجاء الدخول . للمزيد من المعلومات لديكم رغبة في تغيير وظيفتكم لعمل آخركنتم تملكون عمالً ولكن 

كتلك المخصصة  مشاريع التشغيل الخاصة، علىمكتب العمل  باستطاعتكم التعرف كذلك من خالل .www.ams.atالعمل 

 للسيدات أو الشباب.

تقدم لكم نصائح مجانية وفردية، حيادية، وموثوقة، وتساعدكم في ترتيب أموركم عندما  االجتماعيةمراكز االستشارات 

. كذلك تقدم لكم اإلقليميةتقدم لكم المعلومات عن المساعدات المتاحة سواء المحلية أو كما  .معينة اجتماعيةتواجهون مشكلة 

                                     .االجتماعي لمحدودي الدخلالضمان  اتتكاليف العيش والسكن، مثالً معلومات عن مساعدتوفير معلومات عن كيفية 

يساعدكم في الدخول لسوق العمل وكذلك في اكتساب المعارف المهنية. فهو  "النمسا العليا الندماج والعمل فيا إن "دليل

شخاص الحاصلين لطالبي اللجوء واأل، وقد تم إعداده عبارة عن مشروع مشترك بين مكتب العمل وحكومة النمسا العليا

والمساعدات مراكز الخدمة  ومعلومات عن على حق اللجوء وكذلك المهاجرين. حيث يقدم هذا المشروع عروضاً 

-www.wegweiser-integration :وهذه المعلومات تجدونها على العنوان التالي .الضرورية لسوق العمل
arbeit.at/                                                    

 

 :العناوين

ams.oberoesterreich@ams.
at 

0732 69630 Europaplatz 9 
4021, Linz 

AMS Oberösterreich, 
Landesgeschäftsstell

e 

ams.braunau@ams.at 07722 63345-0 Laaber 
Holzweg 44, 

5280 Braunau 

AMS Braunau 

ams.eferding@ams.at 07272 2202-0 Kirchenplatz 4, 
4070 Eferding 

AMS Eferding 

ams.freistadt@ams.at 07942 74331-0 Am Pregarten 
1, 4240 

Freistadt 

AMS Freistadt 

ams.gmunden@ams.at 07612 64591-0 Karl-Plentzner-AMS Gmunden 

http://www.ams.at/
http://www.wegweiser-integration-arbeit.at/
http://www.wegweiser-integration-arbeit.at/
http://www.wegweiser-integration-arbeit.at/
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Straße 2, 4810 
Gmunden 

ams.badischl@ams.at 06132 23583-0 Salzburger 
Straße 8a, 4820 

Bad Ischl 

AMS Bad Ischl 

ams.grieskirchen.at 07248 62271-0 Manglburg 23, 
4710 

Grieskirchen 

AMS Grieskirchen 

ams.jobexpress@ams.at 0810 810500 Bahnhofplatz 
3-6, PF 63, 
4020 Linz 

AMS JobExpress 

ams.kirchdorf@ams.at 07582 63251-0 Bambergstraße 
46, 4560 

Kirchdorf 

AMS Kirchdorf 

ams.linz@ams.at 0732 6903-0 Bulgariplatz 
17-19, 4021 

Linz 

AMS Linz 

ams.perg@ams.at 07262 57561-0 Gartenstraße 4, 
4320 Perg 

AMS Perg 

ams.ried@ams.at 07752 84456-0 Peter-
Rosegger-

Straße 27, 4910 
Ried im 
Innkreis 

AMS Ried/Innkreis 

ams.rohrbach@ams.at 07289 6212-0 Haslacher 
Straße, 4150 

Rohrbach-Berg 
7 

AMS Rohrbach 

ams.schaerding@ams.at 07712 3131-0 Alfred-Kubin-
Straße 5a, 4780 

Schärding 

AMS Schärding 

ams.steyr@ams.at 07252 53391-0 Leopold-
Werndl-Straße 
8, 4400 Steyr 

AMS Steyr 

ams.traun@ams.at 07229 64264-0 Christlgasse 3, 
4050 Traun 

AMS Traun 

ams.vöcklabruck@ams.at 07672 733-0 Industriestraße 
23, 4840 

Vöcklabruck 

AMS Vöcklabruck 

ams.wels@ams.at 07242 619-0 Salzburger 
Straße 23, 4600 

Wels 

AMS Wels 

www.akooe.at/ooe 
info@akooe.at 

05 6906 0 Volksgartenstr
aße 40, 4020 

Linz 

Arbeiterkammer 
Oberösterreich 

www.bfi-ooe.at 0810 004005 Muldenstraße 
5, 4020 Linz 

bfi Oberösterreich 

www.wifi-ooe.at 
kundenservice@wifi-ooe.at 

05 7000-77 Wiener Str. 
150, 4021 Linz 

WIFI Oberösterreich 

www.wegweiser-integration-
arbeit.at 

  Wegweiser 
Integration &Arbeit 

االجتماعية االستشارات مراكز  SOZIALBERATUNGSSTELLEN   
www.land-

oberoesterreich.gv.at 
so.post@ooe.gv.at 

0732 77 20-152 21  Amt der Oö. 
landesregierung, 

Abteilung Soziales 

www.caritas-linz.at 
information@caritas-linz.at 

0732 7610-2020 Kapuzinerstr. 
84, 4021 Linz 

Caritas 
Oberösterreich 

www.maiz.at 
maiz@servus.at 

0732 890204 Hofgasse 11, 
4020 Linz 

maiz- Autonomes 
Zentrum von und für 
Migrantinnen 

www.migrare.at 
office@migration.at 

0732 66736 Humboldtstraß
e 49, 4020 Linz 

migrare 

www.sos.at 
office@sos.at 

0732 714 274 Rudolfstraße 
64, 4040 Linz 

SOS Menschenrechte 

www.volkshilfe-ooe.at 
office@volkshilfe-ooe.at 

0732 3405 Glimpfingerstr
aße 48, 4020 

Volkshilfe 
Oberösterreich 
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Linz 

www.zusammen-helfen.at 
zusammenhelfen@ooe.gv.at 

  ZusammenHelfen in 
OÖ - 

Gemeinsam für 
geflüchtete 
Menschen 

 

  



BILduNG
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 ANUWRIB:لتعليما

 اللغة تعلم

بالتحصيل العلمي الجيد تجدون بسرعة فرصة عمل ونادراً ما تكونون عاطلين عن العمل وستضمنون ألنفسكم وأسرتكم 

هل عليه تعلم لغة م ال يبدأ في المدرسة، فمثالً كلما تحدث الطفل لغته األم بطالقة كان من السيمستقبالً ناجحاً. لكن التعل

        .الثانيةاللغة التي تتقنونها جيداً. فعندما يتحدث الطفل لغته األم جيداً يسهل عليه أيضاً تعلم اللغة أطفالكم جديدة. تحدثوا مع 

فمن خالل بناءكم جسور الثقة مع الطفل والتحدث بعدة لغات معه والتشجيع المتواصل تستطيعون ضمان تعلم مثالي للغة. 

وهناك أيضاً إمكانية  .www.sprich-mit-mir.atالموقع اإللكتروني معلومات المتعلقة بمحفزات التعلم الباكر تجدونها على ال

 أن يتكلم طفلكم األلمانية بصورة مبكرة من خالل زيارته للحضانة أو الروضة.

من  .من الضروري جداً تعلم اللغة األلمانية، سواء كان ذلك في السوق أو لدى الطبيب أو العمل للحياة في النمسا والعمل فيها

يتحدث األلمانية أفضل يستطيع التواصل بشكل أفضل ويحصل على طلبه بصورة أسرع. وكذلك المشاركة في الحياة 

نوادي سيكون أسهل. اللغة األلمانية ستكون جتماعية والتحادث مع األصدقاء والزمالء وزيارة الفعاليات واالنتماء للاال

مات ستجدون معلو  ندماج في النمسا العليامركز االالموقع اإللكتروني مفصلية لحياتكم ومستقبلكم الوظيفي في النمسا. على 

   المتعلقة بهذا األمر: مفيدةالنصائح غيرها من العن أماكن تنظيم دورات اللغة األلمانية و

ooe.at-stellewww.integrationss 

 سنوات( ٦ــــ٣) والروضة سنوات( ٣ــــ٠) الحضانة

في النمسا يمكن لألطفال أن يحصلوا على العناية في الحضانة أو الروضة، حتى األطفال الصغار جداً سيحصلون على 

ية. من المهم أن العناية من مربيات مختصات، حيث هناك فرصة لألطفال أن يعثروا على أصدقاء وأن يحسنوا لغتهم األلمان

روضة قبل المدرسة إلزامية تقوموا سلفاً )قبل عام تقريباً( بتسجيل طفلكم في الروضة أو الحضانة. السنة األخيرة في ال

 . العروض عن الحضانة والروضة تجدونها لدى البلدية أو المجلس البلدي العائد لكم.في النمسا العليا مجانيةو

 : التعليم ظامن

إلى  منها هنا. المزيد من المعلومات تجدونها مترجمة االنمساوي العديد من الفرص التي سنعرض بعضً ليم ح نظام التعييت

الموقع اإللكتروني: وعلى   https://www.bmb.gv.atتعليموزارة الالخاص ب الموقع اإللكترونيعدة لغات على 

http://www.bildungssystem.at/ . وكذلك على الصفحة www.schulpsychologie.at  هيئة التوجيه على صفحة كذلك و

 و االختصاصأتجدون معلومات تفصيلية عن كل مدارس النمسا العليا وكذلك المدارس الخاصة حسب الحاجة  المدرسي
www.lsr-ooe.gv.at 

   : عامة معلومات

لتواصل مع المدرسة، حيث تخصص المدرسة مرتين في العام الدراسي يرجى ا ،لديكم في حالة وجود أي استفسارات

 األمسياتفي  وفي المدارس المتوسطة والعليا هناك ساعات اسبوعية للتحدث مع الوالدين. ،مهاتآلباء واألمع اللتحدث 

سبوعية   ات والرحالت التي تخطط لها المدرسة ) المشاريع األالمخصصة للوالدين ستحصلون على معلومات عن النشاط

لطالب بالنسبة  وهي أيضا فرصة للتعرف على اآلباء واألمهات اآلخرين. .(الخ ..  الرحالتاللغة دورات التزلج   أسابيع 

اقة بينهم وفي الواحد وتقوي الصد باالنتماءالصف الواحد تعد الرحالت المشتركة ضرورية جدا فهي تعطيهم الشعور 

الدوام الكثير من المدراس تقوم بتبني نظام  .المدارس هناك نادي لآلباء وهو يقوم بدعم الطالب والمعلمين في نشاطاتهم

 أوقات الفراغ .  ءم العروض المفيدة لملوتقد االجتماعيةوتقوية المهارات  اليومي الكامل حيث تقوم بتشجيع التعليم

واستغالل عن ذلك في مدرسة طفلكم برجاء االستفسار الحصول على دورات في اللغة األم .  ومن خالل هذه المدارس يمكن

لمرء أن يزور المدرسة وأن يتعرف لحيث يمكن  ما يسمى "اليوم المفتوح"يضا في أغلب المدارس هناك أ .هذه الفرص

 .ركة فيها إلزامية لإلناث والذكورلزامية للحركة والرياضة والسباحة والمشاعلى عروضها. في كل مدرسة هناك دروس إ

  :التعليم وإلزامية بالمدرسة التسجيل

http://www.sprich-mit-mir.at/
http://www.bildungssystem.at/
http://www.bildungssystem.at/
http://www.lsr-ooe.gv.at/
http://www.lsr-ooe.gv.at/
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أيلول )سبتمبر( من شهر  اعتبارً اسن السادسة من عمره يجب أن يذهب إلى المدرسة  اغسطس )آب( ٣١م حتى طفلك تمأإذا 

الموعد  .في المدرسة المختصة سابق مسجاًل من العام ال ني () تشرين الثانوفمبر كما يجب أن يكون في شهر من ذلك العام 

ما إذا كان فحص وعند التسجيل بالمدرسة سيتم  .على باب المدرسة او أن يكون معلقً من أجل ذلك إما أن يصلكم بالبريد أ

قدرات الطفل الطفل قادرا على الدراسة وما إذا كان مؤهال  لمتابعة دروسه في الصف األول دون تقصير وكذلك يتم فحص 

 كل األطفال الذين يقيمون بصورة دائمة في النمسا مكن أن يتم على عدة مراحل.التسجيل في المدرسة ي لمانية.في اللغة األ

هي  سبتمبر من العام الجاري. ومدة التعليم اإللزامي ١بمجرد إتمامهم سن السادسة بتاريخ  المدرسةب يتوجب عليهم االلتحاق

خارج  قانونيًا.وكل مخالفة لذلك يعاقب عليه  لزام بااللتحاق بالمدرسة،عليهم إوهذا يعني أن كل األطفال  ،تسع سنوات

المدرسية تختلف أو االجازات العطل  .أوقات العطل الرسمية يمكن فقط ألسباب هامة طلب إبقاء الطفل بعيدا عن المدرسة

الموقع اإللكتروني:  لى المعلومات الدقيقة عن العطل المدرسية في النمسا العليا تجدونها ع .من والية إلى أخرى

https://www.bmb.gv.at/. يالتوجيه المدرس هيئةو على عنوان ا: 

www.lsr-ooe.gv.at/informationservice/elternschueler/ferientermine.html.  ال يجوز للطفل أن ينقطع من المدرسة

 .ممكنةكم إعالم المدرسة بأقصى سرعة يلفع االطفل مريضً  كان  في أيام العطل أما إذاإال

  :الدراسة وأهلية التحضرية المدرسة

المدرسة يلتحق به أن ، فعندها علياالبتدائيةللمدرسة  للدخول أن طفلكم ليس مؤهاًل تقرر المدرسة  في بعض األحيان، قد

 دة التسع سنوات اإللزامية وتساعد في تطويروهذه السنة في المدرسة التحضيرية تكون محسوبة ضمن م .يةالتحضير

 األول في المدرسة بعد إنهائه لهذه السنة التحضيرية .الصف في  مهارات الطفل بحيث يمكنه أن يبدأ الدراسة

  :بتدائيةاال المدرسة

ن المهارات بتدائية سيتعلم طفلكم العديد مفي المدرسة اال .سنوات أي من الصف األول حتى الصف الرابع ومدتها أربع

. بالنسبة للطالب والطالبات الذين ال يجيدون اللغة االلمانية بصورة كافية فسيحصلون على كالقراءة والكتابة والحساب

مدارس  اإلى جانب هذه المدارس هناك أيضً  ا صفوف خاصة لتعليم اللغة في مركز المقاطعة.يضً أتشجيع لغوي وهناك 

العنوان هذه المدارس تجدونها على المزيد من المعلومات عن  .د دورڤخاصة كمدرسة مونتيسوري أو مدرسة فال

ء الصف الرابع وبعد إنها        /    http://www.montessori-oberoesterreich.at/ http://www.waldorf.atاإللكتروني: 

 .(AHS)ما قبل الثانوي  مدرسة للتعليم العامااللتحاق بالمدرسة المتوسطة الحديثة أو االلتحاق بيستطيع التالميذ إما 

  :عداديةالحديثة والمرحلة اإل المتوسطة المدرسة

مواهبه للدخول في هتماماته واحسب  الطالب تحضيرالحديثة تمتد لمدة أربع سنوات، ومهمتها هي المدرسة المتوسطة 

 ربعأتستمر هي أيًضا  (AHSالدراسة العامة اإلعدادية ) للحياة المهنية.إعداده  ايا وأيضً لالع أو التخصصية المدارس

 تسعىوالمتحان التخرج من المدرسة.  الثانوي للتعليم العام حقةتجهيز الطالب خاللها للمرحلة الال حيث يتم ،سنوات

بعد أي بمعنى بعد الصف الثامن،  ة.يالجامعبالدراسة  االلتحاقتمكين الطالب من ل الثانوي لعاملتعليم االخاصة باالمدرسة 

 يجب على الطالب أن يقرر ما (AHSاإلعدادية ) المدرسة العامة في أو اربع سنوات في المدرسة المتوسطة الحديثة إنهاء

بالمدرسة  بااللتحاقإما أن يقوم  هى المرحلة اإللزامية فعليهنقد أالطالب إذا لم يكن ف .لطريق العلمي الذي يريد أن يسلكههو ا

في كل المدارس المتوسطة الحديثة والمدارس  .لمدة سنة واحدة تخصصيةالتقنية ومدتها سنة واحدة أو أن يلتحق بمدرسة 

في اء االستفسار برج .ومدرسات مختصين مستشارين للتعليم يقوم بها مدرسونوالمدارس العليا هناك  اإلعدادية العامة

 التي تقوم بتقديم هذه االستشارات.المعلمة و الُمعلم أمدرسة طفلكم عن 

  :المهني التدريب

، عليه خالل السنة الدراسية األخيرة في المدرسة البحث عن مكان امية ويريد أن يتدرب على مهنة مامن أتم المرحلة اإللز

ت عن لمزيد من المعلوما. اصول على مكان للتدريب أكبرانت فرص الحكلما ك، كلما كانت نتيجة المدرسة جيدة .للتدريب

ن وبشؤون العمل التابعيقوم المختصون  ./http://www.berufslexikon.at  :الموقع اإللكترونيمختلف المهن تجدونها على 

بحثهم عن مكان للتدريب  الشباب فيعدة بمسالدائرة الشباب في والية النمسا العليا 
https://www.jugendservice.at/coaching 

لمزيد من ا. النهائي نلالمتحاقط فرصة التقدم منه ف ايمكن منح األشخاص الذين لم ينهوا مرحلة التدريب أو أنهوا جزءً 

مهنة ما لديهم فرصة  يتعلمونالذين  تىح .النمسا العليا في االقتصادو غرفة أ المعلومات تحصلون عليها من نقابة العمال

https://www.bmb.gv.at/
https://www.bmb.gv.at/
http://www.montessori-oberoesterreich.at/
http://www.waldorf.at/
http://www.berufslexikon.at/
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 الموقع اإللكتروني:معلومات تجدونها على لمزيد من الامدرسة عليا .االلتحاق بمتحان البكالوريا أو التقدم ال

http://www.lehremitmatura-ooe.at/  فعليكم سهاًل  اتيار المهنة المناسبة ليس أمرً خا نإو لدى مركز خدمات الشباب. أ ،

 هذا القرار الهام . من أجل اتخاذ  االستشاريةمن الخدمات بتروي قبل اإلقدام على ذلك، وكذلك االستفادة التفكير 

 :االختيارية اللحقة المدارس

لمزيد من المعلومات عن اية جيدة .وجود شهادة مدرس امدرسة في مرحلة أعلى من المهم جدً لكي يستطيع الطالب االلتحاق ب

نقابة العمال أو لدى ب وأمركز التوجيه الدراسي خاص بال الموقع اإللكترونيشروط القبول في المدارس العليا تجدونها على 

 المدرسة ذاتها .

المرحلة  تحانبامختتام ذلك اتقوم بتدريس مهنة معينة لمدة ثالث أو أربع سنوات دون  :المهن لتعليم المتوسطة المدرسة

 جارة أو المدرسة التخصصية . مدرسة الت ية )البكالوريا ( مثاًل الثانو

متحان الشهادة اللتعليم العام والمهني والتي تستمر الدراسة فيها مدة خمس سنوات وتنتهي ب :المهن لتعليمالعليا  المدرسة

 . االقتصاديةمحلية للمهن ديمية التجارة والمدرسة التقنية العليا أو المدرسة الكاالثانوية كأ

سنوات وتنتهي  ومدتها أربع محددةليست لتعليم مهنة وهي مدرسة للتعليم العام و :(AHS) العام لتعليم الثانوية المدرسة

 المدرسة الثانوية أو المدرسة القانونية العليا. مثاًل  .متحان في البكالوريااب

 :الجامعية والدراسة العامة الثانوية

يكون باستطاعته متحان مماثل افي النجاح أو  و المهنيةأالعامة  شهادة الثانوية يتمكن من الحصول على الطالب الذي

الموقع اإللكتروني المزيد من المعلومات تجدونها على  .الدراسة الجامعية أن يدرس في الجامعة أو في أكاديمية معينة

 .www.bildungssystem.at أو   www.schulpsychologie.atأو   www.studieren.at   التالية  عليموزارة التالخاص ب

عليها في  لمزيد من المعلومات تحصلونا .إمكانية الحصول على مساعدة ماليةلها دخل منخفض  طالب المنتمين لعائالتلل

الموقع ى عل أو االجتماع، قسم حصول عليه من مكتب حكومة الواليةيمكن ال جتماعي( الذياالالدليل الكتيب المسمى ) 

 .www.land-oberoesterreich.gv.at  و:ها وهب خاصالاإللكتروني 

 ؟الوالدين واجبات هي ما

فترة التحصيل العلمي ألوالدهم.  أيضا على عاتق الوالدين خالل الطالب وإنما هي ملقاة إن الواجبات ال تلقى فقط على عاتق

، كما عليهم أن يساعدوا أبناءهم في تأمين األدوات الدهم بالمواعيد المحددة لدروسهممن واجبهم أن يؤمنوا وصول أوف

 التواجد عليهم ، فمثالالمعلماتمع المعلمين و . ومن المهم أيضا تأمين تواصل جيدة للمدرسة وحل واجباتهم المنزليةالالزم

المنزلية وكذلك تأمين واجباتهم ساعدوا أبناءكم في التعليم وفي حل  واألمهات. اآلباءاالوقات المخصصة للحديث مع في 

 بالفيتامينات ضروري جدا في عملية التعلم .  مليئةتغذية سليمة للطفل 

 :جنبيةاأل الشهادات معادلة :نوالبالغاألشخاص 

 ،كنتم من الحاصلين على تعليم معين في بلد آخر ذاإ .في الخارج )المعادلة(التي تم الحصول عليها الشهادات معادلة يمكنكم 

يث يتم فحص ما ح. وفي النمسا العليا لدى مركز التوجيه الدراسي للنمسا العليا عتراف بها في النمسافيمكنكم أن تطلبوا اال

كما عليكم أن تثبتوا أنكم بحاجة لهذه الشهادة في خارج معادلة للشهادة النمساوية. حصلتم عليها في ال إذا كانت الشهادة التي

. معادلةممارسة نشاطكم المهني في النمسا. وفقا لطبيعة دراستكم فهناك العديد من المراكز المختصة في النمسا في قضايا ال

 عليممن قبل وزارة الت في النمسا يجب أن يتم فحص شهاداتكم المدرسيةلتقرير ما إذا كانت دراستكم معادلة لتلك الدراسة 

 اإللكتروني: المزيد من المعلومات تجدونها على الموقع .ملزمين بإعادة دراسة مواد معينة، فقد تكونون النمساوية
www.bmb.gv.at. 

عتراف بشهادات البكالوريا منها لدول يتم االالكثير من ا هناك .وزارة العلوم هي الجهة المختصة بتعديل شهادات البكالوريا

لتعديل الشهادات  .www.bmwfw.gv.at خرى يرجى الدخول على الموقعأ للعثور على القائمة ومعلومات .بصورة تلقائية

سا بين النم اتفاقاتا للشهادات الجامعية هناك النسبة أيضب. ى الجامعات أو المعاهد النمساويةالجامعية عليكم تقديم طلب لد

الدخول يرجى  االستشاراتوتقديم بشهادات المعادلة لمعلومات عن المراكز المختصة  ه المعادلة.لتسهيل هذ أخرىودول 

http://www.lehremitmatura-ooe.at/
http://www.lehremitmatura-ooe.at/
http://www.studieren.at/
http://www.schulpsychologie.at/
http://www.bildungssystem.at/
http://www.bmwfw.gv.at/
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المعلومات تجدونها على  .يةالمهنالشهادات لمختلف لة بالمعادناك مراكز متخصصة ه .www.nostrifizierung.atالموقع على 

 www.berufsanerkennung.atالموقع 

 :العلمي ليالتحص تمامافرص العودة للتعليم و

 االلزامية تكونوا قد أتممتم المدرسة فإذا لم .تمام عملية التحصيل العلمياوللعودة للتعليم هناك فرصة كبيرة في النمسا العليا 

مام هناك بعض المراكز العلمية تقدم فرص إتفخرى. أستدراك ذلك ودراسة مهنة ا( فيمكنكم المهنيأو تعلم المهنة )التدريب 

 . ستشارات اإلجتماعية لمعلومات التفصيلية تجدونها لدى الجهات التعليمية أو لدى مراكز االا. لزاميةاإلدراسة المرحلة 

فهناك مجال أمامكم لمتابعة تحصيلكم  .تم الدراسة فيها مساءً تصة للذين يزاولون عمال ما حيث تهناك مدارس مخأن كما 

عروض التحصيل العلمي التالية تجدون معلومات تفصيلية عن  المواقع اإللكترونية. على العلمي في المهنة التي تمارسونها

وشبكة االستشارات التعليمية للنمسا العليا تقدم   www.erwachsenenbildung.atو  www.weiterbilden.atفي النمسا العليا 

 االستشارات المجانية.

 :العناوين

AMS Berufslexikon                                                                                               www.berufslexikon.at 

Bundesministerium für Bildung                                                                          www.bmb.gv.at 

www.sprich-mit-mir.at 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und                                     www.bmwfw.gv.at 

Wirtschaft 

Berufs- und Ausbildungsanerkennung                                                               www.berufsanerkennung.at 

www.nostrifi zierung.at. 

Erwachsenenbildung Online                                                                                www.weiterbilden.at 

www.erwachsenenbildung.at 

www.initiative-erwachsenenbildung.at 

Landesschulrat Oberösterreich                                                                           www.lsr-ooe.gv.at 

 

Lehre mit Matura ÖBS                                                                                           www.lehremitmatura-ooe.at 

Lehrlingsstelle der WKO Oberösterreich                                                            www.wko.at 

 

JugendService Die Jugendinfo des  

Landes Oberösterreich                                                                                       www.jugendservice.at/coaching 

 

Österreichischer Integrationsfonds                                                                   www.integrationsfonds.at 

 

Schulpsychologie                                                                                                 www.schulpsychologie.at 

ZusammenHelfen in OÖ -Gemeinsam für gefl üchtete Menschen                   www.zusammen-helfen.at 

  

  

http://www.nostrifizierung.at/
http://www.berufsanerkennung.at/
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 RBLNUNH :العائلة

 جديد؟ طفل قدوم تتوقعون هل

حيث يتم قيد كل الفحوصات  م والطفل(األ بطاقةتسمى ) أو وثيقة بطاقة فسيصدر لكِ إذا ما تبين بواسطة الطبيب إنِك حبلى، 

فقط  حوصاتبإجراء الفعليِك القيام  .البطاقةالطبية الضرورية بدءا من الحمل وحتى يبلغ الطفل الخامسة من عمره في هذه 

ل هو أن ها فإن أسوء ما يمكن أن يحصقومي بالفحوصات أو تأخرتي بإجرائإذا لم ت .مدونة على هذه الوثيقةعندما تكون 

 ، مثال أن تفقدي المبلغ المخصص لك مقابل رعاية األطفال . تفقدي المساعدات المالية

من هذا  ا. فاعتبارً المتوقع وضعلحامل وبموعد ا نكفعليك إخبار صاحب العمل بأسرع وقت بأ ،العمل إذا كنت تزاولين

بحقك قانون حماية األم وتسهيالت العمل. لديكم حق يسمى )حماية األم( ويسري مفعوله خالل مدة ثمانية  التاريخ يسري

وف المدة ال يمكن عزلكم عن العمل وتكونون أيضا محميات من ظر أسابيع قبل الوالدة وثمانية أسابيع بعدها فخالل هذه

  .(االشتغالالعمل الضارة )منع 

ربعة أوهذه الحماية تبدأ من تاريخ الحمل وتنتهي بعد  ،م من الطرد من العملم يقرر مثال حق حماية األقانون حماية األ

مومة. وخالل فترة األإجازة سابيع من انتهاء فترة أربعة أجازة االمومة بعد إو في حال الحصول على أسابيع من الوالدة أ

سابيع من موعد الوضع وهذا يعني انه ال أ ٨م تبدأ بالعادة قبل ر االختبار ال تتمتع المرأة بحماية ضد العزل. وحماية األشه

ي على مبلغ وخالل فترة الحماية تحصلين من صندوق التأمين الصح .سابيع قبل وبعد الوالدةأ ٨يجوز لهن العمل خالل 

ن اوالدباعتباركما . بمدة عقد العمل وال بساعات العمليتعلق بالجنسية وال  ال ماألحق حماية  .سبوعييسمى المبلغ األ

مومة والعمل المؤقت ونفقات رعاية الطفل. العامالت والسيدات اللواتي يحصلن على لكما الحق في فترة األ ،ن عمالتزاوال

عن وثيقة  زيد من المعلوماتمال سبوعية.أيها من العمل على مبالغ مبلغ العطالة عن العمل يحصلن خالل الفترة الممنوعين ف

علومات عن حقوق العمل والحمل لما. مؤسسة التأمين الصحي العائدة لكمتجدونها لدى سبوعية م والطفل والمبالغ األاأل

 مومة تجدونها لدى نقابة العمال في النمسا العليا . واأل

www.ooe.arbeiterkammer.at > Broschüren & Ratgeber> Beruf & Familie > Elternfahrplan. 

 :الوالدة بعد اإلدارية اإلجراءات أولى

يجب أواًل تسجيل  .تباع إجراءات معينة لدى الجهات الرسميةاعندما ترزقون بطفل جديد فلديكم واقع جديد حيث عليكم 

ري لتسجيل البيان ضرووهذا  .حصلون هناك على بيان والدة للطفل، حيث تدائرة البلدية المختصة بكم والدة الطفل لدى

وربية أذا كنتم من تابعي دول غير إ. حتفظوا بهذا البيان جيدا ألنكم ستحتاجونه مرارا الحقاا .الطفل على عنوان سكنكم

 قامة لطفلكم.ن تتقدموا بطلب اإلأشهر بعد الوالدة أ ٦في النمسا فعليكم خالل الدائمة قامة وتتمتعون بحق اإل

عليهم أن يتقدموا  المتمتعين بحق العمل في النمسا، أو سويسرا األوربي االتحاددول  تابعي ء منبالألطفال المولودين من آ

                                                                               للطفل.  اإلقامةالتسجيل أو خالل أربعة أشهر بطلب 

طلب ال تنسوا التقدم بلذين ال يحملون الجنسية النمساوية واألوالد ا .إقامة للطفلبيان والدة وسند  ستخراجاال تنسوا  :مالحظة

 .  لهم اإلقامة

 :العائلية المساعدة

 :صرف هذه المساعدة تحقق الشروط التاليةل، ويجب ها طفل وسكنها الرئيسي في النمساتقدم هذه المساعدة للعوائل التي لدي

 أوبي أو سويسرا وراأل االتحادأن تكونوا من مواطني   ١

 أوبحق اإلقامة الدائمة في النمسا  تكونوا من رعايا دولة ثالثة وتتمتعون   أن٢

 أوبحق اللجوء الدائم أو المؤقت  أن تتمتعوا  ٣

 .م األصلي في النمساكوسكن أن تكونوا من حاملي الجنسية النمساوية  ٤

 :(بالطفل العناية) األمومة راتب
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يشترط أن تحصلي على المساعدة  لكن .وما إذا كنت تعملين أم ال ضعك الوظيفييرتبط بو ال تبهذا الرال مدى استحقاقك

المزيد من المعلومات عن  .دا معينا يزيد ما تكسبينه بصورة إضافية حالعائلية وأن يكون الطفل معك في سكن واحد وأن ال

 . مؤسسة التأمين الصحي التابعة له هذا الموضوع تجدينه لدى

 :للوالدين و األطفال  تمساعدا

في  للوالدين. باء مسؤولية كبيرة لذلك تقدم الدولة منذ البدء المساعدة والعروضعلى طفل وتربيته يعني بالنسبة لآل الحصول

بكل ما الُمحفزات تبين لهم ا نصائح هامة وء الذين ينتظرون مولودً استشارات المخصصة لألب واألم تقدم لآلبمركز اال

. في مركز اآلباء واألبناء يمكن التقاء اآلباء مع بعضهم البعض ستشارات الطبيةا االيضً أوه وكذلك ونم يتعلق بالطفل

ي بعض األحيان قد يشعر اآلباء بالعجز تجاه تربية ف .عمار أن يلعبوا مع بعضهم البعضويستطيع األطفال المتساوين باأل

ستشارات العائلة ومركز المراكز المساعدة هنا، كمركز التربية ولذلك تقدم العديد من ا ،ل فال يعرفون ماذا يفعلونالطف

ومركز مساعدة األطفال واليافعين مختص ايضا في حاالت المشاكل المعقدة مساعدة األطفال واليافعين في المدن والمناطق 

  اإللكتروني:تجدونها على الموقع  وحاالت اإلهمال وإساءة معاملة األطفال واليافعين . المزيد من المعلومات

www.kinder-jugendhilfe-ooe.at 

 :واإلرشاد المساعدة

حيث عليكم تربية  ،فقد ينشب الصراع داخل العائلة أو يكون هناك عنف أسري .قد ال تسير الحياة أحيانا كما يتصورها المرء

. بعض المشاكل ال يمكن حلها بصورة منفردة لذلك فهناك مراكز  عليكم ثقياًل يكون حماًل ر الذي قد األم .الطفل بمفردكم

استشارية يسرها تقديم المساعدة لكم. فهناك ستتمكنون من الحديث عن مشاكلكم وتحصلون على الحماية والنصيحة الالزمة 

رة في المنشور المسمى )مساعدة النساء ، كتلك المخصصة للعائلة والسيدات مذكو.  بعض هذه المراكزبما عليكم فعله

ندماج في النمسا لمركز اال الموقع اإللكترونيء في األزمات( هذه المنشورات يمكنكم نسخها أو طلبها من فات والنساالمعن  

كم نى فيمكن. إذا كانت إقامتكم الرئيسية في النمسا العليا وكنتم تحصلون على مساعدة العائلة لطفل واحد كحد أدالعليا

 ه. هذيتمتعون بحق إقامة ساري المفعول الدول األخرى فعليهم أن يثبتوا أنهم أما مواطنو .العائلةبطاقة الحصول على 

تحادية النمساوية يكون فمثال التنقل بالسكك الحديدية اال ،خولكم الحصول على تخفيضات في العديد من الشركاتت بطاقةال

سعار مخفضة. كما هناك امكانية الحصول على أفي النمسا العليا بلسكك الحديدية باوهكذا تستطيعون السفر بسعر منخفض. 

كما يمكنكم . www.westbahn.atمن الموقع اإلنترنت بطاقات رخيصة للسفر خارج النمسا العليا عند شرائها على 

تحصلون ه البطاقة . المزيد من المعلومات عن هذحتى دخوله المدرسة بصورة مجانية التأمين على طفلكم ضد الحوادث

 عليه في قسم العائلة في مقر حكومة النمسا العليا. 

 

  العناوين

Arbeiterkammer Oberösterreich                                                                                     www.ooe.arbeiterkammer.at 

Familienreferat Land Oberösterreich                                                                             www.familienkarte.at 

Integrationsstelle des Landes Oberösterreich                                                                www.integrationsstelle-ooe.at 

Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich                                                                       www.kinder-jugendhilfe-ooe.at 

ZusammenHelfen in OÖ - Gemeinsam für gefl üchtete Menschen                             www.zusammen-helfen.at 

 

  

http://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/
http://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/
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 RNIBI HI RIW NFIAF:البنكي والحساب المالية األمور

 :البنكي الحساب

متالك حساب بنكي يعطيكم نظرة واضحة على أموالكم التي في متناول اليد. فبمجرد أن تعملوا بصورة ثابتة سيتم اإن 

سحب مبالغ مالية من  ايمكنكم من خالله ةبنكيبطاقة ستحصلون على  تحويل راتبكم على حسابكم البنكي مباشرة كما

إلى أن تحملوا معكم دون الحاجة  بطاقةال هأيضا أن تقوموا بتسديد ثمن مشترياتكم بهذ .لبنكية المخصصة لذلكاالماكينات 

سط الهاتف( من جرة المنزل، أو قأأمر دائم أن تقوموا بتحويل مبالغ معينة )ك أوراقا نقدية. ويمكنكم من خالل ما يسمى

من عدة يمكنكم االستفسار  ،البنكلبطاقة . لكل بنك عروض خاصة بالنسبة منية محددةزوذلك لمدة  خرآحسابكم لحساب 

لهوية شخصية وأحيانا أنت تحتاج حساب جاري لدى البنك لكي ما تتمكن من فتح الشروط. /بنوك عن أفضل الظروف

 ا لسند إقامة )عنوان السكن(. تحتاج أيضً 

 :الضرائب

 .لهذا السبب فهي تفرض على المواطنين الضرائب والرسوم والتكاليف ،ام بواجباتها تحتاج لوارداتحتى تستطيع الدولة القي

مباشرة من هذه ستفادة كل المواطنين ملزمين بتمويل الجزء المخصص لهم من الخدمات حتى لو لم يستفيدوا أو لم يرغبوا اال

بدفع ضريبة الراتب أو أنتم ملتزمون كصاحب عمل حر كعامل أو الخدمات في النمسا. هناك عدة أنواع من الضرائب، ف

٪( تفرض مباشرة على كل فاتورة شراء حيث يتم  ٢٠إلى  ١٠)من الضريبة على القيمة المضافة كما أن  .ضريبة الدخل

سترجاع قسم من الضرائب المدفوعة من خالل ا. في نهاية العام يمكنكم ريبة على تبادل الخدمات والتوريدفرض الض

 اإللكتروني: يمكنكم الحصول على معلومات عن الضرائب من الموقع .وية الضريبيةالتس

finanzonline.bmf.gv.at  أو   www.bmf.gv.at. 

 

 :ديونال

توريد الغاز والكهرباء  جرة منزله قد يفقد هذا المنزل. كما قد تمتنع الشركة منأفمن ال يدفع  .مشكلة كبيرةقد تصبح الديون 

ستشارية كمركز مساعدة . سارعوا إلى حجز موعد لدى الجهات االسدادهايتوجب ت متأخرة لكم إذا كانت عليكم مدفوعا

 اإللكتروني: على الموقع . المزيد من المعلومات تحصلون عليها ن في النمسا العلياأو إرشاد المديوني المديونين

www.schuldner-hilfe.at    اوwww.ooe.schuldnerberatung.at/beratung.html. 

  العناوين

Bankenvergleich Österreich                                                                           www.banken-auskunft.at 

 
Bundesministerium für Finanzen                                                                   www.bmf.gv.at. 
 

Schuldnerberatung Oberösterreich                                                               www.ooe.schuldnerberatung.at/beratung.html 

 
Schuldner Hilfe Oberösterreich                                                                      www.schuldner-hilfe.at 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.bmf.gv.at/
http://www.schuldner-hilfe.at/
http://www.schuldner-hilfe.at/
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  BHTRIWEHNA :الصحة

فعليكم تقديم أو طلب المساعدة األولية حرجة بحالة صحية ما ا الصحة النفسية والجسدية مهمة جدا. فإذا رأيتم أن شخصً 

ألشخاص في حالة خطرة دون تقديم المساعدة لهم. كل أرقام الطوارئ في ال يجوز ترك ا .نتظار قدوم هذه المساعدة او

 :النمسا مجانية وهي

  ١٢٢ اإلطفاء

  ١٣٣ الشرطة

  ١٤٤ اإلنقاذ

 ١١٢ األوربي تحاداال وطوارئ

  ٠١٤٠٦٤٣٤٣ التسمم مركز

  ١٤١الطوارئ  أطباء

. النظام الصحي النمساوي لطبيب بصورة دوريةزيارة اوصحية ال التكمبح من أجل الحفاظ على صحة جيدة، عليكم االهتمام

 .، وهذا أمر يشجعكم على الحفاظ على صحتكم على الدواميقدم لكم خدمات وشروط جيدة

   :التأمين اإللزامي والتأمين التبعي ألفراد العائلة 

عادية مؤمنين في األحوال ال . كعامل أو موظف تكونوناا عليه صحيً كل شخص في النمسا أن يكون مؤمنً  يجب على 

التي عن الجهة برجاء االستفسار . دوق التأمين الصحي للنمسا العليالدى إحدى شركات التأمين الصحي كصنتلقائية بصورة 

، وزوجكم أو شريك حياتكم وأطفالكم حتى سن الثامنة عشر )وإذا كانوا يتدربون على مهنة معينة حتى سن امؤمنين لديهنتم أ

لمزيد من المعلومات تحصلون عليها لدى مؤسسة التأمين الصحي الخاصة بكم. اا تبعا لكم. حيً ؤمنوا صيمكنهم أن ي ،(٢٧

 أو مشفى. بمعكم لدى كل زيارة لطبيالبطاقة  ههذوبطاقة، برجاء إحضار وفي حالة التأمين الصحي ستحصلون على رقم 

 :الطبيب زيارة

وا أوال إلى الطبيب العام أو طبيب األسرة فهو يعلم سيرتكم إذا كانت لديكم مشكلة أو أسئلة صحية فمن الضروري أن تذهب

عند  امأفي العادة ال تحتاج زيارة الطبيب العام لموعد مسبق.  .الصحية ولديه نظرة عن المعالجات التي تلقيتموها حتى اآلن

                                                                      موعد مسبق وعليكم االلتزام به.القيام بتحديد فالبد من المتخصص الطبيب 

إلى المشفى الذهاب مع خدمات الطوارئ أو يمكنكم التواصل في الحاالت الملحة خارج أوقات دوام الطبيب المعين 

صندوق إن . اريً ختيااا ا مع شركة التأمين أم طبيبً ا متعاقدً ما إذا كان طبيبً عليكم االستفسار ، . عند زيارتكم لطبيب ماالمختص

صندوق التأمين ب الموقع اإللكتروني الخاص. )على ا معهاكاملة فقط إذا كان متعاقدً  التأمين الصحي يدفع إجرة الطبيب

إذا لجأتم إلى طبيب غير متعاقد فإن صندوق التأمين و .سماء األطباء المتقاعدين(أالصحي للنمسا العليا تجدون قائمة ب

لمانية لديكم جيدة، فمن الضروري أن إذا لم تكن اللغة األ ت المدفوعة.من األجور والنفقا االصحي يدفع لكم فقط جزءً 

 . هذا األمرا عن سلفً يمكنكم االستفسار ، نفس المكانمترجم في يتواجد ا يساعدكم في الترجمة. أحيانا تصطحبوا شخصً 

 :الطبية الوصفات رسوم من اإلعفاء

وهو المبلغ الذي على المريض أن يدفعه مقابل  .٢٠١٧يورو منذ تاريخ  5.85 إن رسم الوصفة الطبية في النمسا هو

. عند الحاجة )مثال إذا كان الدخل ع لدى الصيدلية التي تقدم الدواءحصوله على الدواء. رسم الوصفة الطبية يجب أن يدف

خاص الحاملين لمرض معد أو . هناك فئات معينة )كاألششروط معينة اإلعفاء من هذا الرسممنخفض( يمكن إذا تحققت 

 التأمين الصحي . بطاقة الذين بالخدمة البديلة( معفية من رسوم الوصفات الطبية وخدمات 

 :واإلجازات المرضيةالمرض  تسجيل

خطيا أو هاتفيا مع صاحب يجب أيًضا التواصل  .ذلكب هإذا مرضتم ولم تتمكنوا من العمل فعليكم الذهاب للطبيب وإعالم

يجب أن تلتزموا بنصائح الطبيب حتى تتماثلوا للشفاء  . كماالحالة المرضية له الوثيقة الطبية التي تثبتل وإرساعمل ال

الوقت الذي يمكنكم فيه مغادرة المنزل )أوقات اإلشارة إلى على وثيقة المرض يتم في أغلب األحوال  .بالسرعة القصوى

هو  طبيب المختص لتقرير ما إذا كنتم قد شفيتم من المرضالالخروج المسموح بها( لقضاء الحاجيات )مثال التسوق( و

 الطبيب المعالج . 
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 :الفحوصات الوقائية لألصحاء

وذلك يعني إمكانية القيام بالفحص عام. وقائي في النمسا يمكنه أن يقوم مرة سنويا بفحص طبي عاًما  18 كل شخص تجاوز

فكلما تم الكشف  .من أي شيء من أجل الكشف المبكر عن األمراضفي حالة صحية جيدة وال يشتكي  المرء رغم أن الوقائي

بكتمان ملزمون األطباء  .المبكر عن المرض كلما سهلت معالجته. المزيد من المعلومات تحصلون عليها لدى طبيب األسرة

على أفراد العائلة ا عن ما تم الحديث حوله في أثناء المعاينة. ويسري ذلك فال يجوز لهم أن يخبروا أحدً  ،أسرار العمل

مع من سيشارك هذه  فلكل شخص حرية تقرير .تى لو كانوا مؤمنين بصورة جماعية، حناء البالغين واألزواج والوالدينكاألب

 . المتعلقة بحالته/حالتهاالمعلومات الطبية 

 :النفسية الصحة

أحداث معينة كموت أحد ال شك أن  .ريًاأن تكون في حالة صحية جيدة يعنى أيًضا أن تكون على خير ما يرام نفسيًا وشعو

والتي بدورها أخرى،  كتئاب ومشاكلوالكوابيس وااليتولد عنها حاالت من القلق األقارب أو الهرب من الوطن أو العنف قد 

وتجدونها في  ،ستشارات والمعالجات النفسية. توجد في النمسا العليا عدة مراكز تقدم االأمراض عضويةبأيضا  قد ترتبط

العنوان اإللكتروني جتماع أو على ( الذي يمكن الحصول عليه لدى حكومة النمسا العليا قسم االالدليل االجتماعييب )كت

 .www.land-oberoesterreich.gv.at التالي:

                                    هناك شبكة من المعالجين النفسيين، حيث تجدون عناوينهم وأسماءهم على اإلنترنت أو دفتر الهواتف.              كذلك 

األرقام لحاالت الضرورة وفي األزمات النفسية هناك خدمات الصحة النفسية التي يمكن التواصل معها ليال ونهارا على 

  ٠٧٣٢٢١٧٧و أ ٠٧٣٢٦٥١٠١٥التالية: 

 :والجنس الجسد حرية

كما يحق لكل شخص في النمسا أن يعيش حياته  .وال يحق ألي شخص التدخل بذلك /جسدهاعلى جسدهالحرية إنسان لكل 

المالبس  اختيارالحرية في أيًضا يعني ذلك  .وال يضر باآلخرينالجنسية كما يشاء طالما كان ذلك ال يتعارض مع القوانين 

عن  والتجميل وتزيين الشعر. في المدرسة تعطى أهمية كبيرة للتربية الجنسية ألنه من المهم الحصول على معلومات وافية

الجنس وتوابعه كالحمل أو المرض. المعلومات واإلرشادات المتعلقة بالجنس والوقاية واألمراض الجنسية المعدية تحصلون 

 . طبيب النساء والتوليدعليها لدى 

 :العناوين

Krankenhäuser in Oberösterreich                                                             www.krankenhaus.netdoktor.at/oberoesterreich 

 

Krisenhilfe Oberösterreich                                                                          Scharitzerstraße 6-8, 4020 Linz 

                                                                                                                        Tel. 0732 2177 

                                                                                                                        office@krisenhilfeooe.at                                                   

 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK)                              Gruberstraße 77, 4020 Linz 

                                                                                                                         www.ooegkk.at 

 

Psychosozialer Notdienst - pro mente Oberösterreich                               Lonstorferplatz 1, 4020 Linz 

                                                                                                                         www.promenteooe.at 

                                                                                                                         office@promenteooe.at 
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  RLDHUATIERA :البيئة حماية

 

التخلص من  من خالل مثاًل  ،كل فرد يمكنه المساهمة بحماية البيئةف نمسا.إن موضوع حماية البيئة له أهمية كبيرة في ال

 ،ستخدامهاااد يع ن أيمكن التي يتم عزلها وتصنيفها كما أن القمامة  .البيئةوالحفاظ على نظافة  صحيحةبصورة  لنفاياتا

هذا يجعل البيئة جميلة ويمكن و .فمثال األحمر لألوراق القديمة واألخضر لبقايا الطعام ؛لوان مختلفةلذلك هناك حاويات بأ

  .، كلما زادت الكلفةالتخلص منها لتي يجبالتخفيف من رسوم النفايات. فكلما كثرت النفايات ا

 :وإعادة التدوير النفايات لفصل نصائح

في التخلص منها كما يمكنكم  .المواد الصناعية القديمة كالورق والزجاج والبالستيك في الحاويات المعدة لذلكبرجاء إلقاء 

نريد الحفاظ على األماكن العامة نظيفة مثلها كمثل  .لمواد القديمة المتواجدة في كل النمسا العلياالمراكز المخصصة لجمع ا

فال يجب أن نعثر على هذه  .األوراق والعلب فيهاللتخلص من  يوجد سلة للمهمالت،، لذلك فهناك بكل مكان البيت تماًما

، اقة تكلف مااًل توفير الطاقة وبالتالي توفير المال ألن الطية البيئة تعني أيضا النفايات على الطريق أو في الحدائق . حما

الشباك في  ت الغرفة يتم تدفئتها، لكنإذا كان: تباع اإلرشادات اآلتية للتوفيراعلينا ، التدفئة في الشتاء بالنمسا مكثفةوألن 

ا ثم صراعيه عدة مرات يوميً األفضل هو فتح الشباك على م .فإن ذلك سيكلف الكثير من الطاقةا، ا دومً الغرفة مفتوحا جزئيً 

، ففي الليل أو عندما ال تكونون في المنزل يمكن أن تكون الحرارة تتم تدفئة كل الغرف بصورة كاملة  يشترط أن. الإغالقه

 منخفضة. 

 :الكهرباء لتوفير صغيرة نصائح

 فيهاون اطفئوا النور في الغرفة التي ال تتواجد. 

   شاحن األجهزة من التيار بعد أن يتم الشحنانزعوا. 

 كهرباءالحتى في حالة اإليقاف تستهلك  ا، ألنهكلية اطفئوا األجهزة بصورة.  

  ًاإلناء(. فوق الطنجرة استخدموا عند الطبخ غطاء(   

  ًا أقل وتدوم أكثراستخدموا لمبات التوفير بدال من العادية، صحيح أنها أغلى لكنها تستهلك تيار. 

 من القائمة  فاألجهزةالمتوفرة  انتبهوا إلى مستويات االستهالكجهزة الكهربائية الحديثة عند شراء األN كثر أ

 .ااالنواع توفيرً 

 . توفيره علينا لذلك لذيذ الماء

  حاجةأو تنظيف األسنان دون  االستحمامعند تترك المياه جارية ال. 

  أقل من السباحة ياهمستهلك ي االستحمام بالدش وقوفًا. 

 تلئة.عندما تكون ممإال أو المالبس األطباق غسالة  بتشغيل ال تقوم 

 :العناوين

Altstoffsammelzentren                                                                              www.altstoffsammelzentrum.at 

Mülltrennung                                                                                              www.richtigsammeln.at 

OÖ Energiesparverband                                                                           www.energiesparverband.at 
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 DFEIHI:السكن

 .التكلفةا عن المكان الذي يجب أن يكون المنزل فيه وعن مساحته وعن مقدار عند البحث عن سكن من المهم التفكير سلفً 

لم . إذا كنتم ستئجار أوال ومن ثم الشراءستئجار وتملك حيث يتم االانظام كذلك هناك واستئجار، تملك ونظام للهناك نظام 

ستفتاء شروط البلدية أو في النمسا حتي تستطيعون ا مساوية بعد، فيجب عليكم التسجيل أواًل تحصلون على الجنسية الن

لنفع العام لجار فعليكم التسجيل لدى البلدية أو لدى شركة البناء يون عن منزل لإلتبحثذا كنتم جمعيات البناء المختلفة. إ

لم يكن يجب عليكم االنتظار و حتى لو .ظرون لسنوات عديدة قبل الحصول على سكنتوهنا قد تن ،كشخص راغب بالسكن

كما بإمكانكم البحث عن السكن من  .المناسبةا من المفيد أن تقيدوا أنفسكم لدى شركات البناء هناك سكن مناسب لكم حاليً 

طريق السمسار عن نتباه أنكم إذا حصلتم على سكن وعليكم اال .المؤجرين الخاصين أو من خالل السماسرة العقاريين

اإلعالنات عن المساكن الخاصة تجدونها على  .قتطاع الضريبةاجرة شهرين كاملين قبل فستدفعون له عمولة قد تصل أل

 . السوبر ماركت معلقة في محالت ترونها ت نهاية األسبوع أو الصحف أو اإلنترنت أواألغلب في منشورا

 

 :المنزل تكلفة

 :د سلسلة من النفقات لمرة واحدة وهيمنزال فعليكم أوال أن تقوموا بتسدي استأجرتمإذا 

فإذا قام المستأجر باإلساءة عه. يقوم المستأجر بدفو ،شهرأ ٦ اإليجار عنن يتجاوز مبلغ التأمين مجموع أال يجوز  :التأمين

، عندها جارية بعقد اإلالمذكور أما إذا تم تسليم المسكن بحالته. فإن التأمين يضمن حق المؤجر أو لم يدفع األجرة لمسكنإلى ا

 ستشارية . المزيد من المعلومات تحصلون عليها لدى المراكز اال .المؤجر أن يعيد التأمين للمستأجرعلى 

للجمعية السكنية و أبلدية ليتم دفع هذه المبالغ ل ،جديد مسكنإنشاء حيان عند في كثير من األ: البناء تكاليففي  المشاركة

  %.١ا من هذه المبالغ وعن كل سنة تسكنون فيها ينقص من المبلغ تسترجعون جزءً  جاريانتهاء عقد اإلوعند 

ا سلفً يمكن االستفسار  .مقابل خدماته في العثور على المسكنجر للدالل أو السمسار هي المبلغ الذي يدفعه المستأ :العمولة

. المزيد من المعلومات تحصلون عليها لدى المراكز عمولة وحجم هذه العمولة عما إذا كان يتقاضى العقاريالسمسار من 

 ستشارية.اال

حجم هذه الرسوم  .رائبالض مصلحةجار لدى يد اإلرسوم عق ديجب تسدي .لرسوم إلزاميةجار يتخضع عقود اإل :الرسوم

 . وهذه الرسوم تدفع عادة من قبل المستأجر أو المستأجرة . اإليجاريرتبط بمبلغ 

 :ا هيالتكاليف المترتبة على السكن المستأجر شهريً 

القمامة وإزالة ترتب لقاء نفقات المياه والصرف الصحي تتكاليف التشغيل هي تلك التي  :وتكاليف التشغيل اإليجار الشهري

األجرة وتكاليف أن شعور بدفع في بداية الشهر. فإذا كان لديكم وتكاليف التشغيل يجب أن تاإليجار الشهري  .غيرهاو

 ستشارية ليقوموا بفحصها هناك . إلى إحدى المراكز االعليكم اللجوء التشغيل مرتفعة 

ودفع تكاليف الطاقة يتم على عدة  ،ستهالكاالترتبط إلى حد بعيد بمقدار إن تكاليف الكهرباء والتدفئة  :والتدفئة الكهرباء

كبر من المبلغ فإذا كان االستهالك الفعلي أ شرائح. ومرة كل سنة يتم إجراء جرد سنوي لتحديد مدفوعات السنة القادمة.

شركة بإعادة المبالغ المستحقة للعام التالي. أما إذا كان العكس فستقوم المقدار المدفوع فعليكم تسديد الفارق كما سيتم رفع 

شركة  الكهرباء. وتستطيعون التعاقد مع أيشركة محلية وغير محلية لتوريد الغاز و ١٣٠في النمسا هناك  الفارق لكم. 

 .www.e-control.at اإللكتروني: من المعلومات تجدونها على الموقع. المزيد ها وكذلك تبديلهاتريدون

  :المنزل تأمين عقد

فإذا تضرر المنزل نتيجة المياه أو وأحيانًا يكون ذلك شرطًا الزًما ومسبقًا في عقد اإليجار. زل، من المهم إجراء تأمين المن

دفع التكاليف الضرورية لإلصالح  عليكمللمنزل سيكون التأمين وبدون هذا  ،ه األضرارالحرائق فإن التأمين يغطي هذ

 بأنفسكم وهي قد تكون باهظة جدا. 

 :جارياإل عقد
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. وإذا دفع اإليجارون طلب المساعدات كمساعدة بذلك تكون حقوقكم مضمونة وتستطيعاإليجار،  ين عقدمن الضروري تدو

 إلى ضمان حقكم في فسخ العقد. فيجب االنتباه  ،محدد المدةاإليجار كان عقد 

 :التسجيل إلزامية

مكان آلخر ضمن النمسا عليه أن يقوم  في النمسا تسري قاعدة إلزامية التسجيل، بمعنى أن من ينتقل إلى النمسا أو ينتقل من

ومكتب التسجيل هذا تجدونه لدى البلدية التي تتبعونها.                           .بتسجيل مكان سكنه الجديد لدى مكتب التسجيل

  ي التالي:اإللكترونالحصول عليها من اإلنترنت على العنوان يمكنكم و البلدية ستمارة الضرورية للتسجيل تجدونها لدى اال

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldez.pdf.  ومدة تسجيل السكن الجديد هي

 نتقال. ثالثة أيام عمل تبدأ من تاريخ اال

 

 :والراديو التلفزيون

إذا كان دخل أما  .ع التكاليف الشهريةتصاالت ودفاالإذا كان لديكم في المنزل تلفزيون أو راديو فعليكم تسجيله لدى مؤسسة 

 هناك إمكانية اإلعفاء من هذه التكاليف. فا األسرة منخفضً 

 :المنزل فقدان

ستشارية التي االإلى إحدى المراكز يمكنكم اللجوء  .إذا كان من المحتمل أن تفقدوا منزلكم، فعليكم معالجة األمر بسرعة

)كمساعدة  المالي ويلحتماالت التمافي البحث عن سكن أو لمساعدة ل (die Wohnplattformمثل ) تتولى مساعدتكم

الدليل جزء المخصص للعناوين وفي كتيب الالعناوين تجدونها في  .جتماعيمستشاركم االيمكنكم التواصل مع  .التأمين مثال(

 جتماعي . اال

 العناوين

E-Control                                                                                                                                    www.e-control.at 

Gebühren Info Service (GIS)                                                                                                    www.orf-gis.at 

Mietervereinigung Oberösterreich                      Noßbergerstraße 11, 4020 Linz                www.mietervereinigung.at 

Wohnratgeber für Alle (Fälle) in 7 Sprachen:    Harrachstraße 54, 4020 Linz                     www.verein-wohnplattform.at 

Verein Wohnplattform 

 المراكز االستشارية االجتماعية المختلفة

Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Soziales                                                                www.land-oberoesterreich.gv.at 

Caritas Oberösterreich                                       Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz                   www.caritas-linz.at 

maiz- Autonomes Zentrum von und                  Hofgasse 11, 4020 Linz                               www.maiz.at 

für Migrantinnen 

Migrare                                                                Humboldtstraße 49, 4020 Linz                    www.migrare.at 

SOS Menschenrechte                                        Rudolfstraße 64, 4040 Linz                         www.sos.at 

Volkshilfe Oberösterreich                                 Glimpfingerstraße 48, 4020 Linz                 www.volkshilfe-ooe.at 

ZusammenHelfen in OÖ - Gemeinsam für                                                                              www.zusammen-helfen.at 

geflüchtete Menschen  

 

 

http://www.e-control.at/
http://www.orf-gis.at/
http://www.mietervereinigung.at/
http://www.caritas-linz.at/
http://www.sos.at/
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  THUNHEU RIW AUBITKFUA:والمواصلت السير

من ينتقل بالباص أو القطار إلى المدينة سيصل  .رحلة تتم بوسائل النقل العامة في النمسا العليا ٤٠٠٠٠٠حوالي يوميا هناك 

دة وتضمن خطوط النقل العامة في النمسا العليا تأسست بصورة جي .إلى هدفه على األغلب بصورة أسرع من السيارة

تعرضتم لدفع لغرامة  عليكم أن تحملوا بطاقة سفر صالحة وإال . وللتنقل بهذه الوسائلالمكان المقصودوصولكم اآلمن إلى 

ا من مراكز البيع المختصة يمكنكم شراؤها مسبقً  بطاقة حتى تتمكنوا من السفر بها. وبطاقات السفروعليكم ختم هذه ال .اليةع

ين من رسوم النقل خالل يإن الطالب والطالبات في النمسا العليا معفالمراكز المخصصة للبيع. على اإلنترنت أو من عند 

للتنقل تجيبكم عنها منظمة خطوط سعار السارية المفعول ا. األسئلة المتعلقة باألن مجانً فترة المدرسة، هذا يعني أنهم يسافرو

 اص المدينة( والتخفيضات فستجيب عنهامواصالت النمسا العليا في لينز. أما األسئلة المتعلقة باألسعار الخاصة )كسعر ب

 دائرة المواصالت في النمسا العلياب خاصالموقع اإللكتروني ال دائرة النقل في مقر حكومة النمسا العليا. على

www.ooevv.at هدفكم.                                                                                            إلى لوصول تجدون أيضا خدمة بيان الرحالت التي تساعدكم إليجاد أسرع طريقة ل          

د من لمزيو /  www.westbahn.at WESTbahn  ة اإلتحادية يالسكك الحديد  CCH www.oebb.atأكبر شركتي نقل هي 

  المعلومات والعروض تحصلون عليها من اإلنترنت.

 

 :الطرق سير تنظيم

رين. كما تقوم إدارة تنظيم السير تقوم بتنظيم السير على الطرقات العامة لكل المساف StVO 1960) ) إدارة السير في النمسا 

بتحديد وضمان اللوائح التي تسير على الكافة، خاصة قواعد السير العامة ومدلوالت إشارات المرور الضوئية ولوحات 

وهناك قواعد خاصة بفئات معينة من المسافرين )كالعربات والمشاة وسائقي الدراجات(، والمخالفات واألحكام التي  .المرور

المتعلقة  جميع االستفسارات على اإلنترنت. يمكنكم قراءة قواعد قانون السير لتنظيم الطرق العامة .هات الرسميةترسل للج

أمن السير،  بالسير ووسائل النقل العامة والمراكب والنقل الجوي وركوب العجالت، وقيادة السفن ومعلومات عن الطرق،

 مسا العليا.                                                 مع قسم السير في بلدية النيمكن التواصل بشأنها 

 :العناوين

Land Oberösterreic, Abteilung Verkehr                                         https://www.land-oberoesterreich.gv.at/155.htm  

Oberösterreichischer Verkehrsverbund                                                           http://www.ooevv.at 

ÖBB Österreichische Bundesbahnen                                                                        www.oebb.at  

WESTbahn                                                                                                                www.westbahn.at  

Gesamte Rechtsvorschrift für Straßenverkehrsordnun1960(StVO 1960)   

 
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336          

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ooevv.at/
http://www.ooevv.at/
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/155.htm
http://www.ooevv.at/
http://www.oebb.at/
http://www.westbahn.at/


zuSAMMENLEBEN



20 
 

  :ZUSAMMENLEBENالمشتركة حياةال

 :التمييز وعدم المساواة  

جميع تولي في حق بيل المثال العلى سفلهن  ،ق الرجالللنساء نفس حقوالمواطنين. اواة بين كافة سجب المفي النمسا ت

. كما هناك في النمسا مبدأ العالقة التشاركية، حيث يكون للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات في هذه المناصب اإلدارية

 ،إذا كانت المرأة ال تعمل. العالقة. بمعنى أن يشارك الرجال مع النساء في أعمال المنزل وتربية األطفال ونفقات األسرة

كما  .في إصدار القراراتمن الرجل ا نشغال بأعباء المنزل أو العناية باألطفال فهذا ال يعني أنها أقل شأنً نها إنصرفت لالأل

  .يضا لعائلتهالمنزل والطبخ أ يجب أن يقوم بتنظيف والمرأة أن الرجل تعني المساواة بين الرجل

عاقة اإلالعمر أو لسبب أو جنسي أو  اثنيديني أو عرقي أو  إساءة معاملة شخص في النمسا لسببالتمييز ضد أو تجوز  ال

نظرته للحياة . إذا علمتم بحصول أي عمل عنصري من هذا القبيل فعليكم اإلبالغ عنه لدائرة مكافحة التمييز في بسبب أو 

لنوادي التي تساعد وتنصح هناك في النمسا العليا العديد من المؤسسات واأن كما  .النمسا العليا أو مركز العدالة والمساواة

 .المهاجرين

 :المشتركة والعلقة الزواج

مع المرأة تعيش  في األغلب .الشريك ختياراحرية لهم لنساء والرجال ا المشتركة.في النمسا هناك صور عديدة للحياة  

أشخاص غير ناك كما ه .لكن هناك حياة مشتركة دون أطفال أيضا الرجل في عالقة زوجية ويكون معهما طفل أو أكثر،

معيشة مشتركة بين أيًضا ك هناو .آخرينهناك أناس مطلقين أو قد يتزوجوا مع أزواج أن كما . متزوجين ولديهم أطفال

  ÖHCLمن حيث المبدأ، فمنظمة  واجتماعياقانونا  ةفالحياة بين المثليين مباح .ورجل مع رجل امرأةمع  كامرأةالمثليين، 

. االجتماعيندماج هتم بنشر التسامح وقبول اآلخر واالت هي منظمة( Homosexuelleinitiativeأو )مبادرة المثليين 

وتبادل اآلراء معهم. المزيد من المعلومات  لتقاء مع األشخاص الذين لهم نفس الذوقواال هناك يوجد مجال لتلقي النصح

 .www.hosilinz.at اإللكتروني: وطرق التواصل تجدونها على الموقع

والحياة المشتركة يمكن أن تتم فقط بين  .اا تسجيل حياتهم المشتركة رسميً سيً جنللمثليين يمكن  ٢٠١٠|١|١نذ تاريخ م

 .www.partnerschaftsgesetz.at :شخصين بالغين عاقلين ولهما نفس الجنس. المزيد من المعلومات تجدونها على الموقع

 :القرية أو البلدية في المشتركة الحياة

الكثير من سكان النمسا العليا، خاصة سكان القرى، هم أعضاء في نوادي معينة لممارسة نشاط معين في أوقات فراغهم وقد 

أطفال أو شباب أو كما قد يكون نادي  .وعيةيقية في الكنيسة أو مؤسسة لألعمال الطا أو فرقة موسا رياضيً يكون ذلك ناديً 

نوادي ثقافية  بإنشاءن ووقد تكون فرقة موسيقية أو جلسة سيدات أو رجال. في كثير من المناطق قام المهاجر ،نادي وطني

.      ا يناسبكمفقد تجدون ناديً  افي منطقتكم عن النوادي والنشاطات الموجودة والشخص المسؤول عنهيمكنكم االستفسار لهم. 

را هناك المسرح واألوبوفإلى جانب المتحف  ،أوقات الفراغلتمضية باإلضافة إلى ذلك تقدم النمسا العليا العديد من الفرص 

لعروض العمل الطوعي  .ستمتاع بالطبيعية أو ممارسة عمل طوعي معينالعديد من الفرص لممارسة الرياضة أو اال

  .http://www.ulf-ooe.at:يالتالالموقع برجاء الدخول إلى المختلفة 

ة يالطبيع الصور واللوحات الفنية والتصميمات فيها العديد من التي معارضفي النمسا العليا هناك العديد من المتاحف وال

 فهي فرصة جيدة للحديث مع اآلخرين.  ،في منطقتكم عن المتاحف الموجودةبرجاء االستفسار  .والتقنية

معلومات عن ( www.kunsthunger-ooe.at) الموقع اإللكتروني التاليافة تجدون على إذا كنتم تهتمون بالفن والثق

يحصل عليها أصحاب بطاقة هي عبارة عن و "البطاقة الثقافيةتاحة. هناك ما يسمى ب"المراكز الفنية والتخفيضات الم

 ا. ة أو حتى مجانً سعار مخفضأحف بارح والمتاالدخل المنخفض وتمكنهم من زيارة المعارض والحفالت والمس

 :والحي المنزل في المشتركة الحياة

حتى يشعر الجميع بينهم ذا تواجد عدة أشخاص في منزل واحد فيجب أن تكون هناك قواعد تضمن الحياة المشتركة إ

يتم و ا كل المعلومات الضرورية.في المساكن التي فيها أكثر من عائلة هناك ما يسمى بالئحة السكن حيث تكتب فيه .ابالرض

( ويجب أن تتم قراءتها من الكافة. في العديد من المباني هناك لوحة سوداء تعليقها في مكان مركزي )على باب المدخل مثاًل 

http://www.hosilinz.at/
http://www.partnerschaftsgesetz.at/
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حتى ال من وقت آلخر هذه اللوحة ينبغي متابعة لومات الجديدة من قبل المؤجرين والتي تتعلق بإدارة المسكن. ابة المعلكت

  .يفوتكم ما هو ضروري

في النظام  هذه المالحظات، ربما لن تجدونها .للحياة المشتركة المهمة افة إلى ذلك، هناك بعض المالحظات السريعةباإلض

  :لتسهيل التعامل مع اآلخرين جدا ، لكنها ضروريةالداخلي للسكن

 .األول بينكم هذه فرصة لبدء اللقاءإذا حصلتم على سكن جديد فمن الجيد أن تعرفوا أنفسكم على الجيران فقد تكون  -

الضجيج االعتذار عن ا وترجوهم أن يتقبلوا الجيران سلفً إذا كان لديكم ضيوف في المساء فمن المحبب أن تعلموا  -

 ،عليكم عدم إزعاج الجيران خالل أوقات الراحة الليلية يةاألسبوعأيم العمل خاصة خالل  .الذي قد يحدثه ذلك

  صباًحا. 6 ةالساع حتىمساًء( و 10) 22الساعة  منالتي و

فقد  ،اأن ال يحدث األطفال ضجيجً يرجى االنتباه  .أماكن اللعب في في الساحات أوالناس كثيًرا في الصيف يتواجد  -

  .ا للذهاب للعمل اليوم التالييحتاج بعض الجيران للراحة ألنهم سيستيقظون باكرً 

 شعر السكان بالراحة، فال تضعوا أشياءً ومكان اللعب والساحة الداخلية ي)الساللم( ن نظافة المدخل والدرج إ -

زالة فإذا كانت إ القمامة في األماكن المخصصة لها.يجب القيام بإلقاء  .أو األلعاب على المدخلاألثاث حذية أو كاأل

 فإن ذلك سيوفر المصاريف على كل السكان. ،تقوم بهالالنفايات ال تحتاج ألية شركة 
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