
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

شال�سها�م مدينة منفتحة ع� العالم وحي��ة وأتمىف أن �شعر بالراحة.   تعد مدينة اون�ت
 
 

 معنا.و�ينما أنت تتعرف ع� هذا المكان الجم�ل، قد تعت�ب بعض األسئلة عن الح�اة اليوم�ة
 . تحد�ا.لذلك نود التعاون معك لتجاوز هذە التحد�ات

 . ي هذا الدل�ل هو دل�لك األول واأل 
هم لإلجابة ع� األسئلة الح�ات�ة اليوم�ة. كما أود أن أشجعك ع� التعرف أ��� ع� إن العروض �ض  

ي المدينة؛ ابتداء من الح
ةجوانب الح�اة المتنوعة �ض في�ي والوجهات المث�ي ي ال�ت

انات المتعددة واأل�شطة  .المتنوعة و�رنامج الثقا�ض  
شال�سها�م ي تقدمها مدينة اون�ت   . لإلهتمام اليت

 
ي إحدى أ�شطة المدينة العد�دةاتميض لك إق

امة سع�دة واتوق شوقا للقاء بك �ض  . 
 

األمن�ات مع أط�ب     
 عمدة المدينة 

 
 ك��ستوف بوك 

 
 

 

 !اھال وسھال بكم في اونترشالیسھاي
ف ذو أصول مهاجرة وللضيوف  دل�ل معلومات للمواطنني

 
ي األصدقاء وضيوف مدينة

، أعزائئ ف ي المواطنات والمواطنني
 أعزائئ

شال�سها�م، بالن�ابة عن المدينة أرحب بكم بحرارة  أون�ت
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 ،أعزائي المقیمین األجانب،

 أعزائي الزوار والضیوف  

نرحب بكم كثیرا في مديتنا،سیسھل علیك ھذا المنشور أيامك األولى في انترشاليسھايم ويساعدك في معرفة   
 .البلدة أكثر

البحث عن طريقة الوصول إلى مدينة  سواء كنت تبحث عن صیدلیة أو دار حضانة لطفلك أو تود التسجیل في البلدة أو 
 .میونیخ . ستجد ھنا عناوين التي ستساعدك للوصول الى ما تبحث عنه

ستجد أيضا في ھذا المنشور كافة العروض الثقافیة والمنشآت الدينیة والمراكز اإلجتماعیة  وكذلك مواضیع عن السوق  
 .األسبوعي وفصل القمامة

. يم نتمنى لك وقت سعید في انترشاليسھا  

  .أعضاء الھیئة اإلستشارية للتعايش بین الثقافات والھجرة 

 

الھیئة االستشارية للتعايش بین الثقافات والھجرة ھو ھیئة في مدينة انترشاليسھايم وتتألف   
من ممثلین عن مجلس   المدينة ومواطنین، ومھمتھم بناء جسور بین األمم والثقافات المختلفة  

ة من دول أخرى غیر ألمانیامن أعضاء اللجن في مدينتنا. يأتي العديد  .    

 

 

 

 

 

 المكاتب الحكومیة

 البلدية/مكتب المواطن  :
Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim (Tel. 089 310 09-0)  العنوان ورقم التلفون 

   ۱۲:۳۰- ۸الجمعة  ۱۸:۰۰-۱٤:۰۰الخمیس   ۱۲:۳۰-۸األربعاء   ۱۲:۳۰-۸الثالثاء   ۱۲:۳۰- ۸أوقات الدوام: االثنین  

 8:00- 7:00، األربعاء 16:00- 14:00 مكتب االستعالمات : اإلثنین 

 التسجیل وإلغاء التسجیل في البلدية: مكتب المواطن الطابق األول

 يرجى اإلنتباه:في ألمانیا يجب إلغاء التسجیل في البلدية في حال العودة الى الخارج 

اإلقامة (الشؤون الخارجیة): مكتب المواطن الطابق األول  شھادة  

 

 ، وزارة الھجرة والمواطنة ، االندماج في مكتب المقاطعة

 العنوان ورقم التلفون والبريد االلكتروني 

Ludmillastraße 26, 81543 München (Tel. 089 6221–1400),  

E-Mail: auslaenderbehoerde@lra-m.bayern.de  

mailto:auslaenderbehoerde@lra-m.bayern.de
mailto:auslaenderbehoerde@lra-m.bayern.de
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12:30-08:00، الثالثاء 12:00- 08:00 أوقات الدوام: اإلثنین  ، األربعاء   12:30-08:00، الخمیس 12:30- 08:00 و   14:00 -17:30 الجمعة  
08:00-12:30  

باتفاق مسبق على الموعد. لألسف ال يمكن ضمان معالجة فورية دون تحديد موعد  يرجى اإلنتباه: للمحادثات  يوصى بشدة 
ول وتاريخ المیالد ورقم الھاتف حتى يمكن  مسبق. للحصول على موعد قم بإرسال طلب بالبريد اإللكتروني متضمنا االسم واالسم األ

 .االتصال بك للحصول على موعد

 

 مكتب التوظیف في مكتب المقاطعة 

 العنوان ورقم التلفون والبريد االلكتروني 

Mariahilfplatz 17, 81541 München (Tel. 089  6221 – 4500), 

 E-Mail: jobcenter@lra-m.bayern.de 

12:0-08:00، الثالثاء 12:00-08:00  أوقات الدوام: اإلثنین  12:00-08:00، الخمیس 12:00- 08:00 ، األربعاء  و   14:00 -17:30 الجمعة  
08:00-12:00 

 

 مكتب تسجیل السیارات في مكتب المقاطعة 

 العنوان ورقم التلفون والبريد االلكتروني 

Bretonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn (Tel. 089 6221-3000) 
E-Mail: kfz-zulassung@lra-m.bayern.de 

07:30 أوقات الدوام: اإلثنین  -  12:00 و   12:00- 07:30، الثالثاء 15:00- 13:30 و  13:30-15:00 ، األربعاء    - 07:30، الخمیس 07:30-12:00
12:00 17:00-13:30 و  الجمعة    7:30 -12:00 

ك على موقع مكتب المقاطعة أو مكتب المواطن في انترشاليسھايم على اطالع دائم على الوثائق المطلوبة  يرجى اإلنتباه: نبقی  
  لتسجیل السیارة

(https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=72&FORMID=6134) 
 

 مكتب الضرائب/مركز الخدمة 
 

  العنوان ورقم التلفون

Deroystraße 6, 80335 München (Tel. 089 1252-0) 

أوقات الدوام: اإلثنین   07:30-16:00 الثالثاء   07:30 -16:00 األربعاء   07:30-16:00 الخمیس    07:30-18:00 الجمعة   07:30 -12:30 
 
  

 المواصالت 

 : من فرايزينغ  أو المطار بإتجاه میونیخ لويشتن بیرغرينغ  1قطار خط رقم 

  الحافالت رقم 218/215 (داخل منطقة انترشاليسھايم) ,219 (باتجاه غارخینغ ھوخبروك) 

 حافلة رقم  291 (إلى أوبرشاليسھايم وداخاو)

 (باتجاه ريدموس)  ۲۹۹ حافلة رقم

  ھايمھاوزن، فارھاوزن،كامربرج)، زن، من لوھوف(باتجاه بیترزھاو ۷۷۱ حافلة رقم

 ج، رورموس) امبرموخین، ھايمھاوزن، (باتجاه ماركت اندرسدورف ۷۷۲ حافلة رقم

   ) من لوھوف، ھايمھاوزن، كامربرج (باتجاه ھونكامر، ٦۹۳ حافلة رقم

   حافلة رقم    (إلى ھار عن طريق غارخینج، اسمانینغ، اشھايم، فیلدكیرخین، ھار)X202اكسبريس   

mailto:jobcenter@lra-m.bayern.de
mailto:kfz-zulassung@lra-m.bayern.de
https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=72&FORMID=6134
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   U2 1مترو األنفاق من فیلدموخینغ باتجاه میونیخ (من انترشاليسھايم الى فیلدموخینغ استخدام  قطار رقم 1 

 219مترو األنفاق من غارشینغ ھوخ بروكه بإتجاه میونیخ (من اتترشاليسھايم الى غارشینغ ھوخ بروكیه باستخدام حافلة رقم 219 
U6  

  ى عدد المناطق التي تم المرور بھا. تقع منطقة انترشاليسھايم في منطقةيرجى اإلنتباه :أسعار التذاكر مختلفة جًدا وتعتمد عل
)1-M( مختلفة عن میونیخ )M ( .  لھذا السبب يجب علیك شراء تذاكر للرحالت من وإلى میونخ لمنطقتین. ُيسمح لألطفال حتى عمر
سنوات باستخدام وسائل النقل العام مجانًا. ھناك أسعار خاصة للشباب والطالب  6  

جى اإلنتباه: سیتم تغريم استخدام  وسائل النقل العام بدون تذكرة (مختومة) صالحة بقیمة ير 60 يورو   . 

 يرجى اإلنتباه :يمكنك العثور على الجداول الزننیة لمواعید القطار والحافالت على الصفحة الرئیسیة للمدينة  

https://www.unterschleissheim.de/wirtschaftsfoerderung-verkehr/oepnv-ab-12122021.html 

 

 المنشآت الدينیة

 ستجد العنوان ورقم الھاتف بجانب كل منشأة 

Katholische Pfarrgemeinschaft St. Ulrich,  أبرشیة الكاثولیكیة Im Klosterfeld 14, Unterschleißheim (Tel. 089 310 4615) und  
St. Korbinian, Bezirksstraße 25, Unterschleißheim (Tel. 089 321 848-0) 

Evangelische Kirchengemeinde  الكنیسة األرذوكسیةUnterschleißheim-Haimhausen; Alleestraße 57a, Unterschleißheim (Tel. 089 
310 21 14) 

Neuapostolische Kircheالكنیسة الرسولیة الجديدة, Freisinger Straße 13, Oberschleißheim (Tel. 089 458 134 25) 
Fatih Moscheeمسجد اإليمان, Andreas-Danzer-Weg 32, Unterschleißheim (Tel. 089 321 20 330)  

 الطوارئ 

  خدمة اإلنقاذ واإلطفاء 112رقم الھاتف 

 .الستخدامھا في حاالت الطوارئ الحادة ، حیث يتوجب تقديم المساعدة 

  الشرطة110رقم  الھاتف 

 الستخدامھا في حالة الطوارئ فیما يتعلق بجريمة أو اشتباه في جريمة جنائیة. للمتضررين وكذلك الشھود 

 مركز شرطة اوبرشاليسھايم المسؤول كذلك عن منطقتي انترشاليسھايم وغارشینغ  

Hofkurat-Diehl-Straße 9, Oberschleißheim (Tel. 089 31564-0)   

 

 صیدلیات في انترشاليسھايم 

Rathaus Apotheke 

Rathausplatz 2 العنوان 

Tel. 089 317 84 10  رقم الھاتف 

19:00-8:00أوقات الدوام: من اإلثنین إلى الجمعة  السبت    8:00-13:00 

 

St. Korbinians-Apotheke, 

Bezirksstraße 32  العنوان 

Tel. 089 310 52 48  رقم الھاتف 

18:30-8:00أوقات الدوام: من اإلثنین إلى الجمعة  السبت    8:00-13:00 

https://www.unterschleissheim.de/wirtschaftsfoerderung-verkehr/oepnv-ab-12122021.html
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ة واإليطالیة والكرواتیة والعربياللغات األجنبیة: االنكلیزية والفرنسی  

 

Apotheke am Maxfeld 

Maxfeldhof 5 العنوان  

Tel. 089 316 05 128 رقم الھاتف 

18:30-8:00أوقات الدوام: من اإلثنین إلى الجمعة  السبت    8:00-12:30 
 

 الصیدالیات المناويبة :

 المعلومات المحدثة تجدھا في الرابط التالي 

https://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden/suchergebnis/0/85716.html 

 

 أقرب المستشفیات مع خدمة طوارئ

 ستجد العنوان ورقم الھاتف بجانب كل مشفى 

München-Schwabing  

Kölner Platz 1, 80804 München, Tel. 089 3068-0  نھارا ومناوبة لیلیة 

Helios Amper-Klinikum Dachau 

Krankenhausstraße 15, 85221 Dachau, Tel. 08131 760  نھارا ومناوبة لیلیة 

Klinikum Freising 

Alois-Steinecker-Straße 18, 85356 Freising, Tel. 08161 24-3000  نھارا ومناوبة لیلیة 

Tagesklinik München-Nord 

Ingolstädter Straße 166, 80939 München (Tel. 089 316 10 16) 

12:00-9:00 0009:-0012: الجمعة -:من اإلثنین إلى الخمیس  و    أوقات الدوام   :14:00-17:00

 خدمة الطوارئ الطبیة (في حال عدم وجود  اصابة تھدد الحیاة ، وھناك حاجة ماسة للطبیب) :116-117

 

 األطباء

 يمكنك العثور على قائمة بأطباء انترشاليسھايم على الصفحة الرئیسیة للمدينة

https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/gesundheit-und-selbsthilfe/aerzte-und-heilberufe.html 
 

 المنشأت اإلجتماعیة

 جمعیة كاريتاس ألبرشیة میونیخ وفرايزينغ

 :عروض االستشارة في منطقة میونیخ

Im Klosterfeld 14 b, 85716 Unterschleißheim, Telefon: 089 321832-21 

االستشارات االجتماعیة ، استشارات الديون واإلفالس ، خدمة الطب النفسي االجتماعي ، مركز الرعاية النھارية، قسم اإلندماج 
يا الغذاء ، متجر المالبس ، الطعام على عجالت وورشة العمل المتنقلة ،قضا  

https://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden/suchergebnis/0/85716.html
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غین واإلندماج في منطقة میونیخ ، الدعم للمھاجرين في القضايا استشارات الھجرة في الكاريتاس: تقدم استشارات الھجرة للبال
دماج في المجتمع األلماني ، في القضايا الیومیة وفي  الھجرة واالجتماعیة والقانونیة في عملیة دمجھم. يقدم المشورة بشأن االن

  .المواقف الصعبة

Am Fohlengarten 10 b, 85764 Oberschleißheim, Tel.: 089 3755834912 العنوان ورقم الھاتف:  

 16:00-9:00 لمواعید االستشارة يرجى تحديد موعد عبر االتصال التلفوني: اإلثنین والثالثاء والخمیس والجمعة  0

www.caritasmuenchen.deعنوان الصفحة على شبكة االنترنت:  

Familienstützpunkt in der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V  مركز دعم األسرة 

Alexander-Pachmann-Str. 40 (Tel. 089 370 735 87)  العنوان ورقم الھاتف 

 دعم ومشورة للحیاة األسرية 

 12:00-9:00موعد مفتوح للمحادثة من اإلثنین إلى الجمعة 

 مركز العائلة ومساعدة الجوار في انترشاليسھلیم:

Alexander-Pachmann-Straße 40 (Tel. 089 370 73 – 581) 

13:00-9:00مواعید الدوام من اإلثنین إلى الخمیس  الجمعة   9:00-12:00 

   

 تعلم اللغة األلمانیة في انترشاليسھايم

 للكبار

Volkshochschule  

Landshuter Straße 22 (Tel. 089 550517-93)  العنوان 

Frau van Cronenburg  التواصل مع السیدة 

لفحص   يرجى االنتباه: تقدم مدرسة فولكس ھوغ شولة  دورات االندماج (دورة اللغة ودورة السیاسیة) وكذلك دورة التحضیر
  الجنسیة

Sprachinstitut Alterlingua 

Gerhart-Hauptmann-Strße 10 (Tel. 0821-3463422) ; العنوان 

Frau Eirene Christopulu  التواصل مع السیدة 

 

 للصغار والشباب 

Junge Integration 

Hollerner Weg 1 (Tel. 089 310 53 89 ) العنوان 

 الدعم اللغوي والتعلیمي ، ودعم التفاھم بین الثقافات وكذلك التواصل مع الطالب الذين لديھم خلفیة ھجرة 

 المدارس والحضانات والمنشآت للخاصة باألطفال 

  كل العروض التفصیلیة تجدونھا على الرابط التالي 

https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/bildung-lernen/deutsch-als-fremdsprache.html  

 (على موقع نفسه يرجى الضغط على ھذا الرابط)

Flyer Stand Monat Jahr.pdf       

 

http://www.caritasmuenchen.de/#_blank
https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/bildung-lernen/deutsch-als-fremdsprache.html
https://www.unterschleissheim.de/fileadmin/dokumente/familie-soziales/Aktuell-Flyer_Deutsch_lernen_Maerz_2018.pdf
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 المنشآت الترفیھیة في انترشاليسھايم

 الرياضة في انترشاليسھايم
 Stadionstraße 1, Hans Bayer-Stadion  

Hartmut-Hermann-Weg 2 :Freizeitbad „Aquariush“ 

Hartmut-Hermann-Weg 2 :Sporttreff am Aquariush  

 

 المراكز الثقافیة في انترشاليسھايم 
Rathausplatz 1  Bürgerhaus 

Hollerner Weg 1  JugendKulturHaus „Gleis 1 

نامج الم�ح والموس�قا والمال�ي الل�ل�ة تحت الرابط التا�ي   ل�ب

https://www.unterschleissheim.de/kultur-maerkte-freizeit/forum-kultur.html 

ي نوفم�ب من كل عام مع العد�د من المساهمات الثقاف�ة الدول�ة والتخصصات الط�ي 
ي قاعة المدينة �ف

 مهرجان الثقافات ، �ف

Rathausplatz 1: مكتبة المدينة 

  أوقات الدوام: من الثالثاء إ� الجمعة 10:00-18:00  والسبت من 09:00-13:00

�ة والفر�س�ة) والصحف واألفالم (أقراص المدمجة مع ترجمة إ� اللغات األجنب�ة) والموس��ت واأللعاب للتأج�ي  ف ف اإلنجل�ي ا باللغتني  ال�تب وال�تب الصوت�ة (أ�ض�

Rathausplatz 1 متحف المدينة 

   Alleestraße 24  سينما كابيتول 

  ح�ث يتوفر أ�ضا أفالم بلغات أجنب�ة مع ترجمة

Rathausplatz  ي شهر د�سم�ب
 سوق ع�د الم�الد  وهو �ف

Stadionstraße ي شهر أ�ار أو ح��ران
   المهرجان �ف

 

 الجمعیات في انترشاليسھايم
 كل الجمع�ات متوفرة تحت الرابط التا�ي 

https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/vereine.html     

 

 معلومات عملیة 

 :السوق اإلسبوعي في ساحة البلدية 
13:00-7:00كل سبت من  وفیه يتوفر الخضار والفواكه واألزھار وغالبا ما يأتي من منتیجین محلیین   

12:00-18:00 شتاء واالربعاء   19:00 وصیفا       

  :فصل القمامة

ألمانیا ، يتم فرز النفايات في المنازل والتخلص منھا بشكل منفصل. بالنسبة  يرجى مالحظة: في انترشاليسھايم ، وكذلك في 
ات تجمیع موجودة في أماكن مختلفة ومقسمة حسب لون الزجاج. في صناديق القمامة الداخلیة ،  للنفايات الزجاجیة ، فھناك حاوي

خلفات بشكل منفصليوجد العديد من الحاويات التي تجمع نفايات الورق والبالستیك والعضوية والم  . 

بلغات متعددة: أوراق المعلومات  

https://willkommensteamelmshorn.wordpress.com/2015/11/25/informationen-zur-mulltrennung-in-verschiedenen-sprachen/ 

https://www.unterschleissheim.de/kultur-maerkte-freizeit/forum-kultur.html
https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/vereine.html
https://willkommensteamelmshorn.wordpress.com/2015/11/25/informationen-zur-mulltrennung-in-verschiedenen-sprachen/#_blank
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مكان جمع القمامة للنفايات الخاصة: مثل تجمیع المواد القابلة للتدوير لألثاث والمواد األكبر حجًما والمواد الكیمیائیة     
  والنفايات الخطرة األخرة وذلك على العنوان التالي

Landshuter Straße 2 

ف   . 13:00- 9:00, السبت 18:00-14:00, الجمعة 18:00- 14:00, االر�عاء 18:00-14:00اوقات الدوام: اإلثنني

شال�سها�م ي ان�ت
ي مع وث�قة تثبت إقامتك سار�ة المفعول �ف

 .التسل�م مجايف

 

 العطل الرسمیة في بافاريا 
ي  1

 كانون الثايف

ي  6
  كانون الثايف

ف  ي مارس أو أب��ل ، العطالت متحركة يو�ي الجمعة واالثنني
 �ف

 أ�ار  1

ي مايو أو يونيو 
ي أحد  -�ف

ي يوم خم�س بالشهرالعطالت متحركة �ف
ف وثايف أ�ام ااالثنني   

 اغسطس  15

 ا�ت��ر 3

  نوفم�ب  1

 د�سم�ب  25/26

يرجى اإلنتباه: في عطلة الفاشینغ  (أواخر فبراير أو أوائل مارس) يتم إغالق العديد من المتاجر والشركات والمكاتب في فترة ما بعد  
 الظھر 

 

 األطفال 
 الرعاية لألطفال الصغار في انترشاليسھايم 

 سنذكر لك اسماء مراكز الرعاية لألطفال الصغار مع عتوان ورقم الھاتف 

Kinderhaus am Valentinspark, Johann-Schmid-Straße 39 (Tel. 089 317 23 34) 
Kinderhaus Arche Raiffeisenstraße 27-29, (Tel. 089 374 277 53 11) 
Kinderhaus Don Bosco, Birkenstraße 2a (Tel. 089 374 28 98 0) 
Kinderhaus Hollern-Nord, Konrad-Zuse-Straße 12 (Tel. 089 312 03 08 -0) 
Kinderhaus Nordschloss am Hollerner Feld, Südliche Ingolstädter Str. 21 (Tel. 089 316 05 540) 
Kinderhaus St. Korbinian, Kastanienweg 5 (Tel. 089 312 03 09 40) 
Kinderhaus Struwwelpeter, An der Burg 2 (Tel. 089 321 58 796) 
Denk mit! Zwerge Microcity, Konrad-Zuse-Straße 1 ( Tel 089 512668677) 
Edith-Stein-Krippe Pater-Setzer-Platz 1, (Tel. 089 310 001 22 21) 
Kindertagespflege, Alexander Pachmann Straße 40 (Tel. 089 370 73 56) 
Joki (Deutsch/Englisch), Emmy-Noether-Ring 8, (Tel. 089 2018433131) 
Kindertagestätte Rappelkiste, Keplerstraße 2 (Tel. 089 317 42 30) 
Kindertagestätte Rasselbande, Feldstraße 35 (Tel. 089 317 49 82) 
Sport- und Bewegungstagesstätte Champini, Stadionstraße 196 (Tel. 089 371 57 360) 
Kindergarten St. Ulrich (mit Integrationsgruppe), Im Klosterfeld 14a (Tel. 089 310 37 69) 
Kindergarten Wirbelwind, Kastanienweg 3 (Tel. 089 310 31 79) 
Waldorf Integrationskindergarten Schleissheim, Am Weiher 8 (Tel. 089 310 85 459) 
Kindergarten Löwenzahn (Privatkindergarten), Lilienstraße 25 (Tel. 089 310 21 6) 
Kinderpark der Nachbarschaftshilfe, Alexander-Pachmann-Straße 40 (Tel. 089 370 73 574) 

 

https://www.google.de/search?q=denk+mit+unterschlei%C3%9Fheim&ei=6sR8Y_GsLZeHxc8P0MmtoAc&ved=0ahUKEwjxydud6cH7AhWXQ_EDHdBkC3QQ4dUDCA8&uact=5&oq=denk+mit+unterschlei%C3%9Fheim&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgIIJjoKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFDpCFjZDGCVD2gBcAF4AIABiwKIAeQGkgEFMC4xLjOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp
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3- 2لالطفال من عمر  ف والثالثاء والخم�س والجمعة من   ي األ�ام االثنني
�ف 8:15-13:00 و�وم األر�عاء   8:15 -12:00 

يرجى مالحظة: إذا كان لديك أي أسئلة حول مراكز الرعاية النھارية ، فیمكنك أيًضا االتصال بمجلس مدينة  على ه    
089 310 09 -218 أو   089 310  09-161. 

 

 

 المدارس 
 سنة. وينقسم إلى التعلیم اإللزامي بدوام كامل (عادة حتى 12يرجى مالحظة: في ألمانیا ، مطلوب التعلیم اإللزامي. ھذا يستمر 
نھاية السنة الدراسیة التاسعة) والحضور اإللزامي في المدارس (حتى نھاية السنة الدراسیة الثانیة عشرة). قد تكون ھناك قواعد  

 .مختلفة عندما ينتقل األطفال من الخارج. تتوفر معلومات مفصلة في قاعة المدينة وكذلك في المدارس المذكورة أدناه
 

 المدارس العامة في انترشاليسھايم 

 المدارس االبتدائیة من الصف األول الى الرابع
 

Grundschule an der Ganghoferstraße: Hans-Carossa-Straße 2 (Tel. 089 3100 95 100) 
Grundschule an der Johann-Schmid-Straße: Johann-Schmid-Straße 11 (Tel. 089 374 087 30) 

Grundschule Michael-Ende-Schule: Raiffeisenstraße 27 (Tel. 089 310 34 61) 

 

  المدارس المتوسطة من الصف الخامس الى التاسع او العاشر
Johann-Schmid-Str. 11a (Tel.089 3100 95 300) 

مھني. ھناك ثالث درجات مختلفة: االنتھاء تعمل المدرسة المتوسطة بشكل عملي للغاية ، من أجل إعداد التالمیذ للتدريب ال 
مع امتحان خاص في نھاية الصف التاسع ؛ التخرج المتوسط مع امتحان في نھاية  (Quali) بنجاح بعد الصف التاسع ؛ التأھیل المؤھل

 الصف العاشر 
 

  مدارس ريئال من الصف الخامس حتى العاشر

Münchner Ring 8 (Tel. 089 3100 95 200) 

أھمیة كبیرة للفھم النظري للمواضیع وينتھي بتخرج المدرسة المتوسطة. ھناك ثالثة فروع للتوجیه: التكنولوجیا  الريئال يولي برنامج 
 .واألعمال والفنون

 

 مدارس الجمنازيوم من الصف الخامس حتى الصف الحادي عشر أو الثاني عشر 
 

Münchner Ring 6 (Tel. 089 3100 95 400) 
 

من أكثر أنواع المدارس تطلبًا ، ومن أجل حضورھا ، يحتاج الطالب عموًما إلى توصیة بالمدرسة االبتدائیة.    ة الجمنازيوممدرستعد  
بالتخرج (تأھیل االلتحاق بالجامعة) كشھادة جمنازيوميسمح ال  . 

 

 المدرسة المھتیة العلیة من الصف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
Südliche Ingolstädter Straße 1 (Tel. 089 316 056 880) 

 وتكون بعد الصف العاشر من مدارس المتوسط والريئال والجمنازيوم 
 

  مدارس الدعم الخاصة
Sehbehinderten und Blinden-Zentrum, Edith-Stein-Schule (1. – 10. Klasse), Pater-Setzer-Platz 1 (Tel. 089 310001-1422) 
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Sonderpädagogisches Förderzentrum, Rupert-Egenberger-Schule (1. – 10. Klasse), Birkenstraße (Tel.: 089 374 26 60) 
 

 المدارس الخاصة 
   مدرسة المونتوسوري كالرا غرونفالد من الصف األول الى الصف العاشر

 Ganghoferstraße 13 (Tel. 089 31837581) 
 علم تربوي خاص 

 

االستشاري للتعايش الثقافي والھجرة" بتنظیم حدث إعالمي كل ربیع حول نظام المدارس البافارية. تقوم المدارس  يقوم "المجلس 
 .ورياض األطفال بإبالغ أولیاء األمور مباشرة بتاريخ الحدث. يساعد أعضاء اللغة االستشارية باللغات األجنبیة في فھم المشكالت

الحترافیة بعدة لغات من مدينة میونیخ. يمكن الوصول إلى مستشاري اللغة األجنبیة في يمكن الحصول على المشورة التعلیمیة ا
 ..)16-13 إلى الساعة  12-9 (من االثنین إلى الجمعة من الساعة 875  26 233 089وفي ھاتف رقم   Goethestraße 53 میونیخ ، في

من الضروري تحدید موعد مسبق للمقابلة.  سیكون  

واألماكن الترفیھیة في اتترشاليسھايماألطفال   

 Spielmobil & kindertreff شبیل موبیل

Raiffeisenstraße 60 (المدخل الرئیسي بجانب محل الورود في شارع لیلنشتراسیه), Tel. 089 321 12 03 

6عرض مجاني (األلعاب والحرف الیدوية والرحالت وغیرھا) لجمیع األطفال بین  و   12 الداخل أو في الھواء الطلق  سنة. األنشطة في   
 .اعتمادا على الموسم

 لمتابغة أخر العروض تحت الرابط التالي 

https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/kinder-jugend-freizeit/spielmobil-kindertreff.html 

   منتزھات اللعب العامة

Dietersheimer Straße; Bezirksstraße/Lohwald; Gerhart-Hauptmann-Straße; Valentinspark; Kiebitzstraße; Hauptstraße; 
Alleestraße; Amselweg; Hildergardstraße; Im Klosterfeld; Raiffeisenstraße; Siriusstraße; Nelkenstraße; Finkenweg; Walter-

Eucken-Straße; Fastlingerring; Peter-Schuster-Weg; Am Weiher; Im Ried; An der Burg; Haimhauser Straße; Valerystraße; 
Siriusstraße; Keltenschanze; Peter-Schuster-Weg; Beim Pfarracker; Ganghoferstraße; Einsteinstraße; Beim Seewirt; 

Maxfeldhof; Lilienstraße; Feldstraße; Elisabethstraße 

 مدرسة الموسیقا 
 

Johann-Schmid-Straße 11, Tel. 089 310 71 50 

 
4يقدم مدرسة الموسیقى دروس فردية وجماعیة لألطفال من جمیع األعمار. يمكن لألطفال الصغار ( االلتحاق   سنوات فأكثر) 

وسیقي المبكر ، حیث يكتسبون ھزلي معرفة أساسیة بالموسیقى. يتم تقديم دروس لألطفال األكبر سًنا في األدوات بالتعلیم الم
حفلة  التالیة: الفلوت ، الكالرينیت ، الساكسفون ، الجیتار ، الكمان ، الكمان ، الكونترباس ، البیانو ، األكورديون ، لوحة المفاتیح ، ال

 .الموسیقیة
 

 Gleis 1 JugendKulturHaus جاليس اينس
Hollerner Weg 1; Tel. 089 310 53 89 

   سنوات. برنامج متنوع مع عروض مثل الحفالت الموسیقیة والحفالت والمسرح والرياضة والرحالت10ملتقى لألطفال والشباب من  
 

 :دعم الطفل

ل  تتوفر استحقاقات الطفل لآلباء واألوصیاء القانونیین المقیمین في ألمانیا أو المقیمین عادًة في ألمانیا أو الخاضعین للضريبة بالكام
في الجمھورية االتحادية. ينشأ الحق في استحقاق الطفل تلقائیًا في شھر المیالد ويظل غیر مقید حتى عید میالد الطفل الثامن  

الطفل في المدرسة أو التدريب المھني بعد سن عشر. إذا كان  18 ، فإن الحق في استحقاق الطفل موجود حتى سن     25 .
 .استحقاق الطفل لیس منفعة اجتماعیة ، ولكنه تعويض ضريبي

https://www.unterschleissheim.de/familie-soziales-bildung/kinder-jugend-freizeit/spielmobil-kindertreff.html
https://www.spielplatznet.de/spielplatz/20598/Unterschlei%C3%9Fheim/Amselweg
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 :ھو المسؤول Family Fund Deggendorf  .يجب تقديم طلب إعانة الطفل إلى صندوق العائلة

 
Familienkasse Deggendorf, Hindenburgstraße 32, 94469 Deggendorf 

Kostenfreie bundesweite Kindergeld Telefonnummer: 0800 4 5555 30 
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