
رعاية املهاجرين يف مقاطعة

مدينة اوريش 

اهال و سهال بكم 

يف مقاطعة مدينة اوريش

سوف تجدون عندنا الرعاية و الح�ية 

نتمنى لكم بداية حياة جيدة يف املانيا !

Oldersumer Str. 65
26605 Aurich

Telefon: 04941 - 95800

Uff enstraße 1
26506 Norden

Telefon: 04931- 924119

Europahaus Aurich
Von-Jhering-Str. 33

26603 Aurich
Telefon: 04941 952728

Ubbo-Emmius Klinik
Wallinghausenerstr. 8 – 12

26603 Aurich
Telefon: 04941-165290

Am Alten Siel 1
26506 Norden

Telefon: 04931 – 14265

Ubbo-Emmius Klinik Aurich
Wallingshausener Str. 8 – 12

26603 Aurich
Telefon: 116117

Ubbo-Emmius Klinik Norden
Osterstraße 110

26506 Norden
Telefon: 116117

Heart of Mercy – Hilfe mit Herz
Telefon: 0157-37943715

E-Mail: info@heartofmercy.de 
www.heartofmercy.de

Kaufh aus am Zob
Diakonisches Werk/Caritasverband

Kleine Mühlenwallstr. 2-3
26603 Aurich

Telefon: 04941 6970885
        04941 604460

Oldersumerstr. 52a
26603 Aurich

04941 - 9580230

Jahnstraße 2
26603 Aurich

Telefon: 04941 - 67461

Telefon: 04941- 62847  
drkfrauenhaus@t-online.de 

Telefon:04941-964385
drkfrauenberatung@t-online.de 

Telefon: 04941-973222
biss.aurich-witt mund@t-online.de 

Fischteichweg 7-13
26603 Aurich

Telefon: 04941 - 16-5100

امكانية  تعلم اللغة االلمانية
--  المعهد االهلي للتعليم العالي في مدينة اوريش

--  المعهد االهلي للتعليم العالي في مدينة نوردين

   دورات لغة لالندماج خاصة للنساء 
   المدرسة االهلية االلمانية الهولندية 

مكتب تقديم المشورى و الدعم للعائالت الشابة في الحاالت الطارئة 
ادارة المقاطعة في مدينة اوريش   -- مكتب تقديم المشورى لأل باء   

جمعية الحزام االلماني لحماية االطفال  -- 

   حماية المرأة من العنف و من العنف العائلي 
-- جمعية الصليب االحمر – بيت النساء  

حماية المرأة من العنف و من العنف العائلي 
جمعية الصليب االحمر – بيت النساء  --

وكالة االرشاد و التدخل في حالة التعرض للعنف المنزلي 
من االفضل الحصول على موعد مسبق 

حماية المرأة من العنف و من العنف العائلي 
جمعية الصليب االحمر – بيت النساء  --    

    تقديم االرشاد والحماية للشباب و االطفال 
    مكتب رعاية االسرة و الشباب و االطفال في مقاطعة مدينة اوريش

الرعاية الطبية
تقدم الخدمات الطبية في المراكز التالية 

المشفى المركزي في مدينة اوريش

المشفى المركزي في مدينة نوردين

تقديم احتياجات مستعملة مجانية ( مالبس ، العاب اطفال
لوازم االطفال الرضع و االحتياجات المنزلية )

     رقم الهاتف و االيميل

األثاث المنزلي المستعمل 
باسعار رمزية 

  المعهد االهلي للتعليم العالي في اوريش البناء ( ج)                                                                                                      
    العنوان و رقم الهاتف :

تبادل االراء و المعلومات و االنشطة لالمهات و االباء
للكبار و االجداد 

   مركز رعاية االمهات 
   العنوان و رقم الهاتف :



رقم هاتف الشرطة
110

رقم هاتف المطافئ
112

Fräuleinshof 3
26506 Norden

04941/16-5029

 

Fischteichweg 7 – 13
26603 Aurich

04941/16-3264

    
Fischteichweg 7-13

26603 Aurich
Telefon: 04941-163210

Nicolaistr. 10
26603 Aurich 

Telefon: 04941 – 604888 / 04941 – 604889 /
               04941 – 10535 

Norddeicherstr. 146
26506 Norden

Telefon: 04931- 992203

Caritasverband Ostf riesland 
Jugendmigrati onsdienst

Am Georgswall 17
26603 Aurich

Telefon: 04941 6970885

Stadtplan Aurich Stadtplan Norden

لالستفسارات في امور الهجرة و اللجؤ
مكتب المساعدات في مقاطعة مدينة اوريش 

    العنوان ورقم الهاتف:

مكتب تنيسق امور المهاجرين و الالجئين 
في مقاطعة مدينة اوريش 
   العنوان و رقم الهاتف :

 الصليب األحمر االلماني لتقديم النصح و المشورة للمهاجرين 
  العنوان ورقم الهاتف :

وكالة الخدمات االجتماعية في مدينة نوردين 
لمساعدة المهاجرين 

  العنوان و رقم الهاتف :

هواتف الخدمات الطارئة

خارطة مدينة اوريش خارطة مدينة نوردين  

Landkreis Aurich - مكتب شؤون االجانب

Jugendmigrati onsdienst

Kaufh aus am Zob


