
Informationsblatt „Fachstellen für Wohnungsnotfälle“  
Herausgeber: Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg 
Stand: 02/2019 - ARABISCH

 في حاالت الطوارئ السكنیة ختصاصیةالجھات اال
 تقدیم الدعم والمشورة عند الخشیة من التعرض لخسارة المسكن أو التشّرد

 من نحن

تعتبر خسارة المسكن من الحاالت الطارئة العاجلة. لذلك نقوم نحن في الجھات المختصة بحاالت الطوارئ السكنیة بالوقوف بجانبكم 
 ومساندتكم عند حصول مثل ھذا الموقف. 

كم أو خسارتكم الفعلیة لھ.تستطیعون العثور علینا في المكاتب الحكومیة لمقاطعة ھامبورغ ونحن نقوم بمساعدتكم عند احتمال خسارتكم لمسكن  

 خدماتنا

 منع خسارة المسكن

مة نحن نقوم بمساعدتكم على االحتفاظ بالمسكن، فإذا كانت لدیكم مثالً إیجارات غیر مدفوعة متراكمة فیمكن حینھا أن نسدد المبالغ المتراك
. مقدمة لكم بالنیابة عنكم على شكل قرض أو مساعدة  

 البحث عن مسكن

إذا كنتم من سكان ھامبورغ أو من الالجئین المعترف بحّق لجوئھم وتعرضتم لخسارة المسكن وأصبحتم تسكنون في أحد المالجئ العمومیّة 
 عندئٍذ نقوم بمساعدتكم في البحث عن مسكن.   

 المأوى العمومي

قوم بإیجاد مكاٍن لكم في أحد المالجئ العمومیة. إذا تعرضتم بشكل مفاجئ للتّشرد ولم یكن لدیكم أي مأوى آخر تلجؤون إلیھ عندئٍذ ن  

 نقّدم المعونة في األمور التالیة:

 اإلیجارات المتراكمة •
 االنھاء الفوري لعقد اإلیجار •
 قضایا اإلخالء •
 المشاكل مع المؤجر •
 إخالء المسكن •
 التشّرد •
 البحث عن مسكن في حال تعرضكم للتشّرد أو كنتم تقیمون في أحد المالجئ•

 ال تترددوا في حجز موعد لالستشارة. إذا لم نتمكن شخصیّاَ من مساعدتكم فسنبذل قصارى جھدنا لتحویلكم إلى الجھة الصحیحة. 

www.hamburg.de/obdachlosigkeit :للمزید من المعلومات 

http://www.hamburg.de/obdachlosigkeit
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 كیف یمكنكم التواصل معنا

Altona  
Alte Königstraße 29 - 39, 22767 Hamburg 

428 11 - 39 72 ھاتف :   
 8 - 16، یوم الخمیس: الساعة  8 - 12أیام االثنین والثالثاء و الجمعة: الساعة 

Bergedorf 
Weidenbaumsweg 21, Eingang C, 21029 Hamburg 

428 91 – 21 21 ھاتف :   
 8 - 13، أیام الثالثاء والجمعة: الساعة  8 - 16أیام االثنین والخمیس: الساعة 

Eimsbüttel 
Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg 

428 01 - 19 61 ھاتف:   
 8 - 18، یوم الخمیس: الساعة  8 - 12یوم األربعاء: الساعة  ، 8 - 14أیام االثنین والثالثاء: الساعة 

Harburg 
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg 

428 71 - 26 28 ھاتف: 
 : SDZحجز المواعید في االستقبال التابع ل 

 8 - 18، یوم الخمیس: الساعة  8 - 16یوم الثالثاء: الساعة  ، 8 - 12أیام االثنین والجمعة: الساعة 
 8 – 9 حجز المواعید ھاتفیّاَ یومي االثنین والجمعة: الساعة 

Hamburg-Mitte 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 

428  54  -  49 43 ھاتف :   
ً 8:30 – 12:30أیام الثالثاء والخمیس: الساعة   أو حجز الموعد ھاتفیّا

Hamburg-Nord 
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg 

62 53 -أو  61 53 – 04 428 ھاتف: 
ً   14 - 16وم الخمیس: الساعة ی ،10 - 12یوم الثالثاء: الساعة   أو حجز الموعد ھاتفیّا

Wandsbek 
Wandsbeker Allee 71 -73, 22041 Hamburg 

 72 27 – 81 428ھاتف: 
ً   13:30 – 15یوم الخمیس: الساعة  ،10 - 12یوم الثالثاء: الساعة   أو حجز الموعد ھاتفیّا

 على كلمةعلى عناوین التواصل وأوقات الخدمة المحّدثة بشكل یومي عند طلب الرقم الھاتفي أو عند البحث  یمكنكم الحصول
„Wohnungsnotfälle“ 

يعلى الموقع االلكترون  
www.hamburg.de/behoerdenfinder 

http://www.hamburg.de/behoerdenfinder

