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Mehrsprachiges Informationsblatt zu Corona für Neuzugewanderte

دفتر مشورتی منطقه کونستنز
دفتر مهاجرين و آميزش
برگه ی خبر رسانی چندين زبانی در مورد ويروس برای مهاجرين تازه وارد

روشن است كه همه در يك وضعيت دشوار قرار داريم .سپاسگزاريم كه اهميت مسأله را درك مي كنيد و رهنمود ها و
مشوره ها ي مربوط را با آرامش و خونسردي در نظر مي گيريد:

مدرسه ها ،مهد كودك) كودكستانها( و دانشگاه ها
حد اقل ﺗﺎ  ١٩اپريل  ٢٠٢٠مسدود اند.

كورس هاي زبان و ساير مراكز آموزشی
ﻓﻌﻼ" ﺗدوير نمﻲ يﺎبند .امكﺎن دارد كورس هﺎ ﺗﺎ  ١٥جون  ٢٠٢٠مسدود بمﺎنند.

مساجد ،كليسا ها و كنيسه ها) نيﺎيش گﺎه يهوديﺎن(
ﺗﺎ  ١٥جون  ٢٠٢٠مسدود اند.

تماس هاي شخﺻي:
از ﺗﺎمين رابطه هﺎي ﺷﺧﺻﻲ ﺧود داري ﺷود .به جز از اﺷﺧﺎص که در يک ﺧﺎنه زنده گﯽ مﯽ کنند ،بﺎ سﺎير اﺷﺧﺎص
حد اقل  ١،۵مﺗر ﻓﺎﺻله  Abstandرا مراعﺎت کنيد.
اگر ﺷمﺎ در يك محل أقﺎمت جمﻌﻲ) هﺎيم(زنده گﻲ مﻲ كنيد ،به جز از اﺷﺧﺎص که در يک اﺗﺎق بﺎهم زنده گﯽ مﯽ کنند،
بﺎ سﺎير اﺷﺧﺎص) هﺎيم( حد اقل  ١،۵مﺗر ﻓﺎﺻله  Abstandمراعﺎت گردد.
تجمع گروهی با بيشتر از  ٢شخص در جاهای عمومی ممنوع اند.
اگر عليه اين رهنمود عمل شود ،خطر جريمه نقدی تا  ٢۵٠٠٠ايرو و زندانی شدن چندين ساله شما را تهديد می
کند.
فاميل ها مستثنی) جدا( اند.

بازديد و سفر :
از بﺎزديد و سفر ﺧود داری ﺷود.
بسيﺎری سرحدات ميﺎن کﺷور هﺎی اروپﺎ ﻓﻌﻼ”مسدود گرديده اند .مرز هﺎی ﺧﺎرجﯽ اروپﺎ) Raum) Schengen-از
 ١٧مﺎرس برای حد اقل  ٣٠روز مسدود گرديده اند.
اﺧبﺎر جﺎری در رابطه را اينجﺎ مﯽ ﺗوانيد دريﺎبيد.
https://www.schengenvisainfo.com/de/nachrichten/die-eu-beschliest-alle-schengen-grenzenfur-30-tage-zu-schliesen/

ترانسپورت عمومی:









قطﺎر seehäsle: Radolfzell - Stockach

ﺗنهﺎ در هر سﺎعت يک بﺎر حرکت مﯽ کند.
اﺗوبوس هﺎ از دوﺷنبه ﺗﺎ ﺷنبه بر اسﺎس پﻼن حرکت روز هﺎی ﺷنبه کﺎر مﯽ کنند.
مسير لين هﺎی  ٢٠٠و  ۴٠٣در مرز) سرحد(پﺎيﺎن ميﺎبد ،چون مرز بﺎ سويس مسدود است.
لين  Büsingenديگر ﻓﻌﺎل نيست.
در  Gailingenلين هﺎی بس در  Jugendwerkپﺎيﺎن ميﺎبد.
در  Öhningenبس هﺎ از طريق ايسﺗگﺎه هﺎی  Linde, Endorfو  Staldenstr.دور مﯽ زنند.
اﺧبﺎر جﺎری در رابطه را اينجﺎ مﯽ ﺗوانيد دريﺎبيد:
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/

خريد:
مواد غذايﯽ به طور کﺎﻓﯽ وجود دارد.
ﺗمﺎم سوپرمﺎرکيت هﺎ ،داروﺧﺎنه هﺎ ،ﺗﺎنک هﺎی آيﺎ و پست بﺎز ميمﺎنند.
بسيﺎری ﻓروﺷگﺎه هﺎ بﺎيد ببندند) و يﺎ بسﺗه ﺷده اند( .اگر ﺷمﺎ کسﯽ را نمﯽ ﺷنﺎسيد که در حﺎلت بيمﺎری برای ﺗﺎن ﺧريد
نمﺎيد ،بهﺗر است يک سهم کوچک ده روزه مواد غذايﯽ را ﺧريداری نمﺎييد.

ويزيت دکتر و دارو:
ﺗنهﺎ در حﺎﻻت بﯽ نهﺎيت عﺎجل به دکﺗر مراجﻌه کنيد ﺗﺎ دکﺗران برای وقﺎيع مهمﺗر وقت داﺷﺗه بﺎﺷند.
قبﻼ” حﺗمﺎ” به پراگسس دکﺗر ﺗﺎن ﺗيليفون نمﺎييد.
اگر به دارو هﺎی که ﺗنهﺎ بﺎ نسﺧه دکﺗر ممکن اند
)Rezeptpflichtige Medikamenteبه طور مثﺎل انسولين( ضرورت پيدا کنيد ،حﺗمﺎ” برای اﺧذ نسﺧه قبﻼ” ﺗيليفون
کنيد.
اگر داروهﺎی را که به طور دوامدار مﯽ گيريد و ميﺧواهيد برای يک مدت کوﺗﺎه ذﺧيره داﺷﺗه بﺎﺷيد ،بﺎ دکﺗر در ميﺎن
بگذاريد و اجﺎزه بدهيد که نسﺧه هﺎی ﻻزم آمﺎده گردند.

دفتر مشورتی منطقه Landratsamt:
قرار ) ﺗرمين( هﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺗنهﺎ در حﺎلت هﺎی عﺎجل ﺗواﻓق مﯽ گردد.
بﺧش هﺎی مربوط  Dienststellenاز طريق ﺗيليفون و ميل  E- Mailدر دسﺗرس اند.
بﺧش بهداﺷت) ﺻحﯽ( برای ﺗمﺎم سوال هﺎ در مورد کرونﺎ يک ﺧط ﺗيليفون رايگﺎن را در دسﺗرس گذاﺷﺗه:
دوﺷنبه ﺗﺎ جمﻌه
از سﺎعت ٠٩:٠٠الﯽ ١۵:٣٠
Montag- Freitag, 09:00- 15:30
TEL: 07531 800 2600

مسدود شدن محل های اقامت جمعی
) هايم ها(
ﺗمﺎم محل هﺎی اقﺎمت جمﻌﯽ در منطقه کونسﺗنز و اطراف به روی هر نوع ديد و بﺎزديد بسﺗه ﺷده اند.
ﺗنهﺎ سﺎکنين و کﺎرمندان  Landratsamtدر محل اجﺎزه رﻓت و آمد دارند.
گردهمﺎيﯽ هﺎی جمﻌﯽ
 Die Gemeischaftsangeboteﻓﻌﻼ” نمﯽ ﺗوانند برگزار گردند.

مزايای اجتماعی Sozialleistungen


دﻓﺗر منطقه Landratsamt

ﺗﺎمين قرار) ﺗرمين( ﺗنهﺎ در ﺻورت عﺎجل ممکن است.
در ﺻورت مﺷکل ﺗيليفونﯽ و يﺎ از طريق  E- Mailﺗمﺎس بگيريد.
اسنﺎد مهم و عﺎجل مﯽ ﺗواند به آدرس زير ارسﺎل گردد:
ami-leistungen@LRAKN.de



مرکز کار يابی Jobcenter

ﺗمﺎم قرارهﺎ)ﺗرمين هﺎ( ﻓسخ گرديده اند.
پول کﺎمﻼ” نورمﺎل انﺗقﺎل مﯽ يﺎبد.
اگر ﺷنﺎسنﺎمه ی از  BAMFبدست آورده ايد و به اين دليل برای بﺎر نﺧست بﺎيد پول از مرکز کﺎر يﺎبﯽ
دريﺎﻓت نمﺎييد ،مجبور نيسﺗيد به مرکز کﺎر يﺎبﯽ مراجﻌه کنيد .ﺷمﺎ از مﺎه بﻌدی به طور اﺗومﺎﺗيک از مرکز کﺎر يﺎبﯽ
پول دريﺎﻓت مﯽ داريد.
لطفﺎ” ﺗنهﺎ در موارد عﺎجل ﺗيليفون کنيد.


آژانس کاريابی Arbeitsagentur

ﺗمﺎم قرارهﺎ)ﺗرمين هﺎ( ﻓسخ گرديده اند.
لطفﺎ” ﺗنهﺎ در موارد عﺎجل ﺗيليفون کنيد.

آگﺎهﯽ هﺎی چندين زبﺎنﯽ در مورد کرونﺎ:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationenzum-coronavirus
https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/
https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249

