

** معلومات متعددة اللغات من قبل وكالء االندماج ٢٠) مارس(٢٠٢٠ ** 


 معلومات متعددة اللغات من قبل وكالء االندماج حول الفيروس التاجي (فيروس كورونا) :
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/
informationen-zum-coronavirus



** انتهاك الحجر الصحي / حظر التجول وعواقبه علي حق االقامة (٢٠ مارس ٢٠٢٠) **

 وفقاً للقانون االملاني  ( قانون الحماية من عدوي االمراض IfSG ) يمكن أن تؤدي انتهاكات الحجر
 الصحي  وحظر التجول الي عقوبة السجن ( التي قد تصل الي خمس سنوات) أو الغرامة . ففي حالة
 اإلدانة تطبق القواعد نفسها التي تطبق ضد الجرائم األخرى. كما يمكن أن يكون لالدانة عواقب طويلة


 األمد علي االقامة.
نرجو منكم نقل هذه املعلومات وننصح االشخاص القائمني باجراءات اللجوء خاصة ومن لديهم 

تصريح اقامة بتوخي الحذر. كما يجب مراعاة التعليمات املتعلقة بفيروس كورونا ومراعاة ترتيبات 
الحجر الصحي. 


املصدر:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/
bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

 



** دانيال شولتهايس (Daniel Schultheiß) عمدة مدينة امليناو ٢٠) مارس ٢٠٢٠ ، ٤:٣٠ مساًء (**

 أود أن ابدأ اليوم بالشكر الجزيل لكل من هم متواجدون اآلن من أجلنا في إمليناو كمقدمي الخدمات و
 املوظفني و العاملني في القطاع الصحي و محالت السوبر ماركت وكل من يقدم لنا يد املساعدة ممن

 حولنا في وقت الحاجة. كما اتوجه بالشكر لجميع اولئك اللذين يتقبلون االجراءات املقررة ويتفهمون ملاذا
 يجب علينا اآلن تقليل التجمعات فانتم قدوة لآلخرين. هكذا فقط يمكننا حماية املجموعات املعرضة


للخطر بشكل فعال. […..]

ســــتطبق بــــدءاً مــــن الــــيوم اجــــراءات عــــامــــة فــــي دائــــرة إيــــلم تُــــلزم كــــل مــــن عــــاد مــــن الــــسفر خــــالل االســــبوعــــني 
املــاضــيني - بــما فــي ذلــك الــبالد الــغير مــعرضــة للخــطر- أن يــلتزم بــالحجــر املــنزلــي ملــدة ١٤ يــومــاً وأن يــتصل 
بــمكتب الــصحة (888-738 03628 ، بــاالملــانــية فــقط) [1] . لــذا إن كــنتم فــي الــخارج مــؤخــرا ارجــو مــنكم 
االتــصال بــمكتب الــصحة واخــبار اصــدقــائــكم وجــيرانــكم ايــضاً. [ مــالحــظة املحــرر: لــلحصول عــلي مــعلومــات 
 0152 ) (Lisa لــيزا) بــالــلغة االنجــليزيــة أو املــساعــدة فــي الــترجــمة الــي الــلغات األخــرى يــرجــى االتــصال ب


[ (0160 95495304) (Steffi شتيفي) 113 02 059) أو

[1] املصدر:


https://www.ilm-kreis.de/media/custom/2778_953_1.PDF?1584633370

 


دمتم ساملني! 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.ilm-kreis.de/media/custom/2778_953_1.PDF?1584633370



** من الثالثاء ٢٤ مارس (ÖPNV) جدول زمني مقيد لوسائل النقل العام **


اعتباراً من يوم الثالثاء (٢٤ مارس ٢٠٢٠) سيتم تطبيق قيود علي وسائل النقل العام في دائرة إيلم.

كما سيتم نشر لوحات االعالنات في املحطات ويحظر دخول الحافالت من الباب االمامي.


املصدر: 
https://www.ilm-kreis.de/Quicknavigation/Startseite/Ab-Dienstagt-24-   
M%C3%A4rz-2020-gilt-eingeschr%C3%A4nkter-Fahrplan-im-
%C3%96PNV.php?object=tx,2778.5&ModID=7&FID=2778.1945.1
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