
بيوت المواطنين االجتماعية في ميونخ
 االستشارة والمساعدة -

 بالقرب منك مباشرة

Wir sind München  
für ein soziales Miteinander



أعزائي المواطنين والمواطنات* في عاصمة 
 الوالية ميونخ

 يمكن أن تمر/يمر* كل شخص بظروف اجتماعية طارئة. 
وفي هذه األوقات الصعبة بالذات يمكن أن يعتمد الشخص 

بشكل مؤقت على الدعم والمساعدة.

البيت االجتماعي للمواطنين )SBH( بالقرب منك هو الجهة 
المختصة بك ويقدم لك االستشارة الشاملة والدعم والمساعدة 

في مكان واحد. 
وتعرف بيت المواطنين االجتماعي الذي يمكنك التوجه إليه 

حسب عنوان سكنك.

 الخدمات التي نقدمها متاحة لجميع المواطنات والمواطنين* 
 في ميونيخ بصرف النظر عن الجنس أو األصل 

 الثقافي أو االجتماعي أو العمر أو الدين أو المعتقدات الدينية 
أو اإلعاقة أو الهوية الجنسية أو الجنسانية. 

تقدم بيوت المواطنين االجتماعية المشورة مجانًا وبشكل سري.

 ال تترد بالتوجه إلى بيت المواطنين االجتماعي القريب منك 
إذا مررت بظروف اجتماعية طارئة.

Verena Dietl
3. عمدة المدينة

Dorothee Schiwy
 رئيسة إدارة 

الشؤون االجتماعية

هل تحتاج إلى االستشارة والمساعدة في أحد الظروف  	
الحياتية الخاصة؟

هل تعاني من هموم مالية؟ 	

هل تحتاج إلى المساعدة عند التقدم في العمر؟ 	

هل تشغلك مشكلة أسرية و/أو مع شريك الحياة؟ 	

هل لديك تساؤالت بخصوص التربية أو تبحث عن  	
الرعاية ألطفالك؟

هل أنت لست قادًرا على دفع اإليجار أو معرض لخطر  	
فقدان شقتك السكنية؟

هل فقدت وظيفتك؟ 	

 أيًا كانت األزمة االجتماعية التي تمر بها، سوف نقدم لك 
الدعم والمشورة ونتوسط بالتعاون معك والمؤسسات 
 االجتماعية األخرى لتوفير المساعدات المتالئمة مع 

بعضها البعض.



اتصل بنا واتفق على موعد شخصي لالستشارة!

يمكنك التواصل معنا:

اإلثنين حتى الخميس من الساعة 8 حتى 16
الجمعة من الساعة 8 حتى 12

الهاتف: 08923396833

muenchen.de/sbh أو في اإلنترنت عبر الرابط

 تجد هنا جميع المعلومات الحديثة وبيانات االتصال 
 وعناوين البريد اإللكتروني لبيوت المواطنين االجتماعية 

كل على حدة.

ومن خالل إدخال عنوان سكنك تعرف بيت المواطنين 
االجتماعي الذي يمكنك التوجه إليه.

 أما األشخاص الصم والمعاقين وذويهم فنرجو منهم التوجه 
إلى بيت المواطنين االجتماعي في اليم - شفانتالرهوهه

muenchen.de/sbh

يمكنك التواصل مع مركز التوظيف في ميونخ في بيوت 
المواطنين االجتماعية

اإلثنين حتى الجمعة من الساعة 8 حتى 12
الخميس من الساعة 8 حتى 12 ومن 14 حتى 16 مساء

الهاتف: 089453550

 تجد هنا جميع المعلومات عن 
طرق االتصال بمركز التوظيف في ميونخ:

jobcenter-muenchen.de/service
twitter.com/jobcenterM أو

 يتوقع حسب التجربة في الفترة من الساعة 8 حتى 10 
وجود فترات انتظار قصيرة نسبيًا.

 يمكنك التوجه في غير أوقات العمل في 
حاالت الطواريء إلى الجهات التالية:

muenchen.de/nothilfe

jobcenter-muenchen.de

http://muenchen.de/sbh
http://jobcenter-muenchen.de/service 
http://twitter.com/jobcenterM
http://muenchen.de/nothilfe
http://jobcenter-muenchen.de
http://muenchen.de/sbh


الناشر:
 عاصمة الوالية ميونخ، مركز التوظيف بإدارة الشؤون

 االجتماعية في ميونخ
Orleansplatz 11, 81667 München
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الطباعة: مستشارية المدينة
مطبوع على ورق قابل إلعادة التدوير بنسبة 100 في المائة 

اإلصدار:  ديسمبر 2022
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