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დაღიდასვენების შესაძლებლობის შეთავაზება   
სპორტული მოედანი / სპორტული დარბაზი 
ბავშვებსა და მოზარდებს აქვთ ფეხბურთის, ფრენბურთის, 
კალათბურთის და ა.შ. თამაშის შესაძლებლობა. მოქმედი მიღების 
საათები შეგიძლიათიხილოთ სპორტული ან სავარჯიშო დარბაზის 
აბრებზე. 
 
შეთავაზება ზრდასრულებისთვის 
დაინტერესების შემთხვევაში, იკითხეთ ზრდასრულთათვის 
შეთავაზებების შესახებ. საცხოვრებელ ზონებში არის სხვადასხვა 
საერთო ოთახები მრავალფეროვანი შეთავაზებით (ჩაის ოთახი, 
სამკერვალო კურსები, სამკითხველო და ა.შ.). 
 
კულტურული ღონისძიებები 
ღონისძიებებსა და სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებებს რეგულარულად 
სთავაზობენ სოციალური დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები 
სხვადასხვა სფეროში. გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ სახლებზე 
განთავსებულ აბრებს. ეს შეიძლება იყოს, 
მაგალითად,ექსკურსიაZASt-ის (ზოოპარკი ბავშვებისთვის) ან 
კულტურული შეხვედრების (ჰალბერშტადტის ზოოპარკი) სიახლოვეს. 
 
საყიდლები 
ZASt-ის მთავარი ოფისის სიახლოვეს (ქალაქის ცენტრის 
მიმართულებით) თქვენ ნახავთ სხვადასხვა სავაჭრო 
შესაძლებლობებს (სუპერმარკეტი, ტანსაცმლის მაღაზიები). ამ 
ობიექტებთან მისვლა ZASt-დან შესაძლებელია ფეხით დაახლოებით 2-
დან 3 კილომეტრში.  
 
არაკომერციული მუშაობა 
არაკომერციული საქმიანობით (ინტერპრეტაცია, მხარდაჭერა 
სპორტულ მოედანზე ან სხვა აქტივობებში, დასუფთავების 
სამუშაოები, რემონტი და სხვა) შეგიძლიათ აქტიურად მიიღოთ 
მონაწილეობა თქვენი უშუალო საცხოვრებელი გარემოს დიზაინში და 
გააუმჯობესოთ თქვენი შემოსავლები. გაესაუბრეთ თქვენს სოციალურ 
მუშაკს აღნიშნული შესაძლებლობების გამოყენებაზე. 
 
გზის აღწერა 
ZASt ჰალბერშტადტიმდებარეობსფრიდრიხ-ლისტის ქუჩა 1ა-ში, 
ჰალბერშტადტის სამხრეთ გარეუბანში, კლუსზიდლუნგის 
მიმართულებით. მანძილი მთავარ სადგურსა და LAE Halberstadt-ს 
შორის არის დაახლოებით 5 კმ. მთავარი სადგურიდან შეგიძლიათ 
მიხვიდეთ ZASt-ზე ტრამვაით: ხაზი 2, მიმართულება Sargstedter Weg, 
გასასვლელი „Herbingstraße“ ან „Felsenkeller“ 
 



 
 
ჩამოსვლა და რეგისტრაცია 
მას შემდეგ რაც მიხვალთ ZASt-ის მთავარი ოფისის შენობაში 
დაცვის გავლით მთავარ შესასვლელთან, დარეგისტრირდით 
თავშესაფრის მაძიებლად უმოკლეს დროში და მიიღეთ 
აღნიშნული რეგისტრაციის საბუთი (რეესტრი, შენობა A). 
თუ ZASt არ არის პასუხისმგებელი თქვენზე, როგორც 
თავდაპირველ მიმღებზე, მაშინ გადამისამართდებით 
შესაბამის სამსახურში. თქვენ მიიღებთ განრიგს და ბილეთს 
Deutsche Bahn-ზე ტრანსფერისთვის. გამგზავრების პუნქტი: 
ჰალბერშტადტის სადგური. 
 
ბინადრობის მოწმობა და ჩამოსვლის დამადასტურებელი 
საბუთი 
თქვენი ბინადრობის მოწმობა ასევე გაიცემა რეესტრში. 
ბინადრობის მოწმობა ყოველთვის თან უნდა იქონიოთ და 
აჩვენოთ შემოსვლისას და გასვლისას. მასზე 
დოკუმენტირებულია ინფორმაცია თქვენი მოვლის, ექიმთან 
ვიზიტების ან მსგავსი ინფორმაციის შესახებ. თქვენ ასევე 
მიიღებთ აქ ჩამოსვლის დამადასტურებელ საბუთს. 
 
სოციალური ზრუნვა 
შემდეგ მიდიხართ პასუხისმგებელ სოციალურ მუშაკებთან. 
აქ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ პრობლემებს და მიიღოთ 
ინფორმაცია დაწესებულებაში თქვენი მომავალი 
განთავსების შესახებ. გარა ამისა, გამოიყოფა ოთახი 
თქვენთვის. გასაღებს მიიღებთ B/12 ან W/5 ბლოკში. 
სურსათისთვის ელექტრონულ რეგისტრაციას ყოველ ორშაბათს 
მიიღებთ სოციალური მუშაკებისგან. 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ მოქმედი აბრები! 
 
ჯანმრთელობის შემოწმება 
შემდეგ გადადით ჯანდაცვის განყოფილებაში B / 10 
კორპუსში. აქ თქვენჩაგიტარდებათ პირველადი სამედიცინო 
გამოკვლევა. ეს გამოკვლევა, რომელიც კანონით არის 
მოთხოვნილი, აუცილებელია ინფექციური დაავადებების 
გამოსარიცხად. ZASt-ის ყველა შემდგომი ნაბიჯი ამაზეა 
დამოკიდებული.   
 
მიგრაციისა და ლტოლვილთა სამსახური (BAMF) 
თქვენს განცხადებას თავშესაფრის მოთხოვნით თქვენ 
წარუდგენთ მიგრაციისა და ლტოლვილთა ფედერალურ ოფისს 
(BAMF). ამისათვის თქვენ მიიღებთ წერილობით მოწვევას. 
BAMF მდებარეობსპირველადი განთავსების ცენტრის 
მოპირდაპირედ. 
 
 

ტანსაცმელი 
ყველა საცხოვრებელ უბანში არის პირადი სარგებლობის 
კარადა. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ 
დაუკავშირდეთ სოციალურ მუშაკებს. 
 
 
სარეცხის შეცვლა 
თქვენი სარეცხი შეიძლება გაირეცხოს სამრეცხაო ოთახში 
(სახლი B, C, W5). აქ თქვენ ასევე მიიღებთ სახლის 
დასასუფთავებელ მასალას. 
დადგენილ დროს შეგიძლიათ თეთრეულის შეცვლა. 

 
 
სამედიცინო დახმარება  
MediCare-ის სამედიცინო დახმარების პუნქტი არის თქვენი 
პირველი საკონტაქტო ადგილი მწვავე დაავადების 
შემთხვევაში. თუ თქვენი ავადმყოფობა მწვავე არ არის, 
მაშინ ექიმთან მისვლამდე დაგჭირდებათ მკურნალობის 
სერთიფიკატი სოციალური დაცვის სამსახურისგან. 
გაწუხებთ სტრესული მოგონებები, უარყოფითი გრძნობები, 
ძლიერი შიშები, სევდა, აგრესია ან სუიციდური აზრები? 
გქონიათ თუ არა ტრავმა, რომლითაც ამჟამად კვლავ 
იტანჯებით? სოციალური დახმარებისა და MediCare-ის 
თანამშრომლებს შეუძლიათ დაგარეგისტრირონ ZASt-ის 
ფსიქოლოგიურ სამსახურში. ფსიქოლოგიური სამსახურის 
თანამშრომლები გვთავაზობენ თავდაპირველ ფსიქოლოგიურ 
დისკუსიებს და სავარჯიშოებს განტვირთვისა და 
სტაბილიზაციისთვის. 
 
დაცვა 
თუ შეამჩნევთ ძალადობრივ დაპირისპირებას ან მტრულ 
დამოკიდებულებას თქვენ მიმართ, დაუკავშირდით სოციალურ 
მუშაკს ან დაცვის თანამშრომელს რაც შეიძლება მალე. 
საბავშვო ბაღი/ბავშვთა ცენტრი 
C კორპუსშიგანთავსებულიაZASt--ის მთავარი პუნქტის 
საბავშვო ბაღი. აქ თქვენ იხილავთშეთავაზებების ფართო 
არჩევანს 3-დან 11 წლამდე ბავშვების უსაფრთხო 
განთავსებისთვის. 
 
ტრანსფერი  
განაწილებასაქსონია-ანჰალტის რეგიონში და დამოუკიდებელ 
ქალაქებში ხდება გადამისამართების ოფისში მითითებულ 
თარიღებში. მიაქციეთ ყურადღება კორპუსზე განთავსებულ 
აბრებს. გამგზავრების დღეს, თქვენ უნდა დააბრუნოთ 
თეთრეული, გასაღებები და სხვა ნივთები, რომლებიც 
ხელმისაწვდომი იყო სახლში B / 12 ან W / 5. ტრანსფერზე 
გადასვლა შეგიძლიათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბინადრობის 
მოწმობა დამოწმებულია ბეჭდით, როგორც არასწორი.

ნაბიჯ-ნაბიჯ სოციალური ზრუნვა  
 
იმის მიხედვით, თუ რა მანძილზე იმყოფებით სახლიდან, სოციალური 
მუშაკი პასუხისმგებელია თქვენზე. ის აწყობს პროცესებს, 
გასცემს ფოსტას, ავსებს თქვენთან ერთად აპლიკაციებს და არის 
თქვენი მთავარი საკონტაქტო პირი ZASt-ში. ის მოგაწვდით ყველა 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას დაწესებულებაში თქვენი 
განთავსების შესახებ. ეს ასევე მოიცავს ინსტრუქციას (სახლის 
წესები, ჰიგიენის წესები და ხანძარსაწინააღმდეგო წესები). 
 
შეთავაზებები თავდაპირველ მიმღებ ობიექტში ZASt 
ჰალბერშტადტში  
საკონსულტაციო ცენტრები თავშესაფრის მიღების პროცედურების 
შესახებ რჩევისა და უკან დაბრუნების შესახებ 
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა თავდაპირველ მიმღებში ყოფნის 
შესახებ, ასევე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კარიტასის 
საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლებს C/1 კორპუსში). აქ ასევე 
შეგიძლიათ მიიღოთ რჩევა ყველა იურიდიულ საკითხზე თავშესაფრის 
მიღების პროცედურის შესახებ. ეს არის ის ადგილი, სადაც თქვენ 
მოგამზადებენ მოსმენისთვის. 
მითითება: გთხოვთ დაუკავშირდეთ საკონსულტაციო ცენტრს, როგორც 
კი მიიღებთ გაუგებარ წერილს. გააკეთეთ ეს დაუყოვნებლივ, თუ 
მიიღეთ უარყოფითი გადაწყვეტილება თავშესაფრის მიღების 
შესახებ. კარიტასი მოგცემთ რჩევებს შესაძლო სამართლებრივი 
საშუალებების შესახებ და ასევე რეპატრიაციის შესახებ.  
 
თავშესაფრის მიღების პროცედურების შესახებ რჩევა ფედერალური 
ოფისისგან (BAMF) 
BAMF-ში მოსმენამდე, შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია, რჩევა და 
მხარდაჭერა F1-ში თავშესაფრის მიღების პროცედურების შესახებ. 
ჯგუფური კონსულტაციების ან კონფიდენციალური ინდივიდუალური 
კონსულტაციების მიღება შესაძლებელია შეკვეთით   
 
საქსონია-ანჰალტის უკან დაბრუნების ცენტრი 
თუვალდებულიხართ დატოვოთ თავშესაფარი ან თუ გსურთ სამშობლოში 
დაბრუნება, ნებაყოფლობითი დაბრუნება იძულებითი რეპატრიაციის 
ნაკლებადუსაფრთხო ალტერნატივაა. შეიტყვეთ მეტი სოციალური 
მუშაკებისგან ადგილზე. საქსონია-ანჰალტის რეგიონი 
დაგეხმარებათ ფინანსურად, სახლში დამოუკიდებლად დაბრუნებაში 
და ამ გზას გაგიადვილებთ. 
 
გერმანული ენის კურსი  
ისწავლეთ გერმანული ენა! გერმანული ენის კურსები ტარდება 
ყველა საცხოვრებელ ზონაში. რეგისტრაცია აუცილებელია, რადგან 
ადამიანების რაოდენობა შეზღუდულია. დამატებითი 
ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ სოციალურ მუშაკებს.


