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KünyeBoş zaman değerlendirme teklifleri  
Spor alanı / Spor salonu 
Çocuklar ve yetişkinlere futbol, voleybol, basketbol vs. oynama imkanları sunulmakta-
dır. Güncel çalışma saatlerini spor alanının ve spor salonunun önündeki ilanlarda bula-
bilirsiniz. 
 
Yetişkinlere yönelik teklifler 
İlgilenmeniz halinde yetişkinlere sunulan imkanları da sorunuz. Oturma alanlarında 
çok sayıda imkanın sunulduğu çeşitli sosyal alanlar bulunmaktadır (çay salonu, dikiş 
kursları, okuma odası vs.). 
 
Kültürel etkinlikler 
Sosyal rehberlik alanındaki personel tarafından çeşitli alanlarda düzenli aralıklarla et-
kinlikler ve sosyo-kültürel faaliyetler sunulmaktadır. Lütfen bu konuda binalara asılan 
duyuruları takip edin. 
Bu etkinlikler örneğin ZASt çevresindeki geziler (çocuklar için hayvanat bahçesi) veya 
kültürel karşılaşmalar (Halberstadt Zora) olabilir. 
 
Alışveriş 
ZASt ana merkezinin yakınında (şehir merkezine doğru) alışveriş (süpermarket, giyim 
mağazaları) için değişik imkanlar bulabilirsiniz. Bu kurumlara ZASt›den yaya olarak yak-
laşık 2-3 kilometre mesafede ulaşabilirsiniz. 
 
Gönüllü işler 
Gönüllü hizmetler (Tercüme yapmak, spor alanında veya başka etkinliklerde destek ver-
mek, temizlik işleri, onarımlar ve diğerleri) sayesinde doğrudan yaşam alanınızın dü-
zenlenmesine aktif katkı sunabilir ve cep harçlığınızı artırabilirsiniz. Bu imkandan fay-
dalanmak için sosyal hizmetler görevlisiyle görüşün. 
 
Yol tarifi 
ZASt Halberstadt, Friedrich-List-Straße 1a, Halberstadt›ın güney şehir kenarında, Klussi-
edlung yönünde bulunmaktadır. Gar ile LAE Halberstadt arasındaki mesafe yaklaşık 5 
km›dir. 
Halberstadt›taki gardan hareketle ZASt›a tramvayile ulaşabilirsiniz: Hat 2, istikamet 
Sargstedter Weg, durak «Herbingstraße» veya «Felsenkeller» 
veya otobüsile: Hat 12, istikamet ve durak «Klusberge». 
Yayan, gitmek isterseniz gardan itibaren levhaları takip edin («Mülteci» yazılı beyaz 
uyarı levhası). 



 
 
Varış ve kayıt yaptırma 
Ana girişteki güvenlikten geçerek ZASt- ana merkezinin sahasına girdikten 
sonra, en kısa zamanda sığınma başvurusu için kayıt yaptırın ve bu bildirimi 
belgeleyin (sicil dairesi, Bina A). 
Sizin durumunuzdaki kişiler için ZASt›ın ilk kayıt merkezi olarak yetkili olma-
ması durumunda size uygun bir ilk kayıt merkezi tahsis edilecektir. Transfer 
için size bir hareket cetveli ve Deutsche Bahn kalkış noktası için bir bilet veri-
lecektir. Biniş yeri: Halberstadt Tren Garı. 
 
Yurt kimliği ve varış belgesi 
Sicil dairesinde yurt kimliğiniz de düzenlenecektir. Yurt kimliği daima üzeri-
nizde bulunmalı ve geliş ve gidişlerde gösterilmelidir. Bu kimliğe bakımı-
nız, doktor ziyaretleriniz ile ilgili veya benzer bilgiler kaydedilmektedir. Ay-
rıca size bir de varış belgesi verilecektir. 
 
Sosyal rehberlik 
Bundan sonra yetkili sosyal hizmet görevlisine gideceksiniz. Burada sorunla-
rınızı görüşebilir ve kurumunuzdaki ikametiniz hakkında diğer bilgileri elde 
edebilirsiniz. Ayrıca size bir oda tahsis edilecektir. Bunun için anahtar size 
Bina B/12 veya W/5›te verilecektir. Yemek almak için elektronik kaydı hafta-
lık olarak her Pazartesi günü sosyal hizmetler görevlisinden alacaksınız. 
Lütfen güncel ilanları takip edin! 
 
Sağlık kontrolü  
Ardından B/10 binasındaki sağlık dairesine gideceksiniz. Burada ilk doktor 
muayenesi yapılacaktır. Bu yasal olarak emredilen muayene, bulaşıcı hasta-
lıkları önlemek için gereklidir. ZASt içerisindeki tüm diğer adımlar bundan 
sonra atılacaktır.   
 
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) 
Sığınma hakkı elde etmek için Federal Göç ve Mülteciler Dairesi›ne (BAMF) 
başvuru yapacaksınız. Bunun için size yazılı bir davetiye gönderilecektir. 
BAMF, ilk kayıt merkezinin karşısında bulun- maktadır.  
 

Sosyal Hizmetler Dairesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi, ZASt ana merkezinin ana girişi/güvenlik binasının bulun-
duğu yerde Bina A karşısında bulunmaktadır. Burada Mülteci Yardım Kanunu uya-
rınca yardımlar (ayni yardımlar ve nakit para yardımı, bir çeşit cep harçlığı) talep 
etmek ve almak için başvuruda bulunacaksınız. 
 
Giysi 
Her oturma alanında kişisel ihtiyaçlar için bir giysi odası bulunmaktadır. Ayrıntılı bil-
giler için lütfen sosyal hizmetler görevlisine başvurun. 
 
Çamaşır değiştirme 
Çamaşırlarınız, çamaşırhanede (Bina B, C, W5) yıkanabilir. Burada oturduğunuz yer 
için size temizlik malzemeleri de verilmektedir. 
Belirlenen tarihlerde yatak çamaşırlarınızı değiştirebilirsiniz.  
 
Tıbbi yardım  
Tıbbi yardım noktası MediCare, akut hastalık olduğu zaman ilk başvuru noktanızdır. 
Hastalığınızın akut olmadığı durumda, doktora gitmeden önce Sosyal Hizmetler Dai-
resi›nden bir tedavi belgesi almanız gerekir. 
Strese sokan hatıralar, negatif duygular, aşırı korkular, hüzün, agresyonlar veya inti-
har duygusu gibi sorunlarınız mı var? Halen etkisinden kurtulamadığınız travmatik 
olaylar mı yaşadınız? Sosyal rehberlik noktası ve MediCare çalışanları sizi ZASt bünye-
sindeki psikolojik hizmetler dairesine kaydettirebilir. Psikolojik hizmetler dairesinin 
çalışanları ilk psikolojik görüşmeleri gerçekleştiriyorlar ve stresten kurtulmak ve den-
gelenmek için egzersiz hizmetleri sunuyorlar. 
 
Korunma 
Şiddet içeren çatışmaları gözlemliyorsanız veya bizzat düşmanlık veya saldırılar ile 
karşılaşırsanız, mümkün olan en kısa sürede sosyal hizmetler görevlisine veya güven-
lik görevlilerine başvurun.  
Ana okulu / Çocuk koruma alanı 
C binasında, ZASt ana merkezinin ana okulu yer almaktadır. Orada, 3-11 yaş aralığın-
daki çocuklarınız için korunaklı ortamda çok çeşitli hizmetler bulabilirsiniz. 
 
Transfer 
Sachsen-Anhalt›taki ilçelere ve ilçelerden bağımsız şehirlere dağıtım transfer büro-
sunda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Lütfen bu konuda da ilgili binalara asılan 
duyuruları takip edin. Transfer gününde yatak çamaşırlarını, anahtarları ve size sunu-
lan diğer eşyaları tekrar B /12 veya W/5 binasında geri vermeniz gerekir. Yurt kimliği-
nize geçersizdir mührü vurulduktan sonra ancak transfer edilebilirsiniz.

 Adım adım Sosyal rehberlik  
 
Hangi binada konakladığınıza bağlı olarak sizden bir sosyal hizmetler görevlisi sorumlu 
olacaktır. Bu görevli sizinle süreçleri organize eder, postaları teslim eder, başvuru form-
larını sizinle birlikte doldurur ve ZASt kurumundaki ana muhatabınızdır. Kendisinden 
kurumdaki ikametle ilgili tüm önemli bilgileri elde edeceksiniz. Buna bilgilendirme de 
dahildir (kurumun genel kuralları, hijyen yönetmeliği ve yangından korunma yönetme-
liği). 
 

ZASt Halberstadt›taki ilk kayıt  
merkezinin hizmetleri  
İltica işlemleri ile ilgili ve geri dönüş için danışmanlık  
hizmetleri için danışma merkezleri 
İlk kayıt merkezindeki konaklamanız ile ilgili tüm sorularınız için ayrıca C/1 binasındaki 
Caritas Danışma Merkezi personeline de başvurabilirsiniz. Buradan ayrıca iltica işlemle-
rinin hukuki yönleriyle ilgili her türlü danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Burada ayrıca 
alınacak ifadeniz için de hazırlanacaksınız. 
Bilgi: Anlamadığınız bir mektup aldığınız anda lütfen danışma merkezine başvurun. 
Olumsuz bir mülteci bildirimi aldığınız zaman bunu derhal yapmalısınız. Caritas sizi 
yasal yollar ve aynı zamanda geri gönderme konusunda da bilgilendirir. 
  
Federal Dairenin (BAMF) İltica İşlemleri Danışmanlık Hizmeti 
BAMF huzurunda ifadeniz alınmadan önce F1›de irtica işlemleri konusunda bilgiler, 
rehberlik ve destek hizmeti alabilirsiniz. Randevuya bağlı olarak grup halinde bilgilen-
dirme toplantıları veya bireysel bilgilendirme görüşmeleri mümkündür.  
 
Sachsen-Anhalt Geri Dönüş Merkezi 
Ülkeyi terk etmek zorundaysanız veya ülkenize dönmek istiyorsanız, gönüllü geri 
dönüş, zorla geri dönüşe göre çatışmasız güvenli bir alternatiftir. Sosyal hizmetler gö-
revlisinden yerinde bilgi alın. Sachsen-Anhalt Eyaleti, geri dönmeye kendiniz karar ver-
diğiniz takdirde size maddi olarak destek verecek ve sizin yolunuzu kolaylaştıracaktır. 
 
Almanca Kursları  
Almanca öğrenin!  Her oturma alanında Almanca Kursları sunulmaktadır. Kişi sayısı sı-
nırlı olduğu için kayıt yaptırmak gerekir. Ayrıntılı bilgiler için lütfen sosyal hizmetler gö-
revlisine başvurun.


