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 معلومات مهمة

 لعمالء مركز العمل

 

 اء،عمالء مركز العمل األعز  

 ر آخر.بالمستوى الضروري حتى إشعاالتواصل الشخصي مع العمالء وباء كورونا في إجبارنا على تقييد  يستمر  

 مسوف نقوم باالتصال بكواألساسية، فيرجى االتصال بنا عبر الهاتف أو كتابيًا  عاناتفي التقدم للحصول على اإل ونترغب مإذا كنت

 .دعوة منا ون، فستتلقهناك حاجة للمقابلة الشخصية كانت في حالعلى الفور. 

 ملفول عن القضايا المالية أو مدير ال، فال يمكن إجراء مقابلة شخصية مع الشخص المسؤمركز العمل من اإلعانات ونتتلق مإذا كنت

المقابلة الشخصية المجدولة . بريد إلكترونيالطلب موعد عن طريق الهاتف أو كتابيًا عن طريق البريد أو  م. يمكنمسبق بدون موعد

 تتم فقط في حالة تقديم إثبات على نتيجة الفحص السلبي أو التعافي أو تلقي اللقاح.

ً صباح 9الجمعة من الساعة  يوم ثنين إلىاإليوم من  مركز العمل زيارة استقبال 01.11.2021يمكنكم بدءاً من تاريخ  حتى الساعة  ا

 .العاجلة الموجزة حل المشاكل. لاً ظهر 12

 يمكن الدخول فقط لمن تلقى اللقاح أو لديه نتيجة فحص سلبي أو تعافى من المرض.

 :االنتباه لما يلييرجى 

 المبنى أو إرسال  خارجمل. يرجى استخدام صندوق البريد استقبال مكتب الع مكتب يمكن تسليم أي مستندات في ال

 .أو البريد اإللكتروني إلينا عبر البريد ممستنداتك

 فيرجىأسئلة حول اإلعانات ماالستقبال. إذا كانت لديك مكتب في تتعلق بوضع ملفكم الراهنى أسئلة ال يمكن اإلجابة عل ، 

 .أو البريد اإللكتروني البريدعبر الهاتف أو  االتصال بنا

 مركز العمل.  نسخ المستندات في ال يمكن 

 ة قواعد التباعد.األنف ومراعاو للفم ة  طبي كمامة   بشرط ارتداءالدخول إلى مركز العمل  ميمكن 

  المرضأعراض ب مشعرت في حالالبقاء في المنزل يرجى. 

   ديد موعد لتح كم من قبل مكتب العملبتب االستقبال في غضون مهلة قصيرة، فسيتم االتصال في مك شكلتكمر حل مإذا تعذ

 .إذا لزم األمر شخصي

 قبل زيارة مركز العمل شخصيًا خدماتمن هذه ال يرجى االستفادة ، لذلكعبر الهاتف والكتابة مما زلنا متاحين لك! 

 :معلومات االتصال بمركز العمل

 Jobcenter-Darmstadt@jobcenter-ge.de: يالبريد اإللكترون

 Jobcenter Darmstadt, Groß-Gerauer-Weg 3, 64295 Darmstadt:  يالعنوان البريد

 0 - 06151/42854 :هاتفال

 226 - 06151/42854 الخط الساخن للطوارئ: 

  darmstadt.de-http://www.jobcenter/ :الصفحة الرئيسية

 .محتملة ناجمة عن الوباء إزعاجات ألي متفهمك لكم نشكر
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