
 

 

الصليب األحمر األلماني-طلب المساعدة في تقديم الطلب الُمتعلق بالحصول على الُمساعدة الفورية 
 بوالية النوردهاين فيستفالن

 كارثة العاصفة 
 

 

 

 

يتم تقديم الطلب لدى    
، الُمسجل بها الُمحافظة/البلدية

 مكان إقامتهمالمعنيين باألمر في 
يجب تقديم    ! هام. األولي  

الطلب إلى غاية تاريخ 
.2021/08/31 

 
المرجومن حضرتكم كتابة   

أسماء جميع األشخاص، الذين 
في الجدول. يعيشون في بيتكم  

 

 

  يجب على األشخاص 
 الُمتضررين التصريح بأنه قد

قيمتها ببيتهم  أضرارحصلت 
.يورو على أقل تقدير 5000  

 

المرجو من حضرتكم    
الناجمة على شكل  األضرارتدوين 

نقاط رئيسية و كذلك عند 
قيمة مبلغ الضرورة تدوين 

.األضرار  

 

 

توقعه؟ماهو المبلغ الذي يُمكن للمعنيين باألمر   

يحصل كل شخص أخر ُمقيم بالبيت بشكل دائم . باإلضافة إلى ذلك يورو لكل بيت 1500تبلغ قيمة الُمساعدة الفورية مبلغ 

من صرف المبالغ المالية . يتم كحد أقصىلكل بيت كُمساعدة فورية  يورو 3500 . يتم منح مبلغيورو 500على مبلغ 

.الُمحافظات و البلدياتطرف   

 ما هي الشروط الواجب توفرها من اجل منح الُمساعدة الفورية؟

المناطق التي تعرضت للضرر بسبب العاصفة أحد بللشخص الُمقدم للطلب ُمتواجدا  مكان اإلقامة الرئيسييجب أن يكون 

الدوائر الحكومية أرنسبيرغ، دوسلدورف أو كولن.في   



 

 

، و يورو كحد أدنى 5000قيمتها ببيتهم  خسائرى األشخاص الُمتضررين التصريح بحدوث يجب عل عالوة على ذلك

المعلومات التي تم بفحص . تقوم الُمحافظات و البلديات من طرف شركات التأمين تقديرهمحسب ال يُمكن تعويضها  التي

فيما يتعلق بمنح الُمساعدة حسب تقديرهم. بعد ذلك اإلدالء بها ثُم يُقررون   
 

 

1 

 

   حقهناك أي  ليس 
بخصوص الحصول على  إلزامي

المساعدة الفورية. يتم فحص كل 
طلب من طرف الُمحافظات و 

 البلديات.

يُمكن تقديم طلب الحصول    
فقط مرة على الُمساعدة الفورية 

.لكل بيت واحدة  

يُرجى من حضرتكم    
 ببياناتكمفي هذه الحالة اإلدالء 

عن ، من أجل التوصل البنكية
طريق التحويل البنكي بمبلغ 

.الُمساعدة الفورية  

المرجومن حضرتكم   
.الطلبعلى  التوقيععدم نسيان   

 

 

/ بلديتكم -حافظتكمإدارة مُ لدى النماذج المتعلقة بطلب الُمساعدة الفورية تحصلون على   
(أي يُمكنكم أيضا مألها مباشرة)  
 

فيستفالن:-لوالية النوردهاينالموقع اإللكتروني للحكومة اإلقليمية ُمباشرة على الرابط التالي على  أو  

 (PDF)  طلب الحصول على الُمساعدة الفورية للُمواطنات و الُمواطنين المعنيين باألمر 
 

 الطلب بطريقة إلكترونية غير ُمتوفر حاليا .

 التعليمات الُمتعلقة التوجيهات الُمفصلة تجدونها هنا:

  (PDF) التوجيهات المتعلقة بمنح الُمساعدة الفورية  

كانت لديكم أسئلة أخرى ُمتعلقة بموضوع ُمساعدة الفيضان فيُرجى منكم اإللتجاء إلىإن   

.0211/  4684-4994مع الرقم التابع له  هاتف المواطنين ُمساعدة الفيضان  

 

                                                           
 1 صاحب حقوق الطبع و النشر لنموذج الطلب هي والية النوردهاين فيستفالن. تجدون الوثيقة باإلنترنت على الموقع اإللكتروني:

https://www.land.nrw/de/soforthilfe 
ليبه ج.م..-الرابطة الوطنية فيستفالن-الُمالحظات الُمتعلقة بطلب الُمساعدة ُمنبثقة عن الصليب األحمر األلماني  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_antragsformular_zu_im_rderl_soforthilfe.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_im_rderl_soforthilfe.pdf
https://www.land.nrw/de/soforthilfe

