
فيروس كورونا: مواعيد العمل، والخدمات المقدمة من الهيئات الرسمية والدوائر الحكومية في مدينة اليبزج والمؤسسات والدوائر 
 الرسمية األخرى

معلومات هامة: نسعى نحن جاهدين لتوفير ترجمة المعلومات على هذا الموقع أوالً بأول. يمكنك اإلطالع على أحدث المعلومات 
 www.leipzig.de/coronavirusواألخبار على هذا الرابط )باللغة األلمانية(: 

ومية بمدينة اليبزج لممارسة عملها لتصبح متاحة أمام الجمهور في مواعيد العمل اإلعتيادية مع وجود تغيير عادت أغلب الدوائر الحك
طفيف في بعض المواعيد. ولكن بالنسبة للعديد من هذه الدوائر يلزم حتًما تحديد موعد مسبق تليفونيًا قبل الزيارة، على سبيل المثال 

 مع العلم أن تحديد المواعيد يمكن أن يتم أيًضا عبر اإلنترنت. اطنين )البلدية(.بمكاتب شئون خدمات المولتحديد موعد 

 

 .عقود الزواجبالنسبة لبعض الخدمات توجد بعض القيود أو الشروط الخاصة، على سبيل المثال في حاالت 

نة اليبزج في الدليل اإلرشادي توجد جميع المعلومات حول مواعيد العمل وكذلك عن الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية بمدي
Behördenwegweiser . الحكومية، وحديقة المعلومات بالنسبة للدوائر والمؤسسات األخرى كالمكتبة العامة باليبزج، والمتاحف

  الحيوان، ومدرسة تعليم البالغين أو دائرة النظافة باليبزج توجد على مواقع هذه المؤسسات على اإلنترنت.

 إلزامي أمر تغطية الفم واألنف باألبنية الحكومية التابعة إلدارة المدينة 

في الطرقات، والممرات، والسلم/الدرج وكذلك في جميع أماكن اإلنتظار بجميع أبنية إدارة إن إرتداء القناع الواقي بتغطية الفم واألنف 
أمر ملزم. يسري هذا القرار على جميع العاملين والموظفين بإدارة المدينة )بما في ذلك األشخاص تحت التمرين والمتدربين المدينة 

  ًضا على جميع الزوار، الذين يتواجدون في المناطق المذكورة سالفًا. وكذلك جميع الموظفين والعاملين اآلخرين( كما يسري ذلك أي

 

 لمواعيدأثناء الحضور في اتسجيل البيانات الشخصية ورفع 

لضمان تتبع حاالت اإلصابة بشكٍل فعال، يلزم على جميع القطاعات في اليبزج، التي يحدث فيها إختالط بالعمالء، رفع وتسجيل 
 الزوار. البيانات الشخصية لجميع

يتم حفظ البيانات الشخصية للزوار لمدة شهر منذ إنتهاء الزيارة بصورة محمية وال تتاح أمام أي شخص ثالث، ثم يتم حذفها 
 والتخلص منها بعد إنقضاء هذه المهلة.

موعد المحدد لتقديمها للدائرة يمكنكم مقدًما طباعة هذه اإلستمارة التالية لرفع البيانات ثم تسجل بياناتك بها مسبقًا وإحضارها معك بال
 المعنية بمدينة اليبزج أو لتقديمها للهئيات األخرى.

 .2020نوفمبر  02مرسوم وزاري جديد حول فيروس كورونا إبتداًء من تاريخ 

نوفمبر  02يرجى مراعاة أن هناك مرسوم وزاري جديد بخصوص الحماية والوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا إبتداءاً من تاريخ 
. هنا توجد أهم القواعد والشروط القانونية والتعديالت بالمرسوم الوزاري الخاص بالحماية والوقاية من فيروس كورونا بشكٍل 2020

 مختصر.

 سيتم إضافة التعديالت بهذا الموقع في أقرب وقٍت ممكن.

 تغييرات بالخدمات المقدمة بمكاتب شئون خدمات المواطنين

ونا، فالزالت الموظفات والموظفين بمكاتب البلدية بمدينة اليبزج يعملون لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. بالرغم من أزمة كور
مع العلم أن الزيارات إلى دائرة البلدية/ مكتب شئون خدمات المواطنين ممكنة فقط من خالل تحديد موعد مسبق، ألجل التحكم في 

 عدد الزوار بالمبنى في آن واحد.
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، أو عند الضرورة عبر تليفون www.termin.leipzig.deيرجى أن يتم تحديد الموعد عبر اإلنترنت على هذا الموقع 
 .0341-123 0خدمة المواطنين على هذا الرقم: 

ة أنه يتم تحديث المواعيد المتاحة يوميًا وإتحاتها أمام الجمهور. يتم هذا التحديث عادةً إذا لم تتمكن من تحديد موعد، يرجى مراعا
و  Otto-Schill-Straßeصباًحا، كما يتم تحديث المواعيد المتاحة بمكاتب شئون خدمات المواطنين:  09:00حوالي الساعة 

Wiedebach-Passage  الممكن أن يتم صباًحا/ قبل منتصف اليوم حجز ظهًرا. ولذلك من  12:00مجدداً في حوالي الساعة
 موعد لنفس اليوم. إذا لم تجد موعد مناسب بالبلدية التي ترغب الذهاب لها، فيمكنك محاولة الحصول على موعد ببلدية أخرى.

 

الحضور في حالة يرجى من جميع المواطنات والمواطنين باليبزج بالذهاب إلى البلديات فقط في الحاالت الضرورية جداً، وعدم 
 الشعور باإلعياء العام.

 

 يتم إستالم المستندات واإلستمارات فقط عن طريق صندوق البريد بمبنى إدارة المدينة.

 نرجو من حضراتكم أن يتم دفع الرسوم المفروضة عن طريق الدفع اإلليكتروني بكارت البنك.

 فيما يلى توجد أهم المعلومات:  

 

 تغيير في مواعيد العمل
 
-Wiedebach، و Bürgerämter Otto-Schill-Straße ،Paunsdorf-Centerعمل هذه الدوائر، البلديات: ت

Passage   مواعيد العمل التاليةفي 

  :19.00إلى الساعة  08.00اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة من الساعة 

  :19.00إلى الساعة  13.00الخميس من االساعة 

  :13:00إلى الساعة  08.00السبت: من الساعة 
 

 
 
 

 ,Gohlis-Center, Schönefeld, Stötteritzer Straßeكما يمكن زيارة دوائر شئون المواطنين: 
Wiederitzsch, Ratzelbogen, Südwest-Zentrum und Leutzsch, 

 في مواعيد العمل الرسمية التالية:
 

  16.00وحتى الساعة  9:00اإلثنين من الساعة 

  18.00وحتى الساعة  9:00الساعة الثالثاء من 

  14.00وحتى الساعة  9:00األربعاء من الساعة 

  18.00وحتى الساعة  9:00الخميس من الساعة 

  12.30وحتى الساعة  9:00الجمعة من الساعة 
 

 كما أن هناك مواعيد عمل محدودة مبدأيًا بهذه الدوائر:
Bürgeramt Böhlitz-Ehrenberg 

 

  18.00وحتى الساعة  13:00ومن الساعة  12.00وحتى الساعة  9:00الثالثاء من الساعة 

  14.00وحتى الساعة  9:00األربعاء من الساعة 

  18.00وحتى الساعة  13:00ومن الساعة  12.00وحتى الساعة  9:00الخميس من الساعة 
 

 و دائرة البلدية :
Bürgeramt Liebertwolkwitz 

 

  18.00وحتى الساعة  13:00ومن الساعة  12.00وحتى الساعة  9:00الثالثاء من الساعة  

https://www.leipzig.de/fachanwendungen/termine/index.html


  14.00وحتى الساعة  9:00األربعاء من الساعة 

  18.00وحتى الساعة  13:00ومن الساعة  12.00وحتى الساعة  9:00الخميس من الساعة 
 
 
 

 حاليًا توجد مواعيد متاحة للخدمات التالية:

  آخرتسجيل وتغيير عنوان السكن في حالة النقل من بيت إلى 

  وإستالمهاالتقديم للحصول على بطاقة تعريف وطنية 

  وإستالمهاالتقديم على جوازات السفر وجوازات سفر األطفال 

 التقديم على شهادات صحيفة الحالة الجنائية 

  على بطاقة اليبزج  ألول مرةالتقديمLeipzig Pass 

  موعد(مستندات في كل  5عمل التصديقات الرسمية لللمستندات )بحد أقصى 

 تفعيل وتشغيل بطاقة التعريف الوطنية على اإلنترنت 

  التقديم على إثبات تسجيل عنوان سكنMeldebescheinigungen  واإلستعالم عن الرقم الضريبي /

Steueridentifikationsnummer 

 

فقط. يرجى التفهم بأنه ليس تصديقات في كل موعد  5مالحظة: إن عمل وإستصدار التصديقات الرسمية على المستندات محدد بعدد 

 من الممكن إستصدار وعمل تصديقات رسمية أخرى إضافية أثناء الموعد، نظراً لتقليل وقت التواصل المباشر إلى أقل حٍد ممكن.

يرجى إحضار أصول المستندات والصور التي تريد التصديق عليها في موعدك. يوجد ماكينة تصوير)تعمل بعملة معدنية( في معظم 

 ر شئون المواطنين.  دوائ

المقدم عليها، ال يحتاج لموعد. من فضلك ضع في حسبانك اإلنتظار بمبنى البلدية  بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفرإستالم 

 قلياًل.

 الخدمات التي ال تقدم حاليًا ملغية
 

اآلن. فلن يتم تقديم الخدمات التاليةتم أيًضا تقليل محتوى الخدمات المقدمة من دوائر شئون المواطنين إبتداءاً من  : 

 بيع طوابع الرسوم من دائرة النظافة وكذلك بيع المنتجات الرسمية األخرى كمرآة إيجار المنازل على سبيل المثال 

 إصدار إقرارات التعهد الذاتي بالكفالة وفقًا لقانون اإلقامة 

 إصدار تصاريح وقوف السيارات للسكان المقيمين 

 اتإستالم المفقود 

 يمكن على الفور أن يتم التقديم للحصول على الخدمات الملغية من أماكن أخرى ) لهذا الشأن يرجى اإلطالع على هذه النقاط التالية(

 

 إنتهت صالحية بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي، كيف يجب أن أتصرف؟

 أعلنت وزارة الداخلية اإلتحادية في ألمانيا عن هذه المعاومات:

إنتهت صالحية بطاقة تعريفك الوطنية أو جواز سفرك منذ فترة قصيرة أو سينتهي عن قريب وليس لديك أي إثبات شخصية إذا 

)بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر(، فلن تقوم الجهات المختصة بجوازات السفر أو ببطاقات التعريف الوطنية أو جهات تحصيل 

عليك أثناء هذه الفترة لتقليص وباء كورونا، حتى إصدار إشعاٍر آخر. بشرط أن يكون الغرامات المالية بفرض أية غرامات مالية 

أو فيما بعد. يسري العمل بهذه الشروط حتى تتم  2020مارس  01مستند إثبات الشخصية قد إنتهت صالحيته إبتداءاً من تاريخ 

 العودة لممارسة العمل إعتياديًا.

ولم يكن لديك مستند إثبات شخصية  2020مارس  01الخاص بك قد إنتهت قبل تاريخ  إذا كانت صالحية مستند إثبات الشخصية

آخر على سبيل المثال )جواز سفر( فسيتم دراسة فرض الغرامة المالية بحسب كل حالة على حده. يمكنك ذكر األسباب والظروف 

 إثبات شخصية جديد.التي أدت إلى التأخير في تقديم طلب للتجديد، عند تقديمك طلب إستصدار مستند 

 

 

 



 ، أين يمكن لي الحصول عليها؟Meldebescheinigungأنا أحتاج إلى مستند إثبات محل اإلقامة 

أو بطاقات رقم الهوية الضريبية    Meldebescheinigungيمكن التقديم للحصول على مستند إثبات محل اإلقامة 

nummer-Steueridentifikations  :كتابيًا من دائرة السجل المدني/ البلدية أوعن طريق البريد اإلليكتروني/ اإليميل التالي

pass@leipzig.de-melde 

تند هناك ضرورة لتقديم مس 01.10.2020إبتداًءا من تاريخ للتقديم  للزواج  بمكتب األحوال الشخصية بمدينة اليبزج لن يكون 

طا لما أن عنوان سكنك األساسي أو الوحيد يقع في erweiterte Meldebescheinigung إثبات محل اإلقامة التفصيلي

 مدينة اليبزج.

 

 ماذا يحدث، إذا لم أقوم بتغيير محل السكن في الوقت المناسب؟

بعد اإلنتقال من أو إلى شقة لن يتم بها توقيع غرامات مالية بسبب عدم مراعاة مسئولية تعديل عنوان هناك فترة لمدة ستة أسابيع 

 السكن بإلغاء العنوان القديم وتسجيل العنوان الجديد.

 يتم إصدار المستخرج الرسمي من السجل المركزي للشركات المسجلة وكذلك شهادات حسن السير والسلوك فقط على اإلنترنت.

أنه بسبب المرسوم الوزاري الخاص بالوقاية والحماية من اإلصابة بفيروس كورونا، لم تكون هناك حاليًا سوى مواعيد محدودة بما 

 فقط بمكاتب شؤون خدمات المواطنين أو البلديات، يكون هذا هو الساري، خاصةً إن لم يكن لديك موعد بمهلة محددة.

 

 

 الخاص بي. ماذ يجب أن أفعل؟إنتهت تصريح وقوف السيارات للسكان 

تم إلغاءالتقديم الشخصي لخدمة تصريح حجز أماكن ركن السيارات المقدمة من دائرة شئون المواطنين. يتم تقديم الطلبات وإصدارها 
عن طريق Ordnungsamtفقط على اإلنترنت من خالل مكتب مصلحة الحفاظ على النظام العام

 genehmigungen@leipzig.deاإليميل

 Ordnungsamt, SGللحضور الشخصي يرجى تحديد موعد مسبق بقسم التصاريح بمكتب حفظ النظام العام  
Genehmigungen. 

 

 
 أين يمكن لي الحصول على بطاقات )دمغات( رسوم النظافة؟

 
الرابط  يمكن شراء دمغات رسوم النظافة في العديد من محطات بيع الوقود. توجد قائمة موضحة لمنافذ البيع تحت هذا

 leipzig.de-www.stadtreinigungاإلليكتروني
 

 

 أنا ملزم بتقديم طلب في الموعد المحدد، من هو الشخص المسؤول، الذي يمكنني التواصل معه؟

يق وضعها في صندوق بريد مدينة اليبزج المخصص للبريد يمكنك تسليم المستندات الرسمية والطلبات محددة المهلة القانونية عن طر
 .Neues Rathausالمرتبط بمهلة، الموجود بجانب مجلس المدينة الجديد 

 

 عند وجود أسئلة وإستفسارات أخرى يرجى اإلتصال برقم تليفون خدمة المواطنين

في  0-123 0341المواطنين لمدينة اليبزج على الرقم: عند وجود أسئلة وإستفسارات أخرى، يرجى اإلتصال برقم تليفون خدمة 
 . تقدم هذه الخدمة التليفونية باللغة األلمانية.18.00إلى الساعة  07:30أيام العمل من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

رات اإلنتظار على التليفون. هناك العديد من المكالمات التليفونية الواردة على خط تليفون خدمة المواطنين ولذلك وبكل أسف تطول فت
 نرجو تفهم الوضع. سيتم التعامل مع جميع الطلبات واإلستفسارات.

 

 ال يمكنني الحصول على موعد. ما الذي يجب أن أفعله؟

ة يرجى مراعاة أنه يتم حاليًا تحديث المواعيد المتاحة للجمهور بدوائر شئون المواطنين يوميًا. يتم هذا التحديث يوميًا في حوالي الساع
إلنجاز خدمة معينة في صباح نفس اليوم. في   Termin zu buchenالتاسعة صباًحا. ولذلك من الممكن جداً أن تقوم بحجز موعد 
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حالة عدم وجود موعد مناسب لك بإحدى الدوائركإختيار أول لك، يرجى محاولة وجود موعد متاح ومناسب بدائرة أخرى من دوائر 
 .  شئون المواطنين

 

 مكتب رعاية الطفولة، واألسرة والتربية والتعليم

رة والتربية والتعليم أبوابه إلستقبال المواطنين والجمهور شيئًا فشيئًا. مع العلم أنه سيتم مبدأيًا سيفتح مجدداً مكتب رعاية الطفولة واألس
تقديم المشورة واإلستشارات عن طريق التليفون وكذلك من خالل اإليميل. كما يمكن إرسال الطلبات والمستندات عن طريق البريد. 

 سام، شريطة تحديد موعد مسبق لذلك.  مع العلم أن الحضور الشخصي ممكنًا في بعض األق

 

 Übersicht Kontaktdaten:بيانات التواصل

 

 (ASDمركز الخدمة اإلجتماعية العام )

إبتداءاً من هذه اللحظة مواعيد للحصول   ( Allgemeine Sozialdienst (ASDASD)مركز الخدمة اإلجتماعية العام )يقدم 
على سبيل المثال حول موضوع حق مسئولية الرعاية األسرية وحق حضانة الطفل وحقوق على النصح واإلرشاد في المسائل العامة، 

رؤية الطفل. ولكن ألجل الحد من إنتشار فيروس كورونا ومواجهته تعطي األولوية لتقدم اإلستشارت مبدايًا تليفونيًا أو عن طريق 
 اإليميل.

شخصية مع المواطنين بشرط تحديد مواعيد مسبقة لذلك. )للتواصل ( مقابالت ASDيجرى أيًضا مركز الخدمة اإلجتماعية العام )
يرجى إستخدام اإليميل أو التليفون(. في حالة عدم المحافظة على المسافة الالزمة بين األشخاص أثناء الموعد، فيرجى إرتداء القناع 

ضلكم. مع العلم إن إمكانية التواصل الشخصي الواقي وتغطية األنف والفم. يرجى إرسال المستندات والطلبات عن طريق البريد من ف
أو التليفوني بمركز الخدمة اإلجتماعية العام في حاالت األزمات أو في الحاالت الخاصة بحماية األطفال والحفاظ على حياتهم الزالت 

 متاحة ومضمونة أثناء مواعيد العمل الرسمية دون تغيير.

 

 (BAFöGاإلعانات اإلتحادية لدعم التعليم )

إما تلفونيًا أو عن طريق اإليميل. توجد في   BAföGتتم تقديم المشورة واإلرشاد حول الحصول على الدعم اإلتحادي في التعليم 
مع العلم أن  Schüler-BAFöGوالية ساكسونيا إمكانية تقديم الطلب إليكترونيًا للحصول على الدعم اإل تحادي لطالب المدارس 

 .Antrages-BAföGهناك مساعد إليكتروني لمساعدتك عي عملية تعبئة البيانات بطلب الحصول على الدعم اإلتحادي 

 

 التوثيقات وشهادات إثبات النسب

لحاجة لتحديد تقدم فقط خدمات التوثيقات وإصدار الشهادات بمكتب الطفولة واألسرة والتعليم مجدداً أثناء مواعيد العمل الرسمية دون ا
 موعد مسبق لذلك.

بشكٍل محدود أثناء مواعيد العمل الرسمية دون  26.05إبتداءاً من تاريخ   Beurkundungenتقدم مجدداً خدمات التوثيقات 
 الحاجة لتحديد موعد مسبق لذلك.

تطلب إليكترونيًا عن طريق شهادات إثبات النسب السلبية كدليل على إعطاء الحق الفردي في حضانة الطفل لألم يمكن فقط أن 
أو عن طريق الفاكس أو بالبريد. يرجى أن ترفق بطلبك صورة أو نسخة مصورة من بطاقة  leipzig.de-51-ja@20اإليميل  

 تعريفك الوطنية )من األمام والخلف( وكذلك شهادة ميالد الطفل.   

  

 للوالديناإلعانة المالية  
فقط تليفونيًا أو عن طريق اإليميل. يرجى إستخدام وسيلة البريد  Elterngeldيتم التقديم للحصول على اإلعانة المالية للوالدين  

 .Elterngeldantragesإلرسال طلب الحصول على اإلعانة المالية للوالدين 
 

 تخفيض الرسوم المفروضة على الوالدين
تخفيض الرسوم المفروضة على الوالديناإلستشارات واإلرشاد حول    Elternbeitrages  .تقدم فقط تليفونيًا أو عن طريق اإليميل

 Antrages auf Ermäßigung des يرجى إستخدام وسيلة البريد إلرسال طلب تخفيض الرسوم المفروضة على الوالدين

Elternbeitrags. 

mailto:ja-51-20@leipzig.de


 مكتب إرشاد األسرة وتربية األطفال 
 األسرة وتربية األطفال اإلستشارات في مقابالت شخصية بعد تحديد موعد مسبق لذلك تليفونيًا يقدم مكتب إرشاد

 und Familienberatungsstelle -Erziehungs . 
 

إستشارات للحصول على مكان رعاية طفل بالروضة ودور حضانة األطفال التابعة لمدينة اليبزج تقد مبدأيًا تليفونيًا أو عن طريق 
 الحضور للمقابلة الشخصية غير ممكن إال بعد تحديد موعد مسبق لذلك.اإليميل. 

 
 

 إستشارات للحصول على مكان لطفل بالروضة 
 

بدأيًا تليفونيًا أو عن طريق تتم مإستشارات للحصول على مكان رعاية طفل بالروضة ودور حضانة األطفال التابعة لمدينة اليبزج 
 غير ممكن إال بعد تحديد موعد مسبق لذلك.اإليميل. الحضور للمقابلة الشخصية 

 
 تنقل الطالب 

 مسبق لذلك.  تحديد موعدالمقابالت الشخصية لإلستشارات في هذا الشأن تتم فقط بعد 
Terminvereinbarung 

 
 األخصائي اإلجتماعي بالشوارع

 

 . Straßensozialarbeiter يمكن مجدداً اللقاء الشخصي  باألخصائي اإلجتماعي بالشوارع
 
 

 المكتبات العامة بمدينة اليبزج
مغلقة  Wiederitzschمكتبة  فقطتفتح تقريبًا جميع المكتبات العامة بمدينة اليبزج أبوابها وتمارس عملها من جديد. ولكن تظل 

 حتى إصدار إشعاٍر آخر.
 
 

 ما الذي يجب مراعاته عند زيارة المكتبات العامة:

 إلى المكتبة في نفس التوقيت يسمح فقط بدخول عدد معين من األشخاص 

 دقيقة 20ال يجب أن يتعدى وقت التواجد في المكتبة مدة أل            

 يلزم الحفاظ على مسافة التباعد بين األشخاص بمساحة متر ونصف كما يلزم إرتداء األقنعة والكمامات الواقية 

  عام غير مسموح بدخولهم إال مصاحبة شخٍص  12لن يسمح بالدخول للمكتبات إال منفرداً. األطفال حتى سن
 بالغ. 

 

 هل يمكن إرجاع مواد مستعارة للمكتبة في أوقات غير مواعيد العمل؟

لمستعارة إبتداءاً من تظل ماكينات إستالم الكتب اPaunsdorf و Südvorstadtو  Plagwitzنعم، في مكتبة المدينة والمكتبات 
 يونيو أيًضا بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية مفتوحة. 02تاريخ 

 التواصل مع المكتبات
 stadtbib@leipzig.deعن طريق اإليميل: 

 
 www.stadtbibliothek.leipzig.deالموقع اإلليكتروني:

 

 Jobcenter und Arbeitsagenturمركز التوظيف ومكتب العمل 

حاليا ال توجد مقابالت شخصية وال يمكن إستقبال الجمهور في المبنى على اإلطالق. الحضور الشخصي فقظ في حاالت الطوارئ، 
 1العمل في الوقت الحالي على دفع المستحقات المالية كبدل البطالة يتم تأمين دفع النقود المستحقة. يركز مكتب التوظيف ومكتب 

والمستحقات المالية للعاملين لفترات قصيرة، ومستحقات األطفال المالية، ومبالغ دعم الطفولة وبقية أنواع المستحقات   2وبدل البطالة 
 المالية.

mailto:stadtbib@leipzig.de
http://www.stadtbibliothek.leipzig.de/


 Alle Infos und Kontaktdaten جميع المعلومات وبيانات التواصل
 

 

 بطلباتك؟ Jobcenterكيف يمكنك تبليغ مكتب التوظيف والتشغيل 

  034191310705أو على الرقم   034191310540يمكنك التواصل معنا تليفونيًا عن طريق هذا الرقم ،

 يرجى تفهم الوضع بأن هناك عدد كبير من المكالمات الواردة إلينا

  لتجديد قرارات الموافقة على المستحقات المالية، أو تقديم معلومات عن تغيير في البيانات الشخصية، أو لتسليم

مستندات أخرى يرجى إستخدام هذا الرابط على قاعدة البيانات اإلليكترونية تحت هذا العنوان 

www.jobcenter.digital . بعد تسجيلك عن طريق إدخالك البريد اإلليكتروني/ اإليميل سيصلك بيانات للدخول عن .

 طريق البريد. بعدها يمكنك إستخدام عروض الخدمات المعروضة إليكترونيًا بكل بساطة.

  2طلبات الحصول على معونة البطالة رقم ،Arbeitslosengeld II ، وبقية المستندات األخرى يرجى

، أو  Jobcenter Leipzig Postfach 100831, 04008 Leipzigريقالبريد على هذا العنوانإرسالها عن ط

 يمكنك إستخدام صندوق البريد الخاص بنا الموجود أمام المبنى.

   يمكنك أيًضا التواصل معنا عن طريق اإليميلge.de-bcenterleipzig@jo-jobcenter 

  لن يسمح بالمقابالت الشخصية إال في حاالت الطوارئ . مع العلم أن الحاالت الطارئة تقتصر على دفع

 مستحقات مالية. يرجى تحديد موعد مسبق تليفونيًا لهذا الشأن.

  يمكنك الحصول على اإلستمارات والطلبات عن طريق تحميلها من هذا الموقع اإلليكتروني

center-https://www.arbeitsagentur.de/download 

  يمكنك من خالل هذا الرايط التعرف على أهم األسئلة الشائعة واألجوبة عليها

faq-https://www.arbeitsagentur.de/corona  

  معلومات للعاملين الموسميين ولفترات قصيرة المدى توجد في هذا الرابط

arbeitnehmer-eitergeldhilfen/kurzarb-https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle 

 معلومات ألصحاب العمل عن التشغيل الموسمي لفترات قصيرة توجد تحت هذا الرابط 

http://www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit 

 

 08004555523األساسية    قاقاتإلى االستحالخط الساخن ألصحاب األعمال الحرة والناس المحتاجين 
 
 

 المكتب الثقافي ـ تشجيع الثقافة

هل يتم دعم مشروعك الثقافي / أوالموسسة الثقافية من خالل مكتب اليبزج الثقافي، واألن أصبح خاضعًا لقرار التوقيف واإللغاء 
الثقافية المدعومة ومنفذي تلك المشروعات في سياق لقد أعد المكتب الثقافي أهم اإلرشادات بخصوص المشروعات  للفعاليات الثقافية؟

 وباء كورونا.

 Epidemie-alle wichtigen Hinweise für geförderte Projekte und Träger im Zuge der Corona 

 
 مكتب الحفاظ على النظام العام

التابعة لدائرة النظام العام إلى حين صدور إشعارات أخرىتم إلغاء مواعيد المقابالت الشخصية في مكاتب الخدمة  . 

 
 .المقابالت الشخصية غير ممكنة حاليًا بدون تحديد موعد مسبق

 
 .في حاالت المسائل الحرجة والتي ال يمكن تأجيلها يلزم اإلتصال التليفوني المسبق

 :يرجى توجيه طلباتكم عن طريق اإليميل إلى األقسام المختصة
 

بعناوين وطرق التواصل مع الجهات الرسمية والدوائر الحكوميةقائمة    Übersicht Kontaktdaten 

https://www.leipzig.de/news/news/coronavirus-jobcenter-und-arbeitsagentur-leipzig-arbeiten-weiter-auch-wenn-die-tueren-geschlossen/
http://www.jobcenter.digital/
http://www.jobcenter.digital/
mailto:jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de
https://www.arbeitsagentur.de/download-center
https://www.arbeitsagentur.de/download-center
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
http://www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit
http://www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit
https://www.leipzig.de/news/news/einschraenkung-des-besucherverkehrs-in-den-servicebereichen-des-ordnungsamtes/


 
 

 دائرة شئون األجانب
)اإليميل البريد اإلليكتروني التليفون  نوع الخدمة المقدمة (
0341 123-8632 asyl@leipzig.de  حاملي وثيقة اإلقامة المؤقتهDuldung  أو إذن إقامة

 Aufenthaltsgestattungمؤقت 
0341 123-3294 
0341 123-3342 
0341 123-3298 
0341 123-3270 

aar@leipzig.de  حاملي تصريح اإلقامة أو شهادة السماح باإلقامة
 المؤقتة

Aufenthaltserlaubnis oder 
Fiktionsbescheinigung   

0341 123-3255 verpflichtungserklaerung@leipzig.de  إستفسارات حول إصدار سند اإلقامة اإلليكتروني
ومستندات ووثائق أخرى واألسئلة المتعلقة بإقرار 
 تحمل الكفالة في الدعوات للزيارة

0341 123-3255 einreise@leipzig.de أسئلة وإستفسارات في شئون الفيزا 

0341 123-8630 einbuergerung@leipzig.de أسئلة حول التجنس بالجنسية األلمانية 

 
 هل ستتم المقابلة في الموعد المحدد؟ ستنتهي إقامتي، أو تأشيرة اإلقامة، ما الذي يجب أن أفعله؟

 
 .ال, تم إلغاء جميع المواعيد المحددة

 
( وفي ظل وباء فيروس كورونا AsylG( وقانون اللجوء )AufenthGوفقًا للمرسوم اإلداري العام في تطبيق قانون اإلقامة )

(PDF 115 KB( وبناءاً على التعديالت في المرسوم الوزاري العام )PDF 15 KB تم إتخاذ اإلجراءات التي تم بمقتضاها تمديد)
جميع مستندات اإلقامة لألجانب، المقيمين في مدينة اليبزج )ماعدا المقيمين في  مراكز اإليواء اإلبتدائي وفي حالة اإلقامة التي ال 

 قامة المنتهية.   . لقد تم إصدار األمر بتفعيل تمديد وثائق اإل23.05.2020تخول للسكن بمدينة اليبزج( حتى تاريخ 
Allgemeinverfügung Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und des 

Pandemie (PDF 115 KB-Asylgesetzes (AsylG) Maßnahmen anlässlich der Corona) 
 

 
 

 ، ماذا يجب أن أفعل؟Aufenthaltsgestattungت أوإذن اإلقامة المؤق Duldungإنتهت صالحية وثيقة اإلقامة المؤقته 
 

( وفي ظل وباء فيروس كورونا AsylG( وقانون اللجوء )AufenthGوفقًا للمرسوم اإلداري العام في تطبيق قانون اإلقامة )
(PDF 115 KB( وبناءاً على التعديالت في المرسوم الوزاري العام)PDF 15 KB تم إتخاذ اإلجراءات التي تم  ) بمقتضاها

 .23.05.2020تمديد جميع مستندات اإلقامة لألجانب حتى تاريخ 
Allgemeinverfügung Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und des 

Pandemie (PFD 115 KB-Asylgesetzes (AsylG) Maßnahmen anlässlich der Corona) 
 
 

سند اإلقامة اإلليكتروني، هل يمكن لي ذلك؟أود الحصول على   
 

 حاليًا ال يمكنك الحضور الشخصي لتسلم الوثائق.
 

 .إذا كان موعد إستالمك قد فات في الماضي، فستحصل في اآليام القادمة على سند اإلقامة اإلليكتروني الخاص بك عن طريق البريد
 

سند إقامتك اإلليكتروني لم يتم إصداره بعد. وسيظل مستند اإلقامة القديم ساري إذا كان موعد إستالمك ال زال لم يأتي، هذا يعني أن 
 .Allgemeinverfügung (PDF 115 KB) fort المفعول وفقًا للمرسوم الحكومي العام

 

 مازال مستند إقامتي ساري المفعول ولكنني إستلمت جواز سفر جديد، ماذا يجب أن أفعل؟ 

سيظل  مستند إقامتك القديم ساري المفعول، حاليًا ال يتم طبع مستند اإلقامة على جوازات السفر الجديدة. عليك أن تحمل بحوزتك 
 جواز السفر القديم والجديد سويًا. 

 

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-Pandemie.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-Pandemie.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-Pandemie.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-Pandemie.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-Pandemie.pdf


 أنا أحتاج إلى إقرار كفالة شخص، كيف التصرف في هذه الحالة؟
برجاء تفهم، أننا ال نصدر إقرارات الكفالة إال بشكٍل محدود جداً، إلى إصدار إشعارات أخرى. يمكنك اإلستفسار عن عمل موعد على 

 ig.deverpflichtungserklaerung@leipzهذا اإليميل 
 
 

 كيف تتمكن في ظل هذه األوضاع الحالية من تسجيل، أو إلغاء تسجيل، أوتعديل تسجيل سيارتك
 

لديك إمكانيتين إلنجاز معامالتك الرسمية في دائرة تسجيل السيارات دون الحاجة للحضور الشخصي. يمكنك فوراً إستخدام الموقع 
، من أجل التسجيل األول لسيارتك، تغيير الملكية والعنوان، ونقل ملكية “i-Kfz„اإلليكتروني على اإلنترنت لدائرة تسجيل السيارات 

السيارة، أو توقيف وإلغاء تسجيل سيارتك. من فضلك يجب مراعاة أن هذه الخدمة اإلليكترونية ال تقدم حاليًا إال لألشخاص ذوي 
 .i-Kfzالملكية الخاصة: المعلومات للدخول على الموقع اإلليكتروني 

 Informationen und Zugang zum Online-Portal i-Kfz. 

 
 

اظ بلوحة أرقام السيارة، فقط إليكترونيًا ودون يتم  إجراء توقيفوإلغاء أو شطب تسجيل السيارات وكذلك تغيير أو نقل ملكية مع اإلحتف
. COVID-19الحاجة للحضور الشخصي حاليًا. يرجى اإلطالع على الدليل اإلرشادي لتسجيل السيارات في غضون وباء فيروس 

:. 
Fahrzeugzulassung während der COVID-19-Pandemie. 

 
إبتداءاً من اآلن يمكن تحديد مواعيد على اإلنترنت لدى دائرة تسجيل السيارات. يمكن الحصول على موعد إلنجاز معاملة واحدة فقط 

 einbarung vornehmenTerminverمن خالل قاعدة المواعيد المتاحة على اإلنترنت. 
 

، فنرجوا منك التخلي عن تحديد موعد وإلغاء المواعيد المحددة COVID-19إذا كان لديك الشك في أنك مصاب بالعدوى الفيروسية 
 إن وجدت.

قني هذا باإلضافة إلى أننا نود التنويه على عدم السماح إلحضار أشخاص مصاحبين لك أثناء المقابلة في مبنى مجلس المدينة الت
Technisches Rathaus  .وذلك نظراً لقواعد الحد من التواصل المجتمعي المباش الحالية 

 
إذا لم يكن لديك إمكانية للدخول على اإلنترنت لتحديد موعد، فيمكن للك اإلستعانة في ذلك بالعاملين في دائرة تسجيل السيارات عن 

 .zulassung@leipzig.deأو عن طريق اإليميل  0341 123ـ  8464طريق اإلتصال التليفوني على هذا الرقم 
 

في حالة الرغبة في الحضور إلى دائرة تسجيل السيارات إلنجاز أكثر من معاملة، فيرجى التواصل مع العاملين بدائرة تسجيل تليفونيًا 
 لتحديد موعد خاص لذلك على األرقام التالية:

 

   :0341 123ـ  8452لألشخاص اإلعتياديين 

  :)0341 123ـ  8476للشخصية اإلعتبارية )الشركات والمؤسسات 
 

 
 

 مكتب الشئون اإلجتماعية
 

يمكن الحضور الشخصي إلى مكتب الشئون اإلجتماعية للحصول على اإلرشادات واإلستشارات بموعد محدد مسبقًا. على أن يتم 
لكل جلسة إستشارية. حتى يتم معرفة ما إذا كان من الممكن حل المشكلة وقضاء مهمتك تليفونيًا أو عن  تليفونيًا  تحديد موعد مسبق

   .طريق اإليميل، أو بريديًا وكذلك تحديد ومعرفة المستندات الالزمة التي يجب أن تحضرها في المقابلة الشخصية إذا لزم الحضور
 
 

 Übersicht  Kontaktdatenبيانات التواصل 
 

أو التي ستنتهي مدة صالحيتهافي  2020التي انتهت مدة صالحيتهاخالل شهر فبرايرPässe-Leipzigبالنسبة لبطاقات اليبزج 

-Leipzigفيتم تمديد فترة صالحيتها تلقائيا لمدة ثالثة أشهر تخولك البطاقات في هذه الفترة من إستخدام  2020نهاية الشهر يونيو 

Pass-Mobilcardنافذ بيع البطاقات أو عند مراقبة بطاقة السفر وتستخدم كدليل للحصول على التخفيض في التكاليف من م

 بالمواصالت. ليس هناك ضرورة تقديم طلب لتمديد صالحيتها.

 كما يلي: Leipzig-Passيتم تمديد فترات صالحية بكاقات اليبزج 
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  2020: تظل سارية الصالحية حتى شهرمايو 2020البطاقات التي تنتهي صالحيتها في شهرفبراير 

  2020: تظل سارية الصالحية حتى شهر يونيو 2020تنتهي صالحيتها في شهر مارس البطاقات التي 

  2020: تظل سارية الصالحية حتى شهر يوليو2020البطاقات التي تنتهي صالحيتها في أبريل 

   2020: تظل سارية الصالحية حتى شهر أغسطس2020البطاقات التي تنتهي صالحيتها في شهر مايو 

 2020: تظل سارية الصالحية حتى شهر سبتمبر2020صالحيتها في شهر يونيو  البطاقات التي تنتهي 

 

 
 

 أماكن ممارسة الرياضة و المالعب الرياضية
 

   .ستفتح الصاالت الرياضية المحلية تدريجيًا أبوابها لألندية الرياضية بمدينة اليبزج لممارسة األنشطة الرياضية بها
 

سيتم تطبيق هذا تحت مراعاة قواعد النظافة الصحية المقننة، للحصول على المعلومات حول الصاالت الرياضية المفتوحة، يرجى 
 .www.leipzig.de/sportزيارة هذا الموقع اإلليكتروني على اإلنترنت: 

 
 

 

 مكتب األحوال الشخصية

تجرى المقابالت الشخصية بمكتب األحوال الشخصية إال بموعد محدد مسبقًا. يرجى إستخدام الموقع اإلليكتروني لتحديد حاليًا ال 
 المواعيد. وبالنسبة لتقديم الطلبات إلستخراج الوثائق الرسمية يرجى ببساطة إستخدام قسم خدمات الوثائق على اإلنترنت:

Terminvergabe-Online 

 Urkundenservice-Onlineاإلليكتروني:    الوثائق يرجى استخدام الموقعلتقديم طلب علي 

 standesamt@leipzig.de.جميع الطلبات األخرى يمكن إرسالها إليكترونيًا على البريد اإلليكتروني  

 .leipzig.de/standesamt يرجى زيارة هذا الموقع اإلليكتروني: للحصول على معلومات أخرى 

 

 

 عقود الزواج المنتظرة
من أجل حمايتكم وحماية أنفسنا يلزم على جميع األشخاص تغطية الفم واألنف وإرتداء األقنعة الواقية عند دخول مكتب األحوال 

 الزواج. يمكن للعروسين خلع غطاء الوجه أثناء إعطاء كلمة القبول والموافقة )نعم(.   الشخصية وأيًضا أثناء الحضور في عقود

إنتبه من فضلك: ألسباب الحماية من األمراض المعدية إختصار الكلمة اإلفتتاحية في عقود الزواج قبل إتمام الجانب الرسمي 
ة الموسيقية المفضلة على جهاز موسيقى أو من قبل فرقة والتسجيلي للعقد حتى إصدار إشعاٍر آخر. يمكن أن يتم تشغيل األغني

موسيقية أثناء دخول العروسين إلى قاعة الزواج. ال يمكن إستخدام البيانو اإلليكتروني الموجود بالقاعة حاليًا. يمكن إستخدام اآللة 
 .الموسيقية التي تحضرها معك دون إستخدام الكهرباء في قاعة الزواج

على عقد الزواج لسريان صحة العقد، فلن يقوم الشهود بالتوقيع على العقد بالقاعة بمكتب األحوال الشخصية ال يلزم حضور شهود 
   .ألسباب تقليل التواصل وتقليل عدد الحضور

 

 إذا كنت تنوي تأجيل أو إلغاء عقد زواجك بسبب الظروف واألوضاع الحالية، فيرجى إبالغنا بذلك كتابيًا أو عن طريق اإليميل
eheschliessungen@leipzig.de 

http://www.leipzig.de/sport
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 Stadt Leipzig, Standesamt, SG Eheschließungen, 04092 Leipzig :  أو عن طريق البريد العادي 

األحوال إلى أكثر من ذلك بشكل يؤدي لعدم إجراء عقود زواج, سنبلغك من فضلك إلزم منزلك إذا ما كنت مريًضا، إذا ما ساءت 
 .بذلك على هذا الموقع

  

 حجز المواعيد مسبقًا لعقد الزواج
 

, يرجى إرسال إيميل قبل الموعد المراد تحديده بستة أشهر. سنراعي شهر نوفمبرإذا ما كنت ترغب في الزواج في شهر أكتوبر أو في
إجراء خطة المواعيد للزواج. يرجى مراعاة أن المواعيد المحجوزة مسبقًا ليست ملزمة ويتم إعطائها من رغبتك في الموعد عند 

 .مكتب األحوال الشخصية دون تأكيد حجز
 
 

 التقديم إلجراء عقد الزواج
 

ت األصلية )بطاقة التعريف يتم التقديم إلجراء عقد الزواج فقط كتابيًا حاليًا. يرجى إرسال الطلب الكتابي إلينا مع جميع المستندا
 Vorlage zur schriftlichen Anmeldung (PDF 38 KB)صورة فقط(. 

 
التقدم بطلب لعقد الزواج بزوج أو زوجة أجنبية سنقوم نحن بالتأكد من إستيفاء جميع المستندات ثم سنتواصل معك من في حاالت 

 .أجل تحديد موعد للمقابلة الشخصية
 

ال تقدم اإلستشارات واإلرشادات حول عقود الزواج من أجانب حاليًا، سوى عن طريق البريد اإلليكتروني/ اإليميل. يرجى إرسال 
 eheschliessungen@leipzig.deإسمك مع اإلدالء بجنسيتك على هذا اإليميل: 

 
 .تسجيل األطفال حديثي الوالدة 

Beurkundung neugeborener Kinder 
يتم تسجيل األطفال حديثي الوالدة حاليًا بدون الحاجة للحضور الشخصي. يرجى إرسال جميع أصول المستندات بالبريد إلينا مع 

لتعريف الوطنية. يمكنك أيًضا اإلستفادة من إمكانية تعبئة الكتيب األصفر في مستشفى والدة الطفل وتسليمه هناك. صور بطاقات ا
 .يرجى اإلدالء في جميع األحوال ببيانات التواصل معك كأرقام التليفونات والبريد اإلليكتروني، اإليميل

 
 طلب الحصول على وثائق رسمية

خصي للحصول على وثيقة رسمية، يرجى عمل ذلك عن طريق اإلنترنت كما هو موضح هناحاليًا ال يمكن التقديم الش  
 طلب الحصول على شهادة ميالد، وثائق عقد الزواج، توثيق الشراكة األسرية، وشهادات الوفاة

Onlinebeantragung für Geburtsurkunden, Eheurkunden, Lebenspartnerschaftsurkunden und 
Sterbeurkunden. 

 

 Volkshochschule Leipzigمدرسة تعليم البالغين باليبزج

والكورسات التعليمية والفعاليات بجميع فروع جميع الدورات Volkshochschule Leipzigتعلق مدرسة تعليم البالغين باليبزج 
 .2020.أبريل 19المدرسة باليبزج حتى 

 إبتداءاً من اآلن. Löhrstraße3-7أيًضا تم غلق مكتب التسجيل الشخصي في المبنى الرئيسي في

 

 Wildparkمنتزه الحياة البرية 

. سيغلق المدخل 17وحتى الساعة  9. مبدأيًا يفتح منتزه الحياة البرية من الساعة  Wildparkيمكن أن يتفح منتزه الحياة البرية

. في حالة وجود إعداد كبيرة من الزوار يمكن أيًضا أن تغلق األبواب لفترات قصيرة أثناء مواعيد العمل 17:00الرئيسى بعد الساعة 

 الرسمية.

يلزم أ، تظل مغلقة. وأيًضا ال تظل التغذية وتقديم الطعام من قبل الزوار غير مع العلم أن طريق اإلستمتاع والتمشية وقاعة المعارض 

 ممكنة حتى اآلن. يمنع إطعام الحيوانات واإلل المباشر بالحيوانات البرية، وال تزال ماكينات الطعام فارغة المحتوى.

ن األشخاص كما ينصح بإرتداء األقنعة يرجى من الزوار المحافظة على مساحة التباعد بين األشخاص بمسافة المتر ونصف بي

 والكمامات الواقية.

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/34_Standesamt/schriftliche-Anmeldung-Ehe.pdf
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https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/lebenslagen-und-themen/urkundenanforderung-standesamt/


 حديقة حيوان اليبزج

تفتح حديق الحيوان باليبزج أبوبها من جديد. حتى صدور إشعارات أخرى، يلزم قبل السفر والتوجه إلى حديقة الحيوان شراء بطاقة 
. يسري هذا أيضا على الزيارات اليومية  www.zoo-leipzig.deللدخول في موعد محد عن طريق اإلنترنت على هذا الموقع 

وأيًضا بالنسبة ألصحاب العضوية السنوية. يرجى عند شرار بطاقات الدخول للحديقة إختيار وتحديد يوم الدخول والفترة التي تريد 
 الدخول فيها إلى الحديقة.

تظل مبدايًا مغلقة، وكذلك مالعب  Gondwanalandالخارجية. جميع بيوت الحيوانات بما فيها  حاليًا يمكن فقط مشاهدة األقسام
األطفال، وأقسام التحسيس ومالمسة الحيوانات وكذلك المطاعم . وأيضا ال يمكن إطعام الحيوانات وعمل التقارير أثناء فترات الطعام 

 حاليًا.

http://www.zoo-leipzig.de/

