



Close ZEA Rahlstedt 
Close any Mass Camps

 
Corona compliant Accommodations 

for EVERYONE 
Rally in front of the ZEA Hamburg Rahlstedt, Bargkoppelstieg 14, 

Sunday April 11th 2p.m. – 4p.m. 

And from this date every first Sunday of the month 

  !! قريبا
 !أغلقوا جميع نقاط تجميع الالجئني!  يجب تنفيذ متطلَّبات كورونا على  للجميع 
 .تجمع أمام األحد ، 11 أبريل ،  من الساعة ٢:٠٠ الظهر حتى الساعة ٤:٠٠ مساًء 
 وبعد ذلك كل يوم أحد من كل شهر !  نحن نحتج على حقيقة أن عدًدا كبيرًا من الالجئني ال 
 .في ظل ظروف ال يمكن تحملها ZEA يزال يتم إيواؤهم في
 ظروف الالجئني ال تطاق وغير مقبولة في جميع املساكن الجماعية األخرى. تسود األحوال 
   التالية الغير املقبولة
 :"القبول املبدئي املركزي" 



 ال توجد خصوصية: يمكن استيعاب ما يصل إلى 12 شخًصا في غرفة واحدة (بغرف - 
 مشتركة).  يتعني على العديد من العائالت أو األزواج الذين ال يعرفون بعضهم البعض العيش
 .مًعا في غرفة واحدة
 حاالت طبية ال تطاق: عليهم أن يأكلوا سويًا ، وعليهم استخدام املرافق الصحية مًعا وليس - 
 .لديهم وسيلة للبقاء على مسافة لحماية أنفسهم وأحبائهم من كورونا
 .مناخ داخلي ال يطاق: ال يمكن فتح النوافذ إال من قبل أفراد األمن وعادة ما تظل مغلقة - 
 الضغط النفسي والخوف الدائم: تتم عمليات الترحيل الليلية مرارًا وتكرارًا ، حيث يأتي - 
 العديد من ضباط الشرطة واملسؤولني اآلخرين إلى مكان اإلقامة.  من خالل هذه العملية ،
 يستيقظ أولئك الذين يقيمون هناك من النوم بسبب  صراخ األطفال.  وفًقا لألشخاص الذين
 .فإن هذا يخلق جًوا من الخوف وانعدام األمن مرارًا وتكرارًا ، Rahlstedt يقيمون في
 على وجه الخصوص ، يجب استيعاب النساء اللواتي لديهن أطفال صغار ونساء حوامل 
 .وكذلك األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية بطريقة متوافقة مع كورونا على الفور
 نحن ال نقبل السياسات التي تحرم الالجئني من حقوقهم في الكرامة والصحة وحرية التنقل 
 .لنظهر لهم تضامننا وكسر العزلة Rahlstedt وتقرير املصير وسوف نذهب إلى
 Grote und Fördern املسؤولون في السياسة واإلدارة ، مثل السيناتور الداخلي 
&Wohnen 
 عليكم أن تتحركوا التخاذ التدابير الالزمة

 .يرجى ارتداء قناع صحي في املسيرة ومراعاة قواعد املسافة املعمول بها

Please wear a medical mask and keep at least 1.5 m distance from each other

Homepage: seebruecke-hamburg.de/ 
E-Mail:        kontakt@seebruecke-hamburg.de 
Facebook:  https://www.facebook.com/seebrueckehamburg 
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CASlX3En503/ 


