:
ﻳتوفر الﱰﻛية ،اﻷلﺒانية ،العربية و الﺒلﻐارﻳة
هذا املنﺸور أﻳﻀاً باللﻐات التالية

من أﺟل اﻻندماج
مﻊ بعﻀنا الﺒعﺾ

للتواصل معنا:
جمعية e.V. Duhaللخدمات االجتامعية
٥ Karlsruher Straße
Mannheim ٦٨٢١٩
هاتف٠٦٢١٤٣٧٣١٧٠١ :
محمول٠١٥٢٠٢٨٣٢٨٥٠ :
فاكﺲ٠٦٢١٤٣٧٩٤٤١ :
موقعنا عىل االنرتنﺖwww.duha-ev.de :
بريدنا االكرتوينprojekt@duha-ev.de :

ملتقى إرشاد وتسهيل إدماج الالجئني
مع الدعم من مؤسسة بادن-ﭬورتنربغ

أهالً

و سهالً بكم

جمعية  Duhaاملسجلة هي جمعية تعنى بتقديم الخدمات االجتامعية مع
الرتكيز عىل نقطة اإلدماج االجتامعي
املسجلة تقوم بتقديم النصح واإلرشاد مع مراعاة  Duhaجمعية الخلفية
الثقافية والبيئية لألفراد ،و تقديم خدمات الرعاية لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة باإلضافة إﱃ خدمات املساعدة االجتامعية الرتبوية
للعائالت
املسجلة ﻤﺑثابة جﴪ الوصل بني  Duhaعالوة عىل ذلﻚ تكون جمعية
املجتمع املهاجر واملجتمع املستقبل للمهاجرين

مركز  sanctclaraاملسكوين للتعليم يف مانهايم هو املركز الكنﴘ الرئيﴘ
لتثقيف البالغني
يقدم خدمات الدعم واإلرشاد يف كل املسائل  sanctclaraمركز املتعلقة
بتطوير الثقافة العامة و هو طرف بالﻎ األهمية فيام يتعلق ﻤﺑسألة التعاون
بني األديان املختلفة يف مدينة مانهايم

Integratives Miteinander
تلقي النصح و اإلرشاد:

ملتقى النصح واإلرشاد:

ملحة عن املرشوع:

سنكون دامئاً أذناً صاغي ًة تستمع ملشاكل املشاركني يف لقاءات االندماج و
سوف نسدي لكم النصائح و االرشادات يف سبيل الحصول عىل املساعدات و
العروض املتوفرة
سوف نقوم بكل رسور باإلجابة عىل أسئلتكم املتعلقة بالنظام املتّبع يف أملانيا
يف قطاع التعليم ،اإلدارة و الصحة خالل محادثات انفرادية
النصح واإلرشاد يتّامن مجانياً و يتم تقدميهام بغض النظر عن خلفيتكم
الدينية أو مسألة بلد املنشأ و األصل
بكل رسور عروضنا أيضاً بلغتكم األم
نقدم لكم ّ

تفتح مراكز النصح واإلرشاداملحليّة مرة واحدة أسبوعياً
سوفيتم من قبل خرباء و خبريات مؤهلني إعطاء معلومات جوهرية عن
النظام املتبع يف أملانيا يف قطاع التعليم ،اإلدارة و الصحة
بجانبالتدريب املتعلق باملواضيع السالف ذكرها ،ستتاح للمشاركني
إمكانيةتبادل األفكار واآلراء مع الخرباء و الخبريات خالل وجبة الفطور
النصح واإلرشاد يتّامن مجانياً و يتم تقدميهام بغض النظر عن خلفيتكم
الدينية أو مسألة بلد املنشأ و األصل
سيقوم عدة مرتجمني بالدعم خالل هذه الفعاليات

تشارك جمعية  Duhaاملسجلة مع مركز  sanctclaraاملسكوين للتعليم من
خالل تعاونهام يف مرشوع (مع بعضنا البعض من أجل االندماج) يف برنامج
(تحسني اندماج العائالت ذات األصول املهاجرة و أطفالهم يف املجتمع)

بادروا بالتواصل معنا للحصول عىل معلومات إضافية:

أهدافنا من خالل هذا املرشوع هي التالية:
• تحسني اندماج العائالت يف املجتمع باألخص النسوة منهم
• تقديم إمكانية املشاركة االجتامعية يف املجتمع
• الحصول عىل عروض التعليم البسيطة
• الحصول عىل تثقيف لألهل
• تأمني لقاءات وتبادل األفكار واآلراء مع خرباء و معنيني باألمر
• تدعيم الثقة بالذات
• مكافحة الفقر

محمول٠١٥٢٠٢٨٣٢٨٥٠ :
العروض التي نقدمها:
خاصة النسوة منهم
• ملتقى إرشاد وتسهيل إدماج الالجئنيّ ،
• هذه اللقاءات مرتبطة بجلسات لإلرشاد و ال ّنصح

