
نزلتم سهالً في إسلنغن

المهاجرين األمور  معلومات ألولياء 

نزلتم سهالً



تمهيد

السادة األعزاء،

"التعليم مفتاح االندماج" - ال بد وأن تكون قد سمعت هذه العبارة وغيرها مما 
يشبهها عدة مرات منذ أن وصلت إلى ألمانيا؛ فمن المهم جًدا، بال أي شك، 

أن تطلع على طبيعة نظام التعليم في ألمانيا، وكافة العروض المتاحة للتعليم 
والتدريب المهني والمتقدم والمستمر وتفهمها، لتجد لك موطئ قدم دائم فيها.

و بما انك حديث القدوم الى المانيا نرغب في أن نقدم لك وألطفالك الدعم 
عبر هذا الكتيب الذي يحتوي على معلومات حول نقاط االتصال وخيارات 

االستشارة المتاحة.

وحيث أن االندماج لن يكون ناجًحا إال من خالل التعليم الذي تتضافر فيه 
جهود كافة الجهات الفاعلة المعنية، وعبر اإلعالن عن العروض المدعومة، 
نرغب من خالل سلسلة منشوراتنا في أن نساهم في مساعدتك في مسيرتك 

للوصول إلى حياة تعتمد فيها على نفسك وتحدد مصيرك بذاتك بيننا.

ونقدم لك في هذا الكتيب الذي بين يديك معلومات تفيدك للبقاء في مقاطعة 
إسلنغن، وتساعدك في أداء دورك ولًيا ألمر طفلك بسرعة وسهولة.

وأخيًرا، أتوجه بشكري لكل من ساهم في إعداد وإصدار هذا الكتيب بنجاح. 

كاتارينا كيفل
رئيس مكتب الشؤون االجتماعية
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.1  نزلت سهالً في إسلنغن 
   - حول هذا الكتيب

 ال شك أن االنتقال إلى دولة أخرى ينطوي على الكثير من الريبة والعقبات - 
سيما إن كنت تحمل مسؤولية طفل أو أكثر. 

وإدراًكا لذلك، صمم هذا الكتيب لمساعدتك في العثور على طريقك في 
ألمانيا، وإطالعك على ما تحتاج إليه من معلومات، أنت وأقرانك من اآلباء 

واألمهات، بشأن فرص االستشارة والدعم المتاحة، لتتمكن من مرافقة طفلك 
أفضل مرافقة، ولتعي كل ما قد يتعرض إليه طفلك، وتتعرض إليه أنت أيًضا 

في التربية.  
ولنثبت لك أنك لست وحدك في هذه الرحلة، نستعرض في هذا الكتيب 

مجموعة متنوعة من العروض المتاحة، إيماًنا منا بأن النجاح في العيش في 
ألمانيا يتطلب الحصول على مساعدة المتخصصين والمتطوعين من الرجال 
والنساء الذين ستسعدهم اإلجابة عن جميع أسئلتك المتعلقة بالتعليم والتدريب.
وفي الفصول التالية، نستعرض العديد من الهياكل والمؤسسات والمشاريع 
المتاحة في بلدات مديرية إسلنغن المختلفة، المجهزة لمساعدتك على عيش 

حياة مريحة في ألمانيا. 

.2  خدمات الدعم والعروض المتاحة
    ألولياء األمور في مديرية إسلنغن

ترد في هذا الفصل معلومات حول العديد من العروض المختلفة التي يمكنك 
االستفادة منها أنت وعائلتك في مديرية إسلنغن. 

ستجد في البداية نبذة عامة عن عروض االستشارات في المديرية ذاتها، 
متبوعة بأسماء مؤسسات مختلفة معنية بالتثقيف األسري والمشاريع المتاحة 

في كل بلدة، إضافة إلى نقاط االتصال المفيدة لإلجابة عن كافة األسئلة 
المتعلقة بالتعليم والتربية واألسرة.
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1 .2   عروض االستشارة في المديرية

إذا كان لدى أولياء األمور أو األطفال مسائل أو مشكالت يبحثون عن حل 
لها، فيمكنهم التوجه إلى مراكز االستشارة المتاحة في إسلنغن، وفيلدرشتات، 

وكيرشهايم، والينفيلدن إشتردنغن، ونورتنغن. 
تتاح خدمات االستشارة هذه مجاًنا.

يمكنك االطالع هنا على نبذة حول مراكز االستشارة: 

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

ProjuFa – المساعدة واالستشارة المبكرة

ال شك أن قدوم مولود جديد إلى األسرة يغير حياتها بالكامل، وإن كانت 
الحياة معه مليئة بالمتعة، إال أنها ال تخلو من األعباء التي يتحملها األب واألم 

وجميع أفراد األسرة. ومن هنا، كان للتجارب المبكرة أهمية خاصة لنمو 
الطفل. 

تقدم ProjuFa دعمها لألسر الصغيرة في فترة الحمل، مروًرا بمرحلة 
الرضاعة والطفولة المبكرة، وحتى انتهاء السنة الثالثة من عمر الطفل.

وتتعاون ProjuFa معكم كذلك في البحث عن فرص وخيارات تساعدكم 
في تخطي الصعوبات التي تواجهونها في الحياة اليومية بوجود الطفل، وفي 

تربيته كذلك.

ماذا تقدم ProjuFa؟

▪ مركز التقاء يمكنك فيه طرح كافة األسئلة والمخاوف حول ما يتعلق بالطفل
   واألسرة. 

    

▪ قاِبالت ومتخصصون في مجال الرعاية الطبية لصحة األطفال واألسرة، 
  ومتخصصون في العمل االجتماعي والصحة النفسية، الذين يقدمون لك 
  المشورة، ويرافقونك عند الحاجة، ويقدمون لك الدعم العملي المطلوب -

  حتى في منزلك

▪ "لقاءات األهالي" ودورات األهالي التي يمكنك الحضور إليها لتبادل 
  التجارب والمعلومات حول الموضوعات المختلفة مع األهالي اآلخرين 

  لدعمك ومساعدتك في التعامل مع أطفالك 
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مراكز االستشارات النفسية

تجمع مراكز االستشارات النفسية في المديرية موظفين مختصين متاحين 
لخدمة األهالي واألطفال والشباب والمتطوعين والمتخصصين في التربية.

وتقدم مراكز االستشارات المساعدة عند 

▪ وجود مشكالت تربوية وأسرية
▪ وجود خالفات ومشكالت أسرية 

   )مثل االستشارات الزوجية، واالنفصال، والعنف األسري(

▪ وجود مشكالت في نمو الطفل
▪ وجود مشكالت في الروضة، أو المدرسة أو

  التدريب المهني )مثل حاالت االعتداء، 
   والتنمر، والصعوبة في االتصال، واالندماج(

     

▪ وجود صعوبات في التركيز، 
   أو مخاوف، أو عند اإلصابة باألرق، أو الصداع

▪ وجود مشكالت أدائية وسلوكية
▪ وجود إجهاد وعبء ناجمين عن تجارب سيئة

▪ وجود أزمة ذات صلة باالنتحار

ويمكن أن توفر لك مراكز االستشارة هذه مترجمين فوريين لمساعدتك في 
تسهيل الحديث حول موضوعات معينة، سيما إذا كنت ال تتقن األلمانية بعد. 

مراكز اللقاء ProjuFa في مديرية إسلنغن

إسلنغن
Pulverwiesen 11

73726 Esslingen am Neckar
هاتف: 569 42 02 39 - 0711

burkhardt.petra @ lra-es.de :البريد اإللكتروني

فيلدرشتات
Gottlieb-Daimler-Straße 2

70794 Filderstadt
هاتف: 994 42 02 39 - 0711

gerner.diane @ lra-es.de :البريد اإللكتروني

كيرشهايم
Osianderstraße 6/1

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 959 42 02 39 - 0711 

stoll.sabine @ lra-es.de :البريد اإللكتروني

نورتنغن
Am Obertor 29

72622 Nürtingen
هاتف: 878 42 02 39 - 0711

Reimann-Melzer.Birgit @ lra-es.de :البريد اإللكتروني

يمكنك هنا االطالع على المزيد من المعلومات حول كل عرض من عروض 
:ProjuFa

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

كما يمكنك الحصول على المعلومات بلغة أبسط، وباللغة اإلنجليزية والتركية 
لتنزيلها:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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Psychologische Beratungsstellen im
Kreisdiakonieverband Esslingen

]مركز االستشارات النفسية في اتحاد الشماسة في مديرية إسلنغن[

إسلنغن
)تقديم االستشارات للحوامل وأولياء األمور الشباب( 

Berliner Straße 27 )Otto-Riethmüller-Haus(
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 100 57 21 34 - 0711
pbs.es @ kdv-es.de :البريد اإللكتروني

فيلدر )المركز الرئيسي( 
Eisenbahnstraße 3

70794 Filderstadt
هاتف: 96 20 70 - 0711
فاكس: 70 65 70 - 0711

pbs.be @ kdv-es.de :البريد اإللكتروني

إيشتردينغن )المركز الفرعي( 
Gartenstraße 2

70771 Leinfelden-Echterdingen
هاتف: 368 79 79 - 0711

فاكس: 17 53 79 - 0711
pbs.le @ kdv-es.de :البريد اإللكتروني

Psychologische Beratungsstelle
Stiftung Tragwerk
]مركز االستشارات النفسية

شتفتونغ تراغفيرك[
Schlierbacher Straße 43

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 90 55 48 - 07021

فاكس: 920 55 48 - 07021
 beratungsstelle @ stiftung-tragwerk.de :البريد اإللكتروني

 Psychologische Beratungsstelle Esslingen
]مركز االستشارات النفسية في إسلنغن[

)مع استشارات للحوامل وأولياء األمور الشباب(
Pulverwiesen 11

73726 Esslingen am Neckar
هاتف: 671 42 02 39 - 0711

فاكس: 62 10 02 39 - 0711
psychoes @ lra-es.de :البريد اإللكتروني

Psychologische Beratungsstelle Nürtingen
]مركز االستشارات النفسية في نورتنغن[

 Am Obertor 29
72622 Nürtingen

هاتف: 828 42 02 39 - 0711
فاكس: 345 58 02 39 - 0711

psychont @ lra-es.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع 
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مركز االستشارات النفسية في شؤون األسرة والمعيشة في إسلنغن نورتنغن

Caritas Fils-Neckar-Alb
المركز الرئيسي

Werastraße 20
72622 Nürtingen

هاتف:580 21 - 07022 
فاكس: 29 58 21 - 07022

 info@pfl-esslingen-nuertingen.de :البريد اإللكتروني

Außenstelle Esslingen
Haus der Caritas

Schlierbacher Straße 123
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 40 54 69 39 - 0711
info@pfl-esslingen-nuertingen.de :البريد اإللكتروني

مراكز االستشارات النفسية المتخصصة في 
العنف الجنسي

Kompass ]كومباس[
Marstallgasse 3

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 32 61 - 07021
فاكس: 23 61 - 07021

mail @ kompass-kirchheim.de :البريد اإللكتروني

Wildwasser ]فيلدفاسر[
Merkelstraße 16

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 89 55 35 - 0711

فاكس: 290 05 30 - 0711         
info @ wildwasser-esslingen.de :البريد اإللكتروني

وهناك العديد من مراكز االستشارات األخرى في مديرية إسلنغن، مثل مراكز 
االستشارات الخاصة بصعوبات ومشكالت الحمل، أو مركز اإلدمان والوقاية، 

أو استشارات الديون. يمكنك االطالع هنا على نبذة حول مراكز االستشارة:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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منطقة إسلنغن

Sozialer Dienst Esslingen und
Erziehungshilfestation Esslingen-Süd

]الخدمات االجتماعية في إسلنغن ومركز الدعم التربوي جنوبي إسلنغن[
Pulverwiesen 11

73726 Esslingen am Neckar
هاتف: 561 42 02 39 - 0711 

فاكس: 46 10 02 39 - 0711

Sozialer Dienst und
Erziehungshilfestation Esslingen-Nord

]الخدمات االجتماعية ومركز الدعم التربوي شمالي إسلنغن[
Mülbergerstraße 146

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 560 42 02 39 - 0711   

فاكس: 79 10 02 39 - 0711  

منطقة فيلدرن

Sozialer Dienst Filderstadt und
Erziehungshilfestation FIND

]FIND الخدمات االجتماعية في فيلدرشتات ومركز الدعم التربوي[
Gottlieb-Daimler-Straße 2

70794 Filderstadt
هاتف: 980 42 02 39 - 0711 

فاكس: 73 10 02 39 - 0711 

Sozialer Dienst und Erziehungshilfestation
Leinfelden-Echterdingen

]الخدمات االجتماعية مركز الدعم التربوي في الينفيلدن إيشتردينغن[
Backhausgasse 3

70771 Leinfelden-Echterdingen
هاتف: 425 43 02 39 - 0711
فاكس: 346 58 02 39 - 0711

Sozialer Dienst und
Erziehungshilfestation Ostfildern )friz(

]الخدمات االجتماعية ومركز الدعم التربوي في أوستفيلدرن )فريتس([
Montluelweg 19 )Scharnhauser Park(

73760 Ostfildern
هاتف: 10 72 03 90 - 0711 
فاكس: 11 72 03 90 - 0711

الخدمات االجتماعية ومراكز الدعم التربوي 

الخدمات االجتماعية، هي مراكز اللقاء األولى لدعم الشباب ورعايتهم في 
المجال االجتماعي، التي تقدم خدماتها للباحثين منهم عن المساعدة والمشورة.

وتتاح هذه المراكز كذلك لتقديم المساعدة في المشكالت والصعوبات 
م الخدمات االجتماعية،  التربوية واألسرية واالجتماعية والشخصية. وتنظَّ
إلى جانب مؤسسات مجانية أخرى لرعاية الشباب على مستوى المديرية، 

تنظيًما المركزًيا في أحد عشر مركًزا للدعم التربوي؛ حيث يقدم 22 موقًعا 
لالستشارة الدعم التربوي المرن وغير المقيد بشروط لألسر التي لديها أطفال 

دون 14 عاًما في البيئة التي تعيش فيها. 

للمزيد من المعلومات:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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منطقة كيرشهايم

Sozialer Dienst Kirchheim und
Erziehungshilfestation Kirchheim-Umland

]الخدمات االجتماعية في كيرشهايم
ومركز الدعم التربوي في كيرشهايم أومالند[

Osianderstraße 6/1
73230 Kirchheim unter Teck

هاتف: 963 42 02 39 - 0711
فاكس: 39021076 - 0711 

Sozialer Dienst Plochingen und
Erziehungshilfestation Plochingen

]الخدمات االجتماعية في بلوخنغن
ومركز الدعم التربوي في بلوخنغن[

Urbanstraße 31
73207 Plochingen

هاتف: 923 42 02 39 - 0711 
فاكس: 55 29 02 39 - 0711 

Sozialer Dienst Kirchheim-Stadt )SDK( und
Erziehungshilfestation Kirchheim-Stadt

]الخدمات االجتماعية في كيرشهايم شتادت
ومركز الدعم التربوي في كيرشهايم شتات[

Widerholtplatz 3
73230 Kirchheim unter Teck

هاتف: 43 23 50 - 07021 
فاكس: 72 23 50 - 07021 

منطقة نورتنغن

Sozialer Dienst Nürtingen und
 Erziehungshilfestation Nürtingen-Umland und

Oberes Neckartal
]الخدمات االجتماعية في نورتنغن

ومركز الدعم التربوي في نورتنغن أومالند وأوبريس نيكارتال[
Europastraße 40
72622 Nürtingen

هاتف: 870 42 02 39 - 0711
فاكس: 71 10 02 39 - 0711 

Sozialer Dienst Nürtingen und
Erziehungshilfestation Nürtingen-Stadt

]الخدمات االجتماعية في نورتنغن
ومركز الدعم التربوي في نورتنغن شتادت[

Laurentius-Gemeindehaus
Johannesstraße 9

72622 Nürtingen
هاتف: 344 48 02 39 - 0711
فاكس: 926 79 21 - 07022 

SozialerDienst @ lra-es.d :البريد اإللكتروني

للمزيد من المعلومات:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

19 18

رابط الصفحة

https://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-ES-Internet-2019/get/params_E1810616557/3448910/Bezirkssozialdienst_2018.pdf


2 .2  استشارات اإلدارة المدرسية

تدعم إدارة المدرسة أيًضا األسر المهاجرة عند وصولها إلى ألمانيا، ويتاح 
المركزان التاليان للحصول على مساعدة الخبراء فيما يتعلق بالمسائل 

والمخاوف ذات الصلة بالمدرسة.

جهة االتصال المخصصة لالجئين الجدد في مديرية التعليم الحكومي في 
نورتنغن

يحصل المهاجرون من األطفال والشباب دون 18 عاًما، وحتى اآلباء 
واألمهات، هنا على إجابات ألسئلتهم ذات الصلة بالتعليم المدرسي واكتساب 

اللغة. 

مديرية التعليم الحكومي في نورتنغن
جهة االتصال المخصصة لالجئين الجدد

أندرياس شيفر
هاتف: 959 29 26 - 07022 

andreas.schaefer @ ssa-nt.kv.bwl.de :البريد اإللكتروني

مركز االستشارات النفسية التربوية في مركز التطوير التربوي 
وتدريب المعلمين

تتاح في هذا المركز خدمات متخصصة في االستشارات النفسية تدعم كافة 
األطراف المعنية بالحياة المدرسية:

التلميذات والتالميذ وأولياء أمورهم والمعلمات والمعلمون ومديرو المدراس 
)نائبوهم( وكل من له صلة بقطاع المدارس.

وتقدم خدمات االستشارة هذه مجاًنا، وطوًعا، مع الحفاظ على السرية.

وتشمل قائمة موضوعات االستشارة المتاحة للتالميذ والتلميذات وأولياء 
أمورهم: 

▪ المشكالت في األداء
▪ المشكالت في التعلم والعمل

▪ المشكالت في التركيز
▪ ضعف الدافع

▪ مشكالت العالقات في المدرسة
▪ المشكالت السلوكية في البيئات المدرسية

▪ الخوف من المدرسة والتغيب عنها
▪ أسئلة عن المسار المدرسي 

مركز التطوير التربوي وتدريب المعلمين
مركز االستشارات النفسية التربوية 

)في منطقة نورتنغن(
هاتف: 780 28 25 - 07022    

 Poststelle.spbs-nt @ zsl-rs-s.kv.bwl.de :البريد اإللكتروني
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3 .2  خدمات الهجرة للشباب

تستهدف خدمات الهجرة للشباب في عروضها األطفال والمراهقين والشباب 
المهاجرين من 12 إلى نهاية 27 عاًما. كما تتاح الخدمات ألولياء أمور 

هؤالء األطفال والمراهقين المهاجرين، سيما في المسائل ذات الصلة بتعليم 
أبنائهم وبناتهم وتدريبهم مهنًيا. وتتعاون خدمات الهجرة للشباب مع المبادرات 

والمؤسسات المهتمة بمسألة االندماج. 

Jugendmigrationsdienst Esslingen
]خدمات الهجرة للشباب في إسلنغن[

)المسؤولة عن الخدمة في إسلنغن وأوستفيلدرن 
وفيلدرشتات والينفيلدن إيشتردينغن 

والبلديات األخرى المحيطة بها(
Maillestraße 4

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 92 24 35 - 0711 

JMD-Esslingen @ internationaler-bund.de :البريد اإللكتروني
 

Jugendmigrationsdienst Nürtingen
]خدمات الهجرة للشباب في نورتنغن[

)مسؤولة عن الخدمة في نورتنغن وكيرشهايم أنتر تيك 
والبلديات األخرى المحيطة بها(

Schlierbacher Straße 60
72622 Nürtingen

هاتف: 10 75 21 - 07022 
jmd.nt @ bruderhausdiakonie.de :البريد اإللكتروني

4 .2  االستشارات عبر اإلنترنت لألطفال والمراهقين
      والشباب وأولياء األمور 

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من المعلومات حول 
هذا الموضوع

www.bke.de

www.onbera.de
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تفتح مؤسسات التثقيف األسري أبوابها لكم في:

Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen
Schlierbacher Straße 27

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 12 98 69 39 - 0711

sina.maucher @ fbs-esslingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نقدم باستمرار العديد من الدورات والعروض والمحاضرات الموجهة 
لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال مواليد وحتى سن المراهقة.

من نحن وماذا نفعل؟

نقدم عروًضا في التثقيف األسري متاحة للجميع، من كافة األعمار 
واألصول والديانات والثقافات وأنماط الحياة، لنساهم من خالل 

الموضوعات التثقيفية ذات الصلة باألسرة، والفعاليات اإلعالمية في 
المسائل التربوية، واالستشارات ذات الصلة بقضايا التعلم الشخصية، 

ومن خالل الدعم المتبادل، في إنجاح حياة كل أسرة؛ حيث نعزز مهارات 
التربية لدى اآلباء واألمهات، ونعالج المسائل الحياتية المختلفة، ونبحث 
مًعا عن السبل والحلول. كما نسعى إلى فتح المجال أمام تعزيز الصحة 

الروحية والجسدية، وتنمية اإلبداع ، ومتعة التجارب المشتركة. ومن هنا، 
تعقد FBS Esslingen دورات وندوات ومحاضرات، وتشارك في 

المشاريع المتاحة للجميع.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

5 .2  التثقيف األسري ومشاريع أولياء األمور والرعاة في
       مديرية إسلنغن 

تجد في مديرية إسلنغن العديد من الخدمات ألولياء األمور المهاجرين وغير 
المهاجرين. وتختلف األشكال التي تتاح فيها هذه الخدمات في كثير من 

األحيان؛ فقد تجد على سبيل المثال دورات يتعلم فيها أولياء األمور مًعا عن 
رعاية األطفال أو النظام المدرسي، إلى جانب فرص أخرى يرافق فيها 

متطوع يتقن لغة المهاجرين ولي األمر في اجتماعات األهالي في الروضات 
أو المدارس. 

ولالستفادة من هذه الخدمات، يكفيك في غالب األحيان التواصل مع المؤسسة 
أو جهة االتصال المتاحة. 

وهناك، يحصل المرء على معلومات حول ما إذا كانت الخدمات مجانية أم 
يدفع المرء اشتراًكا مقابل الحصول عليها.

مؤسسات التثقيف األسري 

تطرح مؤسسات التثقيف األسري في غالب األحيان دورات تدريبية يلتقي فيها 
أولياء األمور مًعا ويحصلون على معلومات حول العديد من المسائل ذات 

الصلة بدورهم التربوي.
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Familienbildungsarbeit fba Köngen
Kiesweg 10

73257 Köngen
هاتف: 89 87 86 - 07024  

anmeldung @ fba-koengen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف في عروضنا األسر منذ والدة أطفالهم.

من نحن وماذا نفعل؟

نقدم في العمل التربوي األسري في كونغن الخدمات لمختلف الفئات 
العمرية، التي تشمل اآلباء واألمهات واألطفال ومجموعات الرعاية 

األخرى، ونرحب باألسر المهاجرة وغير المهاجرة. ونبدأ بخدمات التدليك 
لألطفال منذ األسبوع السادس من أعمارهم، ونرافق األسر في مجموعات 
منتظمة تزحف وتلعب وتمارس الرياضة حتى سن الروضة. عالوة على 

ذلك، نقدم الكثير من العروض األخرى في مجاالت اإلبداع والحركة 
والتغذية وغيرها من المسائل التربوية.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

 Haus der Familie Nürtingen
Mühlstraße 11

72622 Nürtingen
هاتف: 993 39 - 07022  

info@hdf-nuertingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نقدم عروضنا آلباء وأمهات األطفال منذ الوالدة وحتى 10 سنوات، 
من برنامج PEKiP وحتى تعليم الموسيقى لألطفال، وبرامج التمرين 

والتدريب، ومجموعات األهالي واألطفال، وغيرها الكثير.

من نحن وماذا نفعل؟

نقدم في بيت األسرة في نورتنغن العديد من العروض والخدمات لآلباء 
واألمهات، منذ االستعداد للوالدة، وحتى رعاية األطفال، وتمارين ما 

بعد الوالدة، وكذلك عروض الرياضة المقدمة ألمهات المواليد. عالوة 
على ذلك، نقدم عروًضا كثيرة آلباء وأمهات األطفال من الوالدة وحتى 

10 أعوام. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عبر صفحتنا على 
اإلنترنت أو من خالل كتيب برامجنا المتاح في عدد كبير من اإلدارات 

والمتاجر في نورتنغن وما حولها. إلى جانب ما سبق، وبدعم من مشروع 
الوالية STÄRKE، نقيم لقاء مفتوًحا في الزاوية الثقافية، ولقاءات أخرى 

في المنازل، إضافة إلى مجموعات األهالي واألطفال الروس.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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Familien-Bildungsstätte Kirchheim unter Teck
Widerholtstraße 4

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 110 00 92 - 07021  

info @ fbs-kirchheim.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف في عروضنا اآلباء واألمهات المنتظرين لمولود جديد، وكذلك 
األمهات واآلباء الذبن لديهم أطفال منذ الوالدة وحتى 10 سنوات.

من نحن وماذا نفعل؟

يقدم مركز التثقيف األسري للعائالت في مختلف مراحل الحياة وأنماطها 
مجموعة متنوعة من الخدمات، ذات الصلة بالحمل والوالدة وما يرتبط بها 
من التحضير للوالدة، ودروس اليوغا، ورعاية الرضع وغير ذلك الكثير. 

وتشتمل قائمة عروضنا الطويلة المقدمة آلباء األطفال وأمهاتهم على 
برامج PEKip، ودورات Lefino لألطفال في السنة األولى من 

أعمارهم، إضافة إلى دورات التدخل المبكر في الصحة النفسية والحركية، 
وكذلك دروس الموسيقى واألنشطة الرياضية واإلبداعية في سن المدرسة 

االبتدائية. ونعقد أندية صغيرة لتعلم اللغات )التركية والروسية(، إضافة 
إلى لقاءات مفتوحة ألولياء األمور العزاب. عالوة على ذلك، يقدم مركز 

التثقيف األسري لألهالي المهتمين مجموعة واسعة من المحاضرات 
والندوات والدورات حول موضوعات تربوية وأخرى تتعلق باألسرة.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

Mehrgenerationenhaus LINDE
Alleenstraße 90

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 411 44 - 07021 

a.lamparter @ linde-kirchheim.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نسعى في لقاء األطفال المفتوح إلى جلب أولياء األمور وأطفالهم من سن 
الوالدة وحتى 3 سنوات.

من نحن وماذا نفعل؟

 LINDE تلتقي العائالت كل يوم ثالثاء من 09:30 إلى 11:30 في
لتبادل الخبرات والحصول على المعلومات التي تهمهم من متحدثين 

متخصصين. وكما يوحي االسم، نعقد جلسات مريحة ألمهات األطفال 
وآبائهم، نحتسي خاللها الشاي والقهوة ونتناول وجبات خفيفة ولذيذة. وإلى 

جانب تبادل المعلومات والخبرات المهنية حول األطفال واألسرة، نسعد 
في هذه اللقاءات المفتوحة بإتاحة فرصة تبادل وإهداء مالبس األطفال 

المعتنى بها جيًدا. يتاح هذا العرض مجاًنا، عدا سفرة اإلفطار الغنية 
باألصناف والمتاحة مقابل 2 يورو. ونؤكد هنا على أن التسجيل للحضور 

غير إلزامي.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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 Mehrgenerationen- und Bürgerhaus
Pliensauvorstadt

Weilstraße 8
73734 Esslingen am Neckar

هاتف: 281 09 37 - 0711 
info @ buergerhaus-pliensauvorstadt.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

يوجد ناٍد ألمهات األطفال من سن الوالدة وحتى 18 شهًرا، ودورات 
للغات، ودورات مفتوحة للحاسوب برفقة موجهين.

من نحن وماذا نفعل؟

 Mehrgenerationen- & Bürgerhaus Pliensauvorstadt
هو مكان للقاء والتواصل وتبادل الخبرات والتفاعل بين المواطنين. 
وتستهدف الخدمات التي تقدمها الدار سكان المنطقة من كافة الفئات 
العمرية والجنسيات، بصرف النظر عن أديانهم وثقافاتهم، وتتيح لهم 
العديد من العروض والمشاريع التي تهم مختلف األجيال في مجاالت 
التربية واالستشارة والصحة والفن. وتستفيد العديد من المجموعات 

المتخصصة والمهتمة من القاعات المخصصة إلنجاز األعمال وإقامة 
الورش والفعاليات واألنشطة المختلفة. وتشجع الدار كذلك على المشاركة 

والريادة، وتتيح فرص التعارف من خالل الكثير من المبادرات 
والعروض، لتواجه بذلك عزلة األفراد في المنطقة. وتعد الدار جزًءا من 
قسم األسرة والشباب وكبار السن ومشاركة المواطنين في مكتب الشؤون 

االجتماعية واالندماج والرياضة في مدينة إسلنغن.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

Familienzentrum in der Grundschule Mettingen
Lerchenbergstraße 10

73733 Esslingen am Neckar
هاتف: 95 22 12 35 - 0711 

ingrid.gayer @ esslingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نوجه عروضنا وخدماتنا لجميع اآلباء واألمهات.

من نحن وماذا نفعل؟

نوفر في مركز العائلة في ميتنغن أماكن لعقد اللقاءات التي تجمع كل 
األسر من كافة األصول في ميتنغن. وتستهدف العروض المتنوعة 

احتياجات األسر واهتماماتها، وتتيح المجال أمام المبادرات الشخصية 
وتعززها. وتنفذ في القاعات مشاريع مختلفة ُتعنى باآلباء واألمهات لتعزيز 

مهاراتهم اللغوية وتثقيفهم في مجاالت التربية المختلفة، منها على سبيل 
 ،"Integrierte Mütter-starke Kinder"و "Rucksack" :المثال
ودورة اللغة "Mama lernt Deutsch"، ولقاءات التعارف، ولقاءات 

األمهات، ولقاءات أولياء األمور واألهالي التي تطرح فيها موضوعات 
مختلفة. عالوة على ذلك، تتاح عروض أخرى لألطفال، مثل: دروس 

الرقص والمشغوالت اليدوية، والطهو، إضافة إلى برنامج العطلة. ومن 
المهم في مركز العائلة أن تلبي العروض اهتمامات األطفال وأسرهم، 

وأن تكون مصممة بما يناسب الحياة اليومية دون وجود عقبات أو معيقات 
مكانية.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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مشاريع أولياء األمور

تقدم مشاريع أولياء األمور العديد من أشكال الدعم المختلفة التي يمكن أن 
تتيح لك فرصة التواصل مع األهالي في مدينتك أو بلدتك، أو االطالع على 

معلومات في موضوعات التربية والتعليم، أو تبادل الخبرات مع أولياء 
األمور من المهاجرين وغير المهاجرين ضمن حلقات مفتوحة.

تتاح المشاريع التي تستهدف أولياء األمور عبر:

eins plus b
)Sprache plus Bildung أولياء األمور في شبكة(

 Robert-Koch-Straße 87/1
 73760 Ostfildern

هاتف: 96 95 53 30 - 0711   
leitung.einsplusb @ ostfildern.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

تستهدف عروضنا أولياء أمور األطفال من الوالدة وحتى 10 سنوات من 
كافة الجنسيات.

من نحن وماذا نفعل؟

يقدم مشروع eins plus b الدعم في اللغة والتعليم، ويهدف إلى تعزيز 
التعاون بين أولياء األمور والمؤسسات التعليمية. كما يعقد لقاءات لألسر 

والنساء من كافة الجنسيات، ويدعم النساء في اكتشاف مواطن قوتهن وفي 
إكسابهن المزيد من الثقة. ونتعاون كذلك مع المؤسسات البلدية، كالمدارس 

والروضات، ومع شركاء آخرين في المدينة. ويعد تنظيم العروض 
المتنوعة المتاحة لألسر في أوستفيلدرن من واجباتنا التي نسعد بإنجازها 

لبناء جسور لغوية وثقافية، بدعم من مرافقين يتقنون اللغات األم.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

33 32

رابط الصفحة

https://www.ostfildern.de/eins_plus_b.html


Arche Nora e.V. Kinderbetreuung
Geranienstraße 11

70771 Leinfelden-Echterdingen
هاتف: 27 24 75 - 0711  

info @ archenora-le.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

يستهدف اللقاء الدولي الخاص باألطفال أهالي األطفال من سن الوالدة 
وحتى 3 سنوات.

من نحن وماذا نفعل؟

يتاح هذا اللقاء المفتوح ألهالي األطفال من سن الوالدة وحتى سنة واحدة. 
وفي أجواء مريحة وودية، يمكن لألهالي تبادل الخبرات والحصول 

على المشورة في موضوعات تتعلق باألطفال والتربية. ويرأس اللقاء 
متخصصون في التربية. 

وتقدم في اللقاء مشروبات ووجبات إفطار خفيفة مقابل يورو واحد فقط. 
وألننا نرغب في إشراك أهالي األطفال األجانب، فإننا نرحب باإلطفال 

حتى سن 3 سنوات بيننا لنلعب ونستمتع مًعا.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

TEMPO pro Ausbildung Plus-Perspektive
Herzog-Philipp-Platz 1

73760 Ostfildern
هاتف: 265 81 34 - 0711 

hayal-ayik @ tempo-plus.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

يستهدف Tempo اآلباء واألمهات المهاجرين وأبناءهم حتى الصف 
الخامس.

من نحن وماذا نفعل؟

 Tempo pro Ausbildung Plus-Perspektive يقدم مشروع
للمهاجرين من األهالي والشباب والمراهقين خدمات االستشارة في 

موضوعات ذات صلة بنظام التعليم والتدريب المهني في ألمانيا، وفرص 
التعليم المهني المستمر، ومعادلة الشهادات األجنبية، إضافة إلى دورات 

األمومة واألبوة وفرص المشاركة فيها. ويقدم المشروع المساعدة 
للمهتمين بالبحث عن التدريب المهني والتدريب في الشركات من خالل 

إعداد سيرهم الذاتية وتقديمها والتحضير للمقابالت الوظيفية. عالوة على 
ذلك، تعقد فعاليات تثقيفية وندوات تستهدف الباحثين عن عمل وغيرهم من 
الشباب، للتعرف على آفاق التعليم المهني المستمر والمتقدم؛ سعًيا للنجاح 
في رفع مستوى وعي األسر في التدريب المهني، وتقديم الدعم لها خالل 
فترة التدريب المهني كذلك. وتتاح لألمهات على وجه الخصوص فرصة 

التعليم بدوام جزئي إلعادة دمجهن في سوق العمل وتعزيز مساهمتهن 
فيها.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

3435

رابط الصفحة رابط الصفحة

https://www.archenora-le.de/
http://tempo-pro-ausbildung-plus.de


 .Integra e.V
Schulstraße 3

70794 Filderstadt
هاتف: 38 82 47 79 - 0711 

info @ integra-bildung.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

تستهدف برامج الدعم لدمج األسر السورية والعراقية أولياء أمور األطفال 
من سن الوالدة وحتى 15 عاًما.

من نحن وماذا نفعل؟

يدعم نادي .INTEGRA Filder e.V األسر الالجئة منذ 2015 من 
خالل العديد من العروض التي تناقش فيها الثقافتان العربية واأللمانية 

وتتم المقارنة بينهما. وفي مركز التعليم واإلرشاد والتعارف، تقام 
احتفاالت ألفراد المجموعتين الثقافيتين بحضور األطفال )عيد الفطر، عيد 

األضحي، بابا نويل، الهالوين، عيد القديس مارتن، عيد الفصح، وأيام 
ميالد األطفال(. وُتقدم لألطفال عروض وخدمات، مثل: الدعم في األسئلة 

المدرسية، والعروض اإلبداعية، إلى جانب مدرسة الفنون، ودروس 
األداء المسرحي، والغناء، التي تعرض في األعياد. وتشترك األمهات 

في األسواق في فيلدرشتات من خالل منتجات يدوية يصنعنها بأنفسهن، 
وتستخدم العائدات لتمويل رحلة مشتركة الكتشاف المنطقة والتعرف على 

الموطن الجديد بما فيه من تنوع.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

Rucksack-Programm
Neckarstraße 1

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 74 21 12 35 - 0711 

sabine.sandler @ esslingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

يستهدف برنامج "حقيبة الظهر" أولياء أمور األطفال بين 6-4 سنوات، 
إضافة إلى أطفال الصفين األول والثاني في المدارس االبتدائية.

من نحن وماذا نفعل؟

مشروع "حقيبة الظهر" هو مشروع لتعزيز المهارات اللغوية والتثقيف 
التربوي، يستهدف األسر المهاجرة على وجه الخصوص، ويسعى من 
خالل أنشطته إلى تعليم اللغة ألولياء األمور واألطفال، عبر تعليم اللغة 
األلمانية، وتقوية اللغة األم التي يتحدثونها باعتبارها أساًسا لتعلم اللغة 

الثانية، إضافة إلى تمكينهم من التواصل والحصول على الدعم والتعرف 
على أفراد المجتمع وتبادل الخبرات ضمن بيئة مألوفة. وبالمثل، يؤدي 

التعاون مع دور الحضانة و/أو المدارس دوًرا رئيسًيا؛ حيث يلتقي األهالي 
في مؤسسات رعاية األطفال أو المدارس مدة ساعة ونصف تقريًبا كل 
أسبوع، يحصل فيها أولياء األمور من مرشديهم المدربين على برنامج 

أسبوعي ترد فيه اقتراحات لتغيير األنشطة اليومية التي ينفذونها مع 
أطفالهم في المنزل وبلغتهم األم.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

3637

رابط الصفحة رابط الصفحة

https://www.esslingen.de/sprache
https://integra-bildung.de/


 Integrierte Mütter – starke Kinder. Deutsch zum
Ankommen, Sprachförderung und Elternbildung

Beblingerstraße 3
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 33 27 12 35 - 0711 
sadaf.babaei @ esslingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نقدم عروًضا كثيرة ألمهات األطفال من سن الوالدة وحتى 10 أعوام.

من نحن وماذا نفعل؟

يستهدف المشروع األمهات في إسلنغن ميتنغن، الالتي ال يتحدثن األلمانية 
مطلًقا، أو يعرفن القليل منها فقط. وفي هذه الدورة، تتعلم األمهات اللغة 

األلمانية اليومية، إضافة إلى العروض التعليمية المتاحة لألطفال و/أو نظام 
المدارس ودور الحضانة. وترحب إدارة الدورة بالمعلمين المتطوعين 

الذين يتحدثون اللغة ذاتها، وممن كانت لديهم خبرة سابقة باللجوء 
أيًضا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أدوار األمهات، وتشجيعهن 

على المشاركة في الحياة االجتماعية، ودعمهن في التعليم المبكر المتاح 
ألطفالهن.

 Arabischer Müttertreff im MütterZentrum
.Esslingen, Treffpunkt für Frauen und Familien e.V

Martinstraße 37
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 436 02 37 - 0711
mail @ mueze-es.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف األمهات العربيات وأطفالهن من كافة األعمار.

من نحن وماذا نفعل؟

تقدم الخدمة كل جمعة من 10:00 إلى 12:00 في مقهى األهالي 
واألطفال في مركز األمهات في إسلنغن خالل أوقات العمل، 

حيث نرحب باألطفال الذين سيجدون في غرفة اللعب ألعاًبا محفزة وأطفاالً 
بالعمر نفسه يشاركونهم اللعب. وهنا، نشجع األمهات على طرح المسائل 
التي تهمهن، لتطرح اإلدارة الموضوع عند الحاجة، وتعطى أولوية عالية 

للدعم والمشورة المتبادلين. وعند عقد اللقاءات، يتم التحدث باللغة األلمانية 
لتتمكن األمهات من تحسين مهاراتهن اللغوية.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

3839

رابط الصفحة

https://www.muezees.de/


Sompon Socialservice
Schelztorstraße 2

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 269 05 30 - 0711 

info @ sompon-socialservice.org :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نوجه عروضنا وخدماتنا لجميع اآلباء واألمهات.

من نحن وماذا نفعل؟

في إطار برنامج الوالية "STÄRKE"، يقدم األخصائيون التربويون 
خدمات "التمكين" في هذا البرنامج، ويستعينون بالورش واألسئلة 

المطروحة والمناقشات للحديث مع أولياء األمور حول نشاطاتهم التربوية. 
وإذا لزم األمر، يتم إجراء زيارات منزلية للعائالت.  إضافة إلى ذلك، 
ندعم أولياء األمور من خالل الدورات الموجهة لهم في إتقان إدارتهم 

للحياة األسرية بهدوء وثقة. وتعزز دورات األبوة واألمومة ثقة األمهات 
واآلباء واألطفال بأنفسهم، وتساعد على تخفيف عبء الروتين اليومي 
وتحسين التواصلبينهم. وتشتمل الدورات على جزء نظري وجزء من 
الخبرات الشخصية، وجزء من التدريب العملي وأداء األدوار؛ بهدف 

التأسيس لعالقة بالحياة األسرية اليومية.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

Frauen- und Elterntreffs
Gerberstraße 4

72622 Nürtingen
هاتف: 517 75 - 07022 

e.frank @ nuertingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف أولياء أمور األطفال من الوالدة وحتى 18 عاًما.

من نحن وماذا نفعل؟

ندعو جميع اآلباء واألمهات والنساء من جميع الجنسيات وكافة األعمار 
إلى اللقاء المشترك الذي يعقد في أجواء مريحة وعالمية تطرح فيه 

موضوعات مثيرة لالهتمام، وتناقش مسائل مهمة للبحث فيها. ومن هذه 
الموضوعات: األنشطة الترفيهية، والوالدة وصحة المرأة، ورياض 

األطفال والمدارس في ألمانيا، والتغذية السليمة، وعلم نفس الطفل، والحياة 
في ألمانيا، وموضوعات أخرى غيرها.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

4041

رابط الصفحة رابط الصفحة

https://www.nuertingen.de/de/nuertingen-fuer-alle/startseite/?no_cache=1
http://www.sompon-socialservice.org/


 Interkulturelle Elternmentoren
Gerberstraße 4

72622 Nürtingen
هاتف: 517 75 - 07022 

e.frank @ nuertingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نتوجه من خالل هذا المشروع إلى أولياء أمور األطفال من سن 3 إلى 
18 عاًما في نورتنغن ومحيطها.

من نحن وماذا نفعل؟

موجهو أولياء األمور هم أطراف محايدون وموثوقون بالنسبة للوالدين؛ 
أشخاص يتحدثون لغة أخرى إلى جانب األلمانية؛ حتى أولياء األمور 

والمعنيون باألمر؛ أشخاص يسعون إلى تبادل الخبرات مع أولياء 
األمور؛ يقدمون المشورة بشأن األسئلة الخاصة باختيار المدرسة أو 

المشكالت ذات صلة بالمدرسة؛ ويجيبون على األسئلة المتعلقة باإلدارات 
والمكاتب التي يمكن أن تقدم الدعم والمساعدة؛ مرافقون لك في المحادثات 

واالجتماعات في المدرسة؛ على دراية بالمشكالت التي يواجهها أولياء 
األمور؛ وقادرون بسهولة على التغلب على الحواجز اللغوية والثقافية؛ 

أشخاص يصلونك بالمتخصصين ومراكز المشورة ويرافقونك في حاالت 
الدعم المبكر؛ أشخاص يقدمون الدعم والنصح بشأن اختيار المدرسة، 

ويساعدونك في استكمال اإلجراءات المدرسية.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

مشاريع الرعاة

تعتني المشاريع التالية، وبالتعاون مع من يطلق عليهم اسم الرعاة، بدعم 
األسر والتخفيف من أعبائها، ودعم طفل أو أكثر بصورة شخصية. وتتاح هذه 

المشروعات جميعها لكافة العائالت لتقديم الخدمات لها دون مقابل.

4243

رابط الصفحة

https://www.nuertingen.de/de/nuertingen-fuer-alle/startseite/?no_cache=1


 Projekt Chancenschenker – Patenschaften und
Projekte für Kinder, Caritas-Zentrum Esslingen

Schlierbacher Straße 123
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 19 54 69 39 - 0711
koch.a @ caritas-fils-neckar-alb.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف األسر التي لديها أطفال بين 12-3 عاًما.

من نحن وماذا نفعل؟

ترغب Chancenschenker في دعم أطفال إسلنغن بمساعدة الرعاة 
المتطوعين الذين يخصصون ساعة أو اثنتين من وقتهم أسبوعًيا لقضائها 

مع األطفال في القيام بأنشطة، مثل: تعلم األلمانية عن طريق اللعب، وتعلم 
السباحة، ومساعدتهم في حل الواجبات المنزلية، وغير ذلك من األنشطة 
الترفيهية. وهنا، يحدد الطفل ووالداه والراعي مًعا ما سيتم القيام به على 

وجه التحديد.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

وتقدم هذه المشاريع من خالل:

 Kinderschutzbund Kreisverband Esslingen e.V. –
Familienpaten

Neckarstraße 86
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 326 15 35 - 0711  
irmgard.greiner @ ksb-es.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نرافق األسر التي لديها أطفال دون ثالث سنوات.

من نحن وماذا نفعل؟

في سياق المساعدات المبكرة، يتحمل رعاة األسرة عموًما المسؤولية 
عن جميع األسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن ثالث سنوات، ممن 
يحتاجون إلى دعم مؤقت لتخفيف العبء عنهم. وعند الحديث عن "رعاة 

األسرة" فإننا نقصد الخدمات الوقائية التي تتم االستعانة بها قبل الوقوع في 
مشكالت حقيقية. يقدم المتطوعون من الرعاة المساعدة للعائالت المهتمة 
حتى أربع ساعات في األسبوع بحد أقصى، وعلى مدى نصف عام على 
األقل، ودون مقابل؛ حيث يقدمون "المساعدة لمساعدة الذات" ويفسحون 
المجال لألسر، خاصة عن طريق رعاية األطفال، لتنظم نفسها وتتعرف 

على نقاط قوتها والفرص المتاحة أمامها.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

45 44

رابط الصفحة رابط الصفحة

https://www.caritas-fils-neckar-alb.de/angebote-vor-ort/caritas-vor-ort
https://www.ksb-es.de/


 Ich komme mit“ – Patenmodell für Kinder mit„
Migrationshintergrund, Ostfildern

73760 Ostfildern
هاتف: 10 09 60 - 0711 

patenmodell-ostfildern @ web.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف عائالت األطفال في سن المدرسة االبتدائية، أي من عمر 6 إلى 
10 سنوات.

من نحن وماذا نفعل؟

نوفر في مشروعنا، الذي أسسته إحدى المعلمات الموجهات بتعاون وثيق 
مع مكتب التنسيق البلدي )KoBE(، موّجًها يتقن األلمانية جيًدا لكل 

طفل. وألن المهارات اللغوية والتعليم المدرسي شرطان أساسيان إلنجاح 
االندماج، يحصل األطفال في إطار الرعاية التعليمية، ومن خالل خدمات 
لة، على راٍع يرافق كل واحد منهم ويدعمه؛ فيصب  الدعم المدرسي المكمِّ

الراعي تركيزه واهتمامه على الطفل الذي يرعاه، في عالقة ملتزمة 
وموثوقة. وتحقيًقا لذلك، يلتقي الرعاة باألطفال الذين يرعونهم ساعة أو 

اثنتين أسبوعًيا، أثناء تواجدهم في المدرسة عادة. وتتباين طبيعة هذه 
اللقاءات وفًقا الحتياجات كل طفل، وتتم ممارسة اللغة األلمانية في البداية 

عن طريق اللعب، ويمكن في وقت الحق تقديم المساعدة في الواجبات 
المنزلية أو في القيام ببعض األنشطة الترفيهية المشتركة.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

 Wegbegleitung – Patenprojekt für geflüchtete
Menschen, Caritas-Zentrum Esslingen

Schlierbacher Straße 123
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 31 54 69 39 - 0711
gauch.p @ caritas-fils-neckar-alb.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

جميع األشخاص، سواء كان لديهم أطفال أم ال، ومهما كانت أعمارهم.

من نحن وماذا نفعل؟

مرافقون متطوعون يساعدون الالجئين في إسلنغن ويدعمونهم في مجاالت 
مختلفة، مثل: اللغة األلمانية، واألنشطة الترفيهية واليومية، والتواصل في 

الحي والنادي، والمرافقة إلنجاز المعامالت اإلدارية، وغيرها الكثير.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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Familienpatenschaften, Stadt Nürtingen
Gerberstraße 4

72622 Nürtingen
هاتف: 520 75 - 07022 

m.brand @ nuertingen.de :البريد اإللكتروني

من يستهدف العرض؟

نستهدف األسر التي لديها أطفال بين 18-0 عاًما.

من نحن وماذا نفعل؟

يساهم الرعاة المتطوعون لمساعدة األسر المهاجرة مساهمة كبيرة في 
تحسين مستوى االندماج في نورتنغن، من خالل العديد من المهام التي 

يقدمونها ويحددونها دائًما مع المشاركين فيها.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

.3  الدعم المالي للتالميذ والتلميذات

 )BuT( 1 .3   خدمات التعليم والمشاركة

يحق لألطفال والشباب من العائالت التي تحصل على إعانة البطالة من 
الفئة الثانية، أو اإلعانة االجتماعية، أو المساعدة االجتماعية، أو عالوة 

األبناء، أو إعانة السكن، الحصول على االستحقاقات التي تقدمها خدمات 
التعليم والمشاركة. ويجب إتاحة هذه األموال لجميع األطفال، للمشاركة في 
الحياة المدرسية واالجتماعية والثقافية. ويقدم هذا الدعم للرحالت المدرسية 

المختلفة، واللوازم المدرسية، والنقل المدرسي، ودعم التعليم، والغداء المقدم 
للطالب، إضافة إلى المشاركة في األنشطة الثقافية واالجتماعية، كاالنضمام 
إلى النوادي أو دفع تكاليف دروس الموسيقى، ويمكن التقدم بطلب الحصول 
على دعم من حزمة التعليم والمشاركة بالتواصل مع مزود الخدمة المعني، 

أي الجهة التي تدعمك مالًيا. وللحصول على معلومات حول هذا األمر، 
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لمكتب المديرية، تحت عنوان خدمات التعليم 

.)BuT( والمشاركة

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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.4  الدعم اللغوي 
   وتعدد اللغات

ال شك أن اهتمامك بإتقان اللغة األلمانية ال يقتصر عليك فحسب، بل يتعدى 
إلى الحرص على أن يتقنها أبناؤك أيًضا؛ ذلك ألنها مهمة جًدا عند االلتحاق 

بالمدرسة. وإدراًكا منا لذلك، نورد في الفصل التالي أشكال الدعم المتاحة 
خالل أوقات المدرسة لمساعدة أطفالك على إتقان اللغة األلمانية، وإتقان لغتهم 

األم أيًضا.

1 .4  الدروس التحضيرية

صممت الدروس التحضيرية لألطفال الذين ال يعرفون األلمانية، وممن ال 
تزال معرفتهم بها محدودة، وهذا يعني أن هؤالء األطفال سيحضرون دروًسا 

مكثفة في اللغة، ليتمكنوا في النهاية من فهم الدروس والمعلمين وزمالئهم 
جيًدا. ويمكن لألطفال خالل هذه المرحلة االنتقالية المشاركة لبضع ساعات 
في الحصص المنتظمة، ليتمكنوا من مشاركة زمالئهم في تعلم الرياضيات 
والموسيقى، على سبيل المثال. وتهدف هذه الدروس التحضيرية إلى إتاحة 

فرصة التعلم المستهدف للغة األلمانية من خالل العديد من التمارين. وحتى 
بعد االنتقال إلى الصف مع الزمالء اآلخرين الذين يتحدثون األلمانية، تظل 

فرصة رعاية التالميذ في الدروس التحضيرية للغة األلمانية متاحة خالل 
ساعات محددة. 

)BAföG( 2 .3   القانون االتحادي لدعم التعليم

يمكن للمتدربين في المدارس والجامعات التطبيقية الحصول على دعم مالي 
)ما يدى بدعم BAföG( لمتابعة تدريبهم أو دراستهم.

دعم BAföG للتالميذ: الشروط 

▪ التلميذات والتالميذ من الصف العاشر
▪ الطالب في المدارس الثانوية الليلية والكليات والمدارس المتخصصة 

  واألكاديميات على سبيل المثال.

وإلى جانب المواطنين األلمان، يحق للكثير من الطالب األجانب الحصول 
على دعم BAföG. ومن حيث المبدأ، يحق لكل من يعتزم البقاء في ألمانيا، 

وكل من تحقق اندماجه في المجتمع، الحصول على هذا الدعم.
وعموًما، يقدم لكم دعم BAföG دون النظر إلى دخل األسرة، ويحصل 
التالميذ والتلميذات عليه كامالً، دون الحاجة إلى تسديد أية قيمة. يمكنك 

الحصول على المزيد من المعلومات لدى

دائرة إسلنغن
Amt für Ausbildungsförderung ]مكتب دعم التدريب المهني[

Pulverwiesen 11
73728 Esslingen am Neckar

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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2 .4   دعم إتقان أكثر من لغة

ُتدرس غالبية المواد المدرسية باللغة األلمانية. وفي السابق، كان ُيتوّقع 
من أولياء األمور أن يتحدثوا األلمانية في المنزل مع أبنائهم، لكن األمر لم 
يعد كذلك اآلن. واليوم، أصبح معروًفا بفضل الكثير من األبحاث العلمية، 

أن المرء أقدر على تعلم لغة جديدة، إذا أتقن لغته األم، وهذا يعني أنكم 
ستساعدون أبناءكم عندما تتحدثون إليهم باللغة التي تتقنونها أكثر من 

األخرى. وبالتالي، يمكن تعزيز إتقان هذه اللغة في األسرة، وكذلك في 
سياق الدروس )انظر الصفحة التالية(؛ ألنه: كلما أتقن الطفل اللغة األولى 
التي يتعلمها ويتحدثها بطالقة، تمكن الطفل من تعلم اللغة الثانية أو الثالثة، 
كاأللمانية، بإتقان أكبر. عالوة على ذلك، تظل إمكانية التحدث بعدة لغات 
مهارة مفيدة جًدا في الحياة المهنية، وحتى على الصعيد الشخصي أيًضا. 
ويمكن لطفلك تعلم األلمانية والتمرن عليها في البيئات التي يتفاعل معها 

خارج المنزل، أي مع أصدقائه في الروضة أو المدرسة أو النادي أو عند 
القيام باألنشطة األخرى. ويمكن مناقشة هذا الموضوع مع أولياء األمور 
اآلخرين المتحدثين بلغات أخرى خالل اجتماعات أولياء األمور المتاحة 

أعاله )انظر من الصفحة 24(. ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات 
حول كيفية تعزيز التعددية اللغوية لدى طفلك في الحياة اليومية، 

على الموقع اإللكتروني للمركز االتحادي للتثقيف الصحي:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

3 .4   دروس باللغات األم

لتعلم اللغة األولى بشكل أفضل أو عدم نسيانها، تقدم بعض القنصليات في 
بادن فورتمبيرغ ما يسمى بمحاضرات التعليم التكميلي الالمنهجية. وتقام هذه 
الدروس عادة إلى جانب دروس أخرى خاصة، يتعلم المشاركون فيها الكتابة 

بتلك اللغة. وتقدم في مدارس المديرية من جانب الممثلين القطريين دروس 
في اللغات التركية واليونانية واإليطالية، إضافة إلى دروس في األلبانية 

والكرواتية والبرتغالية واإلسبانية. 
لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع المدرسة التي يرتادها ابنك لسؤالها 

عما إذا كانت هناك دروس إضافية متاحة باللغة األم أم ال. ويمكن لألطفال 
بعد ذلك التسجيل مباشرة مع المعلم المعني أو الحصول على نموذج التسجيل 

من سكرتاريا المدرسة، إذا كانت الدروس متاحة في مدرستهم. وإذا كنت 
ترغب في معرفة المدارس التي تقام فيها هذا الدروس في المديرية، يمكنك 
التواصل مع جهة االتصال في مديرية التعليم الحكومي في نورتنغن )انظر 

الصفحة 20(.
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تتاح معلومات حول فحص االلتحاق بعدة لغات، وهي: األلبانية، والعربية، 
واإلنجليزية، والفارسية، والفرنسية، واليونانية، والروسية، واإلسبانية، 

والتركية:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

.5  معلومات مفيدة عن 
   إدارة المديرية

وأخيًرا، ستجد هنا مواد مفيدة من مختلف مجاالت العمل في إدارة المديرية.

فحص االلتحاق - شرح بلغات مختلفة

قبل أن يلتحق األطفال بالمدرسة، يتم فحصهم من قبل مكتب الصحة، ويدعى 
هذا الفحص "فحص االلتحاق"، الذي يجب أن يخضع له كل األطفال. ويتكون 

من جزئين. 

يقدم لك مكتب الصحة في مديرية إسلنغن معلومات دقيقة عن إجراءات هذا 
الفحص في كتيب معلومات يمكنك تنزيله من هنا:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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االنتقال بنجاح - 
معلومات حول المدرسة والمهنة

للمهاجرين الجدد

ورد في هذه السلسلة: 

"االنتقال بنجاح" 

يقدم لك هذا الكتيب معلومات حول مختلف 
وسائل الدعم والخدمات المتاحة للشباب من المهاجرين الجدد في طريقهم نحو 

العمل.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

عروض لآلباء واألمهات 
المهاجرين - خريطة المديرية 

تقدم لك الخريطة المقدمة هنا نظرة عامة جيدة على مراكز االتصال المختلفة 
في المنطقة. وبناء على مكان إقامتك، يمكنك التوجه بكافة أسئلتك إلى أقرب 

مركز لك.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

عروض األنشطة المتاحة لألطفال والشباب - 
نوادي الشباب والمؤسسات الشبابية 

تشّغل .Kreisjugendring Esslingen e.V في المديرية 33 داًرا 
للشباب في 31 مدينة وبلدة )حتى تاريخ يناير 2019(. وهناك أيًضا 

21 مؤسسة شبيهة تستهدف الشباب في 7 مدن وبلدات، يديرها مقدمون 
للخدمات من الرعاية الشبابية دون مقابل. 

ويشتمل طيف الخدمات والعروض على المساحات المخصصة لألنشطة 
الترفيهية التي يحددها المشاركون، إضافة إلى الدورات والمشاريع وجلسات 
االستشارة الفردية ذات الصلة بشؤون األسرة أو التدريب المهني أو التخطيط 

للمستقبل. وبالنسبة للعديد من الشباب، فإن هذه المراكز هي أماكن تزخر 
بالتنوع الذي يمكن تجريبه لرسم مسار حياة خاص بكل منهم. يمكنك االطالع 
على المزيد من المعلومات والعثور على بيانات االتصال على بطاقة المديرية 

التالية:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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يخلو هذا الكتيب من أي ادعاء بأنه كامل، أو بأن المعلومات المذكورة فيه 
حديثة. 

هل لديك عروض وخدمات ترغب في إدراجها في هذا الكتيب، أو أسئلة 
أخرى ترغب في طرحها؟

integration @ lra-es.de :نسعد بتواصلك معنا عبر

الناشر
دائرة إسلنغن

رئيس مكتب الشؤون االجتماعية
SG 302 Migration und Integration

Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

هاتف: 020 39 - 0711

الرسوم: سارة فون دير هايدة
الطباعة والتنسيق: رالف شوستر
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