
ُينّفذ هذا المشروع بدعم من:

هل أثرنا اهتمامكم بهذه العروض واألنشطة؟
هل ترغبون في معرفة المزيد عنها؟ هل تودون

الحصول على نسخة رقمية منها؟ هل تفكرون
بتنظيم دورة / فّعالية أو أكثر بالشراكة مع

جمعيتنا؟

شريكات وشركاء للتعاون معهن / معهم، 
ومنها على سبيل المثال جمعيات أو روابط

أوهيئات تعليمية أو مؤسسات لكبار السن أو
للمهاجرين أو مبادرات لدعم الالجئين أو من

بين مؤسسات المجتمع المدني والتي تعنى
بقضية دمج الالجئين في المجتمع.

تواصلوا معنا!

الجمعية األلمانية ــ جمعية مسّجلة ــ
)Deutsche Gesellschaft e. V.(

لتعزيز العالقات السياسية والثقافية
واالجتماعية في أوروبا.

Voßstr. 22, 10117 Berlin

التواصل يكون مع:
 د. مادلين بيتشكه، مديرة المشروع

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني )اإليميل(:

موقع الجمعية على اإلنترنت:

صفحة المشروع على اإلنترنت:

يمكنكم االطالع على هذا الكتّيب )البروشير(
باللغة األلمانية على صفحة المشروع على اإلنترنت

مشروٌع يخاطب الالجئين فوق سن 14 عاماً.
 نحن نقّدم لألحداث والبالغين المعرفة والمعلومات

 عن دولة ألمانيا االتحادية ونسعى لتعزيز مساهمتهم
 وحّصتهم في المجتمع على صعيد كل الفئات العمرية.

 التوجيه.. واالكتشاف )التعرف(.. والتالقي ــ
 هذه هي محاور العمل التي يركز عليها مشروعنا.

 أهداف المشروع:
 •      تزويد الالجئين بالمعرفة والمعلومات عن

        تاريخ دولة ألمانيا االتحادية ومجتمعها 
        والقوانين السارية فيها.

 •     توعية الالجئين بأهمية الديمقراطية
        والحريات الشخصية الفردية ودولة القانون.

 •     تحسين أجواء العيش المشترك في الجيرة بين
        الالجئين والمواطنين المحليين باإلضافة إلى 

        تعزيز مساهمة الالجئين وحّصتهم في المجتمع.

مشروع لدعم الالجئين تنفّذه:
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030 88412 141

dg@deutsche-gesellschaft-ev.de 

www.deutsche-gesellschaft-ev.de

www.mein-dein-unser-deutschland.de

ولنا ولك  لي  ألمانيا 

ولنا ولك  لي  ألمانيا 
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 الالجئين بالمعرفة والمعلومات عن دولة
 ألمانيا االتحادية. ماذا ينتظرهم في ألمانيا؟

 وما الذي عليهم أن يراعوه في حياتهم
اليومية؟ ما الذي يميز ألمانيا كدولة قانون؟ 

ورش العمل المجانية )حوالي ساعتين للورشة(
تتناول محتويات دورات االندماج وتغنيها

بالمعلومات.

يمكنكم االختيار بين دورة واحدة تأسيسية
و 5 دورات معّمقة:

•     معلومات أساسية عن ألمانيا
•     الحياة اليومية

•     التعليم
•    التاريخ
•     الثقافة

•     السياسة

عدد المشاركات / المشاركين:
نحو 10 مشاركات / مشاركين في كل فّعالية

عند الحاجة والطلب:
يمكننا توفير المساعدة عبر مترجمة أو مترجم

يمكننا تنفيذ الفّعاليات بشكل رقمي )عبراإلنترنت(

الالجئين من التفاعل بشكل ملموس ومفهوم مع
أحداث التاريخ األلماني المعاصروأثرها على
المجتمع كما نطلعهم على ثقافة تذكرالتاريخ

واستيعابه واستخالص العبر منه

لذا ننظم فعاليات / أنشطة مجانية على مدى
يوم أو يومين كمشروع متكامل يتكون من

ورشة عمل وزيارة ألحد المواقع التاريخية
في منطقتكم.

يمكنكم االختيار بين فّعاليتين:
•     التاريخ األلماني ما بين 1918 و1945
•     التاريخ األلماني ما بين 1945 و1990

عدد المشاركات / المشاركين:
نحو 10 إلى 20 لكل فّعالية

عند الحاجة والطلب:
يمكننا توفير المساعدة عبر مترجمة أو مترجم

يمكننا تنفيذ الفعاليات بشكل رقمي )عبر اإلنترنت(

حوار الجيرة )الجيران( بين الالجئات والالجئين
والمواطنات والمواطنين المحليين القدامى.

في جوالت الحوار المجانية التي تشمل كل
الفئات العمرية يلتقي المشاركون بانفتاح

ودون تحفظات، يتعرفون على بعضهم البعض
ويتناقشون بصراحة. يتم تنظيم هذه الفّعاليات

في „بيوت التالقي“ مع تقديم القهوة والحلويات.

عدد المشاركات / المشاركين:
نحو 10 إلى 20 لكل فّعالية

عند الحاجة والطلب:
يمكننا توفير المساعدة عبر مترجمة أو مترجم

يمكننا تنفيذ الفّعاليات بشكل رقمي )عبر اإلنترنت(
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الجمعية األلمانية وهي جمعية مسّجلة
)Deutsche Gesellschaft e. V.(

تسعى منذ عام 1990إلى تعزيز العيش المشترك
في ألمانيا وأوروبا وإلى الحّد من األحكام المسبقة. 

وانطالقاً من التزامها بهذه المبادىء تنّظم 
الجمعية سنوياً عدداً كبيراً من الفّعاليات في 
مجاالت السياسة والتاريخ والثقافة والمجتمع

وأخرى عن االتحاد األوروبي وأوروبا عاّمة. 

واإلرشاد التوجيه  واالكتشاف التعّرف  لتالقي ا


