
                                                                         Sprache  جمعية مسّجلة –(إفريقيا (التسمية  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة      :Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder- und Frauenrechte e. V.   01099:       العنوان Dresden   ،Prießnitzstraße 18  بريد إلكتروني  42645120-0351:        هاتف :info@akifra.org, abc-tische@akifra.org      اإلنرتنت  : www.akifra.org  : 11الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم   و ذلك يف قاعة اإلجتماعات العاّمة 18.00و الـ  16:30اخلميس بني الــ  أيامساعات العمل ) احملّطةPulsnitzer Straße(                                       13الرتام رقم ) احملّطةGörlitzer Straße, Nordbad( دُف اجلمعية لدعم املبادرات الساعية  2002مت تأسيس مجعية أفريقيا يف دريسدن يف العام   من نكوُن نحُن:  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة.  – الجمعية المسّجلة: إفريقيا .و هي عبارة عن منّظمة نفع عام تُعىن حبقوق الطفل و املرأة يلها وإضفاء األمد و كذلك على التواصل مع املنّظمات احمللية يف أفريقيا، و ذلك بشكل غري مركزي بغرض دعم أفكار واسرتاتيجيات هذه املنّظمات وتأهنشأوا يف بيئة فقرية). يرتكز مفهوم السياسة التنموية على التعاون املباشر و طويل و السّيدات احملرومني (الذين  األطفاللتحسني تعليم و صحة و تطّور  شاريع متعلقة سايت على أدائها. يف الوقت احلايل يتم توفري الدعم ملشاريع يف كٍل من: كينيا، تنزانيا و أوغندا. أما يف داخل أملانيا فيتم تنفيذ مالطابع املؤس ة حيث تُتاح الفرصة للمعلمني و املتعلمني بالتعّرف على انياألملة" يهدف العرض خللق االتصال األول مع اللغة األملانيطاوالت لتعّلم اللغة  -" أجبد هّوز   ما الذي نـَُقّدمُه: بالالجئني. الناجحة. إننا نقّدم املساعدة يف حّل الواجبات املدرسية و كذلك األمر املساعدة يف  اإلندماجبعضهم البعض األمر الذي يشّكل اخلطوة األوىل يف عملية  ) الذين مل حيصلوا على عروٍض لتعّلم اللغة متوهلا احلكومة، ُجترى هذه DAMFة اليت يقدمها متطوعون للمهاجرين و الالجئني (األملانيدورات اللغة   من نكوُن نحُن: (دورات لغة ألمانية، طالبو اللجوء، المهاجرون، الفرار)  Adlergasse 16, 01067 Dresden  DAMFمكتب تنسيق اللجوء التابع لس شؤون األجانب، العنوان:    13و الساعة الــ  10يُرجى من املهتّمني أن يسّجلوا لدينا و ذلك أيام اخلميس بني الساعة الــ   ساعات العمل:تواصلوا معنا عن طريق الربيد اإللكرتوين  www.damf.blogsport.de  :  إلنترنت   ا  damf-dd@gmx.de: بريد إلكتروني  2846966-0351:       فاكس   30575326-0176:        هاتف  Antonstraße 13, 01097 Dresden:       العنوان   DAMF   )Deutschkurse, Asyl, Migration, Flucht:  (     التسمية  (دورات لغة ألمانية، طالبو اللجوء، المهاجرون، الفرار)  DAMF .اإلجنليزيةة و األملانيإننا نتحدُث   التحضري لإلمتحانات     ة.األملانيأن يأتوا إلينا و ذلك لتلقي دعٍم إضايف يف تعّلم اللغة كمساعدة على فهم الدروس و التدّرب على إستخدام اللغة  اإلندماجة يف إطار  دورات األملاني. كما أنُه من املُتاح ألوالئك الذين يتعلمون اللغة -B2- B1-A2 - A1الدورات ملستويات اللغة التالية: األميني



دورة. ُغرف الصفوف اليت  15ة ضمن حوايل الـــ األملاني) و يقدمون الدعم يف تعّلم اللغة DAMFينشطون يف هذا اإلطار (معلمة و معلم  30هناك   ما الذي نـَُقّدمُه: ة و ذلك األملانيلدعم مسألة احلوار بني األجواء الثقافية للناطقني بالروسية و الناطقني ب 1993َكرس مجعيتنا جهودها و منذ حلظة تأسيسها يف العام تُ  من نكوُن نحُن:                            الروسي) جمعية مسّجلة-األلماني(المعهد الثقافي  )Nordstraßeاحملّطة ( 11الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم  www.drki.de :      اإلنترنت   drkidresden@drki.de: إلكترونيبريد   8014160-0351:        هاتف  Dresden   ،Zittauer Straße 29 01099:       العنوان    .Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V.  - Russisches Zentrum des DRKI e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة .الروسي – األلمانيمسّجلة، المركز الروسي التابع للمعهد الثقافي الروسي) جمعية -األلماني(المعهد الثقافي    .يتم فيها التدريس يقوم بتوفريها جهات راعية خمتلفة و ذلك يف أحياء املدينة املختلفة و ذلك دون أي مقابل مادي ى الدعم من املنّظمة نقوم بإثراء العمل املشرتك مع خمتلف املؤسسات الثقافية و احلكومية العاملة يف مدينة دريسدن. إن املركز الروسي التابع للجمعية يتلقمن خالل هذه النشاطات ثنائي اللغة و جمموعة من املشاريع العابرة لألجيال كوا تستهدف خمتلف األعمار. ف-عن طريق توفري برنامج ثقايف غين احملتوى القادمني من مناطق توفُر مجعيتنا مكاناً للتالقي بني السكان احملليني و أوالئك الناطقني بالروسية كما و نساهم يف توفري الدعم للمهاجرات و املهاجرين   تلفة. ) و يقوم بدوره بتقدمي دورات يف اللغة الروسية للمستويات املخRusskiy Mir-الروسية (روسكي مري  ة) األملاني-جعية الثقافية الثنائية (الروسيةو كذلك األمر للحفاظ على هويتهم ذات املر  األملايناإلحتاد السوفييت السابق الالزم ملسألة إندماجهم يف اتمع  لتنفيذ جهودنا  نقوم حنُن و بشكٍل مستمر بإجراء البحوث لتقفي اآلثار الروسية يف مدينة دريسدن و اآلثار الساكسونية يف روسيا على حٍد سواء و نكّرسُ   و بطبيعة احلال ناحية أن هؤالء يتكلمون كال اللغتني و ضرورة احلفاظ على هذه السمة. الروسية. إن منظمتنا على تواصل و تشبيك مع الكثري من املؤسسات و املنظمات سواءً على مستوى مقاطعة ساكسونيا  –ة األملانيثقافة مستدامة للذاكرة  رض إجناز هذا حنُن نقوُم بتقدمي الدعم لطلبة اجلامعات و طلبة الدكتوراه و املعلمني و كذلك األمر لألشخاص اآلخرين خالل تعّلمهم للغة الروسية. بغ  :ما الذي نـَُقّدمهُ   أو على املستوى الدويل كما و نوفـُّر الدعم للشراكات القائمة يف مدينة دريسدن.  األملاينأو اإلحتاد  لى احلياة يف املطلوبة حلصول على شهادات لغة روسية معرتف ا حكومياً. كما نقوم بتمكني برامج خاصة بتعّلم اللغة و التاريخ الروسيني و التعّرف عللتقدم إلختبارات اللغة الروسية اهلدف يقوم مركزنا بتوفري دورات تعّلم اللغة الروسية للمستويات املختلفة كما و نقوم كذلك بتفيذ الدورات التحضريية  هذه الصفوف من املمكن كذلك أن يتم وضع صالة القراءة و كل ما حتتويه من مواد متنوعة يف املركز قيد اإلستخدام لصاحل الصفوف املدرسية سواء كانت   .امها احليايت الفّعالروسيا يف الوقت الراهن. دف الدورات اللغوية املختلفة لتمكني تعّلم اللغة الروسية و إستخد واقع الفعلي" ، " اآلثار الروسية يف دريسدن". إضافًة أملانية أو روسية و يف هذا اإلطار نوفـُّر حنن العديد من املشاريع اليت تعاجل موضوعات كــ "روسيا يف ال  www.convectus.de  :      اإلنترنت  viaa.dd@t-online.de :بريد إلكتروني  48488224-0351 أو     48488225-0351: رقم الهاتف في حاالت المشورة بما يتعلق بقضايا اللجوء   48488226-0351:         فاكس   4843803-0351 أو     48454647-0351:        هاتف  Dresden  ،Lingnerallee 3 01069:       العنوان    .Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة .لمهاجريندريسدن لإلندماج اإلجتماعي لألجانب و اجمعية    ة، الروسية و األوكرانية.األملانيحنُن نتكّلُم اللغات:   ذلك نعرُض أفالماً روسيًة و متاريَن للتدرب على اللغة الروسية، التعّرف على الطعام الروسي و كذلك الرحالت. إىل



سدن منذ يملان واملهاجرين اآلتني من بلدان العامل املختلفة واملقيمني يف در . واألعضاء هم مواطنات ومواطنني من األ1991تأسست اجلمعية يف عام   من نكوُن نحُن:   .لألجانب و المهاجريندريسدن لإلندماج اإلجتماعي جمعية  :مسّجلةالجمعية ال  )Pirnaischer Platzاحملّطة (  75، 62رقم لة احلاف  )Pirnaischer Platzاحملّطة (  12، 7، 4،  3، 2، 1الرتام رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  )3315و  3314(املدخل الشمايل، الطابق الثالث، الغرف 16حىت الـــ  و 10من الساعة الــ  اجلمعة إىل من اإلثننيأوقات تقديم المشورة:  مألوفا للمهاجرين. وحنن نكتشف العقبات الصغرية اليت تنغص احلياة اليومية، ونسعى  موطناً سدن يسهام لكي تصبح در اإلسنوات عديدة. وحنن نريد  تنشيط جهود املساعدة الذاتية. حنن نساعد طاليب املشورة يف ملئ االستمارات أو نرافقهم  إىلتقان فن العيش املشرتك. وما نقدمه من مساعدة يهدف إل مكانيات الرتمجة. كما إإلجراءات اإلدارية أو نوفر اطباء أو املقابالت اليت تتطلبها للمهاجرين خالل زيارة األ يف زيارم للسلطات. ونتوىل الرتمجة الشفهية ة لالجئني ": منّظمة ذات نفع عام مشّكلة من جمموعة من املساعدات و املساعدين الذين يعمبون يشكٍل تطوعي  األملانياجلمعية املسّجلة " دروس اللغة  من نكوُن نحُن:  ة لالجئين جمعية مسّجلةاأللمانيدروس اللغة  )Marienberger Straßeاحملّطة ( 44،  2،  1إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم  الوصول  )19( الطابق التاسع، الغرفة رقم  14و حىت الــــ  10أيام األربعاء من الساعة الــــ   أوقات العمل: www.facebook.com/GermanLessonsforRefugees.e.V :      اإلنترنت  housch.dana@gmail.com:  بريد إلكتروني  9232253-0174:         هاتف  Dresden  ،Marienstraße 20 01067:        العنوان  .German Lessons for Refugees e. V :      التسمية   ة لالجئين جمعية مسّجلةاأللمانيدروس اللغة   ضافية.إلغة  25ميكننا تقدمي املساعدة بأكثر من  املشورة. ويف جلسات و الفارسية  ة األملاني الروسية و حنن نتحدث الفيتنامية و  املشاركة بنشاط يف احلياة االجتماعية.  .  حتفيز اآلخرين علىاإلندماجوتعزيز الرغبة يف  أنفسهمواالحاديث الفردية عن املشكالت وعن إمكانيات املساعدة؛ مساعدة الناس على مساعدة      ، اإلندماجملية ، وتبادل اآلراء واملعلومات حول التحديات اليومية لعاألملاينة. قراءة مشرتكة لالدب األملانيمترين املهاجرات واملهاجرين على التواصل باللغة  -  مناسبات ولقاءات للمرتمجات واملرتمجني يف نطاق البلدية. -  للنساء والفتيات األجنبيات اإلندماجندوات  -  املهاجرات واملهاجرينجمموعة من  -ة األملانيمقهى القراءة  والتدريب على اللغة  -  لتطوير املهارات اللغوية:  ما الذي نـُّقّدمُه:  سر ثنائية القومية.ننا نقدم املشورة للزجيات واألأ ة يف حال مل تتوفر هذه املبادرة. إننا األملانيإلوالئك الالجئني الذين مل تكن لتتسىن هلم الفرصة لتعّلم اللغة  اإلندماجدف توفري دورات اللغة و دورات  ة يف أماكن خمتلفة ضمن مدينة دريسدن و ذلك لالجئني، سيان من أي بلد جاؤا و بغّض النظر عن مرحلة اللجوء اليت األملانيحنُن نقّدُم دروساً يف اللغة   ما الذي نـَُقّدمُه:  الالجئني يف اتمع و كذلك األمر إندماج السكان احملليني. اإلندماج ندعم عملية   إقامة الجسور"مبادرة "    يكونون فيها.... 



القسم من  القسم الشمايل من مدينة دريسدن و كذلك أيضاً يف سبيل متكني كل السكان القاطنني يف هذا اجلزء من ان يشاركوا يف صياغة احلياة يف هذاحياة تسودها الصداقة و القّيم اإلنسانية احلياتية و ذلك يف  إىلمن أجل الوصول  أنفسهميف إطار هذه املبادرة " إقامة اجلسور"  ينخرُط أناٌس واضعني  من نكوُن نحُن:  إقامة الجسور"مبادرة "   www.bruecken-schaffen.de :     اإلنترنت  deutschkurs@bruecken-schaffen.de: بريد إلكتروني  9232253-0174:        هاتف   Dresden ،Kieler Straße 52 01109 :      العنوان                        Initiative „Brücken schaffen“ c/o Ortsamt Klotzscheالتسمية      :   )Ortsamt Klotzscheتحت رعاية بلدية كلوتسشه ( ة يف أماكن خمتلفة ضمن مدينة دريسدن و ذلك لالجئني، سيان من أي بلد جاؤا و بغّض النظر عن مرحلة اللجوء اليت األملاني يف اللغة حنُن نقّدُم دروساً   ما الذي نـَُقّدمُه:  املدينة. مجهور  إىلعلى تقدمي الفن الفرنسي املعاصر بكل فروعه  يانو يعمل املعهد الفرنسي بالتعاون مع املؤسسات الثقافية املعرتف ا يف عاصمة والية ساكس من نكوُن نحُن: سدنيدر في المعهد الفرنسي   )Prager Straße(احملّطة  12، 11، 9، 8 رقم  الرتام  ) Pirnaischer Platz(احملّطة     75، 62 ة رقم واحلافل  12، 4، 2، 1 رقم  الرتام  :الوصول إلينا بوسائط النقل العامة .  14:00و حىت الساعة  12:00اجلمعة من الساعة أيام    19:00حىت الساعة 14:00من الساعة أيام اخلميس     19:00حىت الساعة  15:30من الساعة   و 12:00 و حىت الساعة  10:00   من الساعةو األربعاء  الثالثاء أيام    19:00 عةحىت الساو  15:30ساعة  من ال ثنني اإلأيام   دارة برنامج تدريس اللغة: أوقات العمل إ /www.institutfrancais.de/dresden :    اإلنترنت   info.dresden@institutfrancais.de: بريد إلكتروني   4821899-0351:       فاكس   4821892-0351:        هاتف  Dresden -Kreuzstraße 6 01067   :      العنوان   Institut francais Dresden:       التسمية  سدنيدر في المعهد الفرنسي   deutschkurs@bruecken-schaffen.deالتواصل:   يكونون فيها....  باملثل، فإن املعهد الفرنسي بالتعاون مع جامعة  الفنون التشكيلية واألدب أو التصوير. و املسرح و و الرقص املعاصر املسرح و سدن: املوسيقى ويدر  سدن لعرض الرؤية الفرنسية لقضايا راهنة. كما يدر  إىلنسانية ف جماالت العلوم اإللخرى يدعو خمتصني من خمتأمؤسسات حملية  سدن التكنولوجية ويدر  دورات  دروس فردية، و ذلك بأشكال خمتلفة: دورات مكثفة، و الناطقني ا، و غة الفرنسية جلميع املستويات للناطقات ويقدم املعهد دورات تعليم الل . باملعهد الفرنسي DALFو  DELFذلك، نقيم دورات حتضريية للحصول على درجيت  الدبلوم  إىلذلك). باإلضافة  إىلما  يا العالية، والتكنولوج و           السياحة، الفندقة،  اهليئات العامة، أو دورات لتخصصات نوعية (الثقافة و دورات للشركات و دورات التدريب على احملادثة، و لألطفال، و



أحدث اجتاهات  DVDقراص أ الرسوم الكرتونية، و دب الروائي، وبصرية وتضم مكتبة لدارسي اللغة الفرنسية، جمموعة غنية من األ - أيضا مكتبة مسع ن كنت ببساطة تريد احلصول على "القليل" إن توقع عقدا جديدا أو أترغب يف حتسني مهاراتك بالتحديد قبل  بغض النظر عما إذا كنت بالفعل مهنياً   ما الذي نـَُقّدمُه: .املوسيقى جلميع املستويات. حنن  جمموعة كبرية من دورات اللغة الفرنسية وستجد عندنا   –من املعرفة اللغوية لتعينك على قضاء العطلة القادمة يف كوت دازور  جنب مع هذه اخلدمات، ميكنك أن ختتار االلتحاق بدورة مكثفة خالل  إىل أكرب من املرونة. جنباً  دراً الذي يعين ق و فردياً  طالبا ، أو أن ختتار درساً  12حد  ىقصأن تنضم ايل جمموعة تضم على أسدن يقدم جمموعة متنوعة من برامج تعليمية، تراعي مستواك أو سنك. بامكانك ياملعهد الفرنسي يف در   بالضبط ما تبحث عنه!  . جيد  Bundschuhملتقى بوندشو  يوهانشتاد الثقايف، والمركز  نادي احلياة النشطة، و : من الثالثة كالً   ايف مكونا د يوهانشتاال صالةضم ت  من نكوُن نحُن:  يوهانشتادال صالة   )Gabelsbergerstraße(احملّطة   64 ة رقم واحلافل)، Trinitatisplatzاحملّطة (   6الرتام رقم   )Gabelsbergerstraße(احملّطة  12 رقم  الرتام، ) Fetscherplatz(احملّطة   4، 10 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: اجلمعة حسب االتفاق.أيام     18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعةأيام اخلميس    18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعة و   12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال الثالثاءأيام     12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال ثنني اإلأيام   أوقات العمل www.johannstadthalle.de :    اإلنترنت   verein@johannstadthalle.de: بريد إلكتروني   -501931600351:        هاتف   ,Dresden  Dürerstraße 89 01307   :      العنوان   JohannStadthalle e. V.                    Vereinshaus Aktives Leben:       التسمية  دار جمعية الحياة النشطة   . جمعية مسّجلةيوهانشتادال صالة  ةاألملاني حنن نتكلم الفرنسية و  يضا دروس يف جمموعات!أ التلميذات: حنن نقدم دورات لدعمهم، ودورات مكثفة و للتالميذ و عياد. لدينا ما نقدمه للصغار وعطلة األ يتعلمون من بعضهم البعض.  يتبادلون األفكار فيما بينهم، و املهتمون الكثري من العروض املتنوعة لقضاء أوقات فراغهم. هنا، يلتقي الصغار والكبار، و قاعة للبولينغ،   تضم الدار قاعة  مشرتكة، و املعارض. و احملاضرات و تغتين احلياة يف الدار بالقراءات الفردية و اآلداب. و اللغات و التشكيل اإلبداعي، و و         الغناء  الرقص و يف جمال الرياضة و طمبادرات للنشا جمموعات و من دورات و متنوعةً  مكانياتٍ إشطة ، يقدم نادي احلياة الن2005عام المنذ   .مرحياً  هلم جواً  ؤي ترحب بالضيوف و مراكز اللقاء الثالثة مفتوحة للجميع و  والفرنسية. اإلجنليزيةة و األملانيحنن نتكلم    حنن نرحب م! –يسعدنا مشاركة املواطنني من أصول مهاجرة   جلميع الراغبني. اإلجنليزيةدورات اللغة   نادي الحياة النشطة  ما الذي نـَُقّدمُه:  كثري من الناس.قبل  صالة لأللعاب الرياضية، تستخدم أسبوعيا من  و مكتبة، و



تتمحور حول متكني املهاجرات و املهاجرين القادمني . إننا نرى أن مهام مجعيتنا 1999مت تأسيس مجعية النساء اليهوديات املسّجلة يف دريسدن يف العام  من نكوُن نحُن:  جمعية مسّجلةجمعية النساء اليهوديات في دريسدن.  )Pirnaischer Platzاحملّطة ( 75رقم  احلافلةو  12، 7، 4، 3، 2، 1الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم  15و حىت الـــ  10من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة الـــ   أوقات العمل:    dresden.de-www.juedischerfrauenverein:      اإلنترنت  elke@preußer-franke.de: بريد إلكتروني  2542091-0351 :       فاكس  5231226-0170:       هاتف   Dresden   ،Lingnerallee 3 01069:       العنوان .Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V:     التسمية   اليهوديات في دريسدن. جمعية مسّجلةجمعية النساء  ة و كذلك األمر إتاحة الفرصة هلؤالء األشخاص األملانيغة من أوروبا الشرقية من تعّلم التقاليد اليهودية من جديد و احلفاظ عليها، كذلك األمر تعّلم الل و        الت تقوم املوضوعات اليت يتمحور عمل اجلمعية حوهلا على تقدمي النشاطات الشاهدة على الوقت. و إلجناز هذا األمر نقوُم بتنظيم و إقامة جو   ما الذي نـَُقّدمُه:  أن يقوموا بتشكيل حيام كيهود يف دريسدن مبنتهى الثقة بالنفس. كاليل على معسكرات اإلعتقال السابقة، إجراء مناقشات و حوارات، وضع األ إىلأمكنة  ختليد الذكريات و ذلك مع الصفوف املدرسية  إىلرحالت  " يقّدم و بشكٍل واضح أقدار األشخاص املهاجرين القدامى الذين يعيشون اليوم دريسدن .... إلىلماذا قِدمنا نحُن معرضنا الفين املُقام حتت عنوان "   الُنصب التذكارية، قراءة للكتب و بالتأكيد إقامة املعارض الفنية اليت تتناول هذا الشأن. خاص ذوي األصول تُعَترب مجعية ملتقى الثقافات يف اليوهانشتاد مجعيًة ثقافية و بيت مفتوح للمواطنني من األجيال و الطبقات اتمعية املختلفة، لألش  من نكوُن نحُن:  ملتقى الثقافات في اليوهانشتاد. جمعية مسّجلة  )Bönischplatz( احملّطة  62رقم   احلافلة                                      )Sachsenallee( احملّطة 13، 6الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم    20و حىت الـــــ  18:30من الساعة الـــ  أيام اخلميس  أوقات العمل:  www.johannstaedterkulturtreff.de:      اإلنترنت  kontakt@johannstaedterkulturtreff.deبريد إلكتروني:   4472824-0351:       الفاكس  4472823-0351الهاتف       :    Elisenstraße 35, 01307 Dresden العنوان      :  .Johannstädter Kulturtreff e. V :    التسمية  ملتقى الثقافات في اليوهانشتاد. جمعية مسّجلة  العنوان للزّوار  .ة و الروسيةاألملانيحنن نتحدث   تنا.بالنسبة للمهاجرات و املهاجرين اليهود فإننا نقّدُم هلؤالء املشورة و النصح و ذلك إضافة لتقدمي الرعاية اليومية و ذلك يف مقر مجعي  مالحقتهم يف بلدام كما أنه من املمكن و يف أي وقت توجيه األسئلة هلؤالء األشخاص خبصوص أقدارهم.يف دريسدن و كيف متت  بتوفري طيف واسع  لكتقوم كذكِل هؤالء و   إىلاملختلفة من حيث بلدام األم و الذين يعيشون بطرق حياٍة خمتلفة حيث تقوم اجلمعية بتوجيه اخلطاب 



نصب العني هو من العروض و النشاطات الثقافية يؤّمن لسكان حّي اليوهانشتاد و األحياء ااورة املشاركة فيها. اهلدف األمسى الذي تضُعُه اجلمعية  وم بتأمني دعم هذه متكني مشاركة األشخاص و اموعات الصغرية من األفراد و اجلمعيات  و املنظمات ذات النفع العام يف التأهيل الثقايف كما و نق ة للسيدات، املهات و "للجميع"، دورات يف اللغة العربية (اجلمعية املسّجلة: كاما) و كذلك دورات يف اللغة اإليطالية األملانينقّدم دورات ّجمانية يف الغة   ما الذي نـَُقّدمُه: اجلمعيات و املنّظمات يف إطار إهتماماا اإلجتماعية الثقافية.  ) English Clubs( اإلجنليزيةذلك ستجدون لدينا و باان سلسلة ُكُتب تعَلم  إىلاإليطايل يف دريسدن)، إضافةً  – األملاينسّجلة: اتمع (اجلمعية امل نقطة إنطالق و مركز تواصل  إىلو أستطاع  خالل فرتة قصرية أن يطور نفسه ليتحول  2009و األهل "كوليربي" يف العام  األطفاللقد مت تأسيُس مركز   من نكوُن نحُن: و األهل "كوليبري".  األطفالالجمعّية الُمسّجلة. مركز   )Bahnhof Mitteاحملّطة (  10و  2و  1الرتام رقم   )Kongresszentrum/ Haus der Presseاحملّطة ( 11و   6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة  9:00من الساعة  معةاإلدارة: من اإلثنني و حىت اجل   ساعات العمل:  www.kolibri-dresden.de :     اإلنترنت   E-Mail: info@kolibri-dresden.de بريد إلكتروني:   2068443-0351:        فاكس  2068441-0351:       هاتف  Ritzenbergstraße3, 01067 Dresden    :    العنوان    .Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V التسمية     : و األهل "كوليبري". جمعّية ُمسّجلة   األطفالمركز  .، اإليطالية و اهلوالنديةاإلجنليزيةة، األملانيحنن نتكّلُم اللغات التالية:    www.johannstaedterkulturtreff.de املقّدمة ضمن املُلتقى و ذلك على املوقع اإللكرتوين:بإمكانكم التعّرف على كافة الدورات   )Wörterfabrikو كذلك األمر املواد التعليمية و مراجع القراءة  لألطفال " مصنع الكلمات" ( لغات املتعددة و و كشريك مؤهل لتعزيز التعليم بني الثقافات الدولية والتعليم يف ظل الللمهاجرات و املهاجرين من جنسياٍت خمتلفة يف مدينة دريسدن  مشروعاٍت والرسم ، الرقص اإلبداعي لألطفال ، دروس املوسيقى االبتدائية، املسرح، الشطرنج، دورات اللغة ، إخل...). كذلك األمر فإن العمل ضمن ة ، استوديو الفن ما ميّيز نشاط مجعيتنا هو ذلك الطيف الواسع من الدورات املوّجهة لألطفال والكبار (جمموعات اللعب والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكر   املدارس و إنتهاًء بالكليات  و اجلامعة التقنية). إىلوصوالً  األطفالذلك ملختلف املؤسسات التعليمية (إنطالقاً من رياض  ة و الدميقراطية و الرتبية  و التسامح يشكل متنوعة و تعددية تتمحور مواضيعها و النقاط اليت تُركُز عليها حول تعزيز الكفاءة بني الثقافات الدولية املختلف ليت النشاطات اليت تقوم ا مجعيتنا: مهرجانات الطفولة، املخيمات اليت يقضيها فيها التالميذ فرتات العطل املدرسية، اللقاءات الدولية ا إىلتنتمي كذلك   .كُل ما سلَف ذكره جزًء مهماً من نشاطات اجلمعية إملانيا مع أسرهم من اإلحتاد السوفيييت  إىل، اليافعني و الكبار يف دريسدن و حميطها. هؤالء الذين هاجروا األطفال إىلتتوجه العروض اليت يقدمها املركز   المشهد التعليمي بين الثقافات الدولية   :ما الذي نـُّقّدمهُ   مرّيب املستقبل. يف سياق كل هذا العمل تشكلت شبكة واسعة من شركاء التعاون من خمتلف جماالت العمل املوجه لألطفال والشباب.، الرحالت التعليمية، دورات التأهيل الالحق للمربّيات و املرّبني و معلمات و معلمي اللغة الروسية، الندوات املوجهة ملربّبات و تضم الشّبان و اليافعني و اليافعني الذين لديهم شغف باللغة  األطفالاللغات، أوالئك  الذين ترعرعوا يف ظل تعدد األطفالالسابق و من دوٍل أخرى.  على وجه اخلصوص  ة يف املدارس العامة. حنن نقوم بتقدمي الدورات التالية لألطفال و ذلك بشكٍل األملانيكذلك األمر معلمات و معلمي الغة  –الروسية و األدب الروسي    دوري:



بصحبة الشاي و  ملتقى اللغة التابع لنا مفتوٌح لكل طاليب اللجوء يف دريسدن. مجيُع أعضاء هذه الشبكة من القائمني على املبادرة متواجدون يف املكان،  األلماني –ي الملتقى اللغو   ما الذي نـَُقّدمُه: و املتابعة، النشاطات الرياضية و النشاطات اإلرشادية و تقدمي النصيحة.  أحد أحياء مدينة دريسدن، تقّدُم هذه املبادرة و بشكٍل تطوعي لالجئني مايلي: التالقي، املرافقة  –حنن مبادرة يقوُم عليها أناٌس من حي الوباغاست   من نكوُن نحُن:   أملاين -امللتقى اللغوي –  .Laubegast ist bunt e. V  الوبا غاست ملّونة .مسّجلةالجمعية ال  حسب الطلب  أوقات العمل: www.laubegast-ist-bunt.de :       اإلنترن info@laubegast-ist-bunt.deبريد إلكتروني:   25300190-0351:        لهاتفا Dresden  ،Österreicher Straße 54 01279العنوان      :     .Laubegast ist bunt e. V:     التسمية   . جمعية مسّجلةالوبا غاست ملّونة  العنوان البريدي:  ، الروسية و األوكرانية.اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم  التنوع يف الروضة - عروض لكامل اليوم يف املنشآت التعليمية  األخرى - األدب و التاريخ الروسي - اللغة الروسية كلغة أجنبية - ة كلغة أجنبيةاألملانياللغة  - هذه الفّعالية متاحة كذلك األمر لألشخاص الذين ة. األملانية و هذا يعين أن بإمكان الالجئني التدرب على اللغة األملانيالقهوة يتم تبادل احلديث باللغة  هورية، هذا امللتقى مفتوٌح لكل طاليب اللجوء و للسيدات و الرجال من سكان حي الوباغاست. حيث جيلس اجلميع مع بعضهم البعض و يقرأون قراءًة ج  ُملتقى القراءة  )Hermann-Seidel-Straße 3 in 01279 Dresden(  و ذلك يف مقر رعية كنيسة القديس كريستوفرس على العنوان التايل: 18:00و حىت الساعة  16:00يُعقُد هذا امللتقى كل ثالثاء من الساعة الـــ   يسكنون يف حي الوباغاست يف مدينة دريسدن. و ذلك  20:30و حىت الساعة   19:00و أيام األربعاء من الساعة  12:00 و حىت الساعة 10:30يُعقُد هذا امللتقى أيام اإلثنني من الساعة الـــ   . العئالت ُمَرّحٌب ا عندنا!األطفالللتدرب على القواعد و تعّلم الكلمات اجلديدة. أيام األربعاء تتوفر إمكانية رعاية ة و نتدرب عليها يف جمموعاٍت صغريٍة، نصائٌح عملية يتم تقدميها هاهنا إضافة األملانيالفّعالية مفتوحة لكافة طاليب اللجوء يف مدينة دريسدن. نتعلم   التدّرب على اللغة/ دورة  )Österreicher Straße 61 in 01279 Dresden(  و ذلك مكتبة الوباغاست على العنوان التايل: 18:00و حىت الساعة  16:00يُعقُد هذا امللتقى كل يوم مجعة من الساعة الـــ   بشكٍل جيٍد جداً! األطفاليتعرُف أحدهم على اآلخر و يتجاذبون أطراف احلديث. هذه الفعالية تناسب    .اإلجنليزيةة و األملانيحنُن نتكلُم   )Dresden ،54  Österreicher Straße 01279(  ) على العنوان التايل:Chilli( تشيليبيت الطفولة و الشباب 



سهم اجلمعية لألطفال من جذور تشيكية  و الذين يتكلمون لغتني أو أكثر. كذلك األمر توفري الكثري من العروض يف جماالت التعليم و الثقافة. كما و تو من ضمن أهدافها تقدمي الدعم   2005ة. مجعية مسّجلة ذات نفع عام  مت تأسيسها يف العام األملاني –شوال لودوس. اجلمعية التعليمية التشيكية  من نكوُن نحُن:  ة. جمعية مسّجلةاأللماني -الجمعية التعليمية التشيكية  -شوال لودوس )Altkaditzاحملّطة ( 72رقم  احلافلةالوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   16و حىت الـــ  8من الساعة الـــ من اإلثنني و حىت اجلمعة   أوقات العمل:  www.scholaludus.org:      اإلنترنت  info@scholaludus.org: بريد إلكتروني  3699756-0162:       هاتف   Dresden  ،Altkaditz 23 01139 :      العنوان  Schola ludus e. V. – tschechisch-deutscher Bildungsverein:      التسمية  ةاأللماني -جمعية تعليمية تشيكية  –شوال لودوس. جمعية مسّجلة  وية و تطويرها. يف من خالل العروض التعليمية املختلفة و بطريقة تقوم على اللعب: يتم توسيع الكنز اللغوي (جمموعة املفردات اللغوية)، رفع الكفاءة اللغ  ما الذي نـَُقّدمُه:  بني مجهورية التشيك و أملانيا.بدور بارز يف إرساء التفاهم الثقايف  البسيطة  و اليافعني يتم تعليم قواعد اللغة التشيكية. يف السنوات األوىل من العمر يكون لـــــــ:  الغناء، األشعار األطفالمثاين جمموعات لألطفال الصغر و  يت الرقص دوراً كبرياً يف املساعدة على تعّلم اللغة و ترسيخ و تثبيت املهارات و  التطور اللغوي ال إىل، األلعاب اليت تقوم على احلركة إضافًة ذات املوسيقى أكرب سّناً يأيت دور األشعار و احلكايا و القصص و يف مراحل الحقة تأيت األوراق البحثية و املشاريع الصغرية اليت  األطفالمت التوصل إليه. عندما يصبح  ما يزيد عن العشرين عاماً. جرت العادة أن تتمحوَر إهتمامتنا يف املركز على  إىلسبايكي هي مركز ثقايف و مركز للشباب يف مدينة دريسدن  يعوُد تارخيه   من نكوُن نحُن:  . 1الجمعية المسّجلة: سبايكي دريسدن/ ألت شتريلين  )                         Spitzwegstraßeاحملّطة ( 66احلافلة رقم   )Marie-Wittich-Straßeاحملّطة ( 87احلافلة رقم   )Karl-Laux-Straßeاحملّطة ( 75احلافلة رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  18:00و الـ  16:00األربعاء بني الــ  أيام                    19:00و الـ  16:00ساعات العمل :أيام اإلثنني، الثالثاء و اخلميس  بني الــ   www.spikedresden.de:     إلنترنت ا  kontakt@spikedresden.de: بريد إلكتروني   2818084-0351 :      هاتف    Dresden  ،Karl-Laux-Straße 5 01219:      العنوان    .SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V التسمية      : جمعية مسّجلة 1سبايكي دريسدن/ ألت شتريلين   .اإلجنليزيةة، التشيكية و األملانيحنُن نتكلم   منذ البداية حنو اللغة. األطفالالرضع موجودون حىت لو مل يتمكنوا من املشاركة بنشاط بعد. إنه أمٌر مهم أن يتم دفع  األطفالذلك األمر فإن جيب أن يتم التعاطي مع مسألة أن الطفل يتكلم لغًة ثانية على أا شيء طبيعي ومفيد ومهم. ك تدور حول مواضيع معاصرة. ع املثرية كتزيني اجلدران يف املدينة بالكتابة عليها بصورٍة فنياً و حصراً مبا ال خيالف القوانني السارية، مواكبة املبادرات اليت يقوم ا الشباب و دعم املشاري



تندرُج ضمن املواضيع اليت حتتُل حيزًا من إهتماماتنا تشكيل  2015كذلك األمر تنظيم ورشات العمل اخلاصة بالــــ:  اهليب هوب. منُذ مطلع العام  ل التطوعي قاعة التعليم للثقافات الدولية (ثقافات من حول العامل) توفُر ملتقًى يتم فيه مساعدة الالجئني على تعّلم دروسهم و ذلك من خالل العم  ما الذي نـُّقّدمُه:  دف الالجئني.املشاريع اليت تسته ب املهين، التأهيل و التدرج يف احلياة املهنية. زيادة على ة، التدرياألملانيللمعلمات و املعلمني. حمتوى املساعدة و الدروس اإلضافية خالل: تعّلم اللغة  ة من خالل الدخول يف حمادثات األملانيمن النسوة و الرجال يريدون تقدمي املساعدة. مرتني يف األسبوع تكون الفرصة متاحًة أمام املهاجرين لتقوية لغتهم ة " و ذلك بالتعاون و العمل املشرتك مع أشخاٍص األملانيبتقدمي هذا العرض " احلوار ب 2017تقوم مكتبات املدينة يف دريسدن و منذ شهر أبريل للعام   من نكوُن نحُن:  ة" األلمانيالحوار ب"  –لمدينة في دريسدن مكتبات ا  )Albertplatzاحملّطة ( 11، 6، 3الرتام رقم                                    )Louisenstraßeاحملّطة ( 8، 7الرتام رقم  Bibliothek Neustadt  )Altmarktاحملّطة ( 4، 2، 1الرتام رقم  Zentralbibliothek  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   )Bibliothek Neustadt( 11:00أيام السبت الساعة                    )Zentralbibliothek( 17:00ساعات العمل :أيام األربعاء الساعة   dresden.de-integration@bibo: بريد إلكتروني  8648140-0351:       هاتف   Dresden 99010  ، Königsbrücker Straße 26:      العنوان   Bibliothek Neustadt :    التسمية    Dresden  ، Schloßstraße 2 01067:      العنوان    Zentralbibliothek im Kulturpalast التسمية      :  العنوان للزّوار: المكتبة المركزية في قصر الثقافة  يف مركزنا كما أن األشخاص الذين يساعدوننا يف إجناز مشروعاتنا يتحدثون: التغرينية، العربية و الداريّة. اإلجنليزيةة و األملانيحنن نتكلم  ذلك فإن الفرصة متاحٌة أيضاً للتدرب على الكتابة و ذلك مع املعلمات و املعلمني الُقدامى. رحة التحدث من املؤكد أنُه و يف األجواء املفتوحة يتم تبادل اخلربات و تشبيك التواصالت اجلديدة مع األشخاص.  يف مقدمة األوليات حتتل مكاا ف  ما الذي نـُّقّدمُه:  غري رمسية يف جٍو مريح و ذلك ضمن جمموعتني للحوار   )Dohnaer Straßeاحملّطة ( 75) و رقم Corinthstraßeاحملّطة ( 66احلافالت:  رقم   )Hugo-Bürkner-Straßeاحملّطة ( 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   18:00و حىت الساعة    16:00الساعة  ساعات العمل :أيام ااإلثنني من  www.strehlen-fuer-alle.deاإلنترنت     :   Monika.Scheidler@TU-Dresden.de: بريد إلكتروني  Dresden ،Dohnaer Straße 53 01219:       العنوان     Strehlener Sprachtreff التسمية      :  ملتقى اللغة في شتريلين  .الناجح اإلندماجاألمر الذي من شأنِه جعل هؤالء األشخاص يشعرون أكثر باألمن و الثقة خالل ممارستهم احلياة اليومية ، وبالتايل املسامهة يف حتقيق ني حول التنوع الثقايف للمشاركني، ختفيز الفرحة والفضول املتبادل إىلة " دف املبادرة األملانية. العنوان الذي حتملُه هذه املبادرة " احلوار باألملانيباللغة 



دريسدن من بيننا من يعمل مهنياً و من يقوم بالدراسة اجلامعية و كذلك املتقاعدين من حنُن جمموعٌة مفتوحة تضم أشخاصاً يسكنون يف حي شرتيلني يف   من نكوُن نحُن:  ملتقى اللغة في شتريلين
ن إنتقلوا خلفياٍت خمتلفة. يف قوام هذه اموعة يدخُل أشخاٌص ممن يسكنون. بيننا مرحٌب بأي شخٍص يرغب أن يشرتك معنا  منذ القدمي يف احلي و مم ة األوليات حتتل مكاا فرحة التحدث من املؤكد أنُه و يف األجواء املفتوحة يتم تبادل اخلربات و تشبيك التواصالت اجلديدة مع األشخاص.  يف مقدم  ما الذي نـُّقّدمُه:  !يف نشاطاا هو حمل الرتحيب عندنا املعتقد و منهم من هو صاحٌب معتقٍد حر (ال يتبُع أي دين)  كل من يريد املشاركة يف اموعة واملسامهة للسكن هنا حديثاً. منهم من هو مسيحٌي جلهةِ  ختفيز الفرحة والفضول املتبادلني حول التنوع الثقايف للمشاركني،  إىلة " دف املبادرة األملانية. العنوان الذي حتملُه هذه املبادرة " احلوار باألملانيباللغة  يف األرض املرتفعة" حيث تقدم هذه اجلمعية الدعم للالجئني يف  أهًال و سهالً و من خالل مبادرة قام ا املواطنون مت تأسيس مجعية "  2015يف العام   من نكوُن نحُن:  المرتفعة.  يفي األراض أهالً و سهالً الجمعية المسّجلة:   )Kurze Straße, Pappritzاحملّطة (  B   98) و رقمFernsehturmاحملّطة ( 61احلافالت:  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   10:00و حىت الساعة    9:00ساعات العمل: من اإلثنني و حىت اجلمعة  من الساعة   www.willkommen-im-hochland.deاإلنترنت     :   post@willkommen-im-hochland.de: بريد إلكتروني Dresden  ،Wachwitzer Höhenweg 10 01328:     العنوان    .Willkommen im Hochland e. V التسمية      :  المرتفعة. جمعية مسّجلة يفي األراض أهالً و سهالً  .الناجح اإلندماجل ممارستهم احلياة اليومية ، وبالتايل املسامهة يف حتقيق األمر الذي من شأنِه جعل هؤالء األشخاص يشعرون أكثر باألمن و الثقة خال يا. يف كثري من األحيان ة ، و إمنا  أيًضا يتم تلقني املعلومات و املعرفة عن احلياة اليومية والعادات والتقاليد السائدة يف أملاناألملانياألمر فقط على تعلم اللغة  . ال يقتصرNiederpoyritzو  Pappritzة لالجئني و ذلك يف مراكز إيوائهم يف كٍل من منطقيت : األملانينقوم حنن بتقدمي دروس اللغة يوميًا   ما الذي نـُّقّدمُه:  عن العمل، و مجع التربعات العينية وتنظيم جمموعة متنوعة من األنشطة الرتفيهية يف ااالت الرياضية والثقافية.ة ، ومرافقة الالجئني خالل البحث عن السكن و األملانيو ما حوهلا. يقوم العديد من املتطوعني واملساعدين بـــ: إعطاء دروس اللغة  Pappritzمنطقة     الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   12:00و حىت الساعة    10:00ساعات العمل: أيام األربعاء من الساعة   willkommen-in-johannstadt.deاإلنترنت      :   info@willkommen-in-johannstadt.de:  بريد إلكتروني 0351 -  469020:         هاتف                        Dresden ،Dürerstraße 25                    Evangelische Hochschule Dresden 01307:       العنوان    Willkommen im Johannstadt التسمية       :  في اليوهانشتاد.  أهالً و سهالً   العنوان البريدي: اإلجنليزيةة و األملانيحنن نتكلم   مدرسينا األملان لطرح أسئلة حول إجراءات اللجوء. إىليلجأ طالبو اللجوء 



الربط و التنسيق بني  إىلدف املباردة " عبارة عن شبكة مت تنظيمها بشكٍل طوعي من قبل املواطنات و املواطنني.  في اليوهانشتاد أهًال و سهالً  "  من نكوُن نحُن:  في اليوهانشتاد.  أهالً و سهالً  )Gerokstraßeاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Dürerstraßeاحملّطة ( 13الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   21.00و حىت الساعة    19:00: أيام اخلميس من الساعة  ساعات العمل  Evangelische Hochschule Dresden :التسمية         الجامعة اإلنجيلية في دريسدن  ) Hans-Grundig-Straße(املدخل :  Evangelische Hochschule (EHS) / Postgebäude, Raum C.002                 01307 Dresden  ، Gerokstraße 14عنوان الزّوار:   ) Bönischplatzاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Sachsenalleeاحملّطة ( 13الرتام رقم  و ما حوله. األمر الذي يشّكُل جل إهتمامنا هو  اليوهانشتاداجلهود  املوجهة ملساعدة الالجئني و املهاجرين من السيدات و الرجال الذين يسكنون يف  و      والفضول للتعّرف على الثقافات األخرى دليالً املتبادل والتسامح  اإلحرتاميكون  اإلحرتامأن نعيش يف جٍو تسودُه العالقات السلمية واملفتوحة واليت  ة، التّعرف على الثقافة األملاني. على سبيل املثال: تعّلم اللغة اإلندماججاً هلذه العالقات. يف بؤرة اإلهتمام اليت تتكرس جهودنا لتنفيذه موضوع بدايات    من نكوُن نحن:  . اإلندماجمركز الدراسات المتعلقة ب  ) Dresdner Staats- und Universitätsbibliothekاحملّطة ( 61احلافلة   :  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   ) Zellescher Weg 17, Raum A004: و ذلك على العنوان ( حسب اإلتفاق  أوقات العمل: www.ida-dresden.de:  اإلنترنت       initiative.deutschkurse@mailbox.tu-dresden.de:  بريد إلكتروني 46340627-0351:         هاتف  ZfI – Zentrum für Integrationsstudien, Seminargebäude 1, Raum SE-1, 14 : العنوان للزّوار  ZfI – Zentrum für Integrationsstudien, Zellescher Weg 22, 01062 Dresden :البريديالعنوان   Technische Universität Dresden, Zentrum für Integrationsstudien :  التسمية        . اإلندماجمركز الدراسات المتعلقة ب  جامعة دريسدن التقنية  و الفرنسية. اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلم   ة للجميع كُل شخص هو حمل الرتحيب.األملانية و باان و ذلك  لتعّلم اللغة األملانييقّدم سيداٍت و رجال متطوعون من دريسدن من دورة يف اللغة   ة للجميع" األلمانيدورات اللغة "   و بالتايل فمشاركة السيدات اللوايت لديهن أطفال صغار ليست إشكالية بالنسبة هلن.  ة. حنُن نوفر الرعاية لصغاركم األملانية و باان و ذلك ملساعدة السيدات يف تعّلم اللغة األملانيدريسدن من سيداٍت و رجال دورة يف اللغة يقّدم مواطنو   ة للسيدات" (مع تقديم رعاية لألطفال)األلمانيدورات اللغة "   ما الذي نـُّقّدمُه:  دواعي سرورنا أن تزودونا بأفكاركم و خرباتكم و أن ختصصوا شيئاً من وقتكم ملساندتنا." بتقريب سكان احلي من الالجئني و املهاجرين من بعضهم البعض. إنه ملن  اليوهانشتاديف الً أهالً و سه" ة، إجياد الذات يف اتمع. تقوم مبادرة األملاني



  آخرين من أهايل دريسدن. من خالل اجلهود و العمل الذي نقوم به نسعى لتحقيق اهلداف التالية: إىل، كما و يقوم بتوفري الدعم هلا أشخاٌص من العاملني يف جامعة دريسدن التقنية إضافًة 2015دريسدن مبادرٌة ينظمها الطالب منذ العام  إىلالقدوم 
 تنسيق أعمال املساعدة اليت يقدمها الطلبة لالجئني •
 تنسيق و تطويرالعروض اليت تُعىن بعملية إدماج الالجئني •
 تعزيز التبادل الثقايف بني الالجئني و الطلبة •
  ما الذي نـُّقّدمُه: ية جلهة تعدد الثقافات و ذلك يف أوساط الطلبةالتأهيل السياسي و التوع •
 ة و دروس حمو أمية و ذلك يف ثالثة منشآت يف دريسدناألملانيدورات يف اللغة  •
الالجئون يلتقون  -" صنع صداقات جديدة  MAKE NEW BUDDIES - Refugees Meet Localsبرنامج الصداقة "  •  بالسكان احملليني. التوسط و املتابعة خالل إجياد من يقدم الرعاية لالجئني من الطلبة
 دورات لغة يقوم بتنفيذها الالجئون (تعليم لغتهم األم لألملان) و ذلك ضمن حرم جامعة دريسدن التقنية •
 د الغرض منه املساعدة يف حل الواجبات املدرسيةملتقى يَعقد يف جامعة دريسدن و يف النوي شتا •
رحبية مستقلة معرتف ا من هيئة رعاية الشباب. اهلدف الرئيسي لعملنا هو دعم الشباب من ذوي اخللفيات املهاجرة يف جهدهم حنن منظمة غري  من نكوُن نحن:   . العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقيةمسّجلةالجمعية ال  ) Altenberger Straßeاحملّطة (  87،  85،  65 احلافالت:  رقم  )Altenberger Straßeاحملّطة ( 10،  4الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   سنة) 16حىت  14ألعمار من (ل 20:00و حىت الساعة    17:00من الساعة                                  سنة)14حىت  10(لألعمار من  18:30و حىت الساعة    17:30من الساعة                                   سنوات) 9حىت  6(لألعمار من  17:00و حىت الساعة    16:00من الساعة    أيام اخلميسساعات العمل:  www.zmo-jugend.deاإلنترنت     :   zmo-jugend@web.de: بريد إلكتروني 2899276-0351:      الهاتف    Dresden  ،Kipsdorfer Straße 100 01277:      العنوان   Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) التسمية      :  . جمعية مسّجلةمن أوربا الشرقية العمل المشترك مع الشباب  ، العربية، الفرنسية و اإلسبانية.اإلجنليزيةة، األملانيحنن نتكلم  .اإلندماجتقدمي املساعدة خالل تنظيم و تنفيذ الفعاليات و ورش العمل و احملاضرات اليت تتمحور حول املواضيع املتعلقة بالالجئني و  • سهامهم يف تعزيز التفاهم بني الثقافات. عروضنا مفتوحة إنشجع  و –الثقايف، كما ندعم حفاظهم على رعاية ما أتوا به من ثقافة  جتماعي وندماج اإللإل التجريب  إىلز املهارات اللغوية باإلضافة يفحتكسبه املزيد من املعرفة عن خصوصيات اللغة. واهلدف هو بالصور وبالكلمات ألثارة خيال الطفل مما يُ  لعاباً أ. يف ورشة اآلداب نوظف أو جسراً ميكن من التواصل التواصل مع جمتمعنا رقليع خاصة بالنسبة لألطفال من أصول مهاجرة، متثل إما عائقاً اللغة،  ورشة اآلداب  ما الذي نـُّقّدمُه: مناسبات منفردة. كذلك مشاريع و  أخرى خمصصة ملوضوعات ، و برامج حرة و النشاط يف اموعات، و شمل االستشارات، وتو  ةالشبيبة يف مجعيتنا متنوع و األطفالطفال وشبيبة السكان. برامج العمل مع ألكل  املهاجرين و حد سواء للمهاجرات وعلى  ملرة بعد املرة قبول عوامل صممها آخرون. امن يعيدوا  مجيل أن يبنوا عاملهم هم بدالً  وعند كتابتهم لقصص خاصة م كم ه األطفالاإلبداعي. ويكتشف    ة.األملانيحنن نتكلم  .رضأيضا بالقاء ما يقرأونه أمام اآلخرين وتبادل احلديث عن قصصهم. ويتضمن املشروع تنظيم قراءات ومعا األطفاليستمتع 


