
و ذلك من ِقَبِل عشرة أشخاص. يريد هؤالء  2016مت تأسيس مجعية املركز التجرييب حلياة الثقافات الدولية يف دريسدن يف شهر كانون الثاين من العام   من نكوُن نحُن:  المركز التجريبي لحياة الثقافات الدولية في دريسدن. جمعّية ُمسّجلة    )Tannenstraßeاحملّطة ( 8،  7الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   www.elixir-dresden.de:     اإلنترنت   kontakt@elixir-dresden.de: بريد إلكتروني  0356765-01578:       هاتف    Dresden  ،Frühlingsstraße 14 01099:      العنوان    .elixir Dresden e. V التسمية      : . جمعّية ُمسّجلة  )المركز التجريبي لحياة الثقافات الدولية في دريسدنإليكسير(              Wohnen                                                                          السكن ألمر التجرييب حلياة الثقافات الدولية يف دريسدن نفسها خللق مركز يوفر الفرصة إلجناز التالقي بني: الثقافاث املتنوعة و التعّلم. كذلك اُتسِخُر مجعية املركز   ما الذي نـُّقّدمُه:  و على الرغم من تنوع مشارم و و لغام و ثقافام  و عادام احلياتية أن يعيشوا بصورٍة جيدة مع بعضهم البعض.  ُميكُن فيه لالجئني و لسكان مدينة دريسدن من النساء و الرجالذه اجلمعية أن خيلقوا مكاناً يف مدينة دريسدن األشخاُص العشرة الذين قرروا إنشاء ه باٍن قدمية شخص و ذلك إما يف وحدات سكنية حديثة البناء أو يف م 150يكون هذا املركز إطاراً إجتماعياً جديداً للسكن اإلحتوائي ملا جمموعه حوايل  كن بإختصار تلك بعد ترميمها. ختيلُق هذا املركز سيتم من خالل تعاونية تسعى لتعزيز احلياة بني الثقافات الدولية، تعزيز فرص العمل و احلصول على الس . جيد  Bundschuhيوهانشتاد الثقايف، وملتقى بوندشو الة صالمركز  يف مكوناا  الثالثة كل من نادي احلياة النشطة، و اد يوهانشتالة صالتضم   الجمعية الُمسّجلة:  صالة اليوهانشتاد.  )Bönischplatzاحملّطة (    62احلافلة رقم   )Sachsenalleeاحملّطة ( 13،  6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   حسب اإلتفاقأيام اجلمعة   و   18:00و حىت الساعة  14:00أيام اخلميس من الساعة                  12:00و حىت الساعة   9:00من الساعة   أيام األربعاء                  18:00حىت الساعة  و 14:00من الساعة  أيام الثالثاء                   12:00و حىت الساعة   9:00من الساعة  نني  أيام اإلث ساعات العمل:   www.johannstadthalle.de:     اإلنترنت   verein@johannstadthalle.deبريد إلكتروني:   50193160-0351:       هاتف    Bundschuhstraße 13,  01307 Dresden:      العنوان     JohannStadthalle e. V.                     BundschuhTreff التسمية       : ) إسم الشارع الذي يوجد فيه الــــُملتقىBundschuhُملتقى الــــ بوند شو (  سّجلةصالة اليوهانشتاد. جمعية مُ   . نسيج السكايناألمور اليت ستلعُب يف املستقبل دوراً حامساً يف البناء املتنوع لل يتعلمون من بعضهم البعض.  يتبادلون األفكار فيما بينهم، و الكبار، و املهتمون الكثري من العروض املتنوعة لقضاء أوقات فراغهم. هنا، يلتقي الصغار و   .مرحياً هلم جوا ً  ؤترحب بالضيوف وي مراكز اللقاء الثالثة مفتوحة للجميع و



يف حي  Bundschuhstraße 13سست آنذاك ملتقى "بوندشو" يف شارع أ نشطتها يف املدينة، و، واصلت اجلمعية توسيع أ2014يف يوليو  د خدمة (متَـَعّهد) عبارة عن مزوّ   .SUFW Dresden e. Vإن اجلمعية املسّجلة: املَْشَغل الساكسوين إلعادة التعليم و التأهيل اإلضايف يف دريسدن   من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة.  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل اإلضافي في دريسدن.   ) Droste-Hülshoff-Straßeاحملّطة ( 92احلافلة رقم    )Leutewitzاحملّطة ( 12،  1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   ساعات العمل:حسب الطلب  www.sufw.de/Betreutes_Wohnen.html:     اإلنترنت   m.kokot@sufw.de: بريد إلكتروني  4210796-0351:         فاكس  04459761-0159 و      42073730-0351:        هاتف   Dresden   ،Am Lehmberg 46 01157:      العنوان    SUFW Dresden e. V.                    Betreutes Wohnen für Jugendliche)Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden( :التسمية        السكن الشبابي الموجود تحَت اإلشراف في دريسدن. جمعّية ُمسّجلة   اإلضافيهيل الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأ  والفرنسية. اإلجنليزيةة و األملانيحنن نتكلم   املهاجرين ونرحل مبشاركتهم.  إىلونوجه الدعوة   حد املقاهي. نرحب بكل من يرغب.أيف  "لقاء التفلسف" نسميه لقاءً  للجريان، و اً مفتوح ننظم لقاءً  حنن نقدم بانتظام فرصة للعب الورق، و  بوندشوالملتقى   ما الذي نـُّقّدمُه:  يف العمارة السكنية العالية متكن سكاا من التواصل االجتماعي وااللتقاء يف جو مريح. جيداً  يوهانشتاد يف دريسدن. القاعات الثالث اهزة جتهيزاً ال . و ذلك يف ااالت التالية: التوّجه املهين، التأهيل املهين األويل و الثانوي، التشغيل، التفعيل، التوّسط و كذلك األمر تقدمي 1990معرتٌف به منذ العام  تدبري السكن املوجود حتت اإلشراف. عالوًة على ذلك سيحصل هؤالء الشّبان على توجيهات من شأا أن تزودهم بكفاءات عملية جتعلهم قادرين على لفعلية حلياة الشبان نقوم حنُن بتوفري سكن مؤقت مغاير هلؤالء الشّبان. حيث سيجُد هؤالء الشّبان األمن و األمان و احلماية يف هذا بعد حتديد احلالة ا  ما الذي نـُّقّدمُه:  .اإلندماجاملشورة و تعزيز  من شأا متكني األفراد تنظيم أمور حيام اليومية. سويًة مع هؤالء الشّبان نقوم حنن بتطوير اآلفاق املستقبلية املوجهة على أساس املوارد املتوفرة و اليت  و لة احلصول توفُر هذه املؤسسة شبكًة واسعة من العروض اخلاصة بالتعليم و العمل و ذلك يف ورشات العمل اخلاصة بالشباب وصوًال ؤالء الشباب ملرحعليم و التأهيل اإلضايف يف دريسدن مؤسسٌة معرتٌف ا لتقدمي اخلدمات يف جمال مساعدة الشباب و إن اجلمعية املسّجلة: املَْشَغل الساكسوين إلعادة الت  من أخذ الدور املناسب و املشاركة يف احلياة ضمن اتمع.  ، الفرنسية، العربية و األمهريةاإلجنليزيةة، الروسية، األملانيُن نتكلُم حن على التأهيل املهين و إائه.   


