
  ما الذي نـُّقّدمُه: نريهم معاملها و على هامش هذا النشاط نوّضُح هلم كيف ميكن للشخص القادم اجلديد أن يتدبر أمور حياته بشكٍل صحيح و حيقق ذاته هنا.مدينة دريسدن تقدم الدعم لالجئني مبجرد وصوهلم إىل دريسدن. نقوُم بتعريف الالجئني على دريسدن و حنُن جمموعة من النساء و الرجال من سكان  من نكوُن نحن:  . المؤازة التطوعية لالجئين –مرساة الـ:  فريدريش شتاد  ّجلةسَ مُ الجمعية الَ   )Am Zwingerteichاحملّطة ( 11، 4الرتام رقم   )Schweriner Straße( احملّطة   2، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   18:30و حىت الساعة الـــ   16:30أيام اخلميس من الساعة الــ   أوقات العمل:  anker@fueralle.org: بريد إلكتروني 4967409-0351:      الهاتف    Schützengasse 16–18, 01067 Dresden:      العنوان    Anker Friedrichstadt - ehrenamtliche Flüchtlingshilfe e. V.                 Kontaktcafé im Umweltzentrum : التسمية       مقهى التواصل في مركز البيئة . جمعية مسّجلةالمؤازرة التطوعية لالجئين –مرساة الـ:  فريدريش شتاد  Beratung und Betreuung                                                     المشورة و الرعاية
 عند مراجعة الدوائر احلكومية نقوم مبرافقة الالجئني •
 نتوسط هلم للحصول على دورات تعّلم اللغة األملانية •
 نقوم بإيصال املعلومات هلم و ذلك حول الرياضة و النشاطات الثقافية •
 نقوم بإعالمهم حول العروض املخصصة لقضاء أوقات الفراغ يف املدينة و العروض الررهنة و املتاحة لطاليب اللجوء •
نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل  )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العام:   16:00الـ حىت الساعة و  10:00 ثنني، الثالثاء، األربعاء و اجلمعة  من الساعة الـــأيام اإل :ساعات العمل  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   beratung@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني    0351-4363732:        فاكس 0351-4363724 ,0351-4363723:        هاتف   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن. حصول املشكالت بالبحث عن و إجياد إمكانيات الدعم اإلضافية.نساعد عند  • تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا 



) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً IBZفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (متثيل هؤالء. تو  ولية يف هذا السبب بذلك ينحصُر يف حيثية أنك تعيش يف بلٍد أجنيب؟  إن مبقدور مركز تقدمي املشورة التابع لس شؤون األجانب توفري املساعدة األتواجهك و ال تعلم كيف ميكنك التغّلب عليها       و عماذا يدور حمتوى الربيد و كيف ينبغي على املرء أن يتصرف يف هذه احلالة؟ أو أن مشاكَل أخرى   واه؟ هل أنت مهاجر أو مهاجرة و تواجهك بعض الصعوبات يف دوائر احلكومة، إستئجار شقة، البداية بالعمل؟ هل إستملت بريد و ال ميكنك فهم حمت  مركز تقديم المشورة:  الذي نـُّقّدمُه: ما  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةإلجناز األعمال    أو نقوم بإحالتكم إىل مراكز و نقاط أخرى ميكنها تقدمي املساعدة. حنن نقّدم املشورة لألشخاص من الفئات التالية: طيع إرشادكم إىل الطريقة الصحيحة اليت بإمكتنكم إتباعها حلل هذه املشكالت اال يُعىن بتقدمي املشورة لكم حبيث تستطيعون مواجهة هذا القضايا و يست
 طاليب اللجوء (املوضوع األساسي الذي يتم الرتكيز عليه) و كذلك الالجئني اآلخرين •
 األملان القادمون من دول اإلحتاد السوفيييت السابق و الذين مت توطينهم يف أملانيا و أفراد أسرهم  •
 املهاجرين اليهود •
 اجلانب من أفراد األسر اليت يكون أحد الوالدين فيها أملاين •
انية. إنه بإمكان األشخاص الذين يتطوعون ملساعدتنا أن يوفروا لنا الدعم الالزم لتنفيذ جلسات حنُن نتكلم األملانية، اإلجنليزية، الروسية، الرتكية و األذربيج كافة املهاجرات و املهاجرين • نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل  )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العام:   19:00الـ حىت الساعة و  16:00 ثنني من الساعة الـــأيام اإل لآلباء األوليةتقديم المشورة   و حسب اإلتفاق  12:00الـ حىت الساعة و  10:00 ربعاء من الساعة الـــأيام األ   16:00الـ حىت الساعة و  13:00 ثنني  من الساعة الـــأيام اإل  ُملتقى اآلباء :ساعات العمل  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني    0351-4363732:        فاكس 0351-4363726 / 0351-40754252:        هاتف   DresdenStraße -Zille-Heinrich 01219 ,6:        العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن. تقدمي املشورة باللغات األخرى. ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZمتثيل هؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا    هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةجناز األعمال إل



غية التمكن بشكٍل أساسي حبيث يتمكنوا من تبادل األفكار و اخلربات، طهي الطعام و إمكانية إستخدام  وسائط امليديا  يف قضايا التأهيل العلمي. بُ يف دريسدن و هذا العرض يستهدف توفري منّصة لآلباء ممن هم من األصول املهاجرة  ؤون األجانبو أحد العروض اليت يقدمها جملس شُملتقى اآلباء ه  ما الذي نـُّقّدمُه: طفال، الرتبية و ( إختبار مغامرة أو شيٍء ما). إضافًة إىل ذلك سيكون مبقدور اآلباء اإلفادة من إستشارة أولية و جمانية و تدور هذه اإلستشارة حول األيتم تنظيم فّعالية لآلباء و األبناء مرًة واحدة يف الشهر على سبيل املثال القيام برحالت ذات توجه جترييب بني احلني و اآلخر من حتييد ضغط احلياة اليومية  نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   streubel@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 0351-20858733 ,0176-20985836:        هاتف   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  ، الروسية و الرتكية.ليزيةاإلجنة، األملانيحنُن نتكلُم العربية،   املتخصصة. تُقام خدمة تقدمي اإلستشارة كل يوم إثنني بني الساعة الرابعة بعد الظهر و حىت السابعة مساًء.  ساعة احلديث املُخصصة لآلباء هذه سيتم تقدمي املشورة الشخصية و عندما تقتضي احلال سيتلقون إحالًة إىل مراكز تقدمي املشورة األسرة. خالل  تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (متثيل هؤالء. تو  املساعدين  العمل العام اإلجتماعي املوّجه لالجئني يف منشأت تقدمي الرعاية لألطفال و اليافعني و األسر يف دريسدن. يرتكز هذا العرض على أوالئكالعمل املتنّقل حسب اإلحتياج و مهمته تقدمي الدعم لتفعيل و ختطيط و متابعة إجراءات   )MOBAهذا العرض اإلستشاري هو جزء من املشروع (  العمل الُمَضِاعْف  للمساعدات و للمساعدين   الذي نـُّقّدمُه: ما  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال  املوجهةإلجناز األعمال  اخلذ بعني  الغرض من هذا املشروع هو فتح الطريق أمام هذه الفئة من الناس للوصول إىل تلك اخلدمات املتعلقة برعاية األطفال و اليافعني و ذلك مع  املقصود باملساعدين و عملهم ذا القيمة املضاِعفة هم األخصائيون الرتبويون.  الذين يعملون يف نفس اإلجتاه الرتبوي و  ذلك واحدة أو قد يتطور ملرافقة األشخاص خالل هذه اإلجراءات. عالوًة على ذلك نقوم حنن يف إطار هذا العرض بتنفيذ ورشات عمل و حماضرات و نقدمه من خالل هذا املشروع يكون وفقًا لإلحتياج فقد يتجسد هذا الدعم بتقدمي مشورة ملرة  اإلعتبار خصوصية العمل خع هذه الفئة. الدعم الذي   26066388-0351: فاكس         (إستشارات قضايا اللجوء) 26068027-0351 :       هاتف   )إستشارات للمهاجرين البالغني( 2881999-00351:        هاتف   Prohliser Allee 10, 01239 Dresden:        العنوان  AWO SONNENSTEIN gemeinnützige GmbH                                  AWO Fachdienst für Migration und Integration :     التسمية   الخدمة اإلحتصاصية للمهاجرين و الالجئين  لنفع العام ذات امسؤولية محدودة محدودة ال مؤسسة غير ربحية، زونين شتاين  إلجتماعية للعّمال) (الخدمة ا AWO    اإلختصاصية، اخلبريات و اخلرباء و دورات التأهيل الالحق و شبكات توفري الدعم و املساندة.و تصوير املشكلة، و كذلك األمر التوسط لدى اخلدمات  -أحد عروض تقدمي الدعم اإلضافية هو التوسط لدى مؤسسات متخصصة مبوضوع التساؤل  ت ذات الطبيعة اإلجتماعية.لتلقني املعرفة األساسية للعديد من املوضوعا



حياتكم يف بالدنا خالل السنوات األوىل  بدايةكم يف د نساع ". نقدم لكم اخلدمة و AWO التابعة ملنظمة " اإلندماج حنن خدمة متخصصة للهجرة و  من نكوُن نحُن:   AWO لنفع العامذات امسؤولية محدودة محدودة ال المؤسسة غير الربحية  )Tattendorfer Straßeاحملّطة ( 13، 9، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العام: و حسب اإلتفاق  16:00و حىت الساعة الــ  13:00و من الساعة الــ  11:00و حىت الساعة الــ  9:00أيام اخلميس من الساعة الــ   16:00و حىت الساعة الــ  13:00و من الساعة الــ  11:00و حىت الساعة الــ  9:00أيام الثالثاء   من الساعة الــ   11:00و حىت الساعة الــ  9:00أيام اإلثنني    من الساعة الــ   أوقات العمل:  www.awo-sonnenstein.de :      اإلنترنت  migration1@awo-sonnenstein.de: بريد إلكتروني حنافظ على السرية. لكننا ال نقدم  املؤسسات. نقوم ذه اخلدمة جماناً، و إىلنرافقهم  النصح لكل جمموعات الالجئني و نقدم املشورة و من وصولكم. و نزودهم مبعلومات عن  مور القانونية. وبعض األ مزاولة املهنة و الدراسة و واجبام، عن املدرسة و للمهاجرين اُجلدد: نقدم معلومات عن حقوقهم و  تقديم المشورة للمهاجرات والمهاجرين البالغين   ما الذي نـُّقّدمُه:  هي مؤسسة عمالية خريية مستقلة عن التوجهات املذهبية.  قانونية. إننا مؤسسة تابعة لـمنظمة "آفو" ومشورة  يف املدرسة. كما نساعدهم يف  األطفالكيفية تسجيل   ترتيب حيام يف احمليط اجلديد، و لضمان احلصول على مصدر للرزق، و ة واألملانيتعلم اللغة  خدمات جلهات خمتصة:   .املشكالت العائليةكذلك يف حل   و تقدمي طلبات للعمل يف ترتيب املراسالت مع خمتلف اجلهات و البحث عن سكن، و اجلمعيات، ننظم هلم جلسات  مؤسسات التعليم و مكاتب اخلدمة اإلجتماعية و ورش عمل للمختصني يف اإلدارات و نقاشات و نقدم حماضرات و عن  ة يف ميدان التعددية الثقافية، وعن الكفاء عمليات التهجري و جلسات تشاور لِفرق عمل يف موضوعات كاهلجرة و لتحليل احلاالت اخلاصة، و جمموعات العون الذايت، كما  املهاجرات و حنفُز مبادرات املهاجرين و املهاجرات: ندعم و جانب. خدمات للمهاجرين وظاهرة العداء لأل التسامح و مع دوائر اخلدمة اإلجتماعية املتخصصة،  نعمل سويةً  والديانات.  تباع كافة املذاهب وألحناِفُظ فيه على سرية املعلومات،  بشكلٍ  نقدم املشورة جماناً و  مشورة بقضايا اللجوء ومرافقة المهاجرين للمكاتب الرسمية:  .كرواتية  -والصرب والبلغارية  و اإلجنليزية الروسية و ة واألملانيحنن نتكلم   نقوم بتنظيم دورات خاصة بالنساء.   تشمل خدماتنا تقدمي املشورة  واملرافقة يف: . ويةالتعليماهليئات  و اجلمعيات املنظمات اخلريية و اإلدارات و و
 ،دريسدنالتعرف على  •
 التغلب على احلواجز اللغوية، •
 تقدمي طلبات املعونة االجتماعية •
 مراجعة الدوائر وزيارات الطبيب، •
 البحث واحلصول على شقة للسكن، •
 حّل املشاكل اليومية، •
  املرافقة يف : و تشمل خدمتنا املشورة اإلجتماعية يف إستئجار شقة. و جئني الذين حصلوا على إقامة اللجوءلالانساعد  ندعم و  :جئين الذين حصلوا على إقامة اللجوءخدمات لال  .الوقت بشكل مثمرالبحث عن فرص للتعليم وقضاء  •
 دوائر املعونة اإلجتماعية، إىلتقدمي الطلبات الالزمة  •
  املوافقة الالزمة،حلصول على ا البحث عن شقة و •
  ترتيب اإلنتقال، توقيع عقد اإلجيار و •



 تأثيثها، يئة الشقة و •
 تعليمات ضرورية حول إستخدام الشقة، •
مكتب " آفو " املختص  إىلالشؤون العائلية سُنحيلكم  قضايا الصحة و مزاولة املهنة و التعليم و قضايا املدرسة و ويف قضايا التسجيل لتعلم اللغة و  يف احمليط اجلديد للشقة.  اإلندماجكيفية  • ) BMFSFJسرة و املسّنني و النساء و الشبيبة (و تعترب جزءاً من الوزارة اإلحتادية لأل 1991يف دريسدن منذ العام  تعمل خدمة الشباب من املهاجرين  اال شريكاً ميكنكم وضع مطلق الثقة به و بالتايل فنحن الشريك الدائم لكم على طول هذا الطريق.بالتخطيط هلذا اإلجراء سويًة مع الشّبان خطوًة خبطوة و نشّكُل حنُن يف هذا األملانية، التعليم املدرسي، التدريب املهين و اإلندماج يف اتمع. نقوم حنُن التابعة للجمعية املُسّجلة:رابطة كاريتاس يف مدينة دريسدن ترافق الشباب من األصول املهاجرة على طريقهم لتعلم اللغة إن خدمة الشباب من املهاجرين   من نكوُن نحُن:  خدمة الشباب من المهاجرين   : رابطة الكاريتاس في مدينة دريسدن.مسّجلةالجمعية ال  )Schweriner Straße/Musikhochschuleاحملّطة (  94رقم  افلةاحل  )Schweriner Straße/Musikhochschuleاحملّطة ( 2، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00الـ الساعة و  14:00الــ الساعة بني ميس اخلأيام    17:00الـ الساعة و  14:00الــ الساعة بني   أيام الثالثاء  :ساعات العمل  www.caritas-dresden.de/hilfeampberatung/jmd :     اإلنترنت   jmd@caritas-dresden.de: بريد إلكتروني    0351-4984746:       فاكس 4984726-0351 ,4984742-0351 ,4984745-0351 ,4984746-0351:        هاتف   Schweriner Straße 27,  01067 Dresden:        العنوان  Caritasverband für Dresden e. V.                   Jugendmigrationsdienst:      التسمية   خدمة الشباب من المهاجرين  جمعية مسّجلة رابطة الكاريتاس في مدينة دريسدن. .العربية الكردية و كية والرت  الروسية و و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم   بإمكاننا تقدمي املشورة بلغاٍت متعددة  و كذلك األمر و عندما تقتضي احلاجة ميكننا ترتيب حضور مرتمجة أو مرتجم.   .الذي ال يبعد كثرياً عن حمل سكناكم بشؤون اهلجرة، و عاماً و كذلك األمر أهايل  27و  12حنُن نقدم اإلستشارات لليافعني و الشباب و البالغني ممن هم من أصول مهاجرة و الذين ترتاوُح أعمارهم بني الــ   مركز تقديم المشورة  ما الذي نـُّقّدمُه:  تقوم بالتنسيق مع كافة مراكز اخلدمة ذات الصلة و كذلك األمر تقوم بالتنسيق مع املنشآت و الدوائر احلكومية يف املكان. و ذلك خالل مسريم و إنتقاهلم من املدرسة إىل املهنة    و تقوم وحدات خدمة الشباب من املهاجرين  بتقدمي الدعم للشّبان ممن هم من أصول مهاجرة   وحدة خدمة للشباب من املهاجرين. 450) التمويل و التشبيك  ملا جمموعه KJPيف التخطيط لألطفال و اليافعني ( 18يتضمن هذا الربنامج اإلحتادي    هؤالء و أفراد أسرهم و تدور اإلستشارات حول املواضيع التالية:

 متويل دراسة اللغة، دورات اللغة •
 املدرسة •
 (التأهيل املهين و الدراسة اجلامعية)اآلفاق املهنية  •



 آليات تعديل الشهادات املدرسية غري األملانية •
 متابعة التحصيل العلمي املدرسي للحصول على شهادة •
 القضايا الشخصية و اإلستفسارات املتعلقة باحلياة العملية •
ية األخرى ما تقتضي احلاجة نقوم بإحالة اإلستفسارات و أصحاا إىل مراكز اخلدمات املختّصة، و إىل دوائر الدولة املسؤولة أو إىل العروض اخلدمعند معلومات حول املساعدات املالية، اإلستفسارات املتعلقة باإلقامة و اتمع • األسرة، املسنني، ) و الوزارة اإلحتادية لشؤون BAMFإنسجاماً مع التكليف الصادر عن مكتب اهلجرة و اللجوء اإلحتادي (األكثر مالءمة لتلك احلالة و  باان و يستفيد منها اجلميع بغّض النظر عن رؤاهم اإليديولوجية و إنتمائتهم القومية و معتقدام الدينية و نوعية تصريح  تـَُقّدم اإلستشارات يف مركزنا  اإلندماج و نقدم هلم املشورة و نتابعهم عند إتباعهم للدورات اإلندماجية.حنن شريكاً منسقاً يف قضايا دورات اإلندماج للشباب. نقوم بتوجيه الشّبان الذين يأتون إلينا إىل الصيغة املناسبة من دورات ) نعتُرب BMFSFJالشبيبة ( املهاجرين البالغني سن الُرشد، من املقيمني الدائمني  تتوجه يف عملها حنو املهاجرات و ة من احلكومة اإلحتادية وولمم منظمة، للمهاجرينشورة امل مركز تقدمي من نكوُن نحُن:   : رابطة الكاريتاس في مدينة دريسدن.مسّجلةالجمعية ال  )Schweriner Straße/Musikhochschuleاحملّطة (  94رقم  افلةاحل  )Schweriner Straße/Musikhochschuleاحملّطة ( 2، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   و كذلك حسب اإلتفاق 18:00الـ الساعة و  15:00الــ الساعة بني و  11:30الـ الساعة و  9:00الــ الساعة بني ميس أيام اخل  :ساعات العمل  www.caritas-dresden.de/hilfeampberatung/jmd :      اإلنترنت   jmd@caritas-dresden.de: بريد إلكتروني    0351-4984815:         فاكس 4984715-0351:         هاتف   Schweriner Straße 27,  01067 Dresden:         العنوان Caritasverband für Dresden e. V.                   Migrationsberatungsstelle:       التسمية   مركز تقديم المشورة للمهاجرين  جمعية مسّجلة رابطة الكاريتاس في مدينة دريسدن.  شارات.حنن نتحدُث األملانية و اإلجنليزية و يتوفر خالل ساعات املراجعة العامة مرتمجون للغة العربية يقومون مبساندتنا خالل اإلست  اإلقامة الذي حبوزم. مثالً  األطفالسدن. وألجل ذلك نعمل ضمن جمموعات عمل خاصة بيتوضيح آفاق املستقبل يف مدينة در  ، واإلندماجهدف املشورة تسهيل عملية  و  التعاون مع اجلهات املختصة.  املهنة و من قضايا السكن و اإلندماجكذلك ما يتعلق ب  املالية طبقاً للقوانني املعمول ا، و و    حىت الشخصية، هي جمال عملنا، كذلك نقدم معلومات عن احلقوق اإلجتماعية  العائلية و املرافقة والدعم يف القضايا اإلجتماعية و املشورة وتقدمي   مركز تقديم المشورة للمهاجرين  ما الذي نـُّقّدمُه:  .حدرون من أصول مهاجرة، ولديهم مشكالتني يف أملانيا وميتلكون إقامة نافذة املفعول أو  .Christopher Street Day Dresden e. V:       التسمية   جمعية مسّجلة .دريسدن -شارع كريستوفير اليومي   .الروسية و اإلجنليزية، ةاألملاني حدثحنن نت  الرغبة يف األشرتاك يف هذا العمل على أساٍس تطوعي.  ممن هلمأو جمموعة من الالجئني مع أطفاهلم، كما نعمل مع الشبيبة بصيغة دروس إضافية لدروس املدرسة. لذلك فأننا نبحث عن متطوعني من الشبيبة 



دريسدن نفسها منرباً للمثليني اجلنسيني من النساء و الرجال و األشخاص ثنائيي اجلنس أو الذين قاموا بتحويل  –شارع كريستوفري اليومي تعترب مجعية  من نكوُن نحُن:  مساعدة الالجئين المثليين في مقاطعة ساكسونيا –دريسدن تساند  Chemnitzer Straße(  CSDاحملّطة (  62رقم  افلةاحل  )Zwickauer Straßeاحملّطة (  61رقم  افلةاحل  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   أوقات العمل: حسب اإلتفاق www.csd-dresden.de :      اإلنترنت  info@csd-dresden.de: بريد إلكتروني   0322-21761009:        فاكس 47596899-0351:         هاتف   Zwickauer Straße 8, 01069 Dresden:         العنوان و ذلك باإلشرتاك مع اجلمعيات الشريكة و نقوم حنُن بتنظيم  املثلينيو تنظيم النشاطات املُساعدة لالجئني تقوم اجلمعية بتنسيق  2015منذ العام   ما الذي نـُّقّدمُه:  ميكن أن ُمتارس ضد هؤالء األشخاص سواء كان ذلك على الصعيد اإلجتماعي أو السياسي.اجلنس اآلخر و تسعى اجلمعية لتمثيل مصاحل هؤالء يف مقاطعة ساكسونيا و تبذل ما يف وسهعا من جهود إلزالة كافة مظاهر التمييز اليت  إىلجنسهم  رتضهم بدًء من االصعوبات اليت تظهر عند مراجعة املؤسسات يتم تقدمي املساندة لالجئني خالل تدبري امور حيام اليومية و مواجهة التحديات اليت تع  اإلستشارات و الفّعاليات املُساعدة و العروض املالئمة لقضاء األوقات احلّرة. " مساعدة الالجئني املثليني يف مقاطعة ساكسونيا –دريسدن تساند  CSD من خالل املشروع " املرافقة عند زيارة األطباء. إىلاحلكومية و صوًال  ون احلماية.   و و يف مركز اإلهتمام تقع مدينة دريسدن. ُتسخُر اجلمعيةُ نفسها عرب هذا املشروع لتوفري احلماية لتلك اموعات من األشخاص ممن حيتاجلتنسيق اجلهود املتعلقة مبساعد الالجئني املثليني يف مقاطعة ساكسونيا تطوير نفسها لتصبح مركزاً  2015استطاعت اجلمعية و ذلك يف مطلع شهر آب   من نكوُن نحُن:  : القاربلنفع العامذات امسؤولية محدودة محدودة ال المؤسسة غير الربحية  )Bahnhof Dresden-Mitteاحملّطة (  Sالقطار   )Kongresszentrumاحملّطة ( 11، 6الرتام رقم   )Weißeritzstraßeاحملّطة ( 94و احلافلة رقم   10رقم رتام ال  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   أو عرب اإلمييل 15:00و حىت الساعة الــــ  9:00من اإلثنني و حىت اخلميس من الساعة الـــ     هاتفياً:أوقات العمل: حنُن نقوم بإعطاء مواعيد للمراجعة و ذلك بناًء على التواصل معاً  www.psz-sachsen.de :      اإلنترنت   psz.dresden@das-boot-ggmbh.de: بريد إلكتروني   0351-26440098:       فاكس 26440099-0351:        هاتف  Friedrichstraße 24/Haus A, 01067 Dresden:        العنوان das BOOT gGmbH                    PSZ Dresden - Psychosoziales Zentrum Dresden:       التسمية   المركز النفسي اإلجتماعي في دريسدن  : القاربلنفع العامذات امسؤولية محدودة محدودة ال المؤسسة غير الربحية ف لكوم الجئني من جهة و مثليني من جهة أخرى.هؤالء على الغالب أشخاٌص يعناون من التمييز املضاع



صائيني حنُن عبارة عن فريق من األخصائييات و األخصائيني النفسيني، و من األشخاص الذين يعملون كوسطاء لنشر الثقافة أو أوالئك العاملني كأخ ضوا ذي تعر ذوي األصول املهاجرة. عالوًة على ذلك نقوم يف املؤسسة بإعطاء دورات تعليمية تتعلق بثقافة التعامل مع  احلساسية النفسية لألشخاص الالنساء و الرجال. فكرتنا الرئيسية تقدمي الرعاية لألشخاص الواقعني حتت الضغط النفسي ممن مرّوا بتجربة الفرار و اللجوء أو األشخاص إجتماعيني من    ما الذي نـُّقّدمُه:  لصدمات خالل مرحلة الفرار و اللجوء و هذه الدورات ُختصص ألوالئك العاملني يف املنظمات اليت تُقدم املساعدة لالجئني.
 املُرافقة هلا اإلجتماعيةاملشورة  املشورة النفسية و •
 بالفئة املستهدفة من الالجئني و يقومون كذلك بتبادل اخلربات يف هذا اال. الالجئني و يقومون بالتعريف و اإلشهار بالقضايا اليت تتعلق اموعات النشطة يف اال النفسي: عبارة عن أشخاص أخذوا على عاتقهم تبّين  •
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) -األلماني(المعهد الثقافي : مسّجلةالجمعية ال )Nordstraßeاحملّطة ( 11الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم   17:00و حىت الساعة الــ   14:00الــ أيام اإلثنني من الساعة   أوقات العمل: www.drki.de:      اإلنترنت   drkidresden@drki.de: بريد إلكتروني  8047974-0351:        هاتف  Dresden   ،Zittauer Straße 29 01099:       العنوان    .Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V.  - Russisches Zentrum des DRKI e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة .الروسي – األلمانيالروسي) جمعية مسّجلة، المركز الروسي التابع للمعهد الثقافي -األلماني(المعهد الثقافي  .، الروسية، العربية و الفارسية. فيما يتعّلق باللغات األخرى فإنه بإمكاننا تنظيم األمر وفقاً للحاجةةاإلجنليزية، األملانيحنُن نتحدث  دورات تعليمية لتفعيل إدراك البعد النفسي خالل التعامل مع الالجئني الذين تعرضوا لصدمات نفسية. • ثنائي اللغة و جمموعة من املشاريع العابرة لألجيال كوا تستهدف خمتلف األعمار. فمن خالل هذه النشاطات -عن طريق توفري برنامج ثقايف غين احملتوى . نقدم ما حوهلا هو الدعم و املساندة خبصوص األجراءات املتعلقة بالتقاعد و احلصول على وثائق اهلوية الشخصية و ذلك عن طريق توفري إستشاراتما نقدمه للمواطنني الروس املقيمني يف مدينة دريسدن و لف املؤسسات الثقافية و احلكومية العاملة يف مدينة دريسدن. نقوم بإثراء العمل املشرتك مع خمت تزويد فراد و املؤسسات بكل ما يتعلق بالشؤون الثقافية الروسية و رابطة الدول املستقلة (مجهوريات اإلحتاد السوفيييت السابق) كما و نقوم بحنن املشورة لأل احملاربني  مكتب اخلدمات هذا عبارة عن حمطة ُمساعدة للمواطنني الناطقني بالروسية، على وجه اخلصوص أوالئك املسّنني الذين عايشوا فرتة احلصار و  ما الذي نـَُقّدمُه:   ات يف املدينة.الراغبني مبعلومات التواصل. حنن على تواصل وثيق مع الكثري من املنظمات يف أملانيا عموماً و يف اخلارج كما و أننا ندعم بقوة الشراك صول على جواز القاطنني يف دريسدن و ما حوهلا و ذلك حول القضايا املتعلقة بإجناز اإلجراءات القنصلية و على وجه األولوية تلك األكور املتعلقة باحليا. حنن نقدم املشورة للمهاجرين من َمحَِلة اجلنسية الروسية   و القدامى و املتقاعدين. حنن على تشبيك مع اجلمعيات الناطقة بالروسية يف خمتلف أحناء أملان لمتطوعني للعمل يف اال اإلجتماعي و املنشآت العاملة يف هذا القطّاع أيضًا و على وجه السفر و بطاقة املتقاعد. يقدم هذا املركز أيضًا املشورة ل   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 .دريسدن لإلندماج اإلجتماعي لألجانب و المهاجرينجمعية    الروسية. و ةاألملانيحنُن نتكّلُم اللغات:   اخلصوص فيما يتعلق بالراتب التقاعدي الروسي.



سدن منذ ياآلتني من بلدان العامل املختلفة واملقيمني يف در ملان واملهاجرين . واألعضاء هم مواطنات ومواطنني من األ1991تأسست اجلمعية يف عام   من نكوُن نحُن:   .دريسدن لإلندماج اإلجتماعي لألجانب و المهاجرينجمعية  :مسّجلةالجمعية ال  )Pirnaischer Platzاحملّطة (   75، 62رقم  و احلافلة رقم  12، 7، 4،  3، 2، 1الرتام رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  16و حىت الـــ  10من الساعة الــ  اجلمعة إىل من اإلثننيأوقات تقديم المشورة:  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  مألوفا للمهاجرين. وحنن نكتشف العقبات الصغرية اليت تنغص احلياة اليومية، ونسعى  موطناً سدن يسهام لكي تصبح در اإلسنوات عديدة. وحنن نريد  أو            اعدة الذاتية. حنن نساعد طاليب املشورة يف ملئ االستماراتتنشيط جهود املس إىلتقان فن العيش املشرتك. وما نقدمه من مساعدة يهدف إل مكانيات إإلجراءات اإلدارية أو نوفر اطباء أو املقابالت اليت تتطلبها نرافقهم يف زيارم للسلطات. ونتوىل الرتمجة الشفهية للمهاجرين خالل زيارة األ ضع يف و  الوقاية الصحية، و يف التغذية و والصغار،  األطفال الفتيات األجنبيات يف موضوعات تطعيم الُرضع و إندماج خاصة بالنساء و ندواتننظم    حول اإلندماجات ندو   ما الذي نـُّقّدمُه:  ثنائية القومية. سرننا نقدم املشورة للزجيات واألأالرتمجة. كما    المشورة في:تقديم   .على تعزيز قدرام الرتبويةحدرين من أصوٍل مهاجرة، ناملاألمهات،  اآلباء ونساعد  والثقافات، يف بيئة تتعدد فيها  األطفال
 حالة وجود مشكالت شخصية أو إجتماعية، تتعّلُق باحلياة اليومية، •
 شؤون الشبيبة) املدرسة و ، الدوائر املختصة بشؤون السكن ومراكز التوظيف(شرطة األجانب،  الدوائر إىلعند احلاجة نقوم باملرافقة  •
املساعدة يف  )على مشورة قانونية متخصصة (بشأن قوانني األحوال املدنية وقانون األسرة وقانون اللجوء ومشورة حول الديونحصولكم ُنسهل  • ه وُتشرف عليه عصبة املنظمات اخلريية من نفس البلد و الثقافة(مرتمجني  ليكونوا وسطاء لغوياً وثقافياُ جيري تأهيل املهاجرين واملهاجرات   .سدن وما حولهايالبلدية في در في نطاق اإلدارة خدمة الترجمة  .اإلستمارات وتقدمي الطلباتتعبئة  وفق برنامج تُعد ( يعمل هؤالء يف جماالت الشؤون  لغة وثقافة.  و 25الذي يعمل يف هذا اال ناشطني وناشطات ميثلون  يضم الفريق، تزودههم بشهادات لذلك. و و بعملهم هذا يقدمون خدمة فعالة للتفاهم على صعيد اللغة والثقافة. فالوسيط اللغوي والثقايف  ما حوهلا. و و دريسدنالصحة يف  التعليم و و اإلجتماعية يوظفها بشكل  و    ، الذييجمع يف شخصه مؤهالت ثقافية وإجتماعية من خمتلف الثقافات دريسدنيف  اإلندماجهو واحد من احملركات الدينامية لعملية  جيري تثمني جهودهم على أا إثراء  . واإلندماجيُنظر هلم من قبل الرأي العام على أم ممثلون فاعلون يف عملية  اإلجتماعي. و ملموس يف النشاط   ما يلي: يرتكز على أهداف عملنا عندنا. لذلك فأن حمتوى وسائدة بالتايل فأم ال يعرفون املعطيات ال اجلزء األكرب منهم قادم من ثقافات غري أوربية واخلربات.  و       اكتساب املعرفة يتعّلق ب  فيما أيضا تواجههم حتديات جديدة مستمرا ول ضغطاً نفسياً شكتع ا وضأيف  أنفسهمبعد وصوهلم، جيد طالبو اللجوء   مستقبلهم  مساعدة طالبي اللجوء في اختيار توجهاتهم و  للمجتمع. 
 العروض املوجودة، قبول املساعدة و و ،اللجوءمتطلبات  بوعي والتصرف مبا يتماشى وتقوية إستعداد طالب اللجوء للتعرف على البيئة اجلديدة  •
 التوقعات مبا هو متوفر فعًال، إختبار كذلك مقارنة و  ختّطي العوائق اللغوية، و األحكام املسبقة و التخلص من اخلوف و •
 كذلك التحّلي باألستعداد للتعاون مع اآلخرين،  حتمل املسؤولية، و مساعدة النفس و القابلية على املبادرة وتعزيز  و ةتقوي •
 يئة طالب اللجوء نفسياً لظروف احلياة اجلديدة، •
تطوير الشعور  اللجوء، و معرفة الضوابط امللزمة بالنسبة له فيما يتعلق بطلب مساعدته يف التغلب على املصاعب يف احلياة اليومية اجلديدة و •  .باملسؤولية إزاء احمليط



ن إنسان فإالوطن لكل  جانب ما يعنيه تاريخ احلياة اخلاص و إىل بسيطة. و اعتياده على احلياة فيها ليس مهمةً  سدن ويدر  إىلوصول طالب اللجوء   جتماعي لطالبي اللجوء)االجتماعي مع الالجئين (الدعم اإلالعمل    .لغة أخرى 25الروسية. لكننا ميكن أن نقدم املساعدة بـ  الفيتنامية و ة واألملانييف مكاتبنا نتحدث  .بني مواطين البلدو التفاهم املشرتك بينهم و رف االتعتشجيع  خرى، واألثقافات المع لالجئني شجيع العيش املشرتك ت • يعين هذا مراعاة "اجلرية  دريسدنمواطين  بالنسبة ملواطنات و أمرا ال ريب يف أمهيته. والواجبات السارية  التعرف على احلقوق و ة واألملانيم الثقافة تفهّ  ولية تنظيم التواصل ؤ هذا الفريق يتحمل مس جتماعي، واملشرفات العاملني يف اال اإل حيصل طالبو اللجوء على دعم شخصي من املشرفني و اجلديدة". و حتياجات احلياة إيشمل هذا الدعم  ن يصدر القرار بصدد طلب اللجوء. وأ إىلالعامالت من اجلمعيات يف املدينة بدعم طاليب اللجوء  م العاملون ويقو  و  مواطين املدينة.  بني الالئجني و تنظيم قضاء أوقات  إقامة صالت مع املتطوعني و للمدارس، و األطفاللتزام بزيارة اإل ، واألطفالزيارة دور رعاية  مكانيات احلصول على عمل، وإ الرعاية الصحية، و والتواصل مع اهليئات الرمسية يف املدينة،  الواجبات األساسية، و احلقوق و عالقات اجلرية املشرتكة، و ستخدام املسكن، وإ اليومية، و على وجه التحديد الوضع املهين للنساء. الدافع الذي يقف خلف نشاطاتنا هو العمل على  وجتماعي ا هو املسامهة يف حتسني الوضع اإلإهتمامنا و هدفن  من نكوُن نحن: الجمعية المسّجلة: تمكين عمل السيدات  )Lennéplatzاحملّطة ( 75احلافلة رقم   )Uhlandstraßeاحملّطة ( 66احلافلة رقم   ) Lennéplatzاحملّطة (  13الرتام   :  رقم   ) Gret-Palucca-Straßeاحملّطة (  11و رقم   10و  رقم     9الرتام   :  رقم   )Dresden Hauptbahnhofاحملّطة (  S2و   S1القطار   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   (شبكة دريسدن لألمهات اللوايت يربني أطفاهلن لوحدهن) 16:00و حىت الساعة  8:00اجلمعة من الساعة الـــ   حىتإلثنني من ا  )II(املساعدة فيما يتعلق بإعانة البطالة املالية  16:00و حىت الساعة    9:00أيام اإلثنني من الساعة الـــ    ل:مالتواصل معنا و ساعات الع  www.frauenfoerderwerk.de:  اإلنترنت       post @frauenfoerderwerk.de: بريد إلكتروني  2026916-0351:       فاكس   2026911-0351 ,2026910-0351:         هاتف  Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden :  العنوان       .Frauenförderwerk Dresden e. V : التسمية       تمكين عمل السيدات. جمعية مسّجلة http://www.dresden.de/de/03/asyl/regionalverantwortlche.php  جتدون معلومات إضافية وروابط باستخدام الرابط التايل:   الداء املهمات املذكورة أعاله.  جتماعياً إ عامالً  20 دريسدنطالب جلوء. حاليا توظف  100جتماعي متخصص يشرف على إعامل  لك  الفراغ. و   IIعانة البطالة المالية العرض المفتوح للمساعدة بخصوص كل ما يتعلق بإ  ما الذي نـُّقّدمُه:  الفتيات يف جمتمعنا. تعزيز املساواة و تكافؤ الفرص  للنساء و
 IIدم املشورة و املساعدة بتعبئة إستمارات التعاقد للحصول على إعانة البطالة املالية نق •
و نساعد بصياغة املراسالت اليت جيب أرساهلا إىل  IIإعانة البطالة املالية و  IIنقوم بتوضيح األساسيات املتعلقة بقانون الضمان اإلجتماعي  •   الدوائر احلكومية.



و الدعم خبصوص  ميكن هلن اإلفادُة منها، يقدم النصائح و اجلهوزية لتقدمي املساعدة يف قضايا تتعلق باألسرة، العمل  التأهيل املهين، تقدمي املشورة   لإلستعالم و بالتايل الوصول إىل كافة اخلدمات اليت  دريسدن اإلمكانية ةو القاطنات يف مدين  دهنألمهات اللوايت يربني أطفاهلن مبفر ليوفر هذا العرض   AND -  بمفردهنشبكة دريسدن لألمهات اللواتي يربين أطفالهن  معرضاً للمعلومات و ندواٍت مرافقة  يقيم مرًة يف العام ANDخريطة طريق من شأا توجيه األمهات يف غابات العروض املُعلن عنها. إن هذا املشروع   و املتاحة للجميع. www.alleinerziehende-dresden.deتصريف أمور احلياة اليومية لألطفال. هلذا الغرض تتوفر البوابة اإللكرتونية:  يني) و حمطًة عن طريق مشروعنا " التنوع الالحمدود" نوّفر حنن احلماية لالجئني من (السحاقيات، اللوطيني، ثنائيي اجلنس، متحويل اجلنس و الدون جنس  من نكوُن نحن: للمثليين، ثنائيي و متحولي الجنس –الدردشة الجمعية المسّجلة:   ) Pulsnitzer Straßeاحملّطة (  11الرتام   :  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   ميس (حسب اإلتفاق)اخل حىتإلثنني من ا  (إستشارة مفتوحة) 16:00و حىت الساعة    15:00أيام اإلثنني من الساعة الـــ    ل:مالتواصل معنا و ساعات الع  www.gerede-dresden.de/index.php/borderless-diversity.html: اإلنترنت       refugees@gerede-dresden.de: بريد إلكتروني  2026916-0351:      فاكس   8022251-0351:        هاتف  Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden :العنوان        “Gerede – homo, bi und trans e. V.                    „borderless diversity – Grenzenlose Vielfalt :التسمية        المشروع: "التنوع الالمحدود" . جمعية مسّجلةللمثليين، ثنائيي و متحولي الجنس –الدردشة  حنُن نتحدث األملانية  الرمسي للمنّظمة.للمعرض و ذلك عندما تقتضي احلاجة ذلك. مجيع املعلومات جتدوا على املوقع اإللكرتوين  الالجئني، ورشات عمل من ) ون جنسينيالسحاقيات، اللوطيني، ثنائيي اجلنس، متحويل اجلنس و الد( إستشارات، تالقي و عروض كثرية لتأمني الدعم للــ  ما الذي نـُّقّدمُه:  يشبهوم من جهٍة ثانية.املساعدة و ذلك بغية إستيضاح التساؤالت العامة و حل املشكالت اليت تعرتض حياة هؤالء هذا من جهة و للتعرف على أشخاص  للمشورة و تقدمي لتلبية اإلحتياجات اخلاّصة هلؤالء األشخاص        و دف لتسليط الضوء على حساسية التعامل مع هؤالء األشخاص، كما و نقدم مواد إعالمية    refugees@gerede-dresden.de:  بريد إلكتروني  2026916-0351:        فاكس   8022251-0351:          هاتف   Emerich-Ambros-Ufer 42, 01159 Dresden:   العنوان للزّوار Kleines Haus, Glacisstraße 28, 01099 Dresden :البريدي العنوان              .Kontaktgruppe Asyl e. V : التسمية          . جمعية مسّجلةمجموعة اإلتصال: اللجوء  ذلك فإنه و من املمكن أن يتم تأمني مرتمجة أو مرتجم للحاالت ذات احلساسية املفرطة عند كل إستشارة.أوقات اإلستشارات املفتوحة يتوفر لدينا مرتمجون للغات العربية و اإلسبانية. و إضافًة إىل حنُن نتحدث األملانية و اإلجنليزية و عالوًة على ذلك فإنه و يف   سواهم ممن يشرفون على مساعدم.



توفري  قامة اإلتصاالت الالزمة وإسدن، يف مسعًى للتغلب على العوائق البريوقراطية بيدر  إىلالقدمني حنن األعضاء يف هذه اجلمعية ندعم طاليب اللجوء   من نكوُن نحن:  . : مجموعة اإلتصال، اللجوءمسّجلةالجمعية ال   )Albertplatzاحملّطة ( 11، 8، 7، 6، 3الرتام رق:   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    19:00و حىت الساعة    17:00أيام اإلثنني من الساعة الـــ    ل:مساعات الع  www.gerede-dresden.de/index.php/borderless-diversity.html:  اإلنترنت      نعمل  و هذه اموعة من الناس ونضع أنفسنا كمساعدين موضوعيني هلم. قدرات نبين على نقاط القوة و حرتام حناول أنإمكانيات للقاءات. بكل اإل قانون اإلقامة، وأن جند بصورة مشرتكة أجوبة وحلوًال هلذه القضايا. وحناول  عرب إجراءات فحص طلبات اللجوء و دريسدن إىلتسهيل القدوم  إىلنسعى   ما الذي نـُّقّدمُه:  .متنوع متضامن فيما بينه غري مغلٍق أمام اآلخر األحكام العنصرية املسبقة، دف إقامة جمتمع بصورة علنية من أجل إلغاء البىن القمعية و الرمسية (مكتب الشؤون اإلجتماعية وشرطة األجانب مثًال) لتسهيل األمر. فضالً عن ذلك نقوم باملرافقة  دارات والدوائراملساعدة يف إقامة صالت مع اإل " Montagscafeنقوم كل يوم إثنني و يف إطار الفّعالية املسّماة نقهى اإلثنني "  املرتمجات الالزمني لذلك خنتار املرتمجني و طباء وخالل مراجعة األ مدعوون أفضل احللول. اجلميع  إىلاليت ميكن أن ترشدنا  املتخصصة، خنتار جهة املشورة و بتقدمي املشورة 19:00و الساعة الــ  17:00بني الساعة الــ  ت هناك لطرح أسئلتهم وما لديهم من مشكالت (إضافة للموضوعات املذكورة آنفاً، ميكننا إجناز الرسائل القادمة من اإلدارات، وبعض اإلشكاال إىل ملانيا بعد أ إىلعادوا كأملان روسيا  السوفيييت السابقة وحتاد ملان الذين ُهجروا داخل بلدان اإلان القادمني من روسيا مصاحل األملتتبىن مجعية املواطنني األ  من نكوُن نحُن:  لةسجّ جمعية مُ  .لمان القادمين من روسيافريق األ  )Bönischplatzّطة (احمل   62رقم  افلةاحل  )Sachsenalleeاحملّطة (  13، 6الرتام  رقم   العاّمة:الوصول إلينا بوسائط النقل   و حسب اإلتفاق 17:00و حىت الساعة  13:00من الساعة و اخلميس  إلثننيأيام ا  أوقات العمل: www.deutscheausrussland.de:     اإلنترنت      LMdR.Dresden@googlemail.com :البريد اإللكتروني  3114127-0351:           فاكس     45264512-0351  :           هاتف  Pfotenhauerstraße 22 // 0104,  01307 Dresden :        العنوان    Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.                       Migrationsberatungsstelle : التسمية          لةسجّ جمعية مُ  .لمان القادمين من روسيافريق األ  .العربية الروسية و ، لكن ليس يف كل أسبوع الفرنسية واإلجنليزية ة واألملانيحدث حنن نت  العائلية وغريها من القضايا).  مجعية املواطنني  من روسيا يف مدينة شتوتغارت. والقادمني ملان حتادي جلمعية املواطنني األنتهاء احلرب العاملية الثانية. يقع املكتب اإلإمن السنني بعد  عقودٍ    مركز تقديم المشورة للبالغين  ما الذي نـُّقّدمُه: ستشارية للمهاجرين البالغني.إ مكاتبٌ  سدن) وياحمللية (من بينها جمموعة در  قاليمليها مجعيات على صعيد الواليات واألإعامة تنتمي  نفعٍ ملان القادمني من روسيا هي مجعية مسجلة ذات األ



و       قضايا التعليم واملهنة وتأمني للمعيشة، و األسرة، و السكنة ويف األملانييقدم املركز استشارات، ويف بعض احلاالت مشورة فردية، بشأن تعلم اللغة  و             اجلمعيات و املنظمات إىلاجلهات املختصة (اإلدارات و الدوائر املعنية) و  إىلذلك. نقوم باصطحام  إىلالصحة و أوقات الفراغ.. و ما  انفتاح و  اإلحتادات، و نقدم هلم الدعم خالل دورة التأهيل لإلندماج. و ينشط مكتب مشورة اهلجرة يف إطار الشبكات احمللية و كذلك يف التوجه حنو املواطنني،  أفراد عائالم و ذويهم و وطنني الالحقني وحتياجات مثل املهاجرين البالغني. كما نرحب باملتوطنني واملتإهلم  سنة و 27قل من أيف سن  و  سدن أو ممن كانوا يعيشون يف أملانيا منذ فرتة طويلة يدر  إىلجاءوا مؤخراً  سنة) ممن لديهم إقامة دائمة يف أملانيا و 27املهاجرات (ما فوق  و املهاجرين  عملنا، هم البالغون من تعاون اإلدارات و السلطات املختلفة. املشورة اليت نقدمها جمانية و حنرص على سّرية املعلومات. فاموعة اليت نتوجه إليها يف يهتمني بإحتياجات و إهتمامات الالجئات من السّيدات و الفتيات و يَسخّرن  2015اللوايت و منذ شهر أيلول  جمموعٌة مستقّلٌة من السّيدات حنن  من نكوُن نحُن:  ماليكا ،لةسجّ مُ الجمعية ال malika.in.dresden@gmail.com :البريد اإللكتروني 37009948-0152 :           هاتف  Lößnitzstraße 11, 01097 Dresden :         العنوان                     .Malika e. V :   التسمية         لةسجّ جمعية مُ  .ماليكا .ة، وعند احلاجة نستجلب مرتمجاُ / مرتمجة بشكل أساسي للغة الروسيةاألملانينقدم املشورة باللغة   .كذلك املهاجرين واملهاجرات من بلد ثالث  األوريب) و حتادالذين هلم حق األسبقية ( مواطنو اإل الل عملية يتعلّمن كل ما هو جديد عن هذا اتمع و ذلك بدون أدىن تشويش او صعوبات حتول دون ذلك و حنُن بدورنا نبدأ بتقدمي التسهيالت هلن خفكرتنا هذه ككل حبيث يكون مبقدور هؤالء النسوة أن يتعرفن على جمتمعنا بعد قدومهن إلينا و أن إن توفري حّيز حلماية السيدات يعترب الشيء املركزي يف   ما الذي نـُّقّدمُه: حتّولت هذه اموعة إىل مجعية ُمسّجلة.  2017أنفسهن ملواجهة هذه اإلحتياجات. منذ نيسان  هدفنا و على هامش الفعالية  إىلة) نستطيع الوصول األملانيف متطلبات منخفض للمشاركة فيه (مستوى اللغة التعّلم هذه. مبثل هكذا عرض ذي سق على الرعاية. نقدم حنُن الدعَم للفتيات و السّيدات بشكل  األطفالة و على التوازي تتوفر إمكانية حصول األملانيتتلقى النسوُة حصصًا لتدريس اللغة  حسب اإلتفاق و  0061:الساعة الـــ و حىت   0031:الساعة الــــ من  أيام اخلميس   0061:و حىت الساعة الـــ   0031:الساعة الــــ من   أيام الثالثاء   ساعات العمل:  www.infozentrum-dresden.de :   اإلنترنت      cabana@infozentrum-dresden.de : البريد اإللكتروني   4923360-0351  :           فاكس   4923367-0351 ,4923362-0351 :           هاتف  Kreuzstraße 7, 01067 Dresden :    للزّوارالعنوان   Ökumenisches Informationszentrum ÖIZ e. V.                    Cabana - Migrationsberatungsstelle:           التسمية  كابانا  -مركز تقديم المشورة للمهاجرين   لةمركز المعلومات المسكوني الموحد. َجمعية ُمَسجّ  و بشكٍل دوري، يوجد لدينا خمرب خاسوب صغري كما و نقوم بتنظيم مجع التربعات العينية.ة كتايًة و كلماٍت. بقية األمور نقوم حنن بتنظيمها أسبوعياً يف مقهى السّيدات و ذلك بتقدمي العروض اإلبداعية األملانيناء تعّلم اللغة فردٍي متاماً و ذلك أث    دعم الالجئني  ترتكز مهمتنا على مواكبة و .لة)مسجّ الُ معية اجلسدن (ييف در  املسكوين وماتعلملركز املابع الت كابانا-مركز تقدمي املشورة للمهاجرين   من نكوُن نحُن: الَجمعية الُمَسّجلة: مركز المعلومات المسكوني الموحد. 



يف قضاء إحتياجام اليومية. ونعمل وفق مبدأ  أنفسهممرحلة يعتمدون فيها على  إىل، كيما يصلوا خالل العملية اإلندماجالالجئات خالل عملية  و      ، ومنها مثالً:اإلندماجاملشورة اإلجتماعية واملرافقة يف كل القضايا، اليت تعزز   مركز تقدمي املشورة للمهاجرين قدميُ  ما الذي نـُّقّدمُه:  .اسداء العون يف احلاالت الفردية الضرورية
 طبقا ملا يتطلبه القانون، اإلندماج •
 املساعدة يف حل مشكالت السكن، •
 عرب اللغة، اإلندماج •
احلي الذي تسكنونه يف مدينة دريسدن؟ هنا ستجدون كافة املعلومات و املعطيات املتعلقة  إىلترغبون أن تنخرطوا تطوعيًا ملساعدة الالجئني القادمني     Patenschaften und Willkommensinitiativen für Flüchtlingeالكفالة و مبادرات الترحيب بالالجئين .الفارسية العربية و الربتغالية و اهلولندية و التشيكية و الروسية و و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم   .من خالل العمل اإلندماج •   ما الذي نـُّقّدمُه:  .على مثل هذه الوقائع ساند الشهودنكذلك   نصرية، وعنا ضحايا أعمال العنف املرتكبة بدوافع ميينية و مجعيتدعم ت  من نكوُن نحُن: )Bautzner Straße/Rothenburger Straßeاحملّطة ( 11، 6رقم الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العام:  0061:و حىت الساعة الـــ   0001:الساعة الــــ من أيام الثالثاء، األربعاء و اخلميس   ساعات العمل:   www.raa-sachsen.de                     www.facebook.com/raa.sachsen                  www.twitter.com/RAASachsen                    Onlineberatung: onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/ueber-uns.html:     اإلنترنت      opferberatung.dresden@raa-sachsen.de : البريد اإللكتروني  8994193-0351 :           فاكس   9741268-0172 ,8894174-0351 :            هاتف  Bautzner Straße 45/47, 01099 Dresden :           العنوان RAA Sachsen e. V.  Opferberatung - Unterstützung für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt:           التسمية  مركز تقديم المشورة والدعم لضحايا العنف اليميني والعنصري  اطعة ساكسونيا. َجمعية ُمَسّجلةفي مق –و الديمقراطية  اإلندماجالمكتب اإلقليمي للتعليم و  www.dresden.de/asyl .جبمع التربعات العينية، التوسط لعرض تطوعي.
 ذلك) إىل ما محاية الضحية و وقامة دعوى، أو دعوى فرعية، إمكانيات القانونية (كنقدم معلومات عن اإل •
 احملامي أو الطبيب، البوليس و إىلنرافق الضحية، حسب الرغبة،  •
عن  التعويض بتوصيات تتعلُق بالتمويل و نزوده ، وداوالت احملكمةم إىلنؤّمن املرافقة  ، وقضيةجانب الضحية خالل فرتة التحضري لل إىلنقف  •  ذكرات القانونية نساعد يف صياغة امل ا وأو  اليت حلقت بهاألضرار 
ندعم عملية جتاوز ما حصل من الناحية  النفس والثقة ب وحرتام ستعادة اإلإطرق  لشرحمطّولة  جراء أحاديث تفصيلية وُنكرُس وقتًا كافيًا ال •  رتب العالج الطيب. ستلزم األمر ناإن  العاطفية، و
 مسكن آخر إىلنتقال على سبيل املثال املساعدة يف اإل ن هلا، واضمان اآلم ية، وني ظروف حياة الضحبقوة من أجل حتسعمل ن •
  .الرأي العام كي يُدرك اتمع خماطر العنف اليميين إىلالضحية، نقل احلادثة  رغبتميكننا، إذا  •



تتوفر لدينا بوابة إلكرتونية لتقدمي املشورة عرب اإلنرتنت  2018منُذ مطلع العام  .نتكلم عدة لغات ويف حالة تعذر التفاهم ميكننا إستقدام وسيط للرتمجة  .لغات. خدماتنا جمانيةميكننا التفاهم بعدة  وكما جانب الضحية وحنافظ على السرية   إىلحنن منحازون  و ألؤالئك األشخاص الذين يساندوهم و ذلك خبصوص األسئلة املتعلقة بإجرائية تقدمي طلب اللجوء كما و نقوم بتزويدهم نقدُم املشورة لالجئني   المشورة بخصوص اللجوء  ما الذي نـُّقّدمُه:  .قوانني صرف املخصصات هلم يف والية سكسونيا العام من أجل تطبيق قانون اللجوء ونساند رقابة الرأي  الالجئني حلماية مصاحلهم احلّقة و إىل . حنن منحازونيف مقاطعة ساكسونيا الئق بكرامة اإلنسان هلم توفري سكنٍ  من أجل محاية الالجئني و جملس شؤون الالجئني عملي 1991عام المنذ   من نكوُن نحُن: )Bischofsplatzاحملّطة ( 13الرتام رقم   )Louisenstraßeاحملّطة ( 8، 7الرتام رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العام: أيام اإلثنني و األربعاء حسب اإلتفاق بناًء على موعد مسبق  0061:و حىت الساعة الـــ   0001:الساعة الــــ من أيام الثالثاء، األربعاء و اخلميس   ساعات العمل:   www.saechsischer-fluechtlingsrat.de:     اإلنترنت      info@saechsischer-fluechtlingsrat.de : البريد اإللكتروني  87451710-0351 :           هاتف  Dammweg 4, 01097 Dresden :           العنوان  .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V:           التسمية  المشورة والدعم لضحايا العنف اليميني والعنصريمركز تقديم   في مقاطعة ساكسونيا. َجمعية ُمَسّجلة – مجلس شؤون الالجئين  يف مقاطعة ساكسونيا.  مت  املتعلقة بالتحضري جللسة احملكمة اليت يتم خالهلا اإلستماع إىل إفادة طالب اللجوء كما و نقّدم خنُن املساعدة خبصوص التصّرف يف حال باملعلومات  . حنن منحازونيف مقاطعة ساكسونيا الئق بكرامة اإلنسان هلم توفري سكنٍ  من أجل محاية الالجئني و جملس شؤون الالجئني عملي 1991عام المنذ   من نكوُن نحُن: )Bischofsplatzاحملّطة ( 13الرتام رقم   )Louisenstraßeاحملّطة ( 8، 7الرتام رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العام: و اخلميس حسب اإلتفاق بناًء على موعد مسبق  0051:و حىت الساعة الـــ   0021:الساعة الــــ من أيام اإلثنني و اخلميس   ساعات العمل:   www.saechsischer-fluechtlingsrat.de:     اإلنترنت      busche@sfrev.de: البريد اإللكتروني  79665157-0351 :           هاتف  Dammweg 3 , 01097 Dresden :           العنوان  .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V:           التسمية  في مقاطعة ساكسونيا. َجمعية ُمَسّجلة – مجلس شؤون الالجئين .العربيةالرتكية و  ، الدارية، الطادجيقة)، الفارسية، النروجيية، اللغات اإليرانية (اإلجنليزيةحنن نتكلم   رفُض طلب اللجوء من قبل مكتب اللجوء و اهلجرة اإلحتادي.



ن و الذين ينشطون املشروع على تنفيذها: تقدمي املشورة لالجئني و أرباب العمل املــــحتمل أن يوظفوا الالجئني، العمل هلى التشبيك مع الالعبني اآلخريل الوظائف اليت يقوُم يقوم هذا املشروع مبواكبة الالجئني على طول الطريق الذي يسلكونه حنو سوق العمل املعتمد. تنتمي الوظائف التالية إىل مــُــجم  )Resque Continuedالمشروع: اإلنقاذ مستمر (  ما الذي نـُّقّدمُه:  .قوانني صرف املخصصات هلم يف والية سكسونيا العام من أجل تطبيق قانون اللجوء ونساند رقابة الرأي  الالجئني حلماية مصاحلهم احلّقة و إىل  ة، دراسة التوّجهات السائدة يف سوق العمل و املناحي يف االجتاه ذاته، التأهيل املدرسي حول املوضوعات املتعلقة ذا اال و إيصال اخلربات اإلختصاصي عبارة عن مزود خدمة (متَـَعّهد)   .SUFW Dresden e. Vإن اجلمعية املسّجلة: املَْشَغل الساكسوين إلعادة التعليم و التأهيل اإلضايف يف دريسدن   من نكوُن نحُن:  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل اإلضافي في دريسدن. : الجمعّية الُمسّجلة )Merianplatzاحملّطة ( 7،  2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   و حسب اإلتفاق  Altgorbitzer Ring 58 ) على العنوان التايل:IBSو ذلك يف مكتب( 12:00و حىت الــــ  10:00من الـــ أيام اجلمعة   Kontaktbüro, Harthaer Straße 32 و ذلك يف مكتب التواصل على العنوان التايل: 12:00و حىت الــــ 10:00الـــ من  أيام اخلميس   Altgorbitzer Ring 58 ) على العنوان التايل:IBSو ذلك يف مكتب( 16:00و حىت الــــ  13:00الـــ  منأيام األربعاء   و ذلك لألشخاص الذين يعيشون يف خمّيمات السكن اإلنتقايل 32) IBSو ذلك يف مكتب( 17:00و حىت الــــ   14:00من الـــ               Kontaktbüro, Harthaer Straße 32 و ذلك يف مكتب التواصل على العنوان التايل: 15:00و حىت الــــ   13:00من الـــ  الثالثاءأيام    Altgorbitzer Ring 58 ) على العنوان التايل:IBSو ذلك يف مكتب( 17:00و حىت الــــ   14:00من الـــ              Kontaktbüro, Harthaer Straße 32 و ذلك يف مكتب التواصل على العنوان التايل: 15:30و حىت الــــ   13:30أيام اإلثنني من الـــ  :ساعات العمل  www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.ht:     اإلنترنت   rk-cotta@sufw.de: بريد إلكتروني  50102106-0351:        هاتف   Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden/Gorbitz:      العنوان   SUFW Dresden e. V.                    Informations- und Begegnungsstätte Sozialbetreuung (IBS))Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden( التسمية      :  )IBSمّقر اللقاءات و المعلومات و تقديم الرعاية اإلجتماعية (  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل األضافي في دريسدن. جمعّية ُمسّجلة   .العربيةالرتكية و  ، الدارية، الطادجيقة)، الفارسية، النروجيية، اللغات اإليرانية (اإلجنليزيةحنن نتكلم   اليت يسلكها اإلقتصاد توّسط و كذلك األمر تقدمي . و ذلك يف ااالت التالية: التوّجه املهين، التأهيل املهين األويل و الثانوي، التشغيل، التفعيل، ال1990معرتٌف به منذ العام    نقّدُم حنن الرعاية اإلجتماعية لكافة الالجئني و تتضمن خدماتنا العروض التالية:  ما الذي نـُّقّدمُه:  .اإلندماجاملشورة و تعزيز 
 مرافقة الالجئني خالل القدوم و من مث توزيعم و ربطهم بشبكات العمل اليت تم بالالجئني يف خمتلف أرجاء املدينة.  •
 العمل على خطط اإلندماج الشخصية (الفردية) و الشروع بتنفيذها •
 الالحق أو التأهيل ريبدورات اللغة األملانية، و كذلك األمر بدء إجراءات التد –التوسط لتمكني الالجئني من البدء بدورات اإلندماج  •
 املدرسية و اجلامعية و شهادات التأهيل املهنييتعريف الالجئني ببيانات التواصل مع املراكز املسؤولة عن تعديل الشهادات  •
 التحضري إلجراءات مل مشل العائلة يف حال وجود مثل هطذا حالة •



 حتليل اآلفاق املستقبلية ( تقدمي املشورة للراغينب بالعودة و العدول عن اللجوء) •
 املساندة يف عملية البحث عن شقة للسكن •
 مدى اإلحتياج للمساعدة و –حتديد أنواع الدعم و املساعدة اخلاصة  •
عبارة عن مزود خدمة (متَـَعّهد)   .SUFW Dresden e. Vإن اجلمعية املسّجلة: املَْشَغل الساكسوين إلعادة التعليم و التأهيل اإلضايف يف دريسدن   من نكوُن نحُن:  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل اإلضافي في دريسدن. : الجمعّية الُمسّجلة )Merianplatzاحملّطة ( 7،  2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   و حسب اإلتفاق   18:00و حىت الــــ  15:00من الـــ أيام اخلميس    12:00و حىت الــــ   10:00من الـــ أيام األربعاء    16:00و حىت الــــ   13:00أيام اإلثنني من الـــ  ساعات العمل :  integrationsberatung-west@sufw.de: بريد إلكترونيال  Leutewitzer Ring 7, 01169 Dresden/Gorbitz:       العنوان    SUFW Dresden e. V.                    Integrationsberatung)Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden( :التسمية         )IBSمّقر اللقاءات و المعلومات و تقديم الرعاية اإلجتماعية ( Internet: www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.html  اإلستشارات الخاصة باإلندماج ة ُمسّجلة  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل األضافي في دريسدن. جمعيّ  .، الكردية و اليونانيةالفرنسية، الروسية،  العربية ،اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم  ربط الالجئني بشركائنا من شبكات العمل املتخصصة و شركائنا يف منظومات تقدمي الدعم • توّسط و كذلك األمر تقدمي . و ذلك يف ااالت التالية: التوّجه املهين، التأهيل املهين األويل و الثانوي، التشغيل، التفعيل، ال1990معرتٌف به منذ العام  ة لالجئني خبصوص إىل احلياة املهنية و إىل حالة اليت يكونون فيها قادرين بأنفسهم على تسيري أمور حيام اليومية. يف هذا السياق نقوم بتقدمي املشور كما و ننظم هلم إجراءات و مسائل إنتقاهلم   األمر الذي يهمنا هو مساندة الالجئني أثناء إستفادم من العروض و اخلدمات اليت حيصلون عليها يف العادة  اإلستشارات الخاصة باإلندماج  ما الذي نـُّقّدمُه:  .اإلندماجاملشورة و تعزيز  ين، الصحة، العمل، اإلقادة شقة للسكن،  تدبري أمور السكن، اإلكتفاء الذايت، التدبري املنزيل، الزواج، األسرة، الرتبية، رعاية األطفال، املدرسة، التأهيل املهماعي الذي يستطيعون مبوجبه أن يؤمنوا تكالبف معيشتهم، البحث عن املسائل العملية يف احلياة اليومية على سبيل املثال: احلصول على الضمان الغجت لتنمية البيئة االجتماعية واملساعدة يف فحص نقدم هلم مساعدة ذات طبيعية توجيهية دف  من املساعدات و من عروض الدعم. عالوًة على ذلك  Angelikastraße 1, 01099 Dresden:       العنوان                         sowieso* Frauen für Frauen e. V.                  *sowieso* KULTUR BERATUNG BILDUNG*: التسمية         *على ُكِل حال* ثقافة مشورة تعليم  ُمسّجلة   . جمعّية*على ُكِل حال* النساء لصالح النساء  جانبنا مرتمجون متطوعون يتحدثون العربية. إىلذلك يقف  إىلو الفرنسية. إضافًة  اإلجنليزيةة، األملانيحنن نتحدث   وتكيف األهداف الفردية.



، التوّجه املهين و التقّدم للعمل، اهلجرة       و IIالرئيسي الذي تتمحور حوله اإلستشارات اليت تُقّدم يف اجلمعية  هو املواضيع التالية:إعانة البطالة لصاحل النساء و جتمع  الثقافة، املشورة و التعليم حتت سقٍف واحد. الرتكيز  نساءلفكرة اعبارة عن مكان ل 1990و منذ العام  *sowieso*إن مجعية   من نكوُن نحُن:  . *على ُكِل حال* النساء لصالح النساء :الجمعّية الُمسّجلة  )Waldschlösschenاحملّطة ( 74احلافلة رقم   )Angelikastraße(احملّطة  74و احلافلة رقم  11الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   15:00و حىت الــــ   10:00من الـــ و اجلمعة  أيام اإلثنني املشورة الفردية مبوجب موعد مسبق   بابلو ذلك ضمن حلقة  12:00و حىت الــــ   10:00من الـــ  أيام اإلثنني املشورة الفردية بدون موعد مسبق    19:00و حىت الــــ  15:00من الـــ أيام اخلميس    16:00و حىت الــــ   14:00من الـــ أيام األربعاء    11:00و حىت الــــ   9:00من الـــ  أيام اإلثنني   ساعات العمل :  www.frauen-ev-sowieso.de:     اإلنترنت   kontakt@frauen-ev-sowieso.de: بريد إلكتروني  8022025-0351:        فاكس 8041470-0351:        هاتف   تعدد الثقافات و نقّدم  حنُن بتخليق تشاركية حية للنسوة من الثقافات املختلفة. الركيزة األساسية للعمل الذي نقوُم به هي املشورة ذات اخللفية املبنية على النسوة أملانيات املنبت. من خالل هذا املكان نقوُم  عبارة عن مكان ملؤه الصداقة و األمل، مكٌنت للنسوة من أصول مهاجرة أو من *sowieso*إن الــ   ما الذي نـُّقّدمُه:  املهامجة و اإلعتداء اجلسدي، التمييز بأشكاله املختلفة.ت اخلصومة و النزاعات، العنف املنزيل، العنف اجلنسي، اإلعتداء اجلنسي، إضطرابات الطعام، املطاردة، و حاال –اللجوء، الصدمات النفسية، األزمات    ت اللوايت مررن بتجربة اللجوء و من بني املوضوعات اليت تُقّدم حوهلا النصائح:هذه املشورة للسّيدات من ذوات األصول املهاجرة و لتلك السيدا
 توفري نفقات تكاليف احلياة (احلد األدىن لإلستمرار بالوجود) و املساعدة عند مراجعة الدوائر احلكومية •
 الصحة و رياض  األطفال/املدرسة •
 فرص و إمكانيات التطوير الذايت •
التجارب و األفكار، التعليم يف ظل  املشروع طبيعٌة تقوم على البحث كما هو احلال يف املشروع (دوائر بابل) الذي يهدف إىل: متكني تبادل اخلربات و. و يتالف هذا املشروع من ورشة ثقافية و هلذا WOMEN*S PLACEاملشروع الذي يشّكل حجر األساس التايل يف عملنا هو مكان النسوة   WOMEN*S PLACE مكان النسوة  أملانيااملؤسسات و احلياة يف  •    19:00و الـ  15:00اخلميس  بني الــ ساعات العمل :أيام اإلثنني، الثالثاء و   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   . إضافة إىل ذلك نعمل حنن و برتابٍط وثيق مع مرتمجات للغات العربية و التيغرينية.الفرنسيةو  اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم   تعدد الثقافات، اإلبداع و إىل إكتشاف اللغة بطريقة سلسة تشبه اللعب.



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 ( 75الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: احلافلة رقم  القوانني السارية،  بادرات اليت يقوم ا الشباب و دعم املشاريع املثرية كتزيني اجلدران يف املدينة بالكتابة عليها بصورٍة فنياً و حصراً مبا ال خيالفمواكبة امل ًا من إهتماماتنا تشكيل تندرُج ضمن املواضيع اليت حتتُل حيز  2015كذلك األمر تنظيم ورشات العمل اخلاصة بالــــ:  اهليب هوب. منُذ مطلع العام  موضوعاٍت خمتلفة على سبيل املثال: التأهيل املهين و العمل، احلياُة يف أملانيا، السكن احلقوق و ننظُم و ننفذ ورشات عمل خمتلفة لالجئني و ذلك حول   ورشات العمل  حنن نّوفر اإلستشارات و نرافق الالجئني بشكٍل فردي و نقّدم هلم املساعدة بتعبئة اإلستمارات و تقدمي الطلبات.  تقديم المشورة  ما الذي نـُّقّدمُه:  املشاريع اليت تستهدف الالجئني. يت تُقّدم مركز تقدمي املشورة هذا عبارة عن حمطة لتقدمي املساعدة للطلبة خالل دراستهم و ذلك عندما تواجههم الصعوبات اإلقتصادية. املواضيع ال  اإلجتماعيةالمشورة   ما الذي نـَُقّدمه:  مشغل الطلبة في دريسدن  )Reichenbachstraßeاحملّطة ( 66و احلافلة رقم  8و الرتام رقم  3الرتام رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   و حسب اإلتفاق  17:00و حىت الساعة  13:00و  12:00و حىت الساعة  9:00أيام الثالثاء  من الساعة   عمل:الأوقات   studentenwerk-dresden.de/soziales: اإلنترنت       sozialberatung@studentenwerk-dresden.de: بريد إلكتروني 4697661-0351:        هاتف  Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden :العنوان        Studentenwerk Dresden :التسمية        يسدنَمشغل الطلبة في در   شركاؤنا من السيدات و الرجال الذي يسهمون مبضاعفة عملنا يتحدثون التغرينية، العربية و الدارية. اإلجنليزيةة و األملانيحنُن نتحدُث   األوضاع اإلجتماعية   اإلستشارات جوهلا هي التالية: 
 )BaföGضمان احلصول على مقومات احلياة (عدى الــــقرض الطاليب  •
 بوجود طفلاحلمل أو الدراسة  •
 إمكانيات الدعم و املساندة املُتاحة للطلبة املعاقني أو من املرضى بأمراض مزمنة •
التابعة ملشغل  على اإلستشارة إىل اجلهات األكثر كفاءة من حيث مقدرا على التوسط الحقاً حلل املشكالت الراهنة. إن حمطة تقدمي املشورة اإلجتماعيةلبة الذين قدموا للجصول بدايًة يتم البحث عن و حتديد وجهة العمل الالحق و خطة الطريق لتنفيذه و يف حال اقتضت احلاجة سُيصار إىل إحالة الط إمكانيات الدعم و املساندة املتاحة للطلبة من القوميات األخرى •   الطلبة ختضع كما هي بقية املراكز اإلستشارية يف دريسدن ملبدأ سريّة املعلومات.



أصدقائنا األملان املهتمني  إىلمتكّنا من الوصول  ةاألملانيغة لبال النرتنتبفضل تطوير صفحتنا على ا . ودريسدنوالفيتناميني يف حميط  دريسدنفيتناميي  للجمعية صفحة على األنرتنت تقوم بربط الصلة بني الدعم يف خمتلف قضايا احلياة اليومية. و و حيصلون على املساعدة الكورسات و حيضروا الدورات و و  بالنسبة هلم، حيث حيتفلون سوية باألعياد،  يشكل مقر مجعيتنا ملتقًى معروفاً  فيتنامية. و فيتنامي و 2000ما حوهلا قرابة  و دريسدنيعيش حالياً يف   من نكوُن نحُن: ُمَسّجلة جمعية الفيتناميين في دريسدن. الَجمعية ال  )Reichenbachstraßeاحملّطة (  76،  72احلافلة رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة  13:00من الساعة أيام اليبت و األحد    16:00و حىت الساعة  10:00من الساعة من اإلثنني و حىت اجلمعة  Dienstag 9 bis 12, 13 bis 17 Uhr  عمل:الأوقات   www.vnvereindd.de: اإلنترنت       buero@vnvereindd.de: بريد إلكتروني 33456731-0351:         فاكس  33456730-0351:         هاتف  Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden : العنوان         .Verein der Vietnamesen in Dresden e. Vالتسمية       :  جمعية الفيتناميين في دريسدن. َجمعيٌة ُمَسّجلة  ية و اإلجنليزيةحنن نتحدث األملان   ما الذي نـُّقّدمُه:  .ا على اإلنرتنتنلتطوير عمل مجعيتنا وصفحتاآلراء واملقرتحات  يرغبون بالتواصل معنا. نرحب بكل بنشاطاتنا و
  نقدم مشورة أولية للفيتناميني اجلدد، ضعيفي احلال، •
ي تنادى بعُض األفارقة املقيمني يف دريسدن و بعض املواطنني األملان و قاموا بتأسيس مجعية تعىن بالتفاهم اإلفريقي األوريب. اهلدف الذ 2003يف العام   من نكوُن نحُن:   األوروبي أفروبا –: جمعية التفاهم اإلفريقي مسّجلةالجمعية ال  )Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11الرتام رقم    )Bautzner/Rothenburger Straßeاحملّطة ( 13، 11، 6الرتام رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  حسب اإلتفاق و ذلك بعد التواصل هاتفياً أو عرب الربيد اإللكرتوين  :ساعات العمل  www.afropa.org:   اإلنترنت     verein@afropa.org: بريد إلكتروني  38803427-0176 ,5635582-0351 :       هاتف  Martin-Luther-Straße 21, 01099 Dresden :     العنوان     Verein für afrikanisch – europäische Verständigung e. V. (Afropa e. V.) : التسمية       جمعية مسّجلةاألوروبي.  –جمعية التفاهم اإلفريقي  .الفيتنامية ة واألملانينتحدث   .الفيتناميني األطفالنساعد يف عملية إندماج الشبيبة و  • و    اجلمعية أشخاٌص من أصول  ضرورة اإلهتمام بالتاريخ و الثقافة و املشكالت اتمعية يف كال القارتني. أعضاءُ  إىلتسعى اجلمعية للوصول إليه التنبيه 



ت من إجنازها قومياٍت متعددة و يعملون سويًة. تقدم اجلمعية اإلرشاد الثقايف و تتيح الفرصة للتالقي و لديها العدد الكبري من املشروعات اليت متكن الرتكية أو البلغارية أو األسبانية  أو السواحيلية أو  ، وحسب ما تتطلبه احلاجة ميكن ترتيب حضور وسيط للغةاإلجنليزيةة والربتغالية و األملانيحنن نتكلم   .ةرغبالجهات ودوائر خمتصة، حسب  إىل شورة و طالبة املأطالب اليومية. املشورة تعين بالنسبة لنا مشورة أولية، تتضمن إحالة  يف احلياة اإلندماجمشاكل  الثقايف املشرتك و عند السؤال عنها. موضوعات املشورة تتعلق بقضايا التعايش اإلجتماعي و نقدم املشورة بناًء على احلاجة و و  إكتسبوها. اليت ربات اخل من عايشوه ونقل ما ب أنفسهمبالقيام ذه املشورة من ضمن خواص املشورة اليت نقدمها متكني الناس من أصول مهاجرة من   ما الذي نـُّقّدمُه:  " أفريقيا اليوم أنا أسأل" و مشروع "– .Mio dinowuza"  مشروع عرض األفالم"، " بساط الريح"   "، مشروع العطلة المدرسية لألطفالهنا"، مشروع " الفارقة الذين يعيشون إىلنوجه الدعوة  –بيتنا  إىلبنجاح. على سبيل املثال مشروع:" يف دريسدن  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:  www.willkommen-im-hochland.de: اإلنترنت       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   .الفرنسية ة ، ومرافقة الالجئني خالل البحث عن السكن و األملانيو ما حوهلا. يقوم العديد من املتطوعني واملساعدين بـــ: إعطاء دروس اللغة  Pappritzمنطقة   اصل مع رافقة طاليب اللجوء إىل الدوائر احلكومية و إىل زيارات األطباء نقوم بإحضارهم إىل مراكز تقدمي املشورة املتخصصة و نشّبك هلم التو نقوم حنن مب  كيف أكون كفيالً   ما الذي نـُّقّدمُه:  نشطة الرتفيهية يف ااالت الرياضية والثقافية.عن العمل، و مجع التربعات العينية وتنظيم جمموعة متنوعة من األ املساعدة عند مراكز تقدمي اإلستشارة و ذلك لتجاوز احلواجز اللغوية لدى معاجلة القضايا املهمة بالنسبة هلؤالء الالجئني. نقوم كذلك بتنظيم جهود  ، فّعاليات الطبخ أيام األحد منارس رياضة كرة القدم، األمر الذي تعقبه دوماً نزهة. كما و نقوم بإجراء رحالت املسري املشرتكة و ننظم دوريات للدراجات  تشكيل أوقات الفراغ   اإلنتقال إىل سكٍن جديد كما و نقوم باحلفاظ على التواصل مع السكان احملليني.  و ك، األلعاب، الرياضة، عزف املوسيقى، الرسم و التلوين، التصوير، تصليح الدرجات و غريها. مجيع هذه النشاطات تقدمها اجلمعية لتشكيل املُشرت  اإلسهاِم يف التعامُل معُه على أرضية اإلحرتام و اإلهتمام و ذلك عندما يتحدُث هذا اإلنسان أو يقوُم بأي نشاط. نطمح من خالل هذه الفّعالية إىل يت يشعر ضمنها اإلنسان أثناء تواجده ضمنها بإنه يتم نتبادل أطراف احلديث مع مجيع أوالئَك املهتّمني بالتعايش اجليد. نرسم حدودًا للمجاالت ال  التحدث مع بعضنا البعض  تقضية األوقات احلّرة. ر لقاء جيري يف بيت املواطنني يف بابريتس الالجئني و كذلك األمر مجيع املهتمني من سكان املنطقة " منطقة األرض املرتفعة" و ذلك ضمن إطايوماً) تتُم إتاحة الفرصة إلقامة احلوار بني الالجئني من جهة و بني الناشطني من أعضاء اجلمعية نساءً و رجاالً من الذين يساندون  14مرة كل أسبوعني (  في ظل الثقافات المتنّوعةأمسيات الحوار   dialog@willkommen-im-hochland.deللتواصل معنا يُرجى إستخدام الربيد اإللكرتوين:    إزالة املخاوف و األفكار املبنية على تصورات مسبقة و اليت من شأا تفعيل اإلقصاء و التمييز.مني يف اجلوار يشعرون مبزيد من الثقة أحدمها جتاه اآلخر و ذا الشكل تتم مسألة جعل السكان احملليني من النسوة و الرجال و كذلك األالجئني املقي



)Pappritz :يقُع بيت املواطنني هذا يف املدرسة القدمية على العنوان التايل .(Schulstraße 8 ضمن هذه األجواء نوّفر أيضاً لالجئني إستشارًة . عن التطور التارخيي املعلومات حول البلدان اليت َقِدم منها الالجئون الذين يقنطون يف خمّيم اللجوء يف منطقتنا. سيقوم  حماضرون األكفاء بإعطائكم نظرة خلميس: ثقافات العامل" و ذلك بالنسيق مع مركز مقاطعة ساكسونيا للتأهيل السياسي إليصال دُف سلسلة الندوات اليت نقيمها حتت عنوان " أحاديث ا  إعرف المزيد  قانونية باّان. 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   ) Bönischplatzاحملّطة ( 62رقم  احلافلة  )Sachsenalleeاحملّطة ( 13رقم   الرتام   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   19.30و حىت الساعة    18:00ساعات العمل : أيام األربعاء من الساعة   www.willkommen-in-johannstadt.deاإلنترنت       :   info@willkommen-in-johannstadt.de:   بريد إلكتروني 0351 -  469020:          هاتف  Evangelische Hochschule (EHS) / Computerkabinett, Raum 3.306, 3. Etage, Dürerstraße 25   مركز التدريب على الكمبيوتر و البحث عن الوظائف :  عنوان الزّوار         Dresden ،Dürerstraße 25 01307:        العنوان    Willkommen im Johannstadt التسمية        :  في اليوهانشتاد.  أهالً و سهالً   العنوان البريدي: اإلجنليزيةة و األملانيحنن نتكلم   ن، عن الثقافة و العادات و التقاليد.هلذه البلدان و عن وضعها الراه ُل جل إهتمامنا هو و ما حوله. األمر الذي يشكّ  اليوهانشتاداجلهود  املوجهة ملساعدة الالجئني و املهاجرين من السيدات و الرجال الذين يسكنون يف  و      املتبادل والتسامح والفضول للتعّرف على الثقافات األخرى دليالً  اإلحرتاميكون  اإلحرتامأن نعيش يف جٍو تسودُه العالقات السلمية واملفتوحة واليت  ة، التّعرف على الثقافة األملانيى سبيل املثال: تعّلم اللغة . علاإلندماججاً هلذه العالقات. يف بؤرة اإلهتمام اليت تتكرس جهودنا لتنفيذه موضوع بدايات  ، يرافقوم لدى مراجعة الدوائر احلكومية و القضايا األخرى ةاألملانيو التدّرب على اللغة نقوم بالبحث عن كفالء يقدمون الرعاية لالجئني يف مضمار تعّلم   التوسط إليجاد كفيالت و كفالء  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  أهالً و سهالً " ة، إجياد الذات يف اتمع. تقوم مبادرة األملاني ذلك نقوم بالتوسط إلجياد أشخاص يقومون مبساعدة املعلمات و املعلمني الذين يدّرسون التالميذ يف صفوف  إىل" مدرسة يوهانس جوتينبريغ" إضافًة  101صغرية من تالميذ و ذلك يف املدرسة اإلعدادية رقم  حنن نقوم بالتوسط للبحث عن أشحاٍص متطوعني يقومون بإعطاء حصص درسية موعات  102و المدرسة اإلبتدائية رقم  101المساعدون المتطوعون لمساندة العملية التعليمية في المدرسة اإلعدادية رقم     يف جال وجود إهتمام يُرجى منكم التسجيل.سية. ملدر ااملناهج ملواد  خالل تعّلمهم  نقوم بالتوسط إلجياد أشخاص يقدمون تطوعياً دروساً خاصة للتالميذ  التوسط إليجاد كفالء لتالمذة المدارس  و خالل اإلنتقال إىل سكٍن آخر. يف جال وجود إهتمام يُرجى منكم التسجيل.   . 102ة للتالميذ يف املدرسة اإلبتدائية رقم األملانيتعليم اللغة 



اإلحتادية  املُسّماة " البشر يقوون  للشباب و ذلك من خالل برنامج الكفالء الذي يام تنفيذه يف إطار الفعاليات اليت ترعاها وزارة شؤون األسرة األملانيةفرعية عامة النفع تابعة للجمعية املُسّجلة: الس املركزي للمسلمني يف أملانيا بتعزيز اخلدمات اإلجتماعية و املساعدة املُقّدمة شركة نقوم بصفتنا  حنُن   من نكوُن نحُن:  نحن الكفالء –الجمعية الُمَسّجلة:المجلس المركزي للمسلمين   )Krankenhaus Sankt Joseph-Stiftاحملّطة ( 10، 4رقم الرتام    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   حسب اإلتفاق: ساعات العمل www.wirsindpaten.com: اإلنترنت       Dresden@wirsindpaten.de: بريد إلكتروني 20620899-0176:        هاتف  Stephanienplatz 2,  01307 Dresden:      العنوان   Soziale Dienste und Jugendhilfe gGmbH                      Wir sind Paten :التسمية        نحن الكفالء  . شركة غير ربحية ذات نفع عام محدودة المسؤوليةالخدمات اإلجتماعية و مساعدة الشباب  .حنُن نتحدُث األملانية، اإلجنليزية و الفرنسية  عملي أو وظيفةحنُن نقّدم املساعدة يف صيلغة و كتابة طلبات التقّدم للوظائف، السرية الذاتية و الرسائل، نُقّدُم الدعَمخالل عملية البحث عن مرام   على الكمبيوتر و  البحث عن الوظائفالتدريب  كفالة ترادفية على كامل الرتاب األملاين كما و ننظم الندوات و الفّعاليات دف   1000البشر". يف هذا السياق نقوم حنُن بتقدمي املشورة ملا يزيد عن  طبعاً عندما يرغب هؤالء  –ساعدة عن طريق مؤسستنا تكون وظائفهم ذات طبيعة شاملة عندما ينخرط الكفيالت و الكفالء بشكٍل تطوعي لتقدمي امل  حتسني فرص إندماج الالجئني. تنشُط مجعيتنا يف مقاطعة ساكسونيا و منذ ذلك احلني  2016الكفالء بذلك، املقصود هنا بشاملة أن الوظائف تتوسع خارج نطاق الكفالة . منذ العام  الكفالة الرتادفية  هذا اإلطار نقوُم حنُن بإحضار الالجئني ليلتقوا باألشخاص املساعدين  املتطوعني الذين يرغبون بكفالة الالجئني و ذا األسلوب تتشكلنساند وزارة شؤون األسرة يف احلكومة اإلحتادية و ذلك من خالل تنفيذنا لربنامج الكفالء. ضمن  كشريك رمسي يف املشروع الذي تنفذه احلكومة اإلحتادية  ما الذي نُقّدمه:  لدينا. شخص بتسجيل أنفسهم 200فقد قام ما يربو عن الـــ     18:00و حىت الساعة    15:00من الساعة  أيام األربعاء    13:00و حىت الساعة    10:00من الساعة   الثالثاءأيام   : ساعات العمل www.zmo-jugend.de: اإلنترنت       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.) :ية      التسم  . جمعية مسّجلةأوربا الشرقيةالعمل المشترك مع الشباب من   ة و العربيةاألملانيحنُن نتحدث   هذه الكفالة من حيث تنفيذها إىل ثالثة جماالت: املشورة، التعليم و الفّعاليات.وديل لتقدمي املؤازرة كوا تعمل بشكل جيد كوا تشبه من حيث املبدأ العالقة بني اجلريان و األقارب. عالوًة على ذلك تنقسم و اليت أثبتت كفاءا كم



املهاجرة يف منظمة مستقلة معرتف ا من هيئة رعاية الشباب. اهلدف الرئيسي لعملنا هو دعم الشباب من ذوي اخللفيات  حنن منظمة غري رحبية و 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:    12:00و حىت الساعة    10:00من الساعة  أيام اجلمعة  سهامهم يف تعزيز التفاهم بني الثقافات. عروضنا إنشجع  و –الثقايف، كما ندعم حفاظهم على رعاية ما أتوا به من ثقافة  جتماعي وندماج اإلجهدهم لإل شمل االستشارات، تو  ةمجعيتنا متنوعالشبيبة يف  و األطفالطفال وشبيبة السكان. برامج العمل مع ألكل  املهاجرين و مفتوحة على حد سواء للمهاجرات و باختصار لكل الناس، الذين ال  و املهاجرين، طاليب اللجوء و الالجئني و اليهود املقرر توطينهم، و نقدم املشورة لألملان القادمني من شرق أوروبا، و  ما الذي نـُّقّدمُه: مناسبات منفردة. كذلك مشاريع و  أخرى خمصصة ملوضوعات ، و برامج حرة و النشاط يف اموعات، و و غياب التوجه. لذلك حناول،  ، على سبيل املثال بسبب عوائق اللغة واإلندماجعلى املصاعب اليت تواجههم خالل عملية  أنفسهمميكنهم أن يتغلبوا ب يف دور احلضانة ومؤسسات رعاية  األطفالاملساعدة للوالدين من أصول مهاجرة أو من طاليب اللجوء دف تسجيل  شورة ونقدم امل 2014فمنذ عام   املساعدة، معاجلة املشاكل اليت يواجهوا.  سوية مع الذين يبحثون عن العون و   تتضمن املشورة، اليت نقدمها: السابقة على املدرسة وتسجيل َمْن هم بعمر املدرسة يف مدارس مناسبة. و األطفال
 ستلزم األمر.االرتمجة إن  املرافقة و املدارس، و و األطفالإجراء اإلتصاالت بالدوائر املعنية برياض  ، واألطفالرياض  إىلدمة ستمارات املقاإل تعبئة نساعد يف صياغة الطلبات و •
 .فيها األطفالنقدم املشورة خبصوص نوع املدرسة ومشاكل  •
  .ة والروسيةاألملانينتكلم    .مساعدم على تبني الطريق للمستقبل نركز يف املشورة بشأن الرتبية على طمأنة الوالدين و •


