
نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب  من نكوُن نحُن:  الجمعية المسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Uhlandstraßeاحملّطة (  66احلافلة رقم    )Gret-Palucca-Straßeاحملّطة ( 11،  10،  9الرتام رقم   18:00حىت الساعة  و 7:00من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة   ساعات العمل:  resden.ded-globus-www.kleiner:    اإلنترنت   kita@auslaenderrat.de : بريد إلكتروني  4210796-0351:        فاكس  64757362-0351:        هاتف   Uhlandstraße 34, 01069 Dresden:      العنوان              “Ausländerrat Dresden e. V.    Kindergarten „Kleiner Globus التسمية      : " الكرة األرضية الصغيرة" األطفالروضة   مجلس شؤون األجانب دريسدن. جمعّية ُمسّجلة     Frühkindliche Bildung                                            تعليم في فترة الطفولة المبكرةال تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  زاً مكانياً إلجناز ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيّ IBZارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (هؤالء. توفر إد الذين يتلقون  األطفالاإلستيعاب. يأيت  تقوم الروضة بالعمل عليهما كخصوصية يتمحوران حول آفاق التفاعل بني الثقافات املتنوعة، تعدد اللغات و" الكرة األرضية الصغرية" تنبثُق من خطة الرتبية املعتمدة يف مقاطعة ساكسونيا. أما الفكرة و التصّور الذين  األطفالإن أساسيات العمل الرتبوي يف روضة   الذي نـُّقّدمُه:ما   هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال األعمال املوجهةة  معهم  األطفالأدياَن و معاقداٍت خمتلفة و يتكلمون بلغاٍت خمتلفة. حتضى كُل هذه اللغات اليت جيلبها  إىلالرعاية يف روضتنا من بلداٍن خمتلفة و ينتمون  يل فال يتم اإلنتقاص من شأن أٍي من هذه اللغات سواء تكلم ا الطفل بنفس القيمة لدينا و يتم إستخدام هذه اللغات يف احلياة اليومية للروضة و بالتا   عدم اإلنتقاص من اهلوية الثقافية للطفل. حنن نعمُل على توفري العروض التالية: إىلأو أهله يف الروضة و هذه بدوره يقود 
 الرتبية املوسيقية يف العمر املبّكر •
 األملانية/الروسية، األملانية/اإلسبانية.متكني تعّلم اللغات األملانية/اإلجنليزية،  •
 اليوغا لألطفال •
 ساعات للرقص •
 ورشة األشغال •
 دورة اخلزف •
 Goetheallee 18,  01309 Dresden:       العنوان                                    DIS Dresden International School gGmbH                    Preschool - Internationale Kindertagesstätte :    التسمية    الدولية األطفالروضة  –المدرسة التحضيرية   دريسدن. مؤسسة ذات نفع عام محدودة المسؤولية و غير ربحيةالمدرسة الدولية في  ، الفرنسية، اإلسبانية، الرومانية، الروسية، األوكرانية، الشيشانية و العربية.اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم   السنة التحضريية اليت تسبق املدرسة •



معرتف به  نظام مدرسي متطور ولك بتوفري ذ دف تسهيل إقامة املستثمرين األجانب يف املنطقة، و 1996تأسست مدرسة دريسدن الدولية يف عام   من نكوُن نحُن:  المدرسة الدولية في دريسدن   )Lené-Glatzer-Straßeاحملّطة ( 12،  6الرتام رقم   18:00و حىت الساعة  7:30من الساعة  يومياً   ساعات العمل:  www.dresden-is.de:      اإلنترنت   info@dresden-is.deبريد إلكتروني:   4210796-0351:         فاكس  3125416-0351:         هاتف   ذلك تقدم  إىلضافة إ .اإلجنليزيةست سنوات برنامج طوال اليوم يف بيئة ناطقة باللغة  إىلطفال يف السن من سنة واحدة تقدم املدرسة التحضريية لأل و  مؤسسة تعليمية تديرها هيئة مستقلة.  طفال دولية وأمدرسة دريسدن الدولية هي روضة  يف دريسدن. و اً عاملي من املهم هنا بشكل خاص ام يتعلمون فهم تقاليد  لربنامج البكالوريا العاملي. و البنات طبقاً  والد ومن األ 500السنة املدرسية الثانية عشرة يتعلم حنو  إىلالسنة الثانية عشر. من املدرسة التحضريية  إىلوىل رسية من السنة األللسنوات املد اإلجنليزيةباللغة  ممتازاً  دولياً  تعليمياً  مدرسة دريسدن الدولية برناجماً  جنالند" للمدارس إمجعية "نيو  عرتاف جملس املدارس الدولية وإعلى  2009جتري مراقبة وتقييم الربنامج من اخلارج بانتظام. حصلت املدرسة يف عام  و  الوطنية اخلاصة.ثقافات الشعوب األخرى على أساس اهلوية  و ست سنوات. هذا  إىلتقدم برناجما بطول اليوم لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من سنة  مدرسة دريسدن الدولية و املدرسة التحضريية هي روضة اطفال  الدولية األطفالروضة  -المدرسة التحضيرية  ما الذي نـُّقّدمُه:  ساكسونيا.مقاطعة  دريسدن و منطقةقتصادية الثقافية يف إلحيا من احلياة ا مدرسة دريسدن الدولية اليوم جزءً  تعد  . ومعرتفاً به عاملياً  مدرسياً  قليم بديالً ملتناميني يف اإلاحمللي ا تقدم املدرسة للمجتمعني العاملي و . و2014يف ربيع سنة  جرى تأكيد هذا االعرتاف جمدداً  الكليات. و و بوية اخلطة البيداغوجية/ الرت  ن يتقدم بطلب لاللتحاق باملدرسة. وأبوسع كل طفل يرغب  م املدرسة الواقع يف وسط مدينة دريسدن. ورَ سنوات  يف حَ  6 و 5من الذين ترتاوح أعمارهم بني  األطفالتتم رعاية جمموعات  ارخيية يف حي مليء باخلضرة يف شارع جوته حبي بالزيفيتس يف دريسدن.  وهي فيال ت و    مخس سنوات يتعلمون يف املدرسة  إىلمن سنة  األطفال . واإلجنليزيةباعتماد اللغة  يشجع بطريقة ودية حمببة التنمية التكاملية للطفل يف بيئة دولية و استكشاف البيئة. ميكن لألطفال بسهولة تنمية معرفتهم  ينصب الرتكيز على التعلم من خالل اللعب و فلسفة البكالوريا العاملية. و تعتمد على برنامج و . املربيات اإلجنليزيةاللغة املستخدمة يف املؤسسة هي اللغة  العاطفية. احلركية و نقل املعرفة، تنمو القدرات االجتماعية و إىلوفهمهم للعامل. باإلضافة     18:00و حىت الساعة  15:00اإلثنني، الثالثاء و اخلميس من الساعة                            12:00و حىت الساعة  9:00الثالثاء و األربعاء  من الساعة املكتبة و غرفة املالبس: اإلثنني،   12:00و حىت الساعة  9:00اإلدارة: من اإلثنني و حىت اخلميس من الساعة    ساعات العمل:  www.kaleb-dresden.de :     اإلنترنت   dresden.de-info@kaleb: بريد إلكتروني  4210796-0351:         فاكس  8014432-0351:         هاتف  Bautzner Straße 52, 01099 Dresden    :     العنوان   .Kaleb e. V التسمية      : كاليب. جمعّية ُمسّجلة    ة.األملاني و اإلجنليزيةلغتهم األم. اإلدارة تتحدث ب و اإلجنليزيةواملربون جييدون على االقل لغتني، أي 



لكلمات التالية:  إن اجلمعية املسّجلة كاليب مجعية غري رحبية و متعهد تقدمي خدمات إجتماعية لألطفال و اليافعني. اإلسم كاليب أتى من احلروف األوىل ل  من نكوُن نحُن: الُمسّجلة.  كاليب  الجمعّية  )Pulsnitzer Straße / Diakonissenkrankenhausاحملّطة ( 11الرتام رقم     الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren   و معناها: العمل التعاوين للحفاظ على احلياة بتبجيل. إن اهلاجس الذي و من هذا     املولودين و الذين مل يولدوا بعد و العمل على املشاركة يف تشكيل و ختليق الظروف املناسبة لنموهم.  األطفاليدفعنا للعمل هو محاية  األهل الذين سيصبحون أمهاٍت و آباءً  -ديث مع األهل و أطفاهلم الرضعنطمُح حنُن كجمعية و من خالل عروضنا املتعددة اجلوانب بالتواصل و احل  ما الذي نـُّقّدمُه:  املوجهة حنو الدعم الوقائي لألطفال و اليافعني و ذلك يف إطار متتني بناء األسرة.صوِل إليه أال و هو تقوية كفاءة األسرة يف جمال الرتبية و العالقات البينية و نقوم بتوفري العروض الدافع ُيستنبط اهلدف اليت ُتسخُر اجلمعيُة نفسها للو  يت يصادفن و يف حال حصول أشياء أخرى فإننا نوفر للسيدات اإلمكانيات للتحدث إلينا و احلصول على املشورة.  وذلك على سبيل املثال للسيدات اللواصداقة، احملّبة، الشراكة و النشاط اجلنسي املسؤول. عملنا املوجه حنو اليافعني يتمحور حول التثقيف و التنوير الشامل الذي يتطرق للموضوعات التالية: ال  ث األوىل.هذه األعمال اليت نقدمها من خالل العروض املذكورة و اليت يتمحور حمتواها حول الفرتة احلساسة من حياة الطفل أال و هي السنوات الثالدأ يف مرحلة احلمل و تستمُر العامل و إنطالقُة احلياة أمٌر يف غاية األمهية بالنسبة لنا و هلذا فإن العروض اليت يتم تقدميها يف اجلمعية تب إىلإن قدوم املولود   عند مروركم مبواقف حياتية قاسية و صعبة. آخرين و تبادل األفكار معهم، تتوفر الفرصة أيضاً للحصول على املساعدة يف احلاالت الطارئة أو إلينا يف مركز كاليب، كما أنه بإمكانكم اإللتقاء بأهايلو اليافعني يف خمتلف مراحل حيام و األطر اليت يتواجدون فيها ضمن األسرة. بإمكانكم أن حتصلوا على املشورة و الدعم عند قدومكم  األطفالقريباً،  هو  سدن. ويتطور خالل فرتة زمنية قصرية ليصبح نقطة التقاء هامة للمهاجرين يف در  و 2009الوالدين "كوليربي" يف عام  و األطفالتأسس مركز  من نكوُن نحُن: و األهل " كوليبري".  األطفالالجمعية المسّجلة: مركز   )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 10،  2،  1الرتام رقم   )Kongresszentrum/Haus der Presseاحملّطة ( 11،  6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة  9:00من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة   ساعات العمل:  www.kolibri-dresden.de:     اإلنترنت   dresden.de-info@kolibriبريد إلكتروني:   2068443-0351:        فاكس  2068441-0351:         هاتف  Ritzenbergstraße 3, 01067 Dresden :     العنوان   .Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V : التسمية      و األهل " كوليبري". جمعية مسّجلة األطفالمركز   املفقود ذو إمكانية االتصال من األم على مدار الساعة و السرير الدافئ اآلمن للطفل. للسيدات يف حاالت " اإلجهاض/ والدة اجلنني ميتاً ".  مشروع الرضيع املشكالت خالل فرتة احلمل، تقوم جمموعة  املساعدة الذاتية بتقدمي املساعدة  يتميز نشاط مجعيتنا بتنظيم جمموعة واسعة من دورات لألطفال والبالغني (جمموعات  و جامعة دريسدن التكنولوجية).  و املدارس، حىت املدارس املتخصصة و         ، األطفالمن روضات  (بدءً  العمل الرتبوي املتعدد اللغات، مبا خيدم املؤسسات التعليمية املختلفة  لدعم التعليم الثقايف التعددي، و ؤشريك كف الشطرنج،  و          املسرح،  ، واألوليةالرسم، الرقص اإلبداعي لألطفال، دروس املوسيقى  ستوديو الفن وا الدعم املبكر لألطفال الصغار، و للعب، و متثل التنشئة على قيم الدميقراطية  ذلك). أيضا ننظم جمموعة متنوعة من املشاريع اليت تركز على تعزيز الكفاءات الثقافية التعددية، و إىلما  غة، ودورات الل



كذلك   مية، ورحالت تعلي لقاءات عاملية للشباب، و خميمات صيفية، و يشمل هذا مهرجان لألطفال، و من عمل مجعيتنا. و هاماً  التسامح جانباً  و يف خضم هذا العمل  ملمارسة املهن الرتبوية. و أنفسهمملن يعدون  سيمينارات ملدرسي اللغة الروسية، و املربني، و برامج التعليم املستمر للمربيات و و      للموسيقى، تعرفهم على الصيغ املوسيقية و تطوير اإلنصات املوسيقي  األوليةعلى أساسيات و العناصر  األطفالاهلدف من هذه الدورة هي تعريف   سنوات 10و الـــــ  5الموسيقية الُمبّكرة و ذلك لألطفال بين عمر الــــ التربية   ما الذي نـُّقّدمُه:  الشباب. و األطفالتشكلت شبكة واسعة للتعاون بني اهليئات اليت تعمل يف جمال رعاية  سهيل عملية الصحيح. النطق الواضح و هذا اإلحساس باألنغام اليت تُرافق اللغة من األساسيات ذات األمهية البالغة. ( كُل هذه اجلزئيات من شأا ت على تقنيات التنفس، تقوية حركية عضالت الفم و التدريبات على اللفظ القسم األكرب مما حتتويه هذه الدورة هو العالج النطقي الذي يكتنفُ اللعب.    بإكتشاف الظواهر و اإلرتباطات اللغوية بطريقة التعّلم بواسطة األطفالعلى أرضية من األغنيات، األشعار و احلكايا و سواها من النصوص سيقوم   ةاأللمانيدورة اللغة    و العربية. اإلجنليزيةالروسية،  ة،األملانيحنُن نتكلم   التعرف على التذّوق املوسيقي. الصورة سيكتشُف بإستخدام اآلالت املوسيقية، األلعاب القائمة على املوسيقى و األشعار. على هامش هذه اإلجراءات يتم تعزيز املهارات احلسابية و ذه  األطفالعالية). املنهجية املّتبعة تتجلى من خالل املرافقة املوسيقية، احملاوالت الذاتية اليت يقوم ا التذّكر خالل القالاءة و الكتابة السليمة ذات الكفاءة ال   العروض اإلضافية  و بلهفة اإلرتباطات املنطقية بني النسب. األطفال
األملانية كلغة ثانية". يتوجه هذا العرض للمربّيات و املرّبني الذين يتبعون دورام -متعدد العوامل " املواكبة اللغوية يف رياض األطفالالعملي  رانامل •  ة يف دريسدن)التأهيلية (يتم إجناز العرض بالتعاون مع املدارس اإلختصاصي
تعزيز ناحية  دورات التأهيل الالحق لألخصائيي الرتبويني العاملني يف جمال تربية األطفال يف السن املبّكرة. املوضوعات الرئيسية للتأهيل الالحق " •  تعدد اللغات لدى األطفال و ذلك يف رياض األطفال"
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   dresden.de-info@kolibriبريد إلكتروني:   21926760-0351 :        هاتف  Ritzenbergstraße 3, 01067 Dresden :     العنوان   .Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V التسمية      : و األهل " كوليبري". جمعية مسّجلة األطفالمركز  ، الروسية و األوكرانية.اإلجنليزيةة، األملانيحنن نتحدُث  .نقوم بالتوسط لتنفيذ هذه الدورات –ت الثقافية اإلقليمية دورات تأهيل الحق ملعلمات و معلمي اللغة الروسية حول الدراسا • و كشريك مؤهل لتعزيز التعليم بني الثقافات الدولية والتعليم يف ظل اللغات املتعددة و للمهاجرات و املهاجرين من جنسياٍت خمتلفة يف مدينة دريسدن  ما ميّيز نشاط مجعيتنا هو ذلك  املدارس و إنتهاًء بالكليات  و اجلامعة التقنية). إىلوصوالً  األطفالاملؤسسات التعليمية (إنطالقاً من رياض  ذلك ملختلف الرقص اإلبداعي  ،الرسم الكبار (جمموعات اللعب والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ، استوديو الفن و الطيف الواسع من الدورات املوّجهة لألطفال و



و تعددية تتمحور    ، دروس املوسيقى االبتدائية، املسرح، الشطرنج، دورات اللغة ، إخل...). كذلك األمر فإن العمل ضمن مشروعاٍت متنوعة لألطفال و التسامح يشكل كُل ما سلَف ذكره جزًء  يةمواضيعها و النقاط اليت تُركُز عليها حول تعزيز الكفاءة بني الثقافات الدولية املختلفة و الدميقراطية و الرتب ليت النشاطات اليت تقوم ا مجعيتنا: مهرجانات الطفولة، املخيمات اليت يقضيها فيها التالميذ فرتات العطل املدرسية، اللقاءات الدولية ا إىلتنتمي كذلك   .مهماً من نشاطات اجلمعية ) و املنظمات اليت يقوُم عليها األطفالاملشهد التعليمي بني الثقافات الدولية عبارة عن مشروع يهدف للتشبيك بني منشآت تقدمي الرعاية لألطفال (رياض   لثقافات الدولية المشهد التعليمي بين ا  ما الذي نـُّقّدمُه:  مرّيب املستقبل. يف سياق كل هذا العمل تشكلت شبكة واسعة من شركاء التعاون من خمتلف جماالت العمل املوجه لألطفال والشباب.رات التأهيل الالحق للمربّيات و املرّبني و معلمات و معلمي اللغة الروسية، الندوات املوجهة ملربّبات و تضم الشّبان و اليافعني، الرحالت التعليمية، دو  نوع يف رياض التعاون الوثيق بني املنّظمات و اهليئات املذكورة أعاله (منشآت رعاية الطفولة من جهة و منظمات املهاجرين من جهٍة أخرى). يزداد الت) يف دريسدن و حميطها. إن التنوع الذي يسبغ اتمع و بشكٍل متزايد يف يومنا هذا يربر وجهات النظر اليت تقول حبتمية MSOs( أنفسهماملهاجرون  و       األطفالمن خالل العوامل اليت تفرضها العوملة و موجات اللجوء و بالتوازي مع هذا اإلزدياد تزداد احلاجة للتبادل املعريف بني رياض  األطفال سدن و حميطها. الناجح ألطفال األسر املهاجرة يف املشهد الرتبوي و الثقايف ملدينة دري اإلندماجمنظمات املهاجرين. هذا األمر ضرورٌي أيضًا من أجل    و منّظمات املهاجرين منفتحًة على بعضها البعض و ذلك من خالل: األطفالاألهداف اليت نسعى لتحقيقها هي أن تصبُح رياض 
 حتريض و إطالق التعارف املتبادل بني كال اجلهتني •
املهاجرين بشكٍل مهين و حمرتف و ذلك حول فرص التعاون و تنظيم فعالّيات يتم فيها  تبادل األفكار و اخلربات بني رياض األطفال ومنظمات  • تنظم مشاريع  و شتاد.  - فريدريشحي ال –ومنيبوس" يف دريسدن أبداع جيال املتعددة "مركز اإلحنن مجعية ذات منفعة عامة تعمل سوية مع دار األ  من نكوُن نحُن:  مركز اإلبداع أومنيبوس .مع شباب شرق أوروبا العمل المشترك الجمعّية الُمسّجلة:   )Waltherstraßeاحملّطة (  94احلافلة  رقم   )Waltherstraßeاحملّطة ( 1ام رقم الرت   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:30و حىت الساعة  16:00أيام اجلمعة من الساعة   18:00و حىت الساعة  16:00أيام اخلميس من الساعة   18:00و حىت الساعة  16:00أيام الثالثاء من الساعة   18:00و حىت الساعة  16:00سنوات) أيام اخلميس من الساعة  4و حىت  2يف عمر   األطفال(  12:00و حىت الساعة  10:30إبتداًء من السنة الواحدة) أيام األربعاء من الساعة  األطفال(  18:00و حىت الساعة  16:00يف عمر اخلمس سنوات) أيام الثالثاء من الساعة  األطفال(  14:00و حىت الساعة  8:00من الساعة  معةاجلاإلدارة: من اإلثنني و حىت    ساعات العمل:  www.zmo-omnibus.com :     اإلنترنت   omnibusdd@gmail.com بريد إلكتروني:  ( املكتب)  2063646-0351:        هاتف  Berliner Straße 65, 01067 Dresden :     العنوان    ZMO - Regionalverband Dresden e. V. - Kreativzentrum Omnibus التسمية      :  مركز اإلبداع (أومني بوس) دريسدن. اإلقليمية فيرابطة ال – التعاون مع شباب شرق أوروبا  .اإلجنليزيةة، الروسية و األملانيحنُن نتكلُم  العمل املشرتك اهلادف لتسهيل إندماج العائالت املهاجرة.  1971سست اجلمعية سنة أت .حتقيق التفاهم بني الشعوب بالعمل الفين والثقايف اإلبداعي نستهدف ومنفعة عامة  مشرتكة عديدة حتت هذا السقف 



من بلدان  حتاد السوفيييت السابقة وعضاء اجلمعية جاءوا من مجهوريات اإلأ ملان يف دريسدن جاءوا من روسيا. وأمبادرة جمموعة من  إىل 1993سنة   -يعود الفضل يف إقامة فرع اجلمعية االقليمي يف دريسدن  حتادية. ومجهورية املانيا اإل إىلمانيا أشرق ا من وسط و ان جاءوا سابقاً أملمببادرة من مواطنني  و     سية الثالثة من العمر من املتحدثني بالرو  إىلمن السنة األوىل  األطفالأيضا القدرة على التواصل. و بينما تتجاذب األمهات أطراف احلديث يستمتع الذين ال زالوا يتعلمون املشي. تقدم هلؤالء الصغار فرصة التعارف مع أقراٍن هلم. و بذا تتطور لديهم ليس فقط القدرة على احلركة بل  األطفالجمموعة   الصغار(دون الثالثة) والتربية الفنية الموسيقية المبكرة األطفالمجموعة   :ما الذي نـُّقّدمهُ   خرى.  أوروبية شرقية أ   .ةاألملاني حدث باللغتني الروسية وحنن نت  ت. من عائالت أملانية روسية خمتلطة بربامج الرتبية الفنية املوسيقية و برامج التعليم يف الطفولة املبكرة حتت إدارة مربيات أطفال مؤهال
   


