
 

 مساعدة االندماج
 مساعدة األشخاص الذین یعانون من اإلعاقة

 ما ھي مساعدة االندماج؟

یعانون من إعاقات ال یجب توفیرھم بمساعدة االندماج فحسب لكم یجب أن یتمكنوا من العیش بشكل منفصل قدر اإلمكان دون أي  األشخاص الذین
 اقة.إعاقات تقابلھم. لتحقیق ھذه الغایة، یجب على قسم خدمات اإلدماج إلقاء نظرة عن قرب على نوعیة الدعم الذي یحتاجھ الشخص الذي لدیھ إع

 ھ االستفادة من ھذه الخدمات؟ومن الذي یمكن

 جمیع األشخاص الذین مضوا أكثر من ستة أشھر:
 عاقات الذین یعانون بشكل فعلي من تقیید بالمشاركة في حیاتھم المجتمعیة بسبب اإلعاقة البدنیة أو العقلیة أو الفكریة، أو القصور الحسي واإل

 ذات الصلة، أو
 قة الكبیرة.الذین ھم عرضة لخطر التعرض لمثل ھذه اإلعا 

 
ة عالوة على ذلك، یجب وجود إمكانیة ضمان تلبیة وتحقیق المھمة المرجوة من مساعدة االندماج. یعني ھذا بأن یجب منع حدوث اإلعاقة المھدد

 لصحة اإلنسان أو القضاء على اإلعاقة أو عواقبھا الكارثیة أو التخفیف من أضرارھا، مع دمج الشخص صاحب اإلعاقة في المجتمع.
 

 أي من األشخاص المسؤولین متاحین لمعرفة مساعدة االندماج؟

لدى األشخاص الذي یعانون من اإلعاقات أو أقاربھم فرصة طلبة النصح والمشورة من أطراف أخرى مستقلة. یقدم الموظفون في قسم خدمات 
اعدة واإلحالة إلى بعض األشخاص المسؤولین االندماح النصح والمشورة حول كل الموضوعات ذات الصلة بمساعدة االندماج وخدمات المس

 المحددین، مثل:
 
  طلب المشورة للمشاركة المستقلة التكمیلیة 
  موفرو الخدمات الذین یقدمون بالفعل مساعدات االندماج 
 مراكز تقدم النصح 
 الكفالء المستقلون 
 المؤسسات التي تخدم أصحاب اإلعاقة 
 موفر خدمة إعادة التأھیل 
  الخدمات الذاتیةمجموعات تقدیم 

 ما ھي الخیارات الخاصة بمساعدة االندماج؟

 عاما: 18األطفال والمراھقون الذي تقل أعمارھم عن 

 الدعم األولي 
عندما یكون األطفال الصغار في حاجة للدعم من حیث التطور البدني والعقلي، على سبیل المثال، عندما تتحرك حركة بسیطة، أو لدیھم 

 و لدیھم متاعب صحیة في السمع أو التحدث.حاسة إبصار ضعیفة، أ
  مركز الرعایة النھاریة المخصصة لالندماج 

 عالوة على المجموعات التعلیمیة 
 العالجیة.توجد وسائل مساعدة من أجل ممارسة اللعب

 والتعلم سویاً في المجتمع مع األطفال اآلخرین.
 المساعدة المدرسیة 

 .التعلم في المدارسعلى سبیل المثال وسائل المساعدة لدعم 

Eingliederungshilfe 
Unterstützung für Menschen mit Behinderung 

en es ru tr ar 



 تولي عملیة دفع تكالیف المساھمة الشخصیة لوسائل النقل للمدرسة 
مة قیادة في بعض األحیان ال یمكن للطفل الذي لدیھ إعاقة الذھاب للمدرسة بوسائل النقل العام أو سیراً على األقدام، أو بالدراجة. لذا یلزم خد

منھاج المدرسة، ویجب على الوالدین تقدیم دفعة مشتركة. یمكن للوالدین التقدم بطلب إلى  الطفل إلى المدرسة. یغطي مكتب المدرسة تكالیف
 مكتب الرعایة االجتماعیة لدفع ھذه المساھمة.

 الرعایة المتكاملة بعد المدرسة، والرعایة خالل العطلة والرعایة طیلة الیوم 
 صف الدراسي في فترة بعد الظھر (الرعایة بعد المدرسة)، أو أثناء العطل.توجد إعانات مساعدة تتیح للطالب اللعب والتعلم سویاً خارج ال

 المعیشیة لألطفال والمراھقین في أشكال خاصة من اإلسكان 
. وھم یتلقون دعم ورعایة وتشجیع وإشراف بشكل شامل من یعیش األطفال والشباب الذین یعانون من إعاقات في المؤسسة أثناء النھار واللیل

 ایة الموجودین.مقدمي الرع

 عام: 18أمثلة على مساعدات لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  

 مات المساعدة خد 
 مساعدة ولي األمر 

على سبیل المثال، یتلقي ولي األمر مساعدة إذا كان غیر قادر (ة) على العنایة بطفلھم بسبب الشلل (العجز) أو عدم توفر أي نوع آخر من 
 الدعم.

 المساعدة الترفیھیة 
الشخص الذي یعاني من اإلعاقة ویرغب في التخطیط وممارسة الترفیھ في الوقت المخصص للترفیھ بشكل مستقل ویحتاج لدعم لفعل ذلك، 

 فھو/ ھي یتلقى مساعدة تعینھ على التخطیط لما سیقوم بھ، أو استقالل القطار أو التوجھ للمتحف.
 وسائل المساعدة 

 ون برامج التعرف على الصوت.على سبیل المثال لألشخاص الذین یتقل
 الخدمات الخاصة باكتساب المھارات العملیة والمھارات 

 على سبیل المثال األشخاص المصابون بالعمى الذین یتعلمون الطھي من تلقاء أنفسھم، أو إدارة شؤون منزلھم.
 

 المیزانیة الشخصیة:

ھذا بأن المستفید یتلقى مبلغا من المال بحیث یمكن لھذا الشخص (رجل أو یمكن إصدار خدمات االندماج على شكل میزانیة مالیة خاصة. یعني 
 سیدة) أن یدفع ثمن الخدمة بشكل مستقل. یعطي ھذا األفراد المتضررین حریة أكبر في تقریر الشكل ونطاق التوقیت الخاص بتلقي الدعم.

 

 طریقة التقدم بطلب للحصول على مساعدة االندماج؟

 دیم للحصول على مساعدة االندماج بشكل غیر رسمي بشكل مكتوب عبر البرید اإللكتروني أو بشكل شخصي.یمكنك إرسال طلب التق
 سیشعر متخصصي التعلیم الشامل والمجتمعي سعداء بتقدیم المشورة والنصح مقدماً ومساعدتھم بمعالجة طلبات التقدیم. 

 العنوان البریدي: -إذا كنت ترغب في الكتابة إلینا 

 عاصمة الوالیةدریسدن 
 مكتب الرعایة االجتماعیة

 قسم مساعدة االندماج
 خدمات االندماج في المنطقة محل الموضوع

 20 00 12صندوق برید 
 دریسدن  01001

 
 51 49 88 4) 51 03( ھاتف:

 eingliederungsleistungen@dresden.de البرید اإللكتروني: 

 عنوان الزائر: -إذا كنت ترغب في زیاتنا إلینا 

 OG, Raum 208c. 2السكرتاریة 
 51شارع غلسھوتھ . 

 دریسدن 01309
  



 إمكانیة الوصول إلى البنایة:

 إمكانیة الوصول إلى البنایة الخالیة من العوائق والتي بھا مصعد. یوجد كذلك مرحاضین یسھل الوصول إلیھما في ھذه البنایة.

 إمكانیة الوصول:

 بواسطة الحافلة والقطار 
 (بدون عوائق)قصر بوھلند 

 61والحافلة  10، و4بواسطة القطار 
 بواسطة الدراجة 

 تتوفر حوامل الدراجات أمام البنایة مباشرة. 
 إیجار الدراجات 

 مع إمكانیة استجار الدراجات في قصر بوھلند. MOBIنقطة 
 بالسیارة 

 توجد مساحة مخصصة لركن سیارات المعاقین أمام البنایة.
 مجانیة على جانب الطریق.تتوفر مساحات ركن سیارات 

 

 

 

 

 

 

 ختم
 

 الناشر:
 دریسدن عاصمة الوالیة

 مكتب الرعایة االجتماعیة
 61 48 88 4) 51 03ھاتف (
 28 48 88 4) 51 03فاكس (

 sozialamt@dresden.deبرید إلكتروني 
 والبروتوكوالتمكتب الصحافة والعالقات العامة 

 90 23 88 4) 51 03ھاتف (
 38 22 88 4) 51 03فاكس (

 presse@dresden.deبرید إلكتروني 
 20 00 12صندوق برید 

 دریسدن 01001
www.dresden.de 

facebook.com/stadt.dresden 
 نحن نعشق طرح األسئلة - 115السلطة المركزیة، اتصل 

 لوبك، أنیكا شنیدر، جورج ثییم، نیكول وولشرئیس التحریر: توماس كرونیر، كاثرینا 
 2022أغسطس 

 

 من الممكن إرسال المستندات اإللكترونیة مع توقیع إلكتروني صالح عبر 
 

 االستمارة.عالوة على ذلك، توجد إمكانیة تشفیر رسائل البرید اإللكترونیة إلى مدینة دریسدن
 

 آمنة باستخدام، أو إلرسال رسائل برید إلكترونیة S/MIMEKمع شھادة 
 

 لضمان إرسال رسائل برید إلكترونیة آمنة. تتوفر معلومات إضافیة على الموقع DE -برید
www.dresden.de/kontakt. 

 تعد ھذه المواد اإلعالمیة جزًء من
 

 أعمال العالقات العامة لدریسدن
 

 رافعاصمة الوالیة.  وال یجوز استخدامھا للدعایة اإللكترونیة.ومع ذلك یجوز لألط
 

 استخدامھا إلبالغ أفرداھا.

mailto:sozialamt@dresden.de
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