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تواصل معنا!
الجمعية األلمانية )المسّجلة(

اتحاد مسجل لدعم العالقات السياسية
والثقافية واالجتماعية في أوروبا

Mauerstraße 83/84, 10117 Berlin

الهاتف: 
)030( 88 412 205
البريد اإللكتروني: 

dzg@deutsche-gesellschaft-ev.de
الموقع اإللكتروني: 

www.deutsche-gesellschaft-ev.de
الموقع اإللكتروني للمشروع:

 www.deutschland-zusammen-gestalten.de

نبحث عن شركاء تعاون، مثل المدارس 
والمؤسسات التعليمية األخرى والبلديات 

والنوادي والجمعيات والمنازل متعددة األجيال 
ومرافق كبار السن ومؤسسات الرعاية 

والمبادرات األخرى المخصصة لدمج الالجئين.

هل أنت مهتم بعروضنا وترغب في معرفة 
المزيد عنها؟ هل ترغب في التعاون معنا أو 

تنظيم العديد من الفعاليات محلًيا لديك؟ 

العرض التعليمي المجاني الذي نقدمه موجه 
لالجئين الذين تتجاوز أعمارهم 14 عاًما. يمكن 
أن يشارك في فعالياتنا من 10 إلى 20 شخًصا. 
ويمكن توفير مترجٍم فوري مرافق عند الحاجة. 
يمكن تنفيذ المشاريع الفرعية والوحدات النمطية 

بشكل مستقل عن بعضها البعض. وسنكون 
سعداء لتنسيق العملية بشكل فردي. وتتحمل 
جمعيتنا أي تكاليف تنشأ في إطار البرنامج 

المعني )مثل رسوم الدخول وتكاليف الترجمة(.

تلتزم الجمعية األلمانية )المسّجلة( بتعزيز 
التعاون في ألمانيا وأوروبا وإزالة األحكام 

المسبقة منذ عام 1990. ومن منطلق التزامنا 
بهذه المبادئ، ننظم كل عام العديد من األحداث 

في مجاالت السياسة
والتاريخ والثقافة والمجتمع واالتحاد األوروبي 

وأوروبا.

لنرسم مالمح
ألمانيا
مًعا

بدعم من:

مشروع على مستوى ألمانيا 
لالجئين من:
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الشرح
نعّزز كفاءة المعلومات والوسائل اإلعالمية 

لالجئين. في الندوات )التي تستمر كل منها 3 
ساعات(، نقربك بشكل تفاعلي من المعالجة 

اآلمنة لبياناتك الشخصية على اإلنترنت. 
وستتعلم كيف تتحقق جيًدا من المعلومات 

والمصادر على اإلنترنت. 

يمكنك االختيار من بين ثالث وحدات:
الوحدة األولى: كفاءة المعلومات	 
الوحدة الثانية:  تأمين البيانات	 
الوحدة الثالثة: وسائل التواصل االجتماعي	 

اللقاء
نشّجع على حوار الجوار بين الالجئين 

والمواطنين. في الجوالت النقاشية عبر األجيال، 
يتقابل المشاركون بشكل غير متحّيز، ويتعرفون 
على بعضهم ويتبادلون األفكار. وُتعقد الفعاليات 
في المناطق المجتمعية المحلية حيث ُتقّدم القهوة 

والكعك.

المناقشة
ندعم الالجئين لمعرفة التحديات السياسية 

والمجتمعية الحالية، وندعمهم كذلك في تقديم 
أفكارهم بفعالية في المناقشات الجارية. وفي 

الجوالت النقاشية )التي يستغرق كل منها 
ساعتين(، يتاح لهم التحدث إلى ممثلين عن 
السياسة أو األعمال أو الثقافة أو اإلعالم أو 

المجتمع المدني.

االكتشاف
نمّكن الالجئين من التعامل مع األحداث في 
التاريخ األلماني المعاصر وعواقبها بطريقة 

واضحة. نقدم الفعاليات كمشروع لمدة يوم أو 
يومين، كل منها يتكون من ورشة عمل تفاعلية 

)تستغرق كل منها 3 ساعات( ورحلة استكشافية 
إلى أحد المعالم أو أماكن التعلم في منطقتك )مثل 

النصب التذكاري والمتحف(.

يمكنك االختيار من بين ثالث وحدات:
الوحدة األساسية التاريخ األلماني منذ عام 	 

1918/1919 إلى عام 1980/1990
الوحدة المتقدمة األولى: التاريخ األلماني منذ 	 

عام 1918/1919 إلى عام 1945/1949
الوحدة المتقدمة الثانية: التاريخ األلماني منذ 	 

عام 1945/1949 إلى عام 1989/1990

التوجيه
نوّفر لالجئين في ورش العمل جميع المعلومات 

المتعلقة بالحياة اليومية وعن الديمقراطية 
األلمانية والقوانين والمجتمع.

يمكنك االختيار من بين موضوعين، باإلضافة 
إلى وحدة أساسية )تستغرق كل منهما ساعتين( 

ووحدتين متقدمتين )تستغرق كل منها 3 
ساعات(. جزء من الوحدات المتقدمة عبارة 

عن محادثات مع ممثلين محليين من مجاالت 
السياسة أو اإلدارة أو المجتمع )المدني(. 
ويتحدث المشاركون معهم عن خبراتهم 

واحتياجاتهم وفرصهم.

الموضوع: الحياة اليومية
الوحدة األساسية المعلومات األساسية	 
الوحدة المتقدمة األولى: التعليم	 
الوحدة المتقدمة الثانية: المساواة	 

الموضوع: السياسة
الوحدة األساسية المعلومات األساسية	 
الوحدة المتقدمة األولى: المشاركة المجتمعية	 
الوحدة المتقدمة الثانية: المشاركة السياسية	 


