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األخرى حيث أنه معقد يف بعض األحيان ومتنوع املجاالت ،باإلضافة إىل أن املعلومات
يف هذا املوضوع تكون أحيانآ محرية لذلك ومن أجل تسهيل الوصول والدخول إىل)
الروضه  ،املدرسة ،متثيل األهايل وإختيار الطرق واملجاالت التعليمية )
قام مجموعة من األشخاص املختصني يف اإلستشارة التعليمية وبتكليف من املجلس
اإلستشاري لإلندماج بالعمل عىل جمع املعلومات الهامة التي تتعلق بالنظام التعليمي
ووضعها يف كاتالوج ليسهل عىل األهايل والطلبة الوصول
والحصول عىل هذه .املعلومات الهامة بالطبع إن ترجمة هذا الكاتالوج تعترب من أهم
النقاط التي تساهم يف نجاح هذا الكاتالوج ولوصول هذه املعلومات إىل األهايل
والطلبة الذين يتكلمون اللغات املختلفة املوجودة يف منطقة ال ليشتينبريغ.
ولكنني متأكد أن ترجمة هذا الكاتالوج سيكون من األمر السهل وذلك لوجود الكثري
من املتطوعني يف الرتجمة واملساهمني بدور كبري يف نجاح هذا الكاتالوج والذين
يتكلمون اللغات املختلفة املوجودة يف منطقة ال ليشتينبريغ ،األمر الذي يعرب أيضآ عن
نشاط العمل الجامعي من الالجئني والالجئات .
ميشيل غرونست
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كلمة الرتحيب
أعزايئ أهايل الطالب،
أعزايئ الطالبات والطالب،
لقد تم يف الدورة الترشيعية الحالية تفعيل الدور الهام للمجلس اإلستشاري لإلندماج
وذلك عرب إدارة املنطقة .إن أعضاء املجلس اإلستشاري لإلندماج يقومون باإلضافة وإىل
جانب أعاملهم الشخصية اليومية بالعمل التطوعي يف هذا
املجلس وبدون انقطاع ملصلحة القادمني الجدد إىل بلدية ال ليشتينبريغ .وإنه بشكل
خاص وحساس تعترب العائالت وأطفالهم منفذ ومدخل هام يف نظامنا التعليمي.
إن النظام التعليمي املدريس وقبل املدريس يف أملانيا يختلف عن النظام التعليمي يف
البلدان.
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إن أطفالنا يتعلمون اللغة األملانية يف الروضة أو يف املدرسة بزمن قصري ،يف حني أن
اآلباء واألمهات يحتاجون وقت أطول لتعلم وفهم اللغة األملانية .يف نفس الوقت يجب
عىل األهايل معرفة نظام التعليم وطرق ومجاالت التعلم بشكل جيد ليك يتمكنو من
اإلجابة عىل أسألة أطفالهم يف هذا املوضوع وتقديم النصيحة لهم وإختيار الطريق
التعليمي املناسب لطفلهم .لذلك قمنا برتجمة املعلومات الهامة يف هذا الكاتالوج
إىل غالبية اللغات التي توجد يف منطقة ال ليشتينبريغ  .وعن طريق هذا الكاتالوج
نكون قد سهلنا من عملية النقاش والحوار بني أهايل الطلبة وأطفالهم حول كيفية سري
ومجاالت التعليم  ،وأيضا بني أهايل الطلبة ومراكز
.وجهات تقديم اإلستشارة التعليمية
.وبهذا الكاتالوج واملعلومات الذي يحتويها سيصبح السؤال « أين أستطيع تسجيل
طفيل يف املدرسة» ليس من الصعب أو املحري
أخريا  ،ومن املؤلفني لهذا الكاتالوج ) السيدة مارين بوتينزين ،سابينا ساليموفسيك و
السيدة ياكويلينا أصالن( باإلضافة إىل املرتجمني واملرتجامت  ،نتقدم بكل الشكر للدعم
لتأليف وإصدار هذا الكاتالوج ونتمنى لكم أعزايئ الطلبة وأولياء أموركم كل
.التوفيق واإلفادة من هذا الكاتالوج
بيتينا كروتيفول و أنس ركبي
املتحدثني بإسم املجلس اإلستشاري لإلندماج
Integration
in Lichtenberg
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املقدمة ل الكاتالوج
«أين ميكنني تسجيل طفيل يف املدرسة؟«
«هل يجب عىل طفيل الذهاب إىل الروصة (الحضانة)؟»
« ماهي الشهادات الدراسية التي يحتاجها طفيل ليك يستطيع إكامل دراسته؟»
كل هذه األسألة الهامة التي تتعلق مبرحلة قبل وأثناء ومابعد املدرسة تناقش وتطرح
ونعتربها نحن أعضاء املجلس اإلستشاري لالجني يف منطقة ال ليشتينبريغ من املواضيع
الهامة جدآ يف جلساتنا العملية .نحن أعضاء املجلس أيضآ من الالجئني ونعيش مع
عائالتنا أيضآ يف منطقة ال ليشتينبريغ ،والكثري منا يعمل مع املنظامت والجهات لتي
تقدم الدعم واإلستشارة لالجئني والالجئات والتي تهدف أيضآ للعيش الجيد املشرتك
بني الالجئني والشعب األملاين
جميع األطفال يجب أن يحصلو عىل نفس فرص التعلم بغض النظر عن الجنسية
والعرق .وعن طريق هذا الكاتالوج نريد أن نساعد أعزائنا الطلبة وأهايل الطلبة ،حيث
أنكم ستجدون يف هذا الكاتالوج جميع املعلومات الهامة التي تحتاجونها والتي تتعلق
مبرحلة ماقبل املدرسة ،مرحلة املدرسة والطرق والخيارات التعليمية .باإلضافة إىل أنكم
ستجدون عناوين األشخاص والجهات
.التي تستطيع تقديم املساعدة لكم واإلجابة عىل أسئلتكم
.من املهم أيضآ أن يعلم أهايل الطلبة دورهم املهم الذي يجب القيام به لضامن نجاح
الطفل وسري التعليم عىل املستوى األفضل
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يوجد يف هذه الصفحات املعلومات األولية لنظام التعليم املدريس يف برلني .ميكنك
القراءة والتعرف عىل كيفية سري نظام التعليم يف املدرسة وكيف تستطيع أن تدعم
وتساعد طفلك عىل التعلم .يف أملانيا يتوجب عىل جميع األطفال الذهاب إىل املدرسة.
كل طفل ميلك نقاط ضف ونقاط قوة ,ولكن يوجد لجميع األطفال نفس الحقوق
والفرص للحصول عىل التعليم الجيد .يجب عليك أن تدعم طفلك إىل جانب الدعم
الذي .يتلقاه طفلك يف املدرسة
الكلامت املكتوبة باللون األحمر يف النص ميكنك أن تجدها يف صفحة عالمات
اإلختصارات يف الصفحة 54/53

قبل أن يصل الطفل إىل مرحلة املدرسة ...

ماهي (الحضانة) الروضة Kita
يف الروضه  Kitaيستطيع أطفالك من خالل مجموعات من األطفال أو مبفردهم اللعب
والتكلم باللغه األملانية ويتم تحضريهم وتجهيزهم ملرحلة دخول املدرسة .يف الروضه
يستطيع ابناؤك التعرف عىل أطفال جدد ،يستطيعون التحرك بحيوية ونشاط  .كل
هذه األمور تقدم ألطفالك مجانآ ماعدا وجبة الغذاء والتي يجب عىل أهل الطفل
دفعها .يسمح ألطفالك بالقدوم إىل الروضه من عمر  ٨أسابيع .لطفلك ومنذ والدته
لديه الحق الكامل بالحصول عىل مكان يف الروضه (حتى  ٧ساعات يوميا) .

هل يجب أن يذهب طفيل إىل الروضه:
إن لزيارة طفلك للروضه كثري من اإليجابيات ،وتعود هذه اإليجابيات عليك وعىل
طفلك .وإن إحدى هذه اإليجابيات أنه بإمكان طفلك التعرف عىل الكثري من األصدقاء
والتعلم معهم منهاج التحضري والتأهيل قبل مرحلة دخول املدرسة ،مثآل :تعلم العد.
ذهاب طفلك إىل الروضه يساعده فيام بعد ليبدأ مرحلة املدرسة بنجاح .باإلضافه إىل
ذلك تستطيع انت خالل الوقت الذي يعتنى فيه بطفلك يف الروضه الذهاب إىل العمل
أو تعلم اللغه

كيف ميكنني الحصول لطفيل عىل مكان يف الروضه؟
إنه ولألسف ليس من السهل الحصول عىل مكان يف الروضه وقد يستغرق األمر وقتآ
طويآل .لذلك يجب البدء باكرآ بالبحث واإلستفسار يف مكاتب االستشارة .ميكنك البحث
يف االنرتنت عن الروضات املوجودة واملتاحة تحت العنوان :
قامئة الروضات . Kita-Verzeichnisتحت هذا العنوان ميكنك أيضآ إيجاد املعلومات
عن التسجيل و قسيمة الروضه  ،Kita-Gutscheinوهذه املعلومات هامة و تحتاجها
ليك تستطيع تسجيل طفلك يف الروضه.
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إىل مرحلة املدرسة

قبل أن يصل الطفل إىل مرحلة املدرسة ...

أين ميكنني أخذ االستشارة يف هذا املوضوع؟
•مكتب العائالت يف Lichtenberg
Große-Leege-Str. 103
13055 Berlin
Tel. 030 90 296 - 70 80
E-Mail: info@familienbuero-lichtenberg.de

متى يفتح مكتب العائالت ؟
اإلثنني ،الثالثاء ،األربعاء ،الجمعه  :من الساعة  ٩وحتى الساعة ١٢
الخميس  :من الساعة  ٣ظهرآ وحتى الساعة  ٥عرصآ.

•دائرة رعاية األطفال والقارصين يف بلدية Lichtenberg

عناية يومية لألطفال:

Große-Leege-Str. 103
13055 Berlin
Tel. 030 90 296 - 53 17
E-Mail: Juginfo@lichtenberg.berlin.de
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كيف ميكنني الحصول عىل قسيمة الروضه؟
يكمنك الحصول عىل قسيمة الروضه وذلك بتقديم الطلب ل دائرة رعاية األطفال
والقارصين  Jugendamtوذلك مبدة افضلها قبل  ٩أشهر وأقصاها قبل شهرين من
بداية دوام الروضه .وميكنك تلقي املساعدة يف تقديم هذا الطلب من مكتب العائالت
 Familienbüroأو من مكاتب التقديم األخرى .ميكنك أيضا تعبئة الطلب مبارشة
أونالين عىل صفحة االنرتنت ،طباعته وتقدميه مع األرواق األخرى املطلوبة يف إحدى
دوائر املواطنني يف بلدية ال  Lichtenberger Bürgeramtعندما تحصل عل قسيمة
الروضه ميكنك البدء بالبحث عن الروضه لطفلك.

ماهو تقييم حالة اللغة لدى طفلك
(:)Sprachstandsfeststellung
عندما يذهب طفلك لزيارة الروضه بعمر  ٤سنوات ونصف ،يتم دعوته من دائرة إدارة
املدارس  Schulamtإىل فحص تحديد مستوى اللغة ،ومن خالل هذا الفحص يالحظ
إذا كان طفلك بحاجة إيل املساعدة يف تعلم اللغه األملانية قبل يصل إىل مرحلة
املدرسة .وإلمتام هذا األمر يجب أوآل إيجاد مكان لطفلك يف الروضه .إنه من الرضوري
جدآ وواجب قانوين أن يحرض ويشارك طفلك يف فحص تحديد املستوى باإلضافه إىل
برنامج التعزيز اللغوي

12

املدرسة ،الطرق والكثري

عندما يصل الطفل إىل مرحلة دخول املدرسة ...

هل يجب أن يذهب طفيل إىل املدرسة؟
يف أملانيا يذهب األطفال إىل املدرسة يف عمر ال  6سنوات .ولكل طفل لديه الحق و
الواجب بالذهاب إىل املدرسة .إن أهل الطفل يجب أن
يتحملو مسؤولية ذهاب طفلهم بشكل منتظم إىل املدرسة .إن مرحلة املدرسة تستغرق
مدة  10سنوات ،ويف حال كان الطفل يف عمر ال  6سنوات غري جاهز ومؤهل للذهاب
اىل املدرسة فيجب عىل أهل الطفل بتقديم طلب يسمى (Antrag auf
 Rückstellung von der Schulbesuchspflichtمضمونه أن الطفل سوف يلتحق
باملدرسة يف السنة القادمة .إن املدرسة يف أملانيا هي مجانآ.

ماهو إختبار الدخول إىل املدرسة؟

Einschulungsuntersuchung

يف أملانيا يتم فحص كل طفل بإختبارطبي قبل يبدأ الطفل مبرحلة املدرسة .ميكنك
الحصول عىل موعد هذا اإلختبار الطبي وذلك يف الوقت الذي تقوم به بتسجيل طفلك
يف املدرسة املختارة .يتم خالل هذا اإلختبار النظر أنه إذا كان طفلك بحاجة إىل دعم
وتجهيزإىل جانب الحصص والدروس ،أو أنه يجب عىل الطفل اإلنتظار واللحاق
باملدرسة يف العام القادم .لذلك الداعي للقلق من قبل األهل ،يف حال أخطأ الطفل
خالل هذا اإلختبار .يجب عىل أهل الطفل إحضار جميع األوراق املطلوبة إىل موعد
هذا اإلختبار ،عىل سبيل املثال (دفرت اللقاح للطفل).
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عندما يصل الطفل
إىل مرحلة املدرسة ...

عندما يصل الطفل إىل مرحلة دخول املدرسة ...

ماهي أنواع املدارس التي توجد؟
قي الست السنوات األوىل يذهب طفلك إىل املدرسة اإلبتدائية . GSيف نهاية مرحلة
املدرسة اإلبتدائية تقدم لك املدرسة النصيحة والخيار املناسب بنوع املدرسة املناسبة
لطفلك .املدارس املتاحة األخرى يف برلني هي املدرسة اإلعدادية الثانوية
 ISSواملدرسة اإلعدادية الثانوية العامة  . Gymnasiumميكنك الحصول عىل
معلومات أكرث حول نظام املدارس يف أملانيا وذلك عرب هذا الكتيب أو عىل صفحة
اإلنرتنت الرئيسية لوزارة التعليم،الشباب والعائلةSenatsverwaltung für Bildung ،
.Jugend und Familie

هل ميكنني أن أختيار أي نوع من املدارس التي أريد أن
يذهب طفيل إليها؟
يف مرحلة املدارس اإلبتدائية تقرر إدارة املدارس  Schulamtاملدرسة التي يجب أن
يذهب طفلك إليها وذلك يعتمد عىل املكان واملنطقة التي تسكن فيها أنت وطفلك.
ميكنك أيضآ تقديم طلب بأنك تريد أن يذهب طفلك إىل مدرسة أخرى وذلك بسبب
أن هناك مثآل يستطيع طفلك تعلم اللغة األم .بعد نهاية املدرسة اإلبتدائية ميكنك أنت
وطفلك إختيار وتحديد املدرسة التي يريد طفلك الذهاب إليها والتسجيل فيها.
ميكنك أيضآ أخذ املعونة واالستشارة من إدارة املدرسة اإلبتدائية التي درس قيها طفلك.
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أين وكيف يتم تسجيل الطفل يف املدرسة؟
إن التسجيل يف املدرسة يكون أوآل تبعآ ملكان السكن ،وهناك يجب عليك أن تبدأ
بتسجيل طفلك يف الشهر العارش(ترشين األول) من العام الحايل وقبل بداية املدرسة.
تقوم املدرسة يف الوقت املناسب بإرسال الربيد إىل أهايل الطالب املسجلني مسبقآ يف
املدرسة .سوف تجد أيضآ يف الوقت املناسب للبدء بالتسجيل يف املدارس إعالنات يف
منطقتك أو يف املكتبة مع الكثري من املعلومات عن التسجيل يف املدارس .عند التسجيل
يف املدرسة ميكنك التكلم مع مدير املدرسة لإلستفسار عىل جميع األسألة يف هذا
املوضوع .ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات حول املدرسة اإلبتدائية وفرتة
التسجيل يف دائرة املدرسة والرياضة
•Schul- und Sportamt
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel. 030 90 296 - 38 21

أوقات الدوام يف دائرة املدرسة والرياضة:
اإلثنني .من الساعة  9وحتى الساعة  ، 12الثالثاء:
من الساعة - 9حتى الساعة
 12و من الساعة  1وحتى الساعة  3بعد الظهر .الخميس:
من الساعة  2ظهرآ وحتى الساعة  6مساءآ
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عندما يذهب الطفل
إىل املدرسة …

هل يستطيع طقلك الذهاب إىل نفس
املدرسة التي يدرس فيها إخوته؟
يف الحالة العامة ال يتم تسجيل طفلك بشكل تلقايئ يف نفس املدرسة التي يدرس فيها
إخوته ،وإمنا يجب عليك أن تقدم طلب بهذا اليشء قي املدرسة التي تقوم فيها
بتسجيل طفلك وأن توضح هذا األمر أنك تريد تسجيل طفلك يف املدرسة التي يدرس
فيها إخوته .كام أنه أيضآ يف املدرسة اإلعدادية الثانوية  ISSالثانوية واملدرسة اإلعدادية
الثانوية العامة ميكن أيضآ مراعاة هذا األمر بأن يكون اإلخوة مع بعضهم بنفس
املدرسة إال يف حال عدم توفر األماكن الكافية ،ويف هذا الحال فأنت مضطر بتسجيل
أطفالك يف عدة مدارس مختلفة وليس يف نفس املدرسة.

ماهي صفوف أهآل وسهآل Willkommensklasse؟
يف حال كان طفلك اليتكلم اللغة األملانية بشكل كاف ،فيجب عليه زيارة ما يسمى
بصفوف أهآل وسهآل  Willkommensklasseحيث يستطيع طفلك هناك تعلم اللغة
األملانية إىل املستوى املطلوب الكايف لدخول املدرسة باإلضافة إىل بعض املواد األخرى
التي تساعده الحقآ يف مرحلة املدرسة وهذا األمر يساعد بالترسيع من دخول طفلك يف
املدرسة بشكل نظامي واستيعاب الدروس باللغة األملانية.

متى ميكن لطفيل بالدخول يف الصف النظامي؟
يستطيع طفلك دخول الصف النظامي يف حال كان الطفل يتكلم اللغة األملانية بشكل
كاف بحيث أنه يستطيع مثآل (فهم درس الرياضيات بالغة األملانية) .وعادة يستغرق
هذا األمر تقريبآ سنة واحدة .يجب عليك دامئآ أن تتكلم مع اآلنسات واألساتذة يف
املدرسة والسؤال عن وضع ومستوى طفلك يف املدرسة.
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عندما يذهب الطفل إىل املدرسة …

ماذا يجب عيل أن أفكر وأنتبه،
عندما يذهب طفيل إىل املدرسة؟
إنه من الرضوري جدآ أن ينام طفلك قبل املدرسة بشكل كاف  ،أن يفطر قبل القدوم
إىل املدرسة وأن يحرض معه املأكوالت واملرشوبات الصحية ليك يستطيع الرتكيز خالل
اليوم يف الصف أثناء التعلم .يجب عليك أيضآ التكلم مع طفلك بعد املدرسة عن
الوظائف املنزلية التي يتلقاها يف املدرسة وأن تسأل طفلك فيام إن كان بحاجة إىل
مساعدة .تفحص مع طفلك برنامج الساعات الدراسية لكل يوم عىل حدى ،مثال إن كان
لديه يف اليوم التايل حصة رياضيات أو حصة الرياضة وساعد طفلك برتتيب وتفحص
الدفاتر والكتب ولبس الرياضة يف حقيبة املدرسة وتجهيزها لليوم التايل.

ماذا يجب عيل أن أفعل ،يف حال كان طفيل مريضآ؟
إذا كان طفلك مريضآ وال يستطيع الذهاب إىل املدرسة فيجب عليك اإلتصال صباحآ
باملدرسة قبل بداية الحصة األوىل وإخبار املدرسة بهذا األمر .أنت بحاجة أيضآ إىل
إعتذار كتايب والذي ميكنك إرساله مع طفلك عندما يتحسن ويستطيع القدوم إىل
املدرسة .يف حال كان طفلك مريضآ وغائبآ عن املدرسة ملدة أكرث من ثالثة أيام فأنت
بحاجة إىل تقرير طبي ويجب عليك تقدميه للمدرسة.

كيف ميكنني تأمني لوازم املدرسة ماديآ؟
يف حال أنك تحصل عىل دخل مادي قليل ومحدود فيمكنك تقديم طلب للمعونه
واملساعده برشاء الكتب ومواد ولوازم املدرسة ( 100يورو سنويآ) .لتقديم هذا الطلب
أنت بحاجة إىل البريلني باس  berlinpass-BuTوالذي ميكنك الحصول عليه بتقديم
طلب للمؤسسة الحكومية التي تحصل منها عىل املساعده والراتب الشهري ،مثآل
الجوب سنرت  Jobcenterومديرية الشؤون اإلجتامعية .Sozialamt
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متى يكون طفيل يوميآ يف املدرسة؟
يحصل طفلك يف بداية العام الدرايس يف املدرسة عىل برنامج الساعات الذي يتضمن
برنامج الحصص الدراسية من يوم اإلثنني إىل يوم الجمعه .تبدأ املدرسة يوميآ الساعة
الثامنة ،ويفضل أن يأيت الطفل إىل املدرسة أبكر بعرش دقائق ليتمكن من الذهاب إىل
الصف بكل هدوء .تنتهي الحصص الدراسية حوايل الساعة الواحدة والنصف ،ويف أيام
الحصص اإللزامية الكاملة يف الساعة الرابعة .يستطيع طفلك البقاء يف املدرسة بعد
نهاية الحصص اإللزامية وتتم رعايته من قبل املربيني ورعاية األطفال

. Ergänzende Förderung und Betreuung EFöB

ماهي ال  EFöBوكيف ميكنني الحصول عىل مكان فيها؟
يف ال  EFöBيستطيع طفلك الحصول بعد نهاية الحصص الدراسية اليومية عىل الدعم
واملساعدة يف عدة مجاالت مختلفة ،مثآل ) يف  EföBيف ال املوسقى ،يف اللعب باإلضافة
إىل املساعدة يف حل الوظائف اليومية .هذا األمر يساعدك بشكل كبري يف حال أنك
تعمل أو تقوم بزيارة دروس تعلم اللغة األملانية .وليك يتلقى طفلك هذا الدعم بعد
نهاية الحصص الدراسية يجب عليك تقديم طلب قبل ثالثة أشهر من هذا األمر ألنه
يتم دراسة وفحص الطلب من قبل مديرية رعاية الشباب  . Jugendamtتستطيع
الحصول عىل هذا الطلب من دوائر املواطنني  Bürgerämternيف املنطقة التي تسكن
فيها أو من مكتب العائالت  Familienbüroيف ال ليشتينبريغ .ميكنك هناك االستفسار
واالستعالم عن األوراق املطلوبة لهذا الطلب .لألطفال املسجلني حديثآ يف املدرسة يجب
أن يقدم هذا الطلب إىل فرتة أقصاها حتى تاريخ  . 31.05من العام الحايل الذي تم
فيه تسجيل الطفل.
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عندما يذهب الطفل إىل املدرسة …

متى يستطيع طفيل الحصول عىل الدروس والحصص
ب لغتي األم التي أتكلمها؟
يوجد عروض مدرسية وذلك لبعض اللغات ،مثآل :تقدم املدرسة الحكومية األوربية
اللغة العربية والرتكية .تقدم أيضآ روابط وإتحادات الالجئني دروس مجانية باللغة األم
وذلك بعد الظهر أو يف أيام عطلة اإلسبوع .ميكنك يف نهاية هذا الكتيب إيجاد املزيد
من املعلومات.
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ماهي املساعدات املادية األخرى التي توجد؟
ميكنك أيضآ عن طريق البريلني باس  berlinpass-BuTالحصول عىل املساعدة املادية
عندما يذهب طفلك يف رحلة ما ،أو عندما يذهب غىل املدرسة عن طريق املواصالت
، BVGأو عندما يأكل الغداء يف املدرسة وباإلضافة لذلك عندما يحتاج إىل دروس
املساعدة الخصوصية .باإلضافة إىل ذلك ميكك بالتقديم عىل طلب الحصول لطفلك عىل
نشاطات مختلفة يف أوقات الفراغ .ملزيد من املعلومات عن تقديم هذه الطلبات
ميكنك قراءة املعلومات واإلرشادات املوجودة عىل هذا الكتيب يف الصفحه
. 48/47/46/45

من يستطيع مساعدة طفيل يف حل الوظائف املنزلية؟
وأين يوجد دروس خصوصية مجانية؟
عليك بالسؤال أوآل يف املدرسة التي يدرس فيها طفلك .العديد من املدارس تقدم بعد
نهاية ساعات الدروس املدرسية املساعدة يف حل الوظائف املنزلية أو دروس املساعدة
الخصوصية .يف حال كان طفلك بحاجة إىل املساعدة يف إحدى املواد أو يف تعلم اللغة
األملانية وتتواجد أيضآ البريلني باس ، berlinpass-BuTفيمكنك الحصول عىل دروس
املساعدة الخصوصية لطفلك وذلك عن طريق ال التعليم وحزمة اإلشرتاك BuT
. Bildungs- und Teilhabepaketيجب تقديم الطلب يف املدرسة وعليك التحدث
بهذا األمر مع املدرسة أو املدرس.
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ماهو دور األهل …

لديك الكثريمن الفرصة واإلمكانية بدعم طفلك أثناء الدراسة ويف الحياة املدرسية
اليومية وذلك من خالل التكلم مع طفلك ومساعدته عىل تنظيم وقته خالل اليوم .ليك
تستطيع أن تضمن تعلم طفلك بشكل جيد ،عليك أن تبقى بتواصل دائم مع املدرسة
وأن تحرض جلسات األهايل مع املدرسني التي تقام مساءآ بعد نهاية دوام املدرسة.

ماهي الفائدة من الدعوة لحضور إجتامع
أهايل الطلبة مع املدرسني؟
يقوم املمثلون عن أولياء األمور يف املدرسة بدعوتك عدة مرات يف السنة لحضور
إجتامع أهايل الطلبة مع كادرالتدريس .ميكنك الحصول يف هذه اإلجتامعات عىل الكثري
من املعلومات الهامة باإلضافة إىل التعرف عىل أهايل الطلبة اآلخرين وعىل كادر
التدريس من املعلامت واملعلمني .ميكنك أيضآ اإلتفاق مع املدرسني عىل موعد محدد
يك تستطيع التكلم مع املدرس مبفردك والسؤال عن الوضع الحايل لطفلك يف املدرسة
وماهي املشاكل التي يواجهها طفلك يف حال تواجدت هذه املشاكل.

كيف ميكنني الحصول عىل املساعدة الوسيطية
املجانية يف الرتجمة؟
عادة يكون اإلجتامع الذي تدعى إليه إىل املدرسة باللغة األملانية .يف حال أنك التجيد
اللغة األملانية فبإمكانك إحضار شخص ما من معارفك أو أصدقائك الذي يجيد التحدث
باللغة األملانية والذي يستطيع مساعدتك يف الرتجمة .يف حال مل يتواجد ،ميكنك أيضآ
الحصول عىل املساعدة الوسيطية يف الرتجمه وذلك عرب مرشدين اإلندماج
. Integrationslots/ innen
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ماهو دور األهل …

كيف يستطيع األهل أن يكونو فعالني يف املدرسة؟
عليك الحضور دوريآ إىل إجتامعات أهايل الطلبة مع املدرسني .من خالل هذه
اإلجتامعات ستتعرف عىل أهايل طلبة آخرين والذين ميلكون األسئة املشابهة التي
متلكها باإلضافة إىل أنك تستطيع من خالل ذلك تبادل التجارب والتعرف عىل أمور مل
تكن تعرفها من قبل مبا يخص التعليم ومايفيد طفلك .يتم من خالل إجتامعات أهايل
الطلبة إنتخاب وإختيار ممثل عم أهايل الطلبة والذي ميكن أن يكون أنت! الكثري من
الطلبة يفرحون عندما تشاركهم مثآل يف رحالتهم أو املساعدة يف العروض التي تقدم يف
املدرسة بعد الظهرية ،مثآل بالتحضري والرعاية .ميكنك االستفسار يف املدرسة التي يدرس
فيها طفلك عن النشاطات التي ميكنك ايضآ املشاركة فيها.

من يستطيع مساعديت يف عندما يكون لدي
بعض األسئلة أو املشاكل؟
هناك الكثري من الناس الذين يستطيعون مساعدتك يف حال كان لديك أسئلة
أو تريد املساعدة .ميكنك أيضآ شفهيآ أو كتابيآ أن تشتيك يف حال أنك كنت
أو كان طفلك غري راضيآ.
يف هذه الحالة ميكنك استخدام والتواصل مع األماكن واألشخاص
املذكورين أدناه:
•املدرسة أو املدرس :هؤالء األشخاص يعرفون طفلك جيدآ ويستطيعون
إعالمك عن الدروس والحصص ،مخطط ساعات املدرسة ،العالمات التي
يحصل عليها طفلك واإلجابة عىل الكثري من األسئلة.
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فيام ييل بعض العناوين للرابطات والجهات التي تساعد يف
هذا املوضوع يف منطقة ال ليشتينبريغ:
•مبادرة املواطنني األجانب

Berlin 13055 ,63 .Neustrelitzer Str
546 14 98 030 .Tel
E-Mail: info@bi-berlin.org

اللغة :الفيتنامية ،الرصبية ،الكرواتية ،الروسية ،العربية ،الفارسية
والباشتو.
•شبكة الحي
Kiezspinne
FAS e.V.
Schulze-Boysen-Str. 38, 10365 Berlin
Tel. 030 55 48 96 35
E-Mail: integrationslotsen@kiezspinne.de

اللغة :العربية ،الفارسية ) الفاريس+دارو( ،الفيتنامية والروسية.
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ماهو دور األهل …

كيف ميكنني إيجاد جهات اإلتصال؟
املدرسني ،مدير املدرسة ،املوظفني اإلجتامعيني يف املدرسة ،املربيني:
ميكنك إيجاد عناوين التواصل معهم وذلك عن الطريق السؤال
مبارشة يف املدرسة أو عىل صفحة اإلنرتنت الخاصة باملدرسة.
•هيئة التفتيش املدرسية يف منطقة ال ليشتينبريغ :
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel. 030  90  21  47 06 oder 4711

أوقات الدوام :كل يوم خميس من كل أسبوع ومبوعد
مسبق وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة
السادسة مساءآ ( .ماعدا أيام العطل الرسمية).

•إستشارة املرشفني النفسيني يف املدرسة وإستشارة علم اإلجتامع
الرتبوي ومركز الدعم واملساعدة يف منطقة ال ليشتينبريغ
SIBUZ
Zum Hechtgraben 1, 13051 Berlin
Tel. 030 51 58 827 - 11
E-Mail: 11SIBUZ@senbjf.berlin.de

•مدرسة لجنة أهايل الطلبة يف منطقة ال ليشتينبريغ:
E-Mail: kontakt@beas-lichtenberg.de
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•املريب أو املوجه اإلجتامعي :يقدمون دعم إضايف إىل جانب الدروس
والحصص وميكن الوثوق بهم يف حل املشاكل والنزاعات.
•املرشد النفيس يف املدرسة ( :)SIBUZلألسئة الحساسة التي تحتاج الثقه
والتي تتعلق بتنمية الطفل
•مدير املدرسة :يستطيع مساعدتك يف حال أنك مل تحصل عىل اإلجابة
الكافية عن األسئة التي طرحتها عىل املدرسني أو ما يتعلق بأمور املدرسة
العامة.
•هيئة تفتيش املدارس املحلية  :Regionale Schulaufsichtعندما
التستطيع إيضاح مشكلتك يف املدرسة ،فاذهب إىل هيئة تفتيش املدارس
املحلية يف الساعات املتاحة.
•ممثل أهايل الطلبة :كل صف وكل مدرسة متلك ممثل عن أهايل الطلبة
الذي يتطوع للمساعدة ولإلجابة عىل األسئلة.
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نظام التعليم املدريس يف برلني ...

من يستطيع مساعديت عندما يتعرض
طفيل يف املدرسة للتمييز العنرصي؟
إنه ليس من املقبول أبدآ أن يتعرض طفلك أو أي طفل آخر للتمييز العنرصي بسبب
لون برشته أو ألنه آت من بلد آخر ،وهذا األمر غري مقبوآل متامآ وال يسمح به يف
املجتمع الذي نعيش فيه يف أملانيا وخاصة يف املدرسة .يجب أن يستطيع األطفال
التعلم بدون الشعور بالخوف أو بالتمييز العنرصي .إنه من الرضوري جدآ أن تدعم
وتساعد طفلك يف حال أنه تعرض يف املدرسة للتمييز العنرصي وعليك أن تتحدث
مبارشة مع إدارة املدرسة واملدرسني بهذا الشأن .بإمكانك أيضآ تلقي الدعم واملساعدة
من مركز الدعم يف منطقة ال ليشتينبريغ ( SIBUZعناوين أخرى تجدها يف هذا الكتيب
عىل الصفحة  .)48/47/46/45فيام ييل أيضآ بعض عناوين املراكز اإلستشارية
للمساعدة والدعم:

•مركز الدعم و الحامية من التمييز العنرصي يف املدارس:

ADAS, LIFE e.V.
Rheinstr. 45/46, Aufgang C, 12161 Berlin
Hotline: 08 00  72  45  067 oder Tel. 030 30 87 98 - 46
E-Mail: beratung@adas-berlin.de

•ReachOut
Beusselstr. 35 (Hinterhaus 4. Etage), 10553 Berlin
Tel. 030 69 56 83 39
E-Mail: info@reachoutberlin.de
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نظام التعليم املدريس يف برلني ...

ماهو الفرق بني املدرسة اإلعدادية الثانوية و املدرسة
اإلعدادية الثانوية العامة؟
الفرق يف املدرسة اإلعدادية الثانوية  ISSهو عبارة عن فرق بسيط مبراحل الصفوف .يف
كال املدرستني يجب عىل الطالب تعلم لغة أخرى إختيارية .يف املدرسة اإلعدادية
الثانوية  ISSميكن الحصول عىل شهادات مدرسية مختلفة وميكن الحصول عىل شهادة
البكالوريا بعد  13سنة دراسية .يوجد أيضآ يف هذه املدرسة عروض التدريب املهني
إلستكشاف الكفاءات واملهارات املهنية .ويوجد أيضآ يف فرتة بعد الظهرية مجموعات
العمل والنشاطات باإلضافة إىل حل الوظائف املنزلية.
أما يف املدرسة اإلعدادية الثانوية العامة  Gymnasienفيوجد عدد أكرب من الطلبة
بحيث يستطيع الطالب تعلم اإلعتامد عىل الذات .يتم أيضآ يف هذه املدرسة تأمني
الثقافةالعامة والتفكري املجرد ،باإلضافة إىل ذلك يجب عىل الطالب يف هذه املدرسة
تعلم لغتني إضافيتني .يف هذه املدرسة يستطيع الطالب الحصول عىل البكالوريا بعد
 12سنة دراسية.

كيف أستطيع إيجاد مدارس ال  ISSواملدارس
اإلعدادية الثانوية العامة Gymnasium؟
عليك أن السؤال واإلستشارة عن هذا املوضوع يف املدرسة اإلبتدائية التي يدرس فيها
طفلك ،بحيث أنه يوجد هناك أيضآ إجتامعات مسائية لرشح وإعطاء املعلومات
الكافية وكذلك ميكنك أيضآ معرفته عىل صفحة اإلنرتنت حيث يوجد قامئة املدارس
التي ترشح هذه املعلومات ،ويف منطقة ال ليشتينبريغ يوجد بإلضافة إىل ذلك الكتيبات
التي تحتوي عىل الكثري من املعلومات عن املدارس وبرامجها .الكثري من املدارس لديهم
نشاط سنوي يسمى بيوم األبواب املفتوحة ،حيث تستطيع يف هذا اليوم الذهاب إىل
هذه املدارس والتعرف عىل املدرسني وطرح األسألة املختلفة التي تحتاج اإلجابة عليها.
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الصورة التالية ترشح مراحل نظام التعليم يف برلني .يتعلم األطفال يف املدرسة اإلبتدائية
ملدة ست سنوات ومن ثم ينتقل الطفل إىل املرحلة املدرسية التالية ) إما إىل املدرسة
اإلعدادية الثانوية  ISSأو إىل املدرسة اإلعدادية الثانوية العامة .وهناك يستطيع طفلك
الحصول عىل الشهادات املدرسية املختلفة وحتى شهادة البكالوريا.

الصورة رقم  :1النظام املدريس يف برلني
الدراسة
التدريب املهني
البكالوريا

شهادة املدرسة
املتوسطة

املدرسة اإلعدادية

املدرسة اإلعدادية
الثانوية

الثانوية العامة
إرادة األهل  GS /نصيحة املدرسة اإلبتدائية
املدرسة اإلبتدائية من
عمر ال  6سنوات
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13
12
11
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9
8
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4
3
2
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ماهي املرحلة التي تأيت
بعد نهاية املدرسة؟

ماهي الشهادات املدرسية التي توجد يف برلني؟
بعد فرتة من تسع إىل عرش سنوات يصل طفلك إىل مرحلة تكامل التعليم املهني
( )BBRويستطيع بعدها اإلستمرار بالذهاب إىل املدرسة وتكميل تعليمه أو البدأ
مبرحلة التدريب املهني.
بعد عرش سنوات يبلغ طفلك مرحلة التدريب املهني املتقدم ( )eBBRأو شهادة
مرحلة املدرسة املتوسطة ( )MSAولهذا يجب عليه الخضوع إىل إمتحان لنيل هذه
الشهادة .إن الهدف من مرحلة املدرسة املتوسطة  MSAهي أن الحصول عىل التدريب
املهني واإلكامل يف هذا املجال املهني أو اإلكامل بطريق الدراسة إىل أن يصل إىل
مرحلة البكالوريا.
إن مرحلة الشهادة الثانوية (البكالوريا) ( )Abiturتسمى أيضآ مبرحلة الشهادة الثانوية
العامة ،وميكن الحصول عليها بعد  12أو  13سنة دراسية وهي املتطلب الرئييس ليك
يستطيع طفلك إكامل دراسته الحقآ والحصول علىل مكان يف الجامعه.
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ماهي املرحلة التي تأيت بعد نهاية املدرسة؟

متى يستطيع الطالب التدرب مهنيآ وعمليآ بالشهادة
الدراسية  BBRوالشهادة الدراسية MSA؟
ميلك الحاصل عىل شهادة التعليم املهني  BBRالخربة العملية املهنيه ،مثال :يف مجال
املطابخ أو البيع .ويستطيع أيضآ اإلستمرار بالذهاب إىل املدرسة للحصول عىل شهادة
التعليم املهني املتقدم ( )eBBRأو الحصول عىل شهادة التعليم املدريس املتوسط MSA
انك  .تستطيع بعد الحصول عىل شهادة التعليم املدريس املتوسط تعلم الكثري من
األعامل التدريبية املهنية ،مثآل :تعلم عمل البائع .باإلضافة إىل ذلك يستطيع الطالب
إكامل دراسته واإلستمرار بالذهاب إىل املدرسة والتحضري ملرحلة البكالوريا إذا كانت
العالمات كافية لذلك.

ماهو التدريب املهني Ausbildung؟
إن التدريب املهني  Ausbildungاليتواجد كل بلدان العامل .يف أملانيا تعتربشهادة
التدريب املهني الطريق املضمون للحصول الحقآ عىل فرصة عمل جيد يف سوق العمل
وذلك ألن الطالب يتعلم أثناء التدريب املهني التطبيقات العملية يف اإلختصاصات
والتي تؤهله الحقآ للعمل يف اإلختصاصات املختلفة عىل الشكل املطلوب ويستطيع
العمل يف مجاله بشكل متخصص وليس مجرد مساعد فقط ،األمر الذي يؤهله للحصول
عىل الدخل الجيد .كام ميكنك أيضآ بشهادة التدريب املهني أن تضمن أن ال تصبح
الحقآ بدون عمل .إن مرحلة التدريب املهني تستغرق بني سنتني وثالث سنوات نصف.
من املتطلبات املهمة لدراسة التدريب املهني هي الحصول شهادة مدرسية عىل األقل
واإلملام الجيد باللغة األملانية.
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يوجد يف أملانيا الكثري من املجاالت والفرص للتدرب عىل العمل يف مجال معني ،ملتابعة
الدراسة أو للعمل بشكل تطوعي .عليك أن تتكلم مع طفلك ملعرفة اهتامماته وميوله
لتستطيع إختيار الطريق األنسب له ليك يستطيع إكامل طريقه بنجاح .كام ميكنك أنت
وطفلك أيضآ تلقي اإلستشارة والنصائح يف هذا املجال داخل املدرسة وخارجها  ،مثآل:
دائرة العمل للشباب  Jugendberufsagenturوالتي تستطيع مساعدة طفلك يف
التوجيه املهني ،لذلك يجب عليك عدم اإلهامل والتأخر يف هذا املوضوع ليك تضمن
لطفلك مستقبآل ناجحآ.

هل يجب أن يذهب طفيل إىل املدرسة الثانوية العامة
 Gymnasiumليك يكون ناجحآ يف املستقبل؟
هل يجب أن يذهب طفيل إىل املدرسة الثانوية العامة
إنه من الرضوري أن يذهب طفلك إىل املدرسة ،حيث أنه يستطيع هناك التعلم
واكتساب املهارات .إن نظام التدريس يف برلني مرن ويتيح لطفلك الفرصة التي يستطيع
بنفسه إختيارها لإلكامل دراسته ،حيث أنه يستطيع الحصول عىل شهادة البكالوريا من
خالل إكامل الدراسة يف املدرسة اإلعداية الثانوية  ISSأو عن طريق املدرسة الثانوية
العامة  ، Gymnasiumأو حتى عن طريق دراسة التعليم املهني  .ولذلك اليتوجب
عىل طفلك فقط اختيار املدرسة الثانوية العامة ألن املجاالت والخيارات األخرى
موجودة ومتاحة .إن الكثري من الشباب والشابات يكتشفون الحقآ إهتامماتهم
والطريق الدرايس املناسب الذي يريدون اإلكامل فيه من خالل التعلم والتجريب،
لذلك يجب عليك أن تعطي الوقت الكايف لطفلك حتى يستطيع الوصول إىل اإلختيار
األفضل الذي يناسبه.

36

املدرسة ،الطرق والكثري

ماهي املرحلة التي تأيت بعد نهاية املدرسة؟

كام أنك تستطيع تلقي املساعدة واإلفادة يف مكاتب اإلستشارة:
•Jugendberufsagentur Berlin – Standort Lichtenberg

دائرة الشباب والعمل  -الفرع يف منطقة ال ليشتينبريغ
Gotlindestr. 93, 10365 Berlin
Tel. 115 und E-Mail: jba@jba-berlin.de

متى هي أوقات عمل إدارة الشباب والعمل؟
اإلثنني واألربعاء :من الساعة ال  8صباحآ و حتى الساعة ال  4عرصآ.
الخميس :من الساعة ال  8صباحآ و حتى الساعة ال  6مساءآ.
الجمعه :من الساعة ال  8صباحآ و حتى الساعة ال  12.30ظهرآ.
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ماهي مجاالت التدريب املهني التي توجد؟
يوجد يف أملانيا أكرث من  300مجال من مجاالت التعليم املهني .للتعليم املهني نوعان:
التعليم املهني املزدوج والتعليم املهني املدريس .يف التعليم املهني املزدوج يقوم الطلبة
بالتقدم وتسجيل أنفسهم يف إحدى الرشكات .يستطيع الطلبة هناك خالل ثالثة أيام
من اإلسبوع تعلم املواد النظرية ويف اليومني املتبقيني تعلم القسم العميل داخل
الرشكة .اليشء الجيد يف هذا النوع من التدريب املهني أن الطالب يستطيع خالل تعلم
التدريب املهني الحصول عىل بعض املال بإلضافة إىل التعلم والحصول عىل الخربة
العملية .أما يف التعليم املهني املدريس ،مثآل) :األعامل اإلجتامعية والطبية( فيتعلم
الطالب القسم العميل يف املدرسة العملية التطبيقية ويف التدريب.

أين يسطيع الشباب والشابات الحصول
عىل اإلرشاد والنصيحة؟
يجب عىل طفلك باكرآ االستفسار وأخذ النصيحه يف املدرسة عن املجاالت التي يستطيع
أن يكمل فيها طريقه الدرايس ،ويجب عليه أن يقوم
بالتدريبات العملية يف املجاالت املتاحة يف املدرسة ليعرف ميوله واهتاممه يف املجال
الدرايس العميل وليستطيع الحقآ إختيار اإلختصاص واملجال العميل الذي يناسبه .يوجد
يف املدرسة أيضآ ما يسمى ب فريق ال  BSOوالذي �يإمكانه تقديم النصيحة واملساعدة
يف إختيار القرار املناسب الذي يتعلق بهذا األمر.
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عندما تريد أن تتعلم وتكون نفسك …

أين أستطيع أن أتعلم اللغة األملانية؟
يوجد الكثري من الطرق واإلمكانيات التي تستطيع من خاللها تعلم اللغة األملاية.
ميكنك أن تسأل مكاتب التعليم اإلستشارية ،مثآل :مكتب التعلم  Lernladenأو مكتب
الرتحيب يف العمل يف منطقة ال ليشتينبريغ Willkommen-in-Arbeit Büro
 Lichtenbergيوجد يف كل  .منطقة يف برلني مدرسة تعليمية شعبية تدعى بال
 Volkshochschuleوهناك تستطيع اإلستفسار عن العروض املتاحة ويستطيع
الالجئني هناك تعلم اللغة األملانية مجانآ.
•Volkhochschule Lichtenberg
Paul-Junius-Str. 71, 10369 Berlin, Raum 114

املدرسة التعليمية الشعبية يف منطقة ال ليشتينبريغ:
لإلستفسار والتسجيل :الثالثاء والخميس من الساعة
ال  2ظهرآ و حتى الساعة ال  6مساءآ.

•LernLaden Ostkreuz

مكتب التعلم يف منطقة ال أوست كرويتس:

Pettenkoferstr. 34, 10247 Berlin
Tel. 030 20 07 81 39
E-Mail: info.ostkreuz-lernladen@daa.de

متى هي أوقات الدوام يف مكتب التعلم؟
من اإلثنني وحتى الجمعه :من الساعة ال  9صباحى و
حتى الساعة ال  5عرصآ.
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نفسك …

عندما تريد أن تتعلم وتكون نفسك …

كيف ميكنني الحصول عىل عروض التعليم،
عروض العمل والتدريب؟
توجه بالسؤال واإلستفسار عن هذه العروض وذلك عن طريق ال  Jobcenterأو عن
طريق ال  ، Arbeitsagenturحيث تستطيع هناك الحصول عىل املعلومات املفيدة
عن هذه العروض .يوجد يف مدينة برلني العديد من مراكز اإلستشارة والتي تستطيع أن
تقدم لك الكثري من املعلومات عن التعليم والعمل .املراكز اإلستشارية القريبة من
منطقة ال ليشتينبريغ يوجد عىل سبيل املثال املراكز اإلستشارية :مكتب التعلم
 LernLaden Ostkreuzومكتب الرتحيب يف العمل . Willkommen-in-Arbeit Büro
عنوان هذه املراكز تجده عىل الصفحه  47/46/45من هذا الكتيب.
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•Willkommen-in-Arbeit Büro Lichtenberg
für Geflüchtete

مكتب الرتحيب يف العمل :يف منطقة ال ليشتينبريغ (لالجئني)

Alfredstr. 4, 10365 Berlin
Tel. 030 58 61 99 722 E-Mail: wia@dqg-berlin.de

متى هي أوقات الدوام؟
من اإلثنني وحتى الجمعه :من الساعة ال  9صباحآ
و حتى الساعة ال  5عرصآ.

من يعتني بطفيل أثناء وجودي يف
املدرسة لتعلم اللغة األملانية؟
يفضل أن تضع طفلك يف الحضانة ) الروضة ( أثناء وجودك يف مدرسة تعلم اللغة
األملانية .يف حال أنك مل تحصل بعد عىل مقعد لطفلك يف الروضة ،فيجب عليك أن
تبحث عن مدارس تعليم اللغة األملانية التي تقدم خدمة الرعاية بألطفال أثناء وجودك
يف الدرس .إن عدد املدارس التي تقدم هذه الخدمة قليل وذلك لقلة املتعهدين .ميكنك
يف هذه الحالة تلقي املساعدة والنصيحه من مكاتب اإلستشارة التعليمية أو من مكتب
العائالت . Familienbüro
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أين أستطيع الحصول عىل املزيد من الدعم واملساعدة؟

مركز خدمة الالجئني الشباب
( JMDللشباب والشابات الالجئني حتى عمر  27سنة):
(لإلستفسارواملساعدة يف املشاكل الشخصية ،التدريب واملدرسة وماشابه).
•Promigra – Berlin-Lichtenberg

بروميغرا – برلني يف منطقة ال ليشتينبريغ:

Otto-Marquardt-Str. 6, 10369 Berlin
Tel. 030 57 79 59 - 68, 55 30 44 - 0
E-Mail: jmd.lichtenberg@cjd-berlin.de
•Jugendmigrationsdienst Berlin Lichtenberg der Caritas

مركز خدمة الالجئني الشباب يف
برلني -منطقة ال ليشتينبريغ – التابع ملنظمة الكاريتاس:

Anton-Saefkow-Platz 3-4, 10369 Berlin
Tel. 030 66 63 405 - 12
E-Mail: i.hoffmann@caritas-berlin.de

مكاتب اإلستشارة لالجئني (مافوق سن ال  27سنة):
(اإلستشارة من أجل دروس اللغة األملانية واإلندماج ،العمل،
التعليم ،املجال اإلجتامعي ،رعاية األطفال ،املدرسة وماشابه).
•Immanuel Beratung Lichtenberg – Migrationsberatung

مكتب مانويل اإلستشاري يف منطقة ال ليشتينبريغ:

Bornitzstr. 73-75, Haus B, 10365 Berlin
Tel. 030 55 00 91 18
E-Mail: beratung.lichtenberg@immanuel.de
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أين أستطيع الحصول عىل املزيد
من الدعم واملساعدة؟

أين أستطيع الحصول عىل املزيد من الدعم واملساعدة؟

•"نقطة املعلومات" «»Infopunkt
التابعة لوزارة التعليم ،الشباب والعائلة

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

•( اإلستشارة واإلجابة عىل األسألة التي تتعلق باملدرسة،
الشباب والعائلة )
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10278 Berlin
Tel. 030 90 22 75 000
E-Mail: infopunkt@senbjf.berlin.de

أوقات الدوام:
اإلثنني ،الثالثاء والجمعه :من الساعة ال  10صباحآ وحتى الساعة
ال  12ظهرآ – الخميس :من الساعة ال  3ظهرآ وحتى ال  6مساءآ.
أوقات اإلتصال :يوميآ عدى األوقات التالية ،الثالثاء :من الساعة
 2ظهرآ وحتى ال  6مساءآ -الخميس :من ال  10صباحآ
وحتى ال  12ظهرآ.
إتحادات الثقافة ل الالجئني:
(اإلستشارة ،الدروس باللغة األم ،النشاطات الثقافية)
هنا تستطيع اإلختيار بني الرابطات واإلتحادات املوجودة .ميكنك أيضآ
الحصول عىل عناوين إضافية أخرى وذلك عن طريق املراكز
اإلستشارية لالجئني أو عن طريق مركز أهآل وسهآل ،مثآل :عندما تريد
معرفة أي من الرابطات واإلتحادات تقدم الدروس باللغة األم!
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•Migrationszentrum der Caritas in Lichtenberg

مركز اللجوء التابع ملنظمة الكاريتاس يف منطقة ال ليشتينبريغ:

Anton-Saefkow-Platz 3 - 4, 10365 Berlin
Tel. 030 66 63 405 -10, - 00
E-Mail: m.eisenstein@caritas-berlin.de
•Willkommenszentrum Berlin

مركز أهآل وسهآل يف برلني
(اإلستشارة يف جميع اللغات عن األسألة التي تتعلق
مثآل بالحقوق  ،التعليم والبحث عن العمل)

Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin-Mitte
Tel. 030 90 17 23 26
E-Mail: willkommenszentrum@intmig.berlin.de

أوقات الدوام:
يوم اإلثنني ،الثالثاءوالخميس :من الساعة ال  9صباحآ
و حتى الساعة ال  1ظهرآ باإلضافة إىل ذلك يوم الخميس
من الساعة ال  3عرصآ ‘ىل الساعة ال  6مساءآ.

ميكنك عىل صفحة اإلنرتنت التابعة ل مركز أهآل وسهآل
 Willkommenszentrumsإيجاد املعلومات املفيدة مبختلف اللغات
وذلك للمواضيع التي تتعلق ب املدرسة العائلة ،العمل والتعليم.
كام يوجد أيضآ عىل صفحة اإلنرتنت هذه الدليل الذي يسمى "االلجوء
واإلندماج" والذي يحتوي عىل العناوين املهمة يف برلني (وذلك ضمن
الخيارات " الخدمة" – „ العناوين").
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: الهنغارية والرومانية، الكرواتية، الرومينية،اللغة البولغارية
Lichtenberger Beratungs- und Begegnungszentrum•
LIBEZEM
:LIBEZEM مركز اإلستشارة يف ال ليشتينبريغ و مركز اللقاء
Rhinstraße 9, 10315 Berlin
Tel. 030 52 29 20 - 0
E-Mail: info@suedost-ev.de
Roma-Schulmediation der RAA Berlin in der Schule•
am Breiten Luch und der Adam-Ries-Grundschule
: برلنيRAA مدرسة الوساطة الرومانية التابعه ل

: السيدة سابينا – رقم الهاتف:املدرسة اإلبتدائية

Tel. 030 24 045 - 100

MOBI Berlin Mobile Anlaufstelle•
für europäische Wanderarbeiter / innen
 مركز إلتقاء العاملني األوربيني املتنقلني: برلنيMOBI
Levetzowstraße 12 a, 10555 Berlin
Tel. 030 50 56 26 81
E-Mail: h.berdich@caritas-berlin.de
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:اللغة العربية
Arabische•
Elternunion e.V.

:اإلتحاد العريب لألهايل

Urbanstr. 44, 10967 Berlin
Tel. 030 61 62 50 73
E-Mail: arab_eltern_union@yahoo.de
Al-Dar zur Beratung und Betreuung von Familien•
Arabischer Herkunft e.V.

 لتقديم اإلستشارة والعناية بالعائالت السورية:الدار
Glasower Str. 44, 12051 Berlin
Tel. 030 78 70 95 21
E-Mail: info@al-dar.de

Arbeitskreis•
Neue Erziehung e.V.

:املركز العريب للرتبية الحديثة

Hasenheide 54, 10967 Berlin
Tel. 030 25 90 06 23
E-Mail: schulberatung@ane.de

 السالم – الحوله – اللقاء:اإلتحادات والرابطات األخرى
. يف برلنيOASE Berlin – املحيل يف منطقة نيوكولن

 الطرق والكثري،املدرسة
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أين أستطيع الحصول عىل املزيد من الدعم واملساعدة؟

:اللغة الفيتنامية
Vereinigung der Vietnamesen in Berlin•
Brandenburg e. V.

:إتحاد الفيتناميني يف برلني وبراندينبورغ

Sewanstr. 43, 10319 Berlin
Tel. 030 23 90 88 00
E-Mail: n.viet-berlin@gmx.de
Reistrommel•
e. V.

:طبة األرز

Coswiger Str. 5, 12681 Berlin
Tel. 030 21 75 85 48
E-Mail: info@reistrommel-ev.de

لإلطالع عىل املزيد من اإلتحادات والرابطات عىل صفة
:اإلنرتنت ملجلس املشورة الالجئني تحت العوان
- Arbeitshilfe
"Adressbuch Flüchtlingsberatung Berlin"

51

:اللغة الفارسية – الداري
Afghanisches Kultur- und Beratungszentrum•
Yaar e.V.

:مركز اإلستشارة والثقافة األفغانية

Sprengelstr. 15, 13353 Berlin
Tel. 030 23 40 72 17
E-Mail: info@yaarberlin.de
Verein Iranischer Flüchtlinge•
in Berlin e.V.

:إتحاد الالجئني اإليرانيني يف برلني

Reuterstr. 52, 12047 Berlin
Tel. 030 62 98 15 30
E-Mail: VereinIranischerFluechtlinge@gmx.de

:اللغة الروسية
Integrationshaus•
Lyra e.V.

: "بيت اإلندماج "لورا

Sewanstr. 43, 10319 Berlin
Tel. 030 55 39 73 24
E-Mail: info@lyra-ev.de

 الطرق والكثري،املدرسة
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دليل عالمات اإلختصارات
 تكامل التعليم املهنيBerufsbildungsreife BBR
Team zur Berufs- und Studienorientierung an der Schule BSO - Team

فريق العمل والتوجه الدرايس يف املدرسة

Bildungs- und Teilhabepaket BuT

)التعليم وحزمة املشاركة (الربلني باس املدرسية كدليل

Berliner Verkehrsbetriebe öffentlicher Nahverkehr in Berlin BVG

)رشكات املواصالت يف برلني (وسائل املواصالت العامة يف برلني

 مرحلة التدريب املهني املتقدمerweiterte Berufsbildungsreife eBBR
 الدعم والعناية املكملةErgänzende Förderung und Betreuung EFöB
 املدرسة اإلبتدائيةGrundschule GS
Integrierte Sekundarschule ISS

)املدرسة اإلعدادية الثانوية (مدرسة مكملة مهمة

 مركز اللجوء للشبابJugendmigrationsdienst JMD
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املالحظات
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 الروضة أو الحضانةKindertagesstätte Kita
Kita-Verzeichnis
Liste mit den Adressen der Kindertagesstätten in Berlin

قامئة الروضات (الحضانات) يف برلني

 شهادة التعليم املدرسية املتوسطةMittlerer Schulabschlus MSA
SIBUZ
Schulpsychologisches und inklusionspädagogisches
Beratungs- und Unterstützungszentrum
)Kurz: Schulpsychologie(

مركز إستشارة الدعم النفيس والرتبوي املدريس

 الطرق والكثري،املدرسة
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