
 معا في بغیتز

 ھو مشروع لتعزیز الصحة النفسیة ، ال سیما بین األطفال والمراھقین والعائالت ، فضالً عن تعایش الجیران،
 لألشخاص الذین لدیھم خلفیة الجئة أو بدونھا في منطقة نویكولن بغیتز.

 منذ العام 2019 یقدم مشورع معاً في بعیتز االستشارة والمعلومات عن طریق الخط الساخن.   
 غالبیة طلبات االستشارة تتعلق بموضوعات الصحة النفسیة أو البحث عن مكان للرعایة النھاریة لالطفال. 

 یتعرف العدید من المتصلین على خیارات العالج لالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. كجزء من االستشارة ، یمكن 
 توجیھ أولئك الذین یطلبون المشورة إلى العروض العالجیة ، على سبیل المثال إلى العروض من "مركز البقاء على قید
 الحیاة" أو إلى المعالجین النفسیین المقیمین. تم نشر العرض مؤخًرا في جمیع أنحاء برلین ویتم استخدامھ بكل سرور

 لألسئلة حول البحث عن شقة أو قسیمة رعایة نھاریة
 من فضلك أخبر معارفك وأصدقائك عن ھذا العرض

 معا في بغیتز ... على الھاتف - الخط الساخن!
  ھل لدیك أسئلة حول الصحة والنفسیة ، العمل او التدریب ، الترفیھ ، المعیشة أو الرعایة النھاریة والمدرسة؟

 أو اي مواضیع مختلفة تماًما؟ إذاً الخط الساخن من ”معاً في بغیتز“ ھو المكان المناسب لك     
  الخط الساخن : 051 93 18 0178

 معلومات ونصائح باللغات األلمانیة والعربیة واإلنجلیزیة
 اإلثنین  10 صباًحا - 1 ظھراً
 واألربعاء 2 مساًء - 5 عصراً 

 مًعا في بغیتز ... على الطریق

 ھل تعیش في بغیتز وترغب في التعرف على أشخاص جدد واستكشاف برلین؟ إذاً فمرحًبا بك للمشاركة في "مًعا في
 بغیتز ... على الطریق".ھذا العرض موجھ للنساء مع أطفالھن. في الوقت الحالي ، تجتمع المجموعة بشكل غیر منتظم.

 األعضاء الجدد مرحب بھم بحرارة!

 المجموعة موجودة منذ عام 2017 و بدأت تحت شعار "نطبخ مًعا في بغیتز". منذ ذلك الحین تلتقي النساء و أطفالھن
 مع جواز سفر ألماني وبدون جواز سفر ألماني للطھي وتناول الطعام والتعرف على بعضھن البعض والتواصل مًعا.

  أثناء قیام النساء بالطھي ، كان بإمكان األطفال اللعب والقیام ببعض الحرف الیدویة وصنع الموسیقى.

 تستخدم العدید من النساء ، اللواتي ال تتناسب معرفتھن باللغة األلمانیة ، االجتماع إلحضار وثائق مھمة معھن ، والتي
 یمكن بعد ذلك شرحھا وترجمتھا.

 تحاول المجموعة تجربة أشیاء جدیدة منذ مایو 2020 ، حیث أعربت العدید من النساء عن رغبتھن في التعرف على

    برلین بشكل أفضل، حیث كانت ھناك رحالت بالفعل إلى حدیقة بغیتز كما إلى حدیقة الحیوانات في برلین

   كما یتم التخطیط لزیارات المسرح والمتاحف في المستقبل.

 في المدارس 

    تشارك مًعا في بغیتز في مدرسة زیورخ االبتدائیة

Teltowkanal والمدرسة  االبتدائیة على قناة    

 والمدرسة  المتوسطة Otto Hahn مع عروض أسبوعیة وأیام مشاریع. 



 مدرسة زیورخ االبتدائیة
 منذ عام 2017 تقدم منظمة مًعا في بغیتز مجموعة االسترخاء والتمارین الریاضیة للتالمیذ في الفصل الترحیبي 

 األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 6 و 8 سنوات ، یختبرون مًعا تمارین الحركة واللعب واالسترخاء وتحسین لغتھم 
  األلمانیة. یتم ذلك من خالل دعم الوسطاء الناطقین بالعربیة للمشروع بشكل خاص و مھم

 المدرسة االبتدائیة على قناة تیلتو
 تم بالفعل عقد بضعة أیام من المشروع في عام 2019 وتعرف الطالب في الفصل الترحیبي على "معا في بغیتز“

 منذ عام 2020 كان ھناك عرض منتظم یدعم األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 9 و 12 عاًما للمساعدة بتعلم اللغة.

 مدرسة أوتو ھان الثانویة
 منذ عام 2018 ، كانت ھناك أیام مشروع حول مواضیع مختلفة مع تالمیذ الفصول الترحیبیة و الفصول األعتیادیة.

      منذ عام 2020  كان ھناك عرض منتظم

  في المخبأ الثقافي

     منذ عام 2019 أستأجرت ”معاً في بغیتز“ موقع المخبأ الثقافي الواقع قي

   Rungiusstrasse  زاویة شارع Bürgerstrasse وتم تقدیم أنشطة مختلفة في الموقع  

  خالل العطل المدرسیة ، توجد أنشطة ترفیھیة لألطفال في الشوارع المجاورة. باإلضافة إلى ذلك سیقام مھرجان صیفي
 خالل العطلة الصیفیة اذا سمحت الظروف بذلك

 یتم أیًضا إجراء بعض العروض المدرسیة األسبوعیة ھناك لالستفادة من الطقس الجید ألطول فترة ممكنة. تم التخطیط
 لبرنامج بعد الظھر لألطفال في العام المقبل

 في التخطیط

 یقوم موظفو ”معاً في بغیتز“ بإجراء استبیانات و مقابالت مع سكان حي بغیتز للتعرف على متطلباتھم و امنیاتھم  و
 كذلك ایصال مقترحاتھم.

 ومن المقرر تنظیم برنامج بعد الظھر لألطفال باإلضافة إلى مشروع مسرحي لمختلف األجیال في العام المقبل. ال یزال 
 المشروع یبحث عن غرفة بروفة مناسبة - نتطلع إلى أفكارك ونصائحك حول المكان الذي یمكننا أن نجد فیھ مثل ھذه

 الغرفة!



 من نحن؟

 في عام 2017 ، تم تطویر "معا في بغیتز" كمشروع مشترك بین وزارة الصحة

 التابع (EFB / استشارات التعلیم واألسرة) ومكتب رعایة الشباب (KJpD / خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب) 
 لمكتب مقاطعة نویكولن.

  منذ ذلك الحین ، یھدف المشروع إلى تعزیز الصحة النفسیة واالجتماعیة لألطفال والشباب بشكل وقائي في حي 
   والشوارع المجاورة ل Wederstraße / Bürgerstraße باإلضافة إلى دعم التعایش بین الجیران والالجئین

 تم تمویل المشروع في عام 2017 من خالل تخصیص من الخطة الرئیسیة للتكامل واألمن. في غضون ذلك ، تأتي
 األموال من صندوق االندماج التابع لمكتب مقاطعة نویكولن. استمر التمویل حتى عام 2021

 ادارة المشروع :  

Herr Schalowsky Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 

Frau Reiners Erziehungs- und Familienberatung 

   

 منسقة المشروع :

Frau Koch (Schauspiel- und Theatertherapeutin) 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/kinder-und-jugendpsychiatrischer-dienst/artikel.664745.php
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/angebote-fuer-kinder-jugend-und-familien/artikel.288205.php

