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لمساعدة االطفال والطالب لمساعدة االطفال والطالب   ((MMüünncchheenn))   بمبادرة من مواطني مدينة ميونخ بمبادرة من مواطني مدينة ميونخ19711971تأسست الجمعية سنة تأسست الجمعية سنة 
  ..مهني أسوة بزمالئهم االلمانمهني أسوة بزمالئهم االلماناالجانب لكي يحصلو على فرص الدراسة والتحصيل العلمي والاالجانب لكي يحصلو على فرص الدراسة والتحصيل العلمي وال

في المدارس والفروع المهنية من عدم حصولهم على الفرص في المدارس والفروع المهنية من عدم حصولهم على الفرص ) ) االجانباالجانب((لحد االن يعاني الطالب الوافدون لحد االن يعاني الطالب الوافدون 
  ..الكافية في المجتمع االلمانيالكافية في المجتمع االلماني

  قسما نشاطات إجتماعية ودورات تعليمية وثقافيةقسما نشاطات إجتماعية ودورات تعليمية وثقافية   فرعًا أو فرعًا أو1313 تقدم من خالل  تقدم من خالل   ((IIGG)) المبادرات المبادرات فريق فريقجمعيةجمعية
  ..عام والمتنوع للجمعية مخصص ليس فقط للوافدين االجانب وإنما آذلك لأللمانعام والمتنوع للجمعية مخصص ليس فقط للوافدين االجانب وإنما آذلك لأللمانإن المنهج الإن المنهج ال

  
  ::فيما يلي النشاطات التي تقدمها الجمعيةفيما يلي النشاطات التي تقدمها الجمعية

  
  دورات تعليم اللغة االلمانيةدورات تعليم اللغة االلمانية  ––
  مساعدة الطالب في إداء الواجب البيتيمساعدة الطالب في إداء الواجب البيتي  ––
  دورات مهنية ودورات للتقوية مرافقة للدراسات المهنيةدورات مهنية ودورات للتقوية مرافقة للدراسات المهنية  ––
  ))آة في هذِه الدوراتآة في هذِه الدوراتلالمهات المشترلالمهات المشتر((رعاية االطفال رعاية االطفال   ––
  نشاطات واعمال متنوعة لالحداث والشبابنشاطات واعمال متنوعة لالحداث والشباب  ––
إرشاد ورعاية الطالبات والطالب االحداث في أقسام داخلية لكي يعتمدو على أنفسهم في تكوين حياتهم إرشاد ورعاية الطالبات والطالب االحداث في أقسام داخلية لكي يعتمدو على أنفسهم في تكوين حياتهم   ––

  ..ومستقبلهم اإلجتماعي والمهنيومستقبلهم اإلجتماعي والمهني
  

الن أحد المكونات الن أحد المكونات آان نقطة اإلنطالق للجمعية ويعتبر لحد اآان نقطة اإلنطالق للجمعية ويعتبر لحد ا) ) العمل دون مقابلالعمل دون مقابل((إن نشاط العمل الطوعي إن نشاط العمل الطوعي 
  ..األساسية للعديد من األقساماألساسية للعديد من األقسام

األعضاء أو المنتسبين للجمعية الذين يمارسون األعمال الطوعية يساعدو الطالب واألطفال اللذين يعانون من األعضاء أو المنتسبين للجمعية الذين يمارسون األعمال الطوعية يساعدو الطالب واألطفال اللذين يعانون من 
في المدرسة والدراسات المهنية أو في تعلم اللغة االلمانية، يّنظمون لطالب الدراسات المهنية دورات في المدرسة والدراسات المهنية أو في تعلم اللغة االلمانية، يّنظمون لطالب الدراسات المهنية دورات   صعوباتصعوبات

وية، يمارسو مع االطفال والطالب االعمال الرياضية، الهوايات واالعمال اليدوية للتسلية والتنمية وية، يمارسو مع االطفال والطالب االعمال الرياضية، الهوايات واالعمال اليدوية للتسلية والتنمية مرافقة للتقمرافقة للتق
الفكرية، ويساهمو آذلك في إتمام المعامالت الروتينية الرسمية للطالب االجانب  في الدوائر الحكومية، ومتابعة الفكرية، ويساهمو آذلك في إتمام المعامالت الروتينية الرسمية للطالب االجانب  في الدوائر الحكومية، ومتابعة 

  ..النشاطات الثقافية والسياسية للجمعيات واإلتحادات اُالخرىالنشاطات الثقافية والسياسية للجمعيات واإلتحادات اُالخرى



::عروض التي تقدمها الجمعية، ُيمكن إجمالها في المجاالت أو االقسام التاليةعروض التي تقدمها الجمعية، ُيمكن إجمالها في المجاالت أو االقسام التاليةالال
يهتم هذا القسم بتعليم ومساعدة يهتم هذا القسم بتعليم ومساعدة : : ))AABBHH((قسم تنظيم الدورات المرافقة والمساعدة للدراسات المهنية قسم تنظيم الدورات المرافقة والمساعدة للدراسات المهنية 

الطالب واألحداث اللذين اليستوعبو الدروس او ذوي التعلم البطيئ وآذلك الطالب الذين يعانون من الطالب واألحداث اللذين اليستوعبو الدروس او ذوي التعلم البطيئ وآذلك الطالب الذين يعانون من 
  1177--//1166--551144110033  :: تلفون تلفون  ..آل إجتماعيةآل إجتماعيةمشامشا

يهتم هذا القسم بالتأهيل المهني للشبان يهتم هذا القسم بالتأهيل المهني للشبان : : ))BBBBCC((  قسم التربية واإلرشاد المهني ودورات الكومبيوترقسم التربية واإلرشاد المهني ودورات الكومبيوتر
والشابات الوافدين لكي يكتسبو المعرفة والخبرة  وبصورة خاصة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والشابات الوافدين لكي يكتسبو المعرفة والخبرة  وبصورة خاصة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

  2299--554444667711  ::تلفونتلفون).  ).  ثةثةتقنية المعلومات واإلتصاالت الحديتقنية المعلومات واإلتصاالت الحدي((الحديثة الحديثة 
الهدف االساسي من الهدف االساسي من : :  فريق آرة قدم الشوارع لالطفال واالحداث من جميع الجنسيات فريق آرة قدم الشوارع لالطفال واالحداث من جميع الجنسيات::المّلون يلعب جيدًاالمّلون يلعب جيدًا

هو إيجاد أو توفير مجاالت وفرص إلستغالل أوقات الفراغ بشكل مفيد وسليم هو إيجاد أو توفير مجاالت وفرص إلستغالل أوقات الفراغ بشكل مفيد وسليم ) ) آرة قدم الشوارعآرة قدم الشوارع((فريق فريق 
              ..لتعارف بين الجنسيات والثقافات المتعددةلتعارف بين الجنسيات والثقافات المتعددةللشباب واألحداث األجانب وإتاحة الفرصة لإللتقاء واللشباب واألحداث األجانب وإتاحة الفرصة لإللتقاء وا

  5511008866111100: : تلفونتلفون
بمساعدة الطالبات والطالب بمساعدة الطالبات والطالب   يهتميهتم: : ))مبادرة مجانيةمبادرة مجانية((قسم النشاط الطوعي لمساعدة الطالب االجانب قسم النشاط الطوعي لمساعدة الطالب االجانب 

.              .              يياالجانب في تعلُّم اللغة االلمانية وآذلك مساعدتهم في إداء الواجب البيتي ـ بعد الدوام المدرساالجانب في تعلُّم اللغة االلمانية وآذلك مساعدتهم في إداء الواجب البيتي ـ بعد الدوام المدرس
  2233--551144110033  ::تلفونتلفون

وظيفة هذا الفريق دعم ومساعدة االباء واُالمهات األجانب في تربية وتأهيل وظيفة هذا الفريق دعم ومساعدة االباء واُالمهات األجانب في تربية وتأهيل : : فريق أعمال االباء واُالمهاتفريق أعمال االباء واُالمهات
  . . أبنائهم وتوعية مفهوم تعدد الثقافات بينهم وبين هيئة التدريس في المدارس ودور التربية اإلجتماعيةأبنائهم وتوعية مفهوم تعدد الثقافات بينهم وبين هيئة التدريس في المدارس ودور التربية اإلجتماعية

  ::نشاطات وعروض هذا الفريق تشملنشاطات وعروض هذا الفريق تشمل
  شادات إنفراديةشادات إنفراديةإجتماعات وإرإجتماعات وإر  ––
  إجتماعات مسائية لآلباء واُالمهاتإجتماعات مسائية لآلباء واُالمهات  ––
  تأهيل وتطوير الكادر التربويتأهيل وتطوير الكادر التربوي  ––
  دعم وتشجيع االباء واُالمهات في اإلعتماد على الذات والثقة بالنفسدعم وتشجيع االباء واُالمهات في اإلعتماد على الذات والثقة بالنفس  ––

 يهتم بتوفيرالمساعدة في إداء أو إتمام الواجب البيتي  يهتم بتوفيرالمساعدة في إداء أو إتمام الواجب البيتي ::مرآز الهوايات وإستغالل أوقات الفراغ المحليمرآز الهوايات وإستغالل أوقات الفراغ المحلي
 سنة، وآذلك إرشادهم وتوجيههم في مراحل  سنة، وآذلك إرشادهم وتوجيههم في مراحل 1818 سنوات ولغاية  سنوات ولغاية 66رهم بين رهم بين لألطفال واالحداث أعمالألطفال واالحداث أعما

  2244--//2233--551100886611  :: تلفون تلفون). ). الوظيفةالوظيفة((الدراسة وإستغالل أوقات الفراغ وفي المجال المهني الدراسة وإستغالل أوقات الفراغ وفي المجال المهني 
ُيّحفز هذا الفريق النساء ويساعدهم في العودة ــ بعد فترة تربية ُيّحفز هذا الفريق النساء ويساعدهم في العودة ــ بعد فترة تربية : : ))FFiiBBSS ( (النساء في الوظيفة والدراسةالنساء في الوظيفة والدراسة

ــ لمزاولة العمل أو الرجوع للدراسة في المجال المهني، يقوم هذا الفريق بتوجيه ــ لمزاولة العمل أو الرجوع للدراسة في المجال المهني، يقوم هذا الفريق بتوجيه " " تتربة بيربة بي""االطفال االطفال 
  2288--554444667711: :   تلفون  تلفون..النصح واإلرشاد للنساء من خالل دورات مهنية تأهيليةالنصح واإلرشاد للنساء من خالل دورات مهنية تأهيلية

التعويد على التعويد على وويهتم هذا القسم بمساعدة النساء االجنبيات للتأقلم على المعيشة يهتم هذا القسم بمساعدة النساء االجنبيات للتأقلم على المعيشة   ::))FFpp((قسم رعاية النساء قسم رعاية النساء 
وحتى المراحل المتقدمة وحتى المراحل المتقدمة " " االلف باءااللف باء"" إعداد و تنظيم دورات تعلم اللغة االلمانية بدءًا بـ  إعداد و تنظيم دورات تعلم اللغة االلمانية بدءًا بـ ،،مانيامانياالحياة في الالحياة في ال

 يوجد قسم لرعاية االطفال  يوجد قسم لرعاية االطفال ذلكذلكمع اللغة الترآية آلغة مرافقة لكون أغلب النساء من االتراك وإضافة إلى مع اللغة الترآية آلغة مرافقة لكون أغلب النساء من االتراك وإضافة إلى 
 خاصة لإلرشاد التربوي  خاصة لإلرشاد التربوي  ودورات ودورات ويقّدم هذا القسم عروض ويقّدم هذا القسم عروض آما آمالُالمهات المشترآات في هذِه الدورات،لُالمهات المشترآات في هذِه الدورات،

  2222--//2211--551144110033: :   تلفون  تلفون..والثقافي والصحيوالثقافي والصحي
وتنظيم الحفالت وتنظيم الحفالت ) ) زّوار الحفالت والناديزّوار الحفالت والنادي((يهتم برعاية الشباب يهتم برعاية الشباب : : ))شباب الجمعيةشباب الجمعية((مرآز الشباب مرآز الشباب 

„„ÇÇuummaa--CClluubb““االالت الموسيقية مثل الكيتار، أعمال التسلية االالت الموسيقية مثل الكيتار، أعمال التسلية بعض بعض وسيقى على وسيقى على مم ودورات تعليم ال ودورات تعليم ال
يم ساعات إضافية مناسبة جدًا يم ساعات إضافية مناسبة جدًا ددراغ، سفرات خارج المانيا ودورات تعليم اللغة وتقراغ، سفرات خارج المانيا ودورات تعليم اللغة وتقوإستغالل أوقات الفوإستغالل أوقات الف

  2200--//1199--551144110033: :   تلفون  تلفون..للطالبللطالب
قانون قانون (( من  من ""KKJJHHGG  13.313.3  §§"" حسب الفقرة  حسب الفقرة ،، ــ االعمال اإلجتماعية الموجهة للشباب ــ االعمال اإلجتماعية الموجهة للشباباالقسام الداخليةاالقسام الداخلية

 سنة من  سنة من 2121 و و1818  ات أعمارهم بينات أعمارهم بينيهتم هذا المرآز برعاية الشبان والشابيهتم هذا المرآز برعاية الشبان والشاب): ): مساعدة االطفال والشبابمساعدة االطفال والشباب
خالل مساعدتهم وإرشادهم في الدراسة والتخصص المهني لكي يتمكنو من بناء وتكوين حياتهم المهنية خالل مساعدتهم وإرشادهم في الدراسة والتخصص المهني لكي يتمكنو من بناء وتكوين حياتهم المهنية 

  77669922888822  //  11441144887700  ::تلفونتلفون    ..واإلجتماعية مسقبًالواإلجتماعية مسقبًال
ن ولغاية ن ولغاية دار يحتضن االطفال الذين أعمارهم ما بين سنتيدار يحتضن االطفال الذين أعمارهم ما بين سنتي: : ـ مرآز مبادرة اآلباء واُالمهاتـ مرآز مبادرة اآلباء واُالمهات) ) شبكة االطفالشبكة االطفال((

لقد ُفتحت هذه الدار لرعاية أطفال اُالمهات المشترآات في دورات تعّلم اللغة في قسم رعاية لقد ُفتحت هذه الدار لرعاية أطفال اُالمهات المشترآات في دورات تعّلم اللغة في قسم رعاية . .  سنة سنة1212
  5533881199888800: :  تلفون تلفون  ..النساء ـ القسم السابق ذآرُه أعالهالنساء ـ القسم السابق ذآرُه أعاله

 قسم فعال ُيجري دورات مرّآزة لتعليم اللغة االلمانية للشباب والبالغين من  قسم فعال ُيجري دورات مرّآزة لتعليم اللغة االلمانية للشباب والبالغين من ::))PPSSkk ( (قسم اللغة االلمانيةقسم اللغة االلمانية
ة األعمار ولكل المراحل بدءًا من األلف باء وحتى المراحل المتقدمة إضافة إلى دورات خاصة للقواعد ة األعمار ولكل المراحل بدءًا من األلف باء وحتى المراحل المتقدمة إضافة إلى دورات خاصة للقواعد آافآاف

  1199--554444667711: : تلفونتلفون.  .  والمحادثة وآذلك إمتحان للتأهيل اللغوي والمهنيوالمحادثة وآذلك إمتحان للتأهيل اللغوي والمهني



م م  من ِآتاب القانون اإلجتماعي، القس من ِآتاب القانون اإلجتماعي، القس))11..1133§§ ( (طبقًا للفقرةطبقًا للفقرة: : قسم التربية اإلجتماعية للمساعدة في التعليمقسم التربية اإلجتماعية للمساعدة في التعليم
). ). التقوية الخاصةالتقوية الخاصة(( للطالب والطالبات في المدارس اإلبتدائية االساسية وآذلك مدارس  للطالب والطالبات في المدارس اإلبتدائية االساسية وآذلك مدارس ))VVIIIIII) ) 88رقم رقم 

يساعد هذا القسم في إداء الواجب البيتي وإرشاد الطالب وتعليمهم االساليب العلمية السليمة في اإلستفادة يساعد هذا القسم في إداء الواجب البيتي وإرشاد الطالب وتعليمهم االساليب العلمية السليمة في اإلستفادة 
المهني، إرشاد فردي المهني، إرشاد فردي من الوقت وإستيعاب الدروس بصورة صحيحة، مساعدتهم في مراحل التأهيل من الوقت وإستيعاب الدروس بصورة صحيحة، مساعدتهم في مراحل التأهيل 

للطالب وآذلك لآلباء واُالمهات ومناقشة ُاصول التربية اإلجتماعيةالسليمة معهم وحل مشاآل التعليم للطالب وآذلك لآلباء واُالمهات ومناقشة ُاصول التربية اإلجتماعيةالسليمة معهم وحل مشاآل التعليم 
  2277--//2222--//2211--551100886611  ::تلفونتلفون. . للطالبللطالب

يتولى هذا القسم إدارة حسابات الرواتب ومجمل الحسابات والشوؤن يتولى هذا القسم إدارة حسابات الرواتب ومجمل الحسابات والشوؤن : : قسم مسك الدفاتر والحساباتقسم مسك الدفاتر والحسابات
).      ).      نوادي الثقافات المتعددةنوادي الثقافات المتعددة((ة حكوميًا ونوادي المبادرات اإلجتماعية والثقافية ة حكوميًا ونوادي المبادرات اإلجتماعية والثقافية المالية للجمعيات المدعومالمالية للجمعيات المدعوم

  3355--554444667711  ::تلفونتلفون

: : يمكنكم زيارة موقعنا في االنترنت تحت العنوان التالييمكنكم زيارة موقعنا في االنترنت تحت العنوان التالي) ) IIGG ( (للمزيد من المعلومات عن جمعية المبادراتللمزيد من المعلومات عن جمعية المبادرات
hhttttpp::////wwwwww..iinniittiiaattiivvggrruuppppee..ddee  

  ::أو يمكنكم اإلتصال بنا على التلفون التاليأو يمكنكم اإلتصال بنا على التلفون التالي
008899//554444667711--00  

  .. ـ هي جمعية مسّجلة هدفها المنفعة العامة ـ هي جمعية مسّجلة هدفها المنفعة العامة))IIGG((إن جمعية المبادرات ـ إلتقاء وتعليم الثقافات المتعددة إن جمعية المبادرات ـ إلتقاء وتعليم الثقافات المتعددة 
 وتتولى  وتتولى }}KKJJHHGG { { من قانون رعاية ومساعدة االطفال واالحداث من قانون رعاية ومساعدة االطفال واالحداث))7755  §§ ( (الجمعية مؤهلة وُمصّدقة وفقًا للفقرةالجمعية مؤهلة وُمصّدقة وفقًا للفقرة

  ..مساعدة ورعاية االحداث بشكل مستقل وغير منحاز عن إتحاد الشباب االلمانيمساعدة ورعاية االحداث بشكل مستقل وغير منحاز عن إتحاد الشباب االلماني

  ::الممولين او الداعمين للجمعية همالممولين او الداعمين للجمعية هم
 مكتب  مكتب   دائرة الشؤون اإلجتماعية،دائرة الشؤون اإلجتماعية،:  :  من خالل دوائرها الحكومية، وهيمن خالل دوائرها الحكومية، وهي) ) ميونخميونخ((اريا اريا ڤڤعاصمة والية باعاصمة والية با  ––

  ..ودائرة العمل واإلقتصادودائرة العمل واإلقتصاد  شباب المدينةشباب المدينة
  ).).اريا العليااريا العلياڤڤبابا((اري للعمل والشؤون اإلجتماعية في حكومة اري للعمل والشؤون اإلجتماعية في حكومة ڤڤري الباري الباالمجلس الوزاالمجلس الوزا  ––
  حادية للعملحادية للعملتتالوآالة اإلالوآالة اإل  ––
  اللجنة األوروبيةاللجنة األوروبية  ––

  ::التبرعاتالتبرعات
  ::يمكنكم دعم الجمعية من خالل تبرعاتكم على رقم الحساب التالييمكنكم دعم الجمعية من خالل تبرعاتكم على رقم الحساب التالي

))
  ))

  IIGG--SSppeennddeennkkoonnttoo::   BBaannkk füürr  
SSoozziiaallwwiirrttsscchhaafftt: IBAN: DE09 3702 0500 
0008 8227              

المعهد المرآزي للشؤون المعهد المرآزي للشؤون "" ُمِنحت أو حصلت على الختم والتأييد الحكومي المصّدق من ِقبل  ُمِنحت أو حصلت على الختم والتأييد الحكومي المصّدق من ِقبل ))IIGG((جمعيتنا جمعيتنا 
يرادات من تبرعات وإشتراآات االعضاء يرادات من تبرعات وإشتراآات االعضاء هذا المعهد يدقق ويتحقق من آافة اإلهذا المعهد يدقق ويتحقق من آافة اإل. .  في برلين في برلين))DDZZII ( (""اإلجتماعيةاإلجتماعية

لذلك يمكنكم اإلطمئنان والتأآد من ان آل ما ُيدفع من لذلك يمكنكم اإلطمئنان والتأآد من ان آل ما ُيدفع من . . وغيرها، حيث ُيجري ويدقق الحسابات مرتين في السنةوغيرها، حيث ُيجري ويدقق الحسابات مرتين في السنة
تبرعات وإشتراآات، يصل حسب االصول إلى الجهات المختصة لدعم وتمويل النشاطات اإلجتماعية والتربوية تبرعات وإشتراآات، يصل حسب االصول إلى الجهات المختصة لدعم وتمويل النشاطات اإلجتماعية والتربوية 

  ..بشؤون الثقافات المتعددةبشؤون الثقافات المتعددةللجمعيات والنوادي المعنية للجمعيات والنوادي المعنية 

  ثائر حدادثائر حداد: : ترمجةترمجة


