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 األجانب   والعاملين فينالموظ  من أجل  فريق عمل 

 

 والمهاجرين ربةتمغذوي األصول ال األشخاص مبادرات من أجل 

 )جمعية مسجلة(

 والعوائل ب والطالبات الطلّ  ساعدةم  

تعارف عليه للجميع  ..هكذا تتواصل معنا ..  بالشكل العام الم 

info@aaa-regensburg.de  

www.aaa-regensburg.de 

 

 ب والطالبات والعوائل مساعدة الطلّ من أجل 

 : العنوان

Hermann-Geib-Straße 10a,  

 93053 Regensburg         

 : الثابترقم الهاتف 

 0941 830 669 71 

 :عنوان البريد اإللكتروني

 kasernenviertel@aaa regensburg.de 

 

 : أوقات الدوام

 من اإلثنين إلى الخميس

 مساءً النصف والرابعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة من الساعة 

 :أوقات الرعاية

  .مساءً من اإلثنين إلى الخميس بعد نهاية الدوام المدرسي حتى الساعة الرابعة 

 أوقات المدرسة () خالل 

 الفريق

(  تربوية) وجهات مؤسسات  منوالطالبات  بوالطال   عات،والمتطو   عينوالمتطو   التربويين صينتخص  الم   نَ م   فريق   حن  نَ ●

 .مختلفة

 .التمييز ومكافحة في الحقوق المساواة لتحقيق مختلفة عروضمتنوعة وطرق  من خالل نعمل نحن● 

 .واالختالف التنوعب نسعى لتحقيق االعتراف ●



 

 حن؟َمْن نَ 

 .  ةجمعي   حن  نَ • 

 . 1971  عام منذ المهاجرة األصول ذوي  لألشخاص وعروضاً  مات  دَ خَ  نقدم • 

 ريغنسبورغ في مواقع أربعة لدينا  

            Kasernenviertel  :حي في -١

 .  االبتدائية المدارس ألطفال سرواأل  والطالبات  للطالب دعماً  نقدم

   Erhardigasse :زقاق ) حارة( في - ٢

 .   ةمستويات الصفي الو المدارس أنواع مختلف من  والشباب ألطفالا من أجل  والعوائلللطالب والطالبات  المساعدة تقديم يتم 

   Hoher Kreuz تقاطع:ال أعلى في -٣

 .  االبتدائية المدارس ألطفال ؛ والعوائل للطالب دعماً  نقدم 

     Weingasseزقاق )حارة(:  في -٤

  وللبالغين   للشباب  االجتماعية  والمشاركة  غةالل  رفع مستوى  و  للتعليم  عروض  هناك  توجدحيث    الشباب  ونشاطات  عمل  يتم  

 .   ولعائالتهم عاماً  27 و 13 بين أعمارهم تتراوح الذين

 

 

 والعائلت؟ والطالبات لمساعدة الطلب ماذا نفعل 

 عند الظهيرة.  مشتركة خفيفة وجبات■ 

 .التعلم ودعم اليومية المنزلية الواجبات في مساعدة■ 

 فردية.  وتمارين تدريبات■ 

   .ةاأللماني  غةالل   تشجيع ودعم تعل م ■

 .القراءة دعمتشجيع و ■

 . ةالترفيهي  األنشطة  إلى  باإلضافة   ؛الفراغ وقت في رعايةتقديم ال■ 

 العطلة.وقات أفي   ةعي  طو  تأنشطة ■ 

 . لعائالتلو هات ولألم   باء لآل معلوماتالو المشورة تقديم ■

 العنصري. التمييز وحاالت وتجارب ة،وي واللغ ةي المدرس سئلةاأل فيما يخص   دعم■ تقديم ال 

 ؟   KASERNENVIERTELإلى  يستطيع القدوم نْ مَ 

  

 :اليةالت    ةالذين يتعلمون في المدارس االبتدائي ة طالب وطالبات المرحلة االبتدائي ● 

 Napoleonstein مدرسة: -١

 Pestalozzi مدرسة: -٢

بك ر    في وقت  أو  المدرسةدوام بعد  مباشرةً ●   ة. المنزلي في فترة الوظائف بعد الظهيرة  م 



 


