IN DER ERHARDIGASSE
في زقاق (حارة):
IN DER ERHARDIGASSE
a. a. a.

Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer
فريق عمل من أجل الموظّفين والعاملين األجانب

مبادرات من أجل األشخاص ذوي األصول المغتربة والمهاجرين
( جمعية مسجلة )

ّ
الطلب والطّالبات والعائلت
مساعدة

هكذا تتواصل معنا  ....بالشكل العام ال ُمتعارف عليه للجميع
info@aaa-regensburg.de
www.aaa-regensburg.de

ّ
الطلب والطّالبات والعائلت
من أجل مساعدة

العنوان:
Erhardigasse 7, 93047 Regensburg
رقم الهاتف الثابت:
0941 560 718
عنوان البريد اإللكتروني:
erhardigasse@aaa-regensburg.de

أوقات الدوام:
من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الساعة الخامسة مسا ًء
أوقات الرعاية:
من بعد نهاية الدوام المدرسي حتى الساعة الخامسة مسا ًء
) خالل أوقات المدارس )

الفريق
ّ
والطالب والطالبات من مؤسسات وجهات (تربوية)
والمتطوعات،
والمتطوعين
• نَح ُن فريق مِنَ ال ُمتخصّصين التربويين
ّ
ّ
مختلفة.
متنوعة وعروض مختلفة لتحقيق المساواة في الحقوق ومكافحة التمييز.
• نَعم ُل من خالل طرق ّ
بالتنوع واالختالف.
• نسعى لتحقيق االعتراف
ّ

من نحنُ؟
-

نَح ُن جمعيّة.
نُق ّد ُم خدمات وعروضا ً لألشخاص ذوي األصول المهاجرة منذ عام .1971

لدينا أربعة مواقع في ريغنسبورغ
 - ١في أعلى تقاطعHoher Kreuz :
ّ
نُق ّد ُم دعما ً
للطالب والطّالبات والعائالت؛ ألطفال المدارس االبتدائية.

 - ٢في حيKasernenviertel :
ّ
نُق ّد ُم دعما ً
للطالب والطّالبات والعائالت؛ ألطفال المدارس االبتدائيّة.
 – ٣في زقاق ( حارة )Weingasse :
يَتِ ّم عمل ونشاطات الشباب حيث توجد هناك عروض للتّعليم ورفع مستوى اللّغة والمشاركة االجتماعية للشباب وللبالغين
الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  27عاما ً ولعائالتهم.

ماذا نفعل لمساعدة الطلب والطالبات والعائلت؟
• مساعدة في الواجبات المنزلية اليومية ودعم التعلّم.
• تدريبات وتمارين فرديّة.
• تشجيع ودعم تعلّم اللّغة األلمانيّة.
• تشجيع ودعم القراءة.
• تقديم الرعاية في وقت الفراغ باإلضافة إلى األنشطة الترفيهيّة :رياضة ،ألعاب ،أشغال يدويّة.
تطوعيّة في أوقات العُطلة.
• أنشطة ّ
• تقديم المشورة والمعلومات ِلآلباء و ِلأل ّمهات و ِللعائالت.
• تقديم ال ّدعم فيما يخص األسئلة المدرسيّة واللغويّة ،وتجارب وحاالت التمييز العنصري.
• التّعاون والعمل مع المدارس في مدينة ريغنسبورغ والمناطق المحيطة بها.

َمن يستطيع القدوم إلى ERHARDIGASSE؟
• الطّ ّالب والطّالبات من جميع أنواع المدارس.
صف العاشر.
صفوف من
األول حتّى ال ّ
• ك ّل ال ّ
ّ
الصف ّ

