
IN DER WEINGASSE 

  IN DER WEINGASSE (:في زقاق )حارة

 

a.a.a. 

Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer 

 األجانب   والعاملين الموظّفين  أجل من عمل فريق

 

 والمهاجرين المغتربة األصول ذوي األشخاص أجل من مبادرات

 (  مسجلة جمعية )

 تشارك اجتماعي ، لغة، تعليم -واليافعين الشباب 

 للجميع  عليه الُمتعارف  العام بالشكل ....   معنا تتواصل هكذا

info@aaa-regensburg.de 

www.aaa-regensburg.de 

  

 in der Wineglasses: في زقاق )حارة(

 : العنوان

Weingasse 1, 

 93047 Regensburg 

 ) )في الطابق الثاني

 رقم الهاتف الثابت:

09415997372 

 البريد اإللكتروني: عنوان 

regensburg.de-weingasse@aaa 

 

 أوقات العروض 

 :دورة اللغة

 :اإلثنين

 A1 )مستوى )   بعد الظهربعد الظهر حتى الساعة الرابعة والنصف  الثالثةمن الساعة 

 :الثالثاء

  (   A1مستوى     ( حتى الساعة الثامنة مساء   من الساعة السادسة والنصف مساء  

  )   B1/A2) مستوى  السادسة والنصف مساء  حتى الساعة الثامنة مساء  ومن الساعة 

mailto:weingasse@aaa-regensburg.de


 :األربعاء

 بعد الظهرالثانية عشرة والنصف الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة من الساعة 

 مع رعاية األطفال (     A1 مستوى) 

 

 : ومحو األميّةحروف الهجائية لتعليم ال للُمبدئيندورة 

 :اإلثنين

 حتى الثالثة بعد الظهر من الساعة الثانية بعد الظهر 

 :األربعاء

 الظهر حتى الساعة الثانية بعد الظهرمن الساعة الواحدة بعد 

 

 الفريق

(  تربوية) وجهات مؤسسات  من والطالبات  والطّّلب والمتطّوعات، والمتطّوعين التربويين الُمتخّصصين ِمنَ  فريق   نَحنُ •  

 .مختلفة

 .التمييز ومكافحة الحقوق في المساواة لتحقيق مختلفة وعروض متنوعة طرق خّلل من  نعمل نحن• 

 . واالختّلف بالتنوع االعتراف لتحقيق نسعى •

 

 نَحن؟ َمن  

 .  ةجمعيّ نحن -

 . 1971 عام  منذ المهاجرة  األصولو الخلفيّة ذوي لألشخاص  وعروضا   خدمات   مقدّ ن -

 ريغنسبورغ في  مواقع أربعة لدينا 

  للتعليم عروض  هناك توجد حيث  الشباب ونشاطات  عمل م  تِ يَ                     Weingasseزقاق ) حارة (:  في -١

 .   ولعائّلتهم  عاما   27 و 13 بين أعمارهم تتراوح الذين وللبالغين للشباب يةاالجتماعّ  والمشاركة غةاللّ  مستوى ورفع

 

 Kasernenviertel حي   في –  ٢

  . االبتدائية المدارس ألطفال ؛ عائّلتوال  والطالبات بللطّّل  دعما   مُ قدّ نُ 

   

   Erhardigasse)حارة (: زقاق  في –  ٣

  والمستويات المدارس أنواعِ  مختلف من  والشباب األطفال أجل  من والعائّلت  والطالبات  للطّلب المساعدة تقديم م  تِ يَ 

 .  الصفيّة

  

   Hoher Kreuzأعلى التقاطع:  في –  ٤

 .   ة االبتدائيّ المدارس طفالمن أجل أ ؛ والعائّلتوالطالبات  بللطّّل  دعما   مُ قدّ نُ 

 



 ؟نفعلماذا  

 ةاستشاريّ  َجلَسات  

 أصول مهاجرة ● مساعدات للشباب من 

   .إلخ ،يّ عتياداال المدرسيّ  بالنظام االلتحاق لدى االنتقالية الفصول في المدارس تغيير تقديم المساعدة للشباب عند● 

  .أو الحياة المهنيّةإلى التدريب التعليمي ● االنتقال 

 أولياء األمور.  ● الصعوبات لدى 

  

 من أصول مهاجرة عمل الفتيات واليافعات   

  

 

 ؟نفعلماذا  

 رعايتهم  تتم الذين الشباب أمور أولياء مع والعمل التعاون

 عروض دورات لغة● 

 االجتماعية للمشاركة عروض ●

 لغة ألمانيّةدورات ● 

 ) مع إمكانية لرعاية األطفال ( 

  

 أجل الشباب من أصول مهاجرةتعليم من عروض 

  .دروس خصوصيّة● 

 يُتفق عليها () المواعيد 

 ودورات ابتدائيّة لمحو األميّة.اللغة األلمانيّة تعزيز مهارات ● 

 المواعيد يُتفق عليها () 

 ة ج المدرسيّشهادات التخرّ التعامل مع الجهات الرسميّة، ، قانون األجانب● 

 ورشات عمل تدريبات اجتماعيّة، ● 


