
 لقاءات قيّمة 
 لتحقيق تعاون 

قوّي

يف برنامج “دعم األشخاص لبعضهم بعًضا” نود 
توفري مساحات للقاءات القيّمة فيام بينكم. ونلتزم 

بضامن تنفيذ الرعاية بناًء عىل قيمنا:

 احرتام التنوع	 

التضامن	 

تقرير املصري	 

االستعداد للتأمل الذايت	 

نحن مقتنعون بأنه ال ميكن تحقيق املشاركة 
املجتمعية املتساوية إال من خالل االلتزام بهذه 

القيم.
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هل أثَّرنا اهتاممك؟
  

تواصل إذًا معنا وكن موجًها أو مرشًدا يف برنامج 
الرعاية “دعم األشخاص لبعضهم بعًضا”.

 ستجدونا هنا

ستجدون عىل موقع الويب الخاص بالجمعية العامة 
للتضامن بيانات االتصال بجميع املنظامت األعضاء 

التي تقدم الرعاية يف الجمعية الخريية التضامنية، إىل 
جانب املزيد من املعلومات حول الربنامج وحول 

جمعيتنا.

 

    www.der-paritaetische.de

نحن املسؤولون عن تقديم الرعاية يف منطقتك! 
اتصل بنا واكتشف املزيد!



 انضم إلينا وكن 
 رشيًكا يف مرشوع 

التضامن!
هل وصلت مؤخرًا إىل أملانيا، أو أنك يف وضع معييش 
خاص ألسباب أخرى، وتبحث عن شخص يدعمك يف 

ا؟ التغلب عىل التحديات التي تواجهك حاليً

أو هل ترغب يف التطوع لتحقيق تعاون قوي 
ولتحقيق املشاركة املجتمعية املتساوية؟ هل عمرك 

 18 عاًما عىل األقل، وعملت ملدة ستة أشهر أو أكرث 
يف مساعدة شخص آخر عىل مواجهة التحديات 

اليومية؟

ا   انضم إلينا إًذا وكن رشيكً
يف مرشوع التضامن!

 يدعم الربنامج الفيدرايل “دعم األشخاص لبعضهم 
بعًضا” توفري الرعاية التي يساعد مبوجبها األشخاص 

بعضهم بعضاً ويريدون فتح ُسبل للمشاركة 
 املجتمعية املتساوية من خالل العالقات 

الشخصية.

ونحن يف الجمعية الخريية األملانية للتضامن، 
ا لتكونوا موجهني لبعضكم بعًضا يف  نجمعكم سويً

برنامج الرعاية يف إطار الربنامج - مع إتاحة فرص 
املشاركة للجميع.

حيث يرافق املوجهون املتدربني، مثالً

... بعد الوصول إىل أملانيا

أثناء تعلم اللغة األملانية	 

 يف املواعيد لدى الهيئات 	 
الحكومية ومواعيد الطبيب

عند ملء االستامرات	 

 يف جلسة املشورة الخاصة 	 
بالرعاية النهارية

 عند التعرف عىل عروض وقت 	 
الفراغ والعروض التعليمية

يف التغلب عىل التحديات اليومية	 

... يف مواقف الحياة الصعبة

 عند البحث عن مسكن وفرصة عمل	 

عند االنتقال من املدرسة إىل العمل	 

عند تعلم القراءة وأداء الفروض املنزلية	 

 يف حالة فرط العبء األرسي، عىل 	 
سبيل املثال، ألولياء األمور الوحيدين

يف التغلب عىل الشعور بالوحدة	 

... وغري ذلك الكثري!

 عليك أن تقرر الهدف من الرعاية نفسها. ويعتمد 
القرار عىل رغباتكم واحتياجاتكم فحسب. ومن املهم 

أن تكونوا قادرين عىل االعتامد عىل بعضكم بعًضا 
واالستمتاع إىل بعضكم بعًضا.

سرنافقكم!

يف حوايل 100 موقع يف أملانيا، تُنفذ املنظامت األعضاء 
يف الجمعية األملانية للرعاية التضامنية – الجمعية 
العامة ج.م. خطة الربنامج الفيدرايل “دعم األشخاص 

لبعضهم بعًضا”.

 حيث يرافقك املنسقون املتطوعون من املنظامت 
األعضاء لدينا بدًءا من االجتامع األول حتى نهاية 
فرتة الرعاية. وبصفتهم جهات االتصال املختصة، 

فإنهم يدعمونك يف حالة وجود أسئلة ويتواجدون 
لتقديم املشورة لك حول كافة املسائل ذات الصلة 

بالرعاية.

 تقدم لكم بعض املنظامت األعضاء، إىل جانب 
الجمعية العامة، ورش عمل وعروض تأهيل أخرى 

تتناول العديد من املوضوعات املختلفة.

يلتزم املنسقون بضامن رضاكم ببعضكم بعًضا 
كمتعلمني وموجهني.
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