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ةيالو يف نيئجالل يداشرإ ليلد
تلاهنأ اينوسكاس

ةيدلبلا ىلإ ديجلا لوصولا
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ةيبيحرت ةملك
،ءارقلا يئازعأ ،تائراقلا يتازيزع
ةفوفحمو ءانعلاب ةئيلم مكدالب نم بوره ةلحر دعب تلاهنأ اينوسكاس ةيالو ىلإ متلصو دقل
يق كلذ دعب متررقتساو مكب صاخلا ءوجللا بلط يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف متمدقو رطاخملاب
ىلع ،لمأن امك ،نولصحتس ثيح ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو ىرقو ندم نم ةيرق وأ ةنيدم
.انتيالو يف لوألا مكنكسم
ةلئسألا نم ديدعلا مكمامأ حرطُي فوسف ،ةيامحلا ىلع لوصحلا يف مكقحب فارتعالا متي امدنع
نأ عيطتسا نيأ ؟ةشيعملا تاقفن ةيطغتل تادعاسم ىلع َلصحأ نأ عيطتسا فيك :ةديدجلا
يتاداهشب  فارتعالا نكمي فيك ؟ةيناملألا ةغللا ملعتأ نأ عيطتسا نيأ ؟ةقشلا زهَُجا فيكو نكسأ
عيطتسي نيأ ؟لمع ىلعو ينهم ميلعتو ليهأت ىلع ةعرسب لصحأ نأ عيطتسا فيك ؟ةيسردملا
نيأ ؟ىلوألا يتاوطخ يف يندعاسي نمو انه شياعتلا متي فيك ؟ةسردملا يف اوموادي نأ يدالوأ
ىلع فرعتأ نأ عيطتسا نيأ ؟يتغل نوثدحتي مألا يدلب نم صاخشأ ىلع فرعتأ نأ عيطتسا
 ؟تلاهنأ اينوسكاس ةيالو نم صاخشأ
ةيالو يف مكرارقتسا حبصيسف ،اهريغ ىلعو ةلئسألا هذه ىلع ةعيرس تاباجإ متيقلت املك
اذه يف مكدعاسيس مكيديأ نيب يذلا يداشرإلا ليلدلا نإ ً.احيرموً اعيرس تلاهنأ اينوسكاس
تافاقثلا ةددعتم يهو قيرع خيرات تاذ ةيالو نع ةرابع تلاهنأ اينوسكاس ةيالو نإ .نأشلا
ةباذج ينهم ليهأتو ميلعت صرف تلاهنأ اينوسكاس ةيالو مدَقُت .ةعونتم ةيفارغج ةعيبطب عتمتتو
ةيضايرلا تايعمجلا نم ديدعلا كلذكو ةفيطلو ةببحم ىرقو ندمو ةيلاع ةءافك تاذ تاعماجو
مكتلاحب نورعشي نيريثكً اصاخشأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نودجتسو .ةيفاقثلا ضورعلاو
ريثكلا دوي .ةحارلاب ماودلا ىلع اورعشت نأو ديج لكشب انه اوشيعتو اوملقأتت نأب ،ةبغرلا مهيدلو
يف ىلوألا مكتاوطخ يف عيجشتلاو معدلا مكل اومدقي نأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف صاخشألا نم
 .ًالعفو ًالوق مكنودعاسي نأو تلاهنأ اينوسكاس ةيالو
نودجتس يداشرإلا بيتكلا اذه يفف ،ةئيس براجتل متضرعت اذإ ،لمألا اودقفتو اوسأيت الو
.ةدعاسملا نوبحي نيطيشن صاخشأ ىلع اوفرعتت نأ نوعيطتست نيأ ،مكلدت ةريثك تاداشرإ
ً!اديجً ارارقتساو ًالوصو مكل ىنمتنو تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف بيحرت لمجأ مكب بحَُرن

kcebböM isuS كيبوم يزوس ةديسلا
،جامدنالاو ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ةرازو يف ةرازو ةليكو
ةيالولا ةموكح يف جامدنالا فلمب ةفلكملا

يداشرإلا بيتكلا لوح تامولعم
يف نوشيعتو ءوجل بلط متمدقو قبس اذإ ،هجوتلا يف مكدعاسي نأ يداشرإلا بيتكلا اذه دَوَي
.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تايدلبلا ىدحإ
 :ىلع نوعلطتس بيتكلا اذه اهيوتحي يتلاةعستلا لوصفلا يف
ايناملا يفو تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةيمويلا رومألاو ةايحلا لوح ةماه تامولعم•
لاوحأ يف عيجشتلاو معدلا مكل مدَقُت يتلا ،ضورعلاو عيراشملاو تاردابملا لوح تاداشرا•
ةفلتخملا ةايحلا  
 ةيالو يف هجوتلا ةلحرم يف مكدعاسُت يتلا ،معدلا تاكبشو ءاقتلالا طاقن لوح ةينورتكلا طباور•
.تنرتنالا ىلعو مكتقطنم يفو تلاهنأ اينوسكاس 
ايناملا يف يلوألا هجوتلا ةلحرمب قلعتت نيوانعو ةراتخم داومب بيتكلا نميمدخلا ءزجلا مكدوَزُي
.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يفو
ماع نم11 رهش ىتح) بيتكلا يف ةدراولا تامولعملا لك يف يلاحلا ينوناقلا عضولا ةاعارم َمَت
باعيتسا اهنكمي ال بيتكلا يف ةدراولا تامولعملا نإف ،ةحاسملا قيضب قلعتت بابسألو .(6102
تاراشتسالا زكارم ىدل اوملعتست نأ مكحصَنن .ليصفتلاب ةحورطملا لئاسملا بناوج لك
.ءوجللا نوناق لوح ةلئسألاب قلعتملا يلاحلا عضولا نع بناجألا نوؤش رئاود ىدل وأ ةصتخملا
ةيالو يف ةريثك نكامأ يف اهيلع لوصحلا نكميو ةيناجم بيتكلا اذهلةيقرولا ةخسنلا نإ

،ةيسنرفلا  ،ةيزيلكنإلا ،ةيناملألا ،ةيبرعلا ،(وتشب) ةيناغفألا :ةيلاتلا تاغللابتلاهنأ اينوسكاس
.ةينيرغتلاو ةيبرصلا ،ةيسورلا ،(يسراف) ةيسرافلا
ةيالو يف جامدنالا ةباوب قيرط نع بيتكلا اذهلةينورتكلإلا ةخسنلا ىلع عالطإلا نكمُي

ppA-beW قيبطتك وأetisbeW elibom كtlahnA-neshcaS latropsnoitargretnI تلاهنأ اينوسكاس
.مظتنم لكشب اهثيدحت متيسو
يف يسيئرلا لابق-تسالا ز-كر-م يف ءا-ق-ب-لا ةر-ت-ف-ب ق-ل-ع-ت-ت ة-ما-ه تاداشرا نود-ج-ت:ةبسانملاب
.“كلذ نم رثكأو لوصولا„ :ناونعب نيئجالل يحيضوتلا دشرملا يف تاتشربلاه
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تالاكو ،لمعلا رومأ زكارم ،ةيعامتجالا نوؤشلا بتاكم ،بناجألا نوؤش رئاود ،نيبرتغملا تاراشتسا بتاكم ىدل لاثملا ليبس ىلع
نكاسملا ريجأت تاكرشو لمعلا
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اهسفنب فّرَعُت تلاهنأ اينوسكاس ةيالو
ًءايشأ اوفشتكت يكل ،يفاكلا تقولا مكيدل نوكيس املك ،ةديدجلا مكتيدلب عم رثكأ متملقأت املك
ةدعاو ةايح اونبت يكل ةريثك بابسأ دجوت هنأ ،لاثملا ليبس ىلع ،نوفشتكتس .ةيالولا يف ةديدج
 :همدقتل ريثكلا اهيدل ةيالولا هذه نإ .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف
،ةيالولا يف ةريبكلا ندملا نإ .ايناملا طسو يف ًايزكرم ًاعقوم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو لتحت
لثم ،ةرواجملا ةريبكلا ندملا عمً اديجً اطبارت ةطبارتم هلاهو غروبيدغام ،والسور-واسيد لثم
 .برغلا يف رفوناهو لامشلا يف نيلربو ،بونجلا يف غزبيال
نينطاقلا بناجألا نينطاوملاو تانطاوملا ددع6102 ماع ىلإ0102 ماع نم فعاضت دقل
يف ةيبنجأ ةيسنج نولمحي ناسنإ000001 يلاوح مويلا شيعي.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف
داحتإلا ينطاومو تانطاومً اضيأ يوطني ددعلا اذه نمضو .اهتايدلبو اهتيضقأو ةيالولا ندم
شيعي نيئجاللا نم ريثكلا بناج ىلإو .ةيداحتالا ايسور ينطاومو اينامورو ادنلوب لثم يبوروألا
نينطاوم سينجتلا قيرط نع اوحبصأ دق ةيبنجالا لوصالا يوذ ءالؤهو .ةيبنجأ لوصأ يوذ سانأ
.ايناملا يف اودلو دق لافطأ مهتفصب ةيناملالا ةيسنجلا ىلع اولصح دق وأ ناملأ
لابقتسال تايدلبلا ةمهاسم نإ.نيئجاللا جامدنال ةريبكً ادوهج تلاهنأ اينوسكاس ةيالو لذبت
وأ ةيناملالا ةغللا ملعت لاجم يف كلذو ،ةيالولا فرط نم اهمعدً اضيأ متي نيئجاللا ةياعرو ءاويإو
يدشرم ،لوصولا ةقفارم :لثم ،عيراشملاو .ينهملا ليهأتلا وأ لمعلا يف ءدبلل دادعتسالا يف
امً ابلاغ يتلا ،جامدنالا ةيلمع معد يف مهاست ،(DFB) ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا وأ جامدنالا
 .ةبعتم نوكت
نودعتسمو بحر ردصب نيئجاللا نولباقي تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف سانلا نمً ادج ريثك
نكمتي يكل ،مهغارف تاقوأ يف وأ مهلمع راطإ يفً اريبكً ادهج نولذبي سانلا ءالؤهو.ةدعاسملل
.ةيالولا يف ةحارلاب اورعشي يكلو مهسفنأب مهتايح ةرادإ نم نوئجاللا
لاثملا ليبس ىلع ،صرفلا نم ريثكلا اهيلا ًاثيدح نيلصاولل تلاهنأ اينوسكاس ةيالو مدقت
:لالخ نم
ةلومم جامدنا تارودو ةيناملأ ةغل تارود•
بابشلا نيئجاللً اصوصخو ،ميلعتلا يفو ةسردملا يف عيجشتو معد•
ةنس52 نع مهرامعا لقت نيذللً اصوصخو ،ينهم ريوطتو ليهأتو ةلومم لمع صرف•
رارقلا ذاختا دنعو ةيمسرلا رئاودلا ةعجارم ىدل :لاثملا ليبس ىلع ،ةراشتسا ميدقتو ةقفارم•
                                                ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا صوصخب 
غارفلا تاقوأ ةطشنأل ضورعو ةيفاقثو ةيضاير ضورع•
نيبرتغملا تامظنم يفو تاردابملاو تايعمجلا يف ةكراشملا تايناكمإ•
.نيبظاوملا نينطاوملاو تانطاوملا عم ءارآلا لدابتو ءاقل•

.................................. ةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا -1 لصفلا
....................................................... مهب فرتعملا نيئجالل ةيعامتجالا تادعاسملا
ةماقإ لمحي نملو ةماقإ ةصخر نولمحي نملو ءوجللا يبلاطل ةيعامتجالا تادعاسملا
.............................................ايناملأ ةرداغمب نيبلاطملا صاخشأللوgnudluD  ثيرت
.......................................................................... مكتقطنم يف ةروشملا ضورع
  ............................................... (AMU)  قفارم نود نم نيرصاقلا نيئجاللا ةدعاسم
 ................................................................... مهئابآلو بابشلا نيئجالل ةراشتسا
 .......................................................... رابكلا نيبرتغملاو تابرتغملل ةروشم ميدقت
 ............................................................................. يوغللا مهافتلا يف ةدناسم
 ........................................................... ةيدلبلا يف رارقتسالا –2 لصفلا
 ........................................................ ةيمويلا رومألا ميظنتو ةايحلا ةيعضو ليكشت
 ............................................................................... يساسأ يكنب باسح حتف
 ................................................................................ دوقنلا تاليوحت تامدخ
 ........................................................................... ةدواهتم راعسأب ةيئاذغ داوم
 ................................................................................. ةبسانم راعسأب سبالم
  ......................................................................... ةبسانم راعسأب ةيلزنم تاودأ
 .................................................................................. لومحملا نوفلتلا دوقُع
 ........................................................................................... تنرتنالا ةمدخ
  ...................................... تاراطقلاو تاصابلا قيرط نع رفسلا – ندملا لخاد لقنتلا
  ................................................................................ ريسلا ةكرح يف فرصتلا
 ........................................................ ةحابسلل تاريحبلاو ةحابسلا تامامح ةرايز
 ....................................... ةصاخلا ةعامجلا عم لصاوتلاو نيرخآ صاخشا عم تاءاقل

 .................................... نيئجالل صاخلا ريغلا دض ةيلوؤسملا نيمأت – ةينيمأت ةيامح
 .................................................................... لزنملا باب مامأ متت ةراجتو دوقع
 ........................................................................... ئراوطلا تالاح يف فرصتلا
 .......................................................................... نكسلا –3 لصفلا
 ..................................................................................... ةماقإلا ناكم ديدحت
  ..................................................................................................... ءاويإلا
  .................................................................................... ةينكس ةقش راجئتسا
  ................................................................................. يحص يلخاد وج نيمأت
 ............................................................................................. ةمامقلا لصف
  .................................................................................. راوجلا نسحب مامتهالا
 ........................................ جامدنالا عيرست  ،ةيناملألا ةغللا ملَعَت –4 لصفلا
  ........................................................ ةيناملألا ةغللاب :لضفأ زاجنإو لهسأ لصاوت
 ..................................................................... اهيف ماودلاو جامدنالا ةرود داجيإ
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 .................................................................. جامدنالا تارود ىدحإ يف ليجستلا
  ........ جامدنالا تارود يف ةكراشملا مهل قحي ال نيذلل ةغللا تارود يف ةكراشملا تايناكما
 ............................................ ةثداحملا تارودو ملعت تاءاقل يف ةيناملالا ةغللا ملَعَت
 ...........................................................................ً اينورتكلا ةيناملالا ةغللا ملعت
  .................................................. ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس –5 لصفلا
  ........................................... مكل ةبسنلاب نامهم ينهملا ليهأتلاو لمعلا نوكي اذامل
 ............................................ ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس يف لوخدلل لاعف عيجشت
  ................................................................................. لمعلا قوس ىلإ لوخدلا
  .................................................................................. لمعلا (حيرصت) ةصخر
  ............................................................ لمعلاب حامسلا مدعو ةديَقُم لمع ةصخر
   ...................................... ايناملا جراخ يف ةبستكملا ةينهملا تالهؤملا ةلداعم رابتخا
    ................................................ ةينهملا تالهؤملاب فارتعالا تاءارجإ يف ةدناسملا
 ...................................................................... يناملألا لمعلا ملاع ىلع فرعتلا
 .............................................  ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا لالخ نم ةدعاو لمع صرف
 ..................................................... ينهملا ليهأتلل ريضحتلا وأ ءدبلا يف ةدناسملا
 ........................................................................................ ةيعماجلا ةساردلا
 ........................... لمعلا رومأ زكرمو لمعلا ةلاكو قيرط نع لمع ىلع لوصحلل ةطاسولا
 دئاز لمعلا رسجو لابقتسالا ةقفارم فرط نم لمعلا نع ثحبلا ءانثا ةقفارمو ةروشم
.....................يف رهجملا تحت ةصصختملا رداوكلا ةيالولا ةردابمل عباتلا لوصولا ةقفارم
 ......................................................................... (FiF) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو
....................................................................SULP ekcürbboJ دئاز لمعلا رسج
  .................................. لمعلا تاصروب – تنرتنالا قيرط نع لمع ضورع ىلع روثعلا

 ................................................................................. لماع مكتفصب مكقوقح
 ................................................ ينهملا ليهأتلاو لمعلا ىلإ لخادملا :ةيلامجإ ةرظن
  ............................... ةصاخلا تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا –6 لصفلا
 ............................................................................................ ةيبطلا ةياعرلا
 ............................................................................................ جالعلا ةميسق
 .................................................................................... بيبطلا عم لصاوتلا

 ...................................... يصخشلا مكنامأل ةماه تامولعم – ةماعلا ئراوطلا تالاح
 ..................................................................... ةيعامتجالا ةيسفنلا ةياعرلا زكارم
   .......................................... غروبيدغام يفzteNideM ةردابم :ةيناجم ةيبط ةدعاسم
   ............................................. ةيرصبلاو ةيعمسلا تاقاعالا يوذ صاخشألل ةدعاسم
 ............................................................ لمحلا ةلاح يف تائجاللا ءاسنلل ةدناَسُم
 .......................................... ديدهتلل نضرعتي يتاوللا ،تائجاللا ءاسنلل ةصاخ ةيامح
  ....................................... يسنجلا هجوتلا ببسب ةلماعم ءوسل ضرعتلا دنع ةدعاسم
 ............................................................. ةفينع تاءادتعال ضرعتلا دنع ةدعاسم

  .......................................... بابشلاو لافطألل ميلعتلاو ةسردملا –7 لصفلا
  .................................................................................... (atiK) لافطألا ةضور
  .............................................................................. نيرصاقلل يمازلالا ميلعتلا
 ........................................................ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف يسردملا ماظنلا
 ............................................................................. ةسردملا يف مكنبا ليجست
 ................................................... ةيميلعتلا ةمزحلا – ةكراشملاو ملعتلل تادعاسم
 ............................................................... ايناملا يف ةايحلا –8 لصفلا
  ............................................... ةكرتشملا انتايح سسأ :ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
 ............................................... نسحألا ملقأتلاو ايناملا يف ةايحلا ىلع رثكأ فرعتلا
  .................................................. ةيلحم تاطاشن لالخ نم كرتشملا شيعلا زيزعت
 :تاراهم باستكا – سانلا عم ءاقل – تالاصتا ةماقإ
 .................................................................... (DFB)  ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا
 ................................................... ءوجللا ةيضقو ةماقإلا عضو –9 لصفلا
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يكل ،ةريثك تايناكما مكل حاُتتَس ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تايدلبلا ىدحإ ىلإ مكلاقتنا دعب
نأ ةمظتنملا ةيمويلا مكتايح لجأ نمً ادجً امهم نوكيسو .ةيلالقتسا رثكأ لكشب مكتايَح اومظَُنت
يفو .جامدنالاب كلذكو نيومتلاو ةياعرلاب ةقلعتملا ةيعامتجالا تادعاسملا ىلع نيعلَطُم اونوكت
 .نأشلا اذه يف مكدعاست نأ اهنكمي يتلا ةراشتسالا زكارم يه ام نوفرعتس لصفلا اذه
يه مكنكس ةقطنم يف ةيموكحلا رئاودلا حبُصتَس يسيئرلا لابقتسالا زكرم مكترداغُم دعب
ةيعامتجالا تادعاسملاو .مكب ةصاخلا ةيعامتجالا تاءادألاو تادعاسملا ميدقت نع ةلوؤسملا
ةفرعملو .يعامتجالا مكجامدنإل تادعاسمو مكتشيعم تاقفن نيمأتل تادعاسم نم نوكتت
كلت ةفرعم نكميو .اهنولمحت يتلا ةماقالا عون هددَحُي كلذَ نإف ،مكنع ةلوؤسملا ةيموكحلا رئاودلا
:يلاتلا لودجلا ىلع عالطالا لالخ نم ةصتخملا رئاودلا

ةرجهلل يداحتالا بتكملا فرط نم مكءوجل بلط ىلع ًاباوج دعب اوَقَلتَت مل متنك اذإ
بتكملا باوجل ةلمتحملا جئاتنلا ىلع رثكأ اوعلطت نأ نوديرتو (FMAB) نيئجاللاو
.عساتلا لصفلا يف عوضوملا اذه لوح تامولعم ىلع اولصحت نأ مكنكميف ،يداحتالا
:مهب فرتعملا نيئجالل ةيعامتجالا تادعاسملا
،يسايسلا ءوجللا قح ىلع نيلصاح متنكأ ءاوس)ةيامحلا قح ىلع نيلصاح صاخشأ مكتفصب
ام بسح كلذكو (ةتقؤملا ةيامحلا قح ىلع وا نيئجالل فينج ةيقافتا بسح ئجال ةفص ىلع وأ
ءوجللا يبلاطل ةنوعملا نوناق مكيلع قبطنَي ال هنإف ،(gnilthcülftnegnitnoK)ةصحلا يئجال ىمسُي
صاخشألل يساسالا نيمأتلا) (II BGS) يعامتجالا نوناقلا نم يناثلا باتكلا مكيلع قبطني امنإو
وأ لمعلا ىلع نيرداق مكنأ ماد ام كلذو ،(VI ztraH -4 ستراهً اضيأ ىمسُيو لمع نع نيثحابلا
.لمعلا ىلع رداق صخش عمً اعم نونكست
لك صخي اميف مكنكس ةقطنم يف (retnecboJ)لمعلا نوؤش زكرم ىلإ اوهجَوتَت نأ مكيلع يغبنيو
.لمع نع نيثحابلا صاخشألل يساسألا ةشيعملا نيمأتب ةقلعتملا ةلئسألا
:ةدعاسملا مكل مدقي لمعلا نوؤش زكرمو
(ينهم ليهأت ىلع وأ لمع ناكم ىلع لوصحلل ةطاسولا)  لمعلا قوس يف جاردنالل•
.ةيساسألا ةشيعملا تاقفن نيمأت•
(ةيعامتجا-ةيسفن ةياعرو ،نينيدملل ةراشتسا ،لافطألا ةياعر•
 .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا اهلوَمُي يتلا جامدنالا تارود يف ةكراشملل ةطاسولا•
 (retnecboJ) لمعلا نوؤش زكارم انه نودجتو
.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مكب ةينعملا

ةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا –1 لصفلا

نيلماح ،ءوجل يبلاط
 ثيرت ةماقإل
ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم
(ةيعامتجا تادعاسم)

مهب فرتعم نيئجال
( ةماقإ ةصخر)
 لمعلا رومأ زكرم
retnecboJ

ةنس56 رمع قوف صاخشأ
لمعلا ىلع نيرداق ريغ وأ
ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم
(يساسألا نامضلا)

ةنيدم يف نئاكلا ةيعامتجالا نوؤشلاو نكسلا بتكم  ،لاثملا ليبس ىلع ،مدقُي:ةحيصن
لوصحلل يساسألا بلطلاب ةقلعتملا تاراشتسالا ميدقتو تابلطلا ئلمل ةدعاسم غروبيدغام
يفً اضيأ متنأ ،اوملعتساو .يعامتجالا نوناقلا نم يناثلا باتكلا بسح تادعاسم ىلع
 .ةهباشم ةدعاسم تالاجم نع مكتقطنم
قحلا مكيدل اهدنعف ،لمعلا ىلع رداق صخش عم نونكست الو لمعلا ىلع نيرداق ريغ متنك اذإو
اوعجارو .يعامتجالا نوناقلا نم رشع يناثلا باتكللً اقبط ةيعامتجا تادعاسم ىلع لوصحلا يف
.مكتقطنم يف ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم ةجاحلا دنع نأشلا اذهل
ةماقإ ةصخر نولمحي نملو ءوجللا يبلاطل ةيعامتجالا تادعاسملا ايناملأ ةرداغمب نيبلاطملا صاخشأللو  ثيرت ةماقإ لمحي نملو
ثيرت ةماقإ لمحي نملو ةماقإ ةصخر نولمحي نملو ءوجللا يبلاطل ةيعامتجالا تادعاسملا نإ
gnudluDاينوسكاس ةيالو ىوتسم ىلع اهميظنت متي ايناملأ ةرداغمب نيبلاطملا صاخشأللو
نوقلتت فوسو .ءوجللا يبلاطل تادعاسملا نوناق لالخ نم ايناملا ىوتسم ىلعو تلاهنأ

اذإ ،نوناقلا اذهلً اقبط ةشيعملا تاقفن نامضل ةيساسأ تادعاسمىلوألا51 لا رهشألا لالخ
.ثيرت ةماقإ وأ ةماقإ ةصخر نولمحتو ايناملأ يف نوميقُت متنك

يف متي هنأ :ينعي اذهو ،“ةينيعلا تادعاسملا أدبم„ تادعاسملا هذهل ةبسنلاب يرسَي
تقو يأ يف نكمي تادعاسملا هذه نكلو .ةيدقن تادعاسم عفد لوألا ماقملا
eniehcstuG. عفد تانوبوك لالخ نم اهميدقت

تادعاسم نوقلتت ،لقتسم نكسم يف وأ ءوجللا يبلاط نكس زكارم دحأ يف ءاويإلا بناج ىلإو
يبلاطل تادعاسملا نوناق نمَضتَي .ةيصخشلا ةفاظنلاو سبالملاو ماعطلا تاقفن ليومتل ةيساسأ
 :يلي ام ءوجللا

(يلزنملا مادختسالا تاودأ ،ةئفدتلا ،نكسلا) ةينيع تادعاسم•
(ةيدسجلاو ةيحصلا ةياعرلاو لقنتلاو سبالملاو ماعطلا تاقفن ليومتل) ةيدقن تادعاسم•
 .(ةدالولاو لمحلا تالاحو ضارمألا جالع نمضتت) ةيبط تادعاسم•

ةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا – 1 لصفلا

http://www.sozialleistungen.info/aemter-behoerden/arge/arge-st/
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دنع ةيعامتجالا مكتلاحبو مكرمعب ءوجللا يبلاط نوناق بسح ةمدقملا تادعاسملا رادقم طبتري
(ةجوزتم وأ اهدحول اهلفط يبرت مأ :لاثملا ليبس ىلع) مكنع ةلوؤسملا ةيدلبلا ىلإ مكلاقتنا
.(يعامج نكسم وأ لقتسم نكسم) نكسملا عون بسح كلذكو
ةقلعتملا لئاسملا لك يف مكتقطنم يفtmalaizoS ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم عم اولصاوتو
 .ةيعامتجالا تادعاسملاب
:لاثملا ليبس ىلع ،ةجاح يف متنك اذإ ،ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم اوعجار
 وا ،نكسملا وأ ةشيعملا تاقفن نيمأتل تادعاسم ىلإ•
 .ةروشمو ةياعرو ةيعامتجا ةدناسم ىلإ•

ةصتخملا ةيعامتجالا نوؤشلا بتاكم ىلع يوتحت ةمئاقانه نودجتو
 .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف

زكارم) مكتقطنم يف ةصتخملا ةراشتسالا زكارم ىدل ةراشتسا ىلع لوصحلا مكَنكمُي:ةحيصن
ىلع لوصحلاب ةقلعتملا تابلطلاو تارامتسالا ةئبعت ءانثأ ةدناسم ىلعو(نيبرتغملا تاراشتسا
 .ةيعامتجا تاناعإ

مكتقطنم يف ةروشملا ضورع
نيئجالل ةدعم ةصاخ ةياعرو ةراشتسا زكارم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةريثك قطانم يف دجوي
.ةيبنجالا لوصألا يوذ صاخشأللو
تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةمهملا ةراشتسالا زكارمو لصاوتلا زكارم لك ىلع لوصحلا نكمي
نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا نع رداصلا تامولعملا ماظن قيرط نع ايناملأ لك يفو
(FMAB). ثحبلا عانق لالخ نم اولخدأ .مكنكس ةقطنم ةطيرخ هجوتلا يفً اريثك مكدعاسي
eksamhcuSىلع يوتحت ةمئاق ىلع نولصحتسو يديربلا زمرلا لالخ نم مكنكس ةقطنم مسا
 .مكتقطنم نم ةبيرقلاو ةمهملا جامدنالا زكارم لك
(AMU) قفارم نود نم نيرصاقلا نيئجاللا ةدعاسم
الو ،مهتالئاع نود وأ نيوبألا ةقفارم نود تلاهنأ اينوسكاس ةيالو ىلإ نولصي نيذلا ،لافطألا
متيف ،نكمم ريغ مهتالئاع لمش ُعمَج ناك اذإو .بابشلا ةياعر ىلع نولصحي ،نيرصاق نولازي
ىدحإ ىدل وأ بابشلاو لافطألا ةياعر زكارم دحأ يف قفارم نود نم نيرصاقلا ةياعر اهدنع
ءالؤه ةياعر نع ةجتانلا فيلاكتلا ةيالولا وأ ةيدلبلا لمَحتَتeilimafegelfP. ةنضاحلا رسألا
معدب ةقلعتملا لئاسملا يف لوألا لصاوتلا كيرش وه بابشلا نوؤش بتكم ربتعيو .نيرصاقلا
 .قفارم نود نم نيرصاقلا عيجشتو
مدقتو قفارم نود نم نيرصاقلا ىلع ةياصولاV.e muigufer. ةامسملا ةياصولا ةيعمج ىلوتت

 .لصاوتلا يف كيرش اهتفصب اهتربخ

مهئابآلو بابشلا نيئجالل ةراشتسا
ةدناسم مهتالئاعو بابشلاو نيبراهلا لافطألا نم لكtmadneguJبابشلا ةياعر بتكم دناسي
لاثملا ليبس ىلع تامولعم ىلع ،نيوبألا مكتفصب ،بابشلا ةياعر بتكم ىدل نولصحتو .ةلماك
ركبملا ميلعتلا عيجشت يفو ةياعرلا يف قحلا ،نيدلاولا تامهاسم ،لافطألا ةضور يف ناكم نع
ةيالو يف ةيضقألا يفو ةيضقأ اهل سيل يتلا ندملا يف بابشلا ةياعر بتاكم دجوت .مكلافطأل
  .مكتقطنم يف بابشلا ةياعر بتكمب ةصاخلا لصاوتلا تانايبانه نودجتو .تلاهنأ اينوسكاس

يوذ سانلل تاراشتسا ميدقتل ضورع نع ةرابع يهبابشلا نيبرتغملا ةمدخ زكارم نإ
بابشلا قفارتو ةروشم مدقت هذه ةمدخلا زكارمو .برهلا عم ةاناعم مهل نممو ةيبنجألا لوصألا
هذه فدهتو .ةنس72و21 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ،بابشلا نيعفايلاو بارتغالا يثيدحلا
.بابشلا ءالؤهل ةيدرفلا جامدنالا ةيلمع عيجشت ىلإ زكارملا
متيو .تلاهنا اينوسكاس ةيالو يف ةريثك ندم يف لمعت بابشلا نيبرتغملا تاراشتسا زكارم نإ
:مدَقُت زكارملا هذهو .ةددعتم تاهج قيرط نع تامدخلا هذه ميدقت
ةصتخملا ىرخألا تاهجلل ةطاسولا تامدخو جامدنالا ةيلمع يف ةقفارم•
رسعلاو تامزألا تالاح يفو اهريغو ةيسردملاو ةينهملا لئاسملا يف ةيدرف ةراشتسا•
ةيبنجأ لوصأ يوذ بابشو لافطأ مهيدل نيذلا ،تاهمألاو ءابآلل تاراشتسا•
ناملأ بابش عم ةكرتشم تامدخ ضورع•

.مكتقطنم يف بابشلا نيبرتغملا تاراشتسا ةمدخ زكارم نيوانع انه نودجتو

ةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا – 1 لصفلاةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا – 1 لصفلا

Jugendamt = بابشلا ةياعر بتكم

http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html
http://webgis.bamf.de/BAMF/control
http://www.refugium-ev.de/
http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/familie/familienratgeber/adressen/jugendaemter/
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رابكلا نيبرتغملاو تابرتغملل ةروشم ميدقت
يف ددجلا نيرجاهملاو نيعفايلا نيئجاللا معدت رابكلل ةصاخلا نيبرتغملا تاراشتسا زكارم نإ

:ىلع ،لاثملا ليبس ىلع ،زكارملا هذه ىدل نولصحتو .ايناملا يف ىلوألا مهتاوطخ
ةيمسرلا رئاودلاو تاسسؤملاب ةصاخلا تارامتسالا  ةئبعتب قلعتت تاداشرا•
ةيمسرلا رئاودلا ةعجارم ىدل ةقفارم•
ليهأتلا لحارمو ةينهملا ةيلبقتسملا قافآلا لوح ةراشتسا•
 جامدنالا تارود لوح تامولعم•
ةمجرتلا تامدخ بتاكم ىدل ةطاسولا•
نكسم نع ثحبلا يف ةدناسمو معد•
لك يف ةرفوتم رابكلا نيبرتغملا تاراشتسا نإ
نودجتو .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو قطانمو ندم
 .مكتقطنم يف زكارملا هذه نيوانعانه

ة-يالو ند-م ل-ك يفو ة-يضقأ ل--ك يف م--ك--نكم--ي
ةصاخلا ةراشتسالاو ةياعرلا ضورع نم اوديفتست نأ ،نيئجال مكتفصب ،تلاهنأ اينوسكاس
gnuuerteB dnu gnutareB etrednoseg.ةيدرف ةدناسمو معد ىلع زكارملا هذه يف نولصحتو
 .ةيعامتجالا تادعاسملاو ةماقإلاو ءوجللاب ةقلعتملا لئاسملا لوح ةلماشو

 ةياعرلاو ةروشملا زكارمب ةقلعتملا لصاوتلا تانايبو ءاكرش ىلع عالطإللو
 .انه اورظنأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةصاخلا

يف مكل ةبسنلاب ىلوالا لصاوتلا تاهج مهأ نمedröhebrednälsuAبناجألا نوؤش ةرئاد ربتعُت
يفو ايناملا يف ةيلبقتسملا مكتماقإ وأ ةماقالا عونبو مكب ةصاخلا ءوجللا ةيضقب ةقلعتملا لئاسملا
:لوح تامولعم كانه نوقلتتو .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو
تاماقإلا عاونأ•
ايناملا ةرداغم بجاو لاح يف ةليدبلا رفسلا قئاثو•
مكدالب ىلإ ةيرايتخالا ةدوعلاو ةرداغملا ذيفنتو ميظنت•
دجوت .يلاحلاو يسيئرلا مكتماقإ لحمل ًاقبط مكب ينعملا بناجألا نوؤش بتكم ناونع ديدحت متي
غروبيدغام يفووالسور-واسيد نم لك يف بناجالا نوؤشل بتاكم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف
 .ةيضقألا يف كلذكوهلاهو

ًايفتاه نكمي ال ةيصخشلا تانايبلا ةيامحب قلعتت بابسأل هنأ ىلإ اوهبتنت نأ ءاجرلا
 .ةماقالا لئاسمب قلعتت ةلماش ةروشم ميدقت

 .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف بناجالا نوؤش رئاود نمضتت ةمئاقانه نودجت

يوغللا مهافتلا يف ةدناسم
ًامهمً ارمأ مكيدل نكلو ،(ةليلق اهب مكتفرعم تناك وا) ةيناملالا ةغللا يف ةفرعم مكيدل نكي مل اذإ
ةمجرتلا ةمدخ نم اوديفتست نأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو لك يف مكنكميف ،هتمجرت نودوت
معد ةكبش فرط نم رادُت يتلاوASiS( tlahnA-neshcaS ni gnulttimhcarpS( ةامسملا ةينوفلتلا
.ASMALتلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف بناجألا تامظنم

مكتابلطب ةقلعتملا يوغللا لصاوتلا رومأ يف معدلا ةيعوطتلا ةيوغللا ةطاسولا ةمدخ مكل مدقُت
دنع لاثملا ليبس ىلع مدَقُت ةمدخلا هذهو ،مكتماقإل ةينوناقلا ةيعضولا ىلإ رظنلا نود ،ةفلتخملا
عمً اضيأASiS  مكطبرتو .ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم عم وأ بناجالا نوؤش بتكم عم لصاوتلا
.ةصتخملا رئاودلا ىلإ مكنوقفاري نييوغل نيقفارم
مقرلا ىلع ةعمجلا ىلأ نينثالا موي نم ينوفلتلا يوغللا لصاوتلا ةمدخ نم ةدافتسالا مكنكمُي
.9454399398312+ :يلاتلا ينوفلتلا

يف مكرارقتساو ايناملا ىلإ مكلوصوب ةطبترملا ةماهلا رومألا لك اوفرعت نأ نوعيطتست
يداحتالا بتكملا نع رداصلا„nemmoknA“ينورتكلالا قيبطتلا ىلع تايدلبلا دحأ
رومألا لك حرشَيو ايناملا يف ةايحلا لوح مكَملعُي قيبطتلا اذهو .نيئجاللاو ةرجهلل
.ةيمويلا مكتايحل ىلوألا تاوطخلا يف ةماهلا

ةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا – 1 لصفلاةراشتسالا ،ةيعامتجالا تادعاسملا ،ةياعرلا – 1 لصفلا

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/auslaenderbehoerden/
http://www.lamsa.de/
https://ankommenapp.de/
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ةيدلبلا يف رارقتسالا –2 لصفلا

ةيمويلا رومألا ميظنتو ةايحلا ةيعضو ليكشت
ةريثك تابلطتم ،تايدلبلا دحأ يف مكرارقتساو مكلوصو درجمبو ةأجف ،مكهجاوت نأ نكمملا نم
نعً اديج اوملعتست نأو ةوطخف ةوطخ تابلطتملا هذه عم اولماعتت نأ مكل لضفألا نمو ً.ادج
.زاجنالا قرط لضفأ

ىلع ،اهزاجنا ةديدجلا مكتايح راطإ يف مكيلع نيعتي يتلا ،ةمهملا ءايشألا لصفلا اذه يف تعمُج
صاخشأو طباور ةريثك نكامأ يف نودجت فوسف ،تابوعص مكتهجاو اذإو .ةعجارملل ةمئاق لكش
.فيكو ىتمو مكدعاسي نأ عيطتسي نم نوفرعتسو .ةدعاسملل نودعتسم نوريثك

يساسأ يكنب باسح حتف
نمً ادوقن اوبحست وأ اوعضت نأ كونبلا دحأ ىدل مكب صاخلا عفدلا باسح قيرط نع مكنكمي

.ةيكنبلا ةقاطبلا قيرط نع عفدلاب وأ ةيكنب تاليوحتب اوموقت نأو ايناملا ىوتسم ىلع مكباسح
gnudluD ثيرت ةماقإ مهيدل نيذلاو ءوجللا يبلاطل ايناملا ىوتسم ىلع دجوي6102 ماع ذنمو
.يساسألا يكنبلا باسحلا ىمسُي امب ينوناق قح
بلط ميدقت مكيلع نيعتيو .ايناملأ يف كونبلا لك يف يساسألا يكنبلا باسحلا اذه حتف نكمُي
يلماك اونوكت نأ يساسألا يكنبلا باسحلا حتفل ةمزاللا طورشلا نمو .ينعملا كنبلا ىدل يطخ
باسحلاو .ةيصخش تابثإ اومدقت نأ وأ مكب فرتعم نيئجالك وأ ءوجل يبلاطك نيلجسمو ةيلهألا
طقف اومدختست نأ مكنكمي يلاتلابو كنبلا ىدل ديصر دوجو طرتشي نيئجالل يساسألا يكنبلا
ضرق بحس يف قحلا يساسالا يكنبلا باسحلا نمضتي الو .كنبلا يفً ايلعف مكل ةدوجوملا دوقنلا
.فوشكملا ىلع بحسلا وأ
تاداشرالايف يساسألا يكنبلا باسحلا لوح تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطإلا مكنكمُي
مكنكميو .يساسأ يكنب باسح حتف يف مكبَلط ضفرُي دق فورظلا ضعب يفو .ةيلاتلا
ةيداحتالا ةلاكولل ةعباتلا ةينورتكلالا ةباوبلا قيرط نع تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطإلا
nfiaB .ةيلاملا نوؤشلل

 دوقنلا تاليوحت تامدخ
.فيلاكتلا ةعفترم نوكت دق اهنكل ،دوقنلل عيرسلا لقنلا يف دوقنلا تاليوحت تامدخ مهاسُت
لقن تامدخ مَدَقُت .ةددعتملا ليوحتلا بتاكم اهبلطت يتلا دوقنلا لقن موسر نيبً ايئدبم اونراقو
marG yenoM ,knabtsoP ehcstueD, قيرط نعً ابلاغ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دوقنلا
noinU nretseWقيرط نع وأ GA knaB esieRةيسيئرلا راطقلا ةطحم نم بيرقلا.

 .دوقنلا ليوحت دنع اهل هابتنالا نيئجاللا ىلع نيعتي يتلا رومألا ىلعانه نوعلطت

ةدواهتم راعسأب ةيئاذغ داوم
ىلع ةيئاذغ داومnlefaT لفاتلا تايعمج ،ايناملا لك يف امك ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف عَزَوُت
ةددحم تاقوأ يف ءرملا لصحي يكلو .نيئجاللا ىلع كلذكو ً،ايلامو ايعامتجا نيجاتحملا سانلا

ةيمسر ةقيثو َزربُي نأو هسفن َلجَسُي نأ هيلع بجي ،ةديهز راعسأب وأً اناجم ةيئاذغ داوم ىلع
(VI ztraH) نيعوبسا لك ةمظتنم تارتف يفً ابلاغ متي رمالا اذهو .ةدعاسملل هتجاح تبثُت. 
ضعب مدقت .ةريثك نكامأ يف عيزوت زكارم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف لفاتلا تامظنم كلتمت
 .ةزهاج ماعط تابجو لفاتلا زكارم

.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مكتقطنم نم بيرقلا لفاتلا زكرم نع ثحبلاانه مكنكمي

ةبسانم راعسأب سبالم
طورش نمض نكمي ،مكنكسم ثيثأتل ةمزاللا فيراصملا لثم ،ةدحاو ةرمل فَرصُت يتلا تامدخلا
ضورع ةديدع نكامأ يف دجوت تايدلبلاو ندملا ضعب يفو .ةيدلبلا فرط نم عفدُت نأ ،ةددحم
.ةيلزنم تاودأو ريرس ةيطغأ ىلع لوصحلا كلذكً اضيأ نكميو .ةديهز راعسأب وأً اناجم ةسبلألل
عبات لحم ،ةلمعتسملا ءايشألل لحم ،سبالملا عيزوتل نزخم دجوي نيأ ،مكتقطنم يف اوملعتساو
ً.اناجم عيزوتلا تالحم وأ يعامتجا رجتم وأ رمحألا بيلصلل
ةبسانم راعسأب ةيلزنم تاودأ
راعسأب امإ (ةيلزنملا تاودألا) مهنكسمل ةمزاللا ءايشألاو ثاثألاو سبالملا ىلع نوئجاللا لصحَي
يف وأ يناملألا رمحألا بيلصلل ةعباتلا ةيلحملا سبالملا نزاخم ىدلً اناجم ىتح وأً ادج ةديهز
.nenoissimtdatS . يفو ةيعامتجالا رجاتملا يف ،ةلمعتسملا ءايشألل لحم

ةيدلبلا يف رارقتسالا – 2 لصفلا

http://www.konto.org/download/merkblatt-basiskonto-asylbewerber-english.pdf
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node.html#doc7835946bodyText4
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node.html#doc7835946bodyText4
https://www.verbraucherzentrale.de/link1170393A.html
http://tafeln-sachsen-anhalt.de/die-tafeln-vor-ort/
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لومحملا نوفلتلا دوقُع
دقع عيقوت يف اوعرسَتَت الو .ةظهاب فيلاكت لمَحَت ىلإ لومحملا نوفلتلا دوقع دوقت نأ نكمي
ىلع الإ مكعيقوت اوعضت الو .تاونس ةدعل كارتشالاب مكمزليً ابلاغ دقعلا كلذ نأل ،نوفلتلا
متنك اذإ ،ةيناملألا ةغللا نقتيً اصخش مكعم اوذخأت نأ لضفألاو ً.اديج اهنومهفت يتلا ءايشألا
 .دقعلا ىلع اوعقوت نأ نوديرت

اهل هابتنالا مكيلع نيعتي يتلا ةمهملا رومألا ىلعانه نوعلَطَت
.لومحم نوفلت دقع عيقوت دنع

تنرتنالا ةمدخ
وأ ةلاعف ةيكلسال لاصتا طاقن تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تايدلبلاو ندملا نم ريثكلا يف دجوت
وأ ةماعلا تابتكملا تنرتنإلا يهاقم ،فراعتلا تاءاقل :لثم ،تنرتنالا ةمدخل ىرخأ تايناكمإ
ةمدخ نم ةدافتسالل ةدودحم ةيناكما تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دجوتو .تاراطقلا تاطحم يف
نيمأت ةمدخلا هذه قيرط نع نكمي.knufierF.ىمسملا ةردابملا ضرع قيرط نع تنرتنالا
اورثعت يكل،knufierF ةحفص نع تنرتنالا يف اوثحباNALW. ةيكلسال ةيلحم ةكبش عم لاصتالا

 .مكل ناكم برقأ يفknufierF ةمدخ ىلع
تامولعملا ةقرو ىلع اهنودجت نوفلتلاو تنرتنالا دوقع ماربإ لوح تامولعملا نم ديزملا
.(ةيزيلكنالا ةغللاب)نيكلهتسملا ةيامح زكرم نع ةرداصلا

تاراطقلاو تاصابلا قيرط نع رفسلا – ندملا لخاد لقنتلا
يرسَيو .عفدلا بجاو نوكي ،راطقلا وأ تاصابلا لثم ،ةماعلا تالصاوملا لئاسو لامعتسا نأ
وأ صابلا يف عيطتسي ال نم .رفسلا ءدب لبق ةقاطبلا ليعفت بجي :يلي ام نيرفاسملا لك ىلع
متي فرصتلا اذهو .عفترم لقن رعس عفدي نأ هيلع بجي ،لوعفملا ةيراس رفس ةقاطب زاربإ راطقلا
 .ةحنج هتفصب ةيمسرلا تاهجلا ىدل هنيودت
وأ ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم ىدلً ابلط اومدقي نأ نيئجالل ةيناكمإ دجوت ةددحم طورش نمضو
بجي .(tekcitlaizoS)ضفخنم رعسب تاقاطب ىلع لوصحللretnecboJ لمعلا رومأ زكرم ىدل
.(diehcseB) يمسر باتك قيرط نع ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا تابثإ

 ريسلا ةكرح يف فرصتلا
ىلع اوعلطت نأ ،ةجارد قئاسك لاثملا ليبس ىلع ،رورملا ةكرح يف اوكراشُت نأ لبق مكيلع نيَعتَي
نإ .رورملا ةكرح يف نيكراشم مكتفصب ايناملا يف مكنم بولطملا فرصتلا ىلعو ريسلا نيناوق
نم لدابتملا ريدقتلاو رذحلا أدبم ذيفنتو لوبق مت اذإ ،ماظتنا يف متت ايناملا يف رورملا ةكرح
 .نيكراشملا لك فرط
 .ةددعتم تاغلب ايناملا يف ريسلا دعاوق نع تاداشرإانه نودجت

يف تابجاولاو دعاوقلا مهأ لوح نيئجاللً اصيصخ بيتكCADA يناملألا تارايسلا يدان َردصأ
.sgewretnu rerehcis rehcafniE .قرطلا ىلعً انامأ رثكأ :ناونعب رورملا ةكرح
ةحابسلل تاريحبلاو ةحابسلا تامامح ةرايز
وأ ةحابسلا مامح ةرايز متدرأ اذإو .اوحبست نأً احومسم نوكي ثيح ،كانهً ايئدبم اوحبسا
ةايحلا ذاقنا ةيعمج مدقت .ةحابسلا اوعيطتست نأ مكيلع بجيف ،تاريحبلا ىدحإ يف ةحابسلا
GRLD ةيعمجل ةعباتلا ةيلحملا ةعامجلا ىدل اوملعتسا .ةحابسلل ميلعت تارودGRLD ةيناملالا
 .ةحابسلا تارود ملعت مكنكمي نيأ
اينوسكاس ةيالو يف يرست يتلا ،مامحتسالا دعاوقب تاريحبلا يفو ةحابسلا تامامح يف اوديقتو
ةرداصلامامحتسالا دعاوقانه نودجت .ةحابسلا يف نيكراشملا لك ىلع ايناملا لك يفو تلاهنأ
.مامحتسالا نوؤشل ةيناملالا ةيعمجلا نع

ةيدلبلا يف رارقتسالا – 2 لصفلاةيدلبلا يف رارقتسالا – 2 لصفلا

Fahrscheine = فسلا ركاذت

https://www.verbraucherzentrale.de/link1170378A.html
http://www.vzhh.de/vzhh/409638/vzhh_refugees_telephone_internet.pdf
https://freifunk.net/
http://www.helferwissen.org/2015/11/12/verkehrssicherheitskurs/
https://www.adac.de/sp/stiftung/_mmm/pdf/SGE_FOL_Verkehrssicherheit_Fl%C3%BCchtlinge_A3_01_16_Internet_258151.pdf
http://www.baederportal.com/fileadmin/user_upload/Fluechtlinge/U__bersetzungshilfe_PDF_zumSelbstdrucken.pdf
https://www.dlrg.de/nc/die-dlrg/kontakt/dlrg-ortsgruppe-suchen.html
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ةصاخلا ةعامجلا عم لصاوتلاو نيرخآ صاخشا عم تاءاقل
عم ةليوطو ةديج ةقالعل ةيادبلا يه تاءاقللا ربتعُت ةديدجلا ةيشيعملا ةئيبلا يف رارقتسالا ءانثأ
دلبلا نم صاخشأ عم عامتجالل طقف سيل ةصرفلا تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دجوي .ناريجلا
نم ،ًالثم متي نأ نكمي لصاوتلا اذه .مكنكس ةقطنم يف ناريجلا عم لصاوتلل كلذك لب ،مألا

 :لالخ
نيرجاهملا تايعمج تاطاشنو تافاقثلا ةددعتملا تايعمجلل ةعباتلا تاطاشنلا•
تابجاولا لح يف ةدعاسم ،لافطألا بعلم يف تاءاقل) نيوبالا عم لافطألا تاطاشن•

 ةقوج ،لافطألل تاطاشنلا ةصح ،ةحابسلا ميلعت تارود ،ىقيسوملا ةسردم ،ةيسردملا
(اهريغو صقرلا ميلعت ةرود،rohC، نينغملا
اهريغو تاجاردلا حيلصت ،ملعتلا ،خبطلا :لثم ،تاياوهلا تاعومجم•
 ةيعمجل ةعباتلا ةغللا ةوهق ،هلاه يف بيحرتلا زكرم لثم) ةغللا ملعتل تاسلجو تاءاقل•

suah tlewenieو غروبيدغام يف murtneZ ellerutlukitluM sadواسيد يف).
 ةددعتملا ةينبالا يف وأ ةيسنكلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا يف يقالتلا زكارمو ناريجلا تاءاقل•

nresuähnenoitarenegrheM لايجألا
 ضورع ،تايعمجلل ةحوتفملا ةضايرلا ضورع لثم) بعللا تاعامتجاو ةضايرلا تاءاقل•

 .(ةيلحملا ةضايرلا ةطبار
ضورعلاو هلاهو غروبيدغام يف لباقتلا تايناكما نع تامولعملا نم ديزملا نودجت
لصاوتلا تانايب ىلع عالطالا مكنكمي  .ةيلحملا تنرتنالاةحفص ىلع مكتقطنم يف ةيلحملا
اينوسكاس ةيالو يف نيبرتغملا تامظنم معد ةكبش قيرط نع نيبرتغملا تايعمج عم
.(V.e ASMAL. ازمال) تلاهنأ

.8 لصفلا يف ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا يف ةكراشملا نع ديزملا نوفرعت

نيئجالل صاخلا ريغلا دض ةيلوؤسملا نيمأت – ةينيمأت ةيامح
.مكببسب نيرخآ صاخشأب تقحل يتلا ،رارضألا اوضوعت نأ ،ةيناملألا نيناوقللً اقبط ،مكيلع بجي
صخشب تقحل ةباصإ نع ،ةضايرلا ةسرامم ءانثأ وأ مكغارف تقو يف ًالثم ،نيلوؤسم متنك اذإو
 .ةصاخلا مكلاومأ قيرط نع ،اهرادقم ناك امهم ،ةجتانلا رارضالا اوضوعت نأ نومزلم متنأف ،رخآ
نيمأتلا اذهو .صاخلا ريغلا دض ةيلوؤسملا نيمأت دقع اوعقوت نأ ايناملا يفً امومع حَصنُي اذهل
.ةريبكلا راطخألا نم ،رارضألا عوقو لاح يف ،مكيمحي

.انه عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ديزملا نودجت
لزنملا باب مامأ متت ةراجتو دوقع
ًةيامح ،مكيلع يغبنيف ،دوقعو ةراجت يف لزنملا باب مامأ مكعم اولخدي نأ صاخشأ دارأ اذإ

 :ةيلاتلا تاداشرإلاب اوديقتت وأ اوهبتنت نأ ،مكسفنأل
 مهتيوه اوزربُي نأ قبسم دعوم نود نيمداقلا وأ مكل نيفورعملا ريغ صاخشألا نم اوبلطا•

(مكتقش ىلإ لوخدلا يف مهل حمسُي هنأب صيخرتلا وأ) ةيصخشلا
ةبولطملا ةمدخلا ىلع اولصحت مل اذإ ،غلابم ةيأ اوعفدت ال•
 .اهنم نيدكأتم اونوكت مل وأ اهاوتحم اومهفت مل اذإ ،قئاثو ةيأ ىلع اوعقوت ال•

.ينوناقلا عضولاب ةقلعتملا تامولعملا نم ديزملاانه نودجت
ئراوطلا تالاح يف فرصتلا
تامدخبً اروف اولصتت نأ مكيلع بجيف ،ةدشو رطخ يف نورخآ صاخشأ عقو وأ متعقو اذإ
:ةيلاتلا ماقرألا ىلع ئراوطلا
:ىلع دوهش نونوكت وأ ءادتعإل ةضرع نونوكت امدنع ،011 ئراوطلا مقر ىلع اولصتا

ثداوحلا دحأ•
ةفينع تارجاشمو تاعارص•
ةوقلاب ءادتعا وأ ةقرس•
يسنج شرحت•
:ىلع دوهش متنك وأ ءادتعإل ةيحض متعقو اذإ ،211 ئراوطلا مقر ىلع اولصتا

(قيرح لاثملا ليبس ىلع) ةايحلل ةددهم ةرطخ تالاح•
   ةيحص ئراوط تالاحو•

اولصتت ال !ةايحلل ةددهملا ئراوطلا تالاحل ةصصخم211 و011 ئراوطلا ماقرأ نإ
ةمدخ كلذكو .ةايحلل ةددهم ئراوط ةلاح ًالعف رمألا ناك اذإ الإ ماقرألا هذه ىلع
 .ةيحصلا ئراوطلا تالاحل ةدعم اهنإف يفاشملا يف ئراوطلا

ةيدلبلا يف رارقتسالا – 2 لصفلاةيدلبلا يف رارقتسالا – 2 لصفلا

http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Sportverein.html;jsessionid=3B3015E9AFA9F9398E6B4C6402110160.1_cid368
http://www.willkommen-in-magdeburg.de/angebote.php?submit=go
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Zielgruppen/Auslaender-und-Migranten/
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/
http://www.lamsa.de/
https://www.verbraucherzentrale.de/private-haftpflichtversicherung-fuer-fluechtlinge
https://www.verbraucherzentrale.de/link1170377A.html
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نوؤش نع ةلوؤسم تسيل ةيالولا اهدنع حبصتس ،نيئجال مكتفصب مكب فارتعالاَ نولانت امدنع
يف مكقاحلإ متي نا وأ تايدلبلا ىدحإ يف نكسم نع اوثحبت نأ اهدنع مكيلع بجيو .مكنكسم
لئاسملا لك يفً اريبكً اريثات (ةماقإلل ةينوناقلا ةيعضولا) مكتماقإ عون رثَوُيو .يعامج نكسم
.نيرجأتسم مكتفصب نكسلاب ةقلعتملا
ديدج نكسم ىلإ لاقتنالا دنع اهل هابتنالا مكيلع بجي يتلا رومالا ىلع لصفلا اذه يف نوعلطت
.نيرجأتسم مكتفصب اهل هابتنالا كلذكو

ةماقإلا ناكم ديدحت
ىلع اولصح نيذلا صاخشأللً انكمم دعي مل ،ذيفنتلا زيح6102 ماعل جامدنالا نوناق لوخد عم
ايناملا يف ناكم يأ يف ،مهسفنأب اوددحي نأ ةماقإلا نوناق نم3 ةرقفلا52 ةدامللً اقفو ةماقإلا
 .(ةماقإلا ناكمب مازتلالا وأ ةماقإلا ناكم ديدحت) اونكسي نأ نوَبغرَي

نأ ةماقإلا ىلع مكلوصح دعب ىلوألا ثالثلا تاونسلا يف مكيلع بجي ةديدجلا تاميلعتللً اقبط
متلقتنا دق متنك اذإو .مكءوجل بلط ةسارد ءانثأ مكنع ةلوؤسم تناك يتلا ،ةيالولا يف اونكست
.كانه نكسلا اوعباتت نأ مكيلع بجي وأ مكنكميف ،6/8/6102 خيرات لبق ةيناث ةيالو يف نكسلل
يعامتجالا نيمأتلا بجاولً اعضاخ ًالمع نوسرامت متنك اذإ ،ةماقإلا ناكم ديدحت يرسَي الو
متنك وأ ،وروي017 نع لقي الً ايفاصً ايرهشً ارجأوً ايعوبسأ لمع ةعاس51 لقالا ىلع نمضتيو
بجاو نم ةبعصلا ةيناسنالا تالاحلاً اضيأ ىَفعُت .ةعماجلا يف نوسردت واً اينهم ًاليهأت نودؤت
بابشلاو لافطألا لثم) ةصاخ ةيامح ىلإ جاتحت يتلا تاعامجلا لثم ،ةماقإلا ناكم ديدحت
.(تاقاعإلا يوذ دارفألاو
1/1/7102 نمً ارابتعا تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ردصت نأ ططخملا نم كلذ ىلإ ةفاضإ
اولبقت نأ مكيلع نيعتي تاميلعتلا هذهلً اقبطو .ةماقإلا ناكم ديدحت صوصخب ةديدج تاميلعت
.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةددحم ندم وأ رئاود يف نكسلاب
ءاويإلا
نمض كلذو نيئجالليزكرملا ريغ ءاويإلا ىمسُي ام قيقحت ىلإ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو فدهت

مكلوصو دعب ةعرسبوً امئاد حمست ال دق ندملا يف ةدئاسلا ةينكسلا ققشلا ةلاح نكل .ةينكس ققش
دحأ يف اونكست نأ ةلاحلا هذه يف مكل حاتيسو .ةلقتسم ةقش ىلع لوصحلا يف مكتنيدم ىلإ
لصاوتلا يف ءاكرشو ةيعامتجا ةياعرً ايئدبم ةيعامجلا نكاسملا يف دجوي .ةيعامجلا نكاسملا
.مكتايح رومأب قلعتي اميف
يف نولازت ال متنأو ةداعلا يف مكل صصَخُيمكؤوجل بلط ةسارد اهلالخ متي يتلا ةرتفلا يفو
 .ةيعامجلا نكاسملا دحأ يفً اناكم ،يسيئرلا لابقتسالا زكرم
دحأ يف ًةيادب تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مكءاويإ متيسمكدحول نيمداق ءوجل يبلاط مكتفصب
ةينكس ققش يف ،ةرفوتملا ةيناكمإلا بسح اهؤاويإ متيفتالئاعلا امأ .ةيعامجلا نكاسملا
 .ةدناسم ةيعامتجا ةقفارم ةينكس ققش يف مكئاويإ ةرتف لالخً اضيأ نوقلتت .ةلقتسم

نكسلا –3 لصفلا

ةينكس ةقش راجئتسا
.ةينكس ةقش مكسفنأب اورجأتست نأ ،نيئجالك مكب فارتعالا ىلع لوصحلا دعبً اصوصخ ،مكنكمُي
ليبس ىلع ،راجيإ دقع اوعقوت نأ مكيلع نيعتي ،ةلقتسم ةقش يف اونكست نأ اوعيطتست يكلو
نكسم نمض ةفرغ اورجأتست نأً اضيأ مكنكمي .ةيلحملا نكاسملا تاكرش دحأ عم لاثملا
.دارفألا نيرجؤملا دحأ ىدل وأ بالطلل كرتشم نكسم لاثملا ليبس ىلع ،(GW)كرتشم
ةصروب لالخ نم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يفةبسانم فرغ نع ثحبلا دنع ةدعاسم نودجت
 .نيئجالل ققش نع ثحبلل ايناملا ىوتسم ىلع ةينورتكلالا ةباوبلا ربع وأنيئجالل نكاسملا

امدنع ،ىلوألا ةعجارملا تاهج نم نكسلا بتاكمو ةيعامتجالا نوؤشلا بتاكم ربتعُت
،ةيناملألا ةغللاب ةيوغل فراعم رفوت لاح يفو .ةلقتسم ةقش راجئتسال نوططخت
يف ةنيدملا ةرادإ عم وأ نكاسملا تاكرش عم ةرشابم اولصاوتت نأ ًاضيأ منتأ مكنكمي
.مكتقطنم

نأ مكيلع نيعتي راجيإلا دقع عيقوت دنعو ةرجأتسم ةيدرف ةقش يف نكسلا ىلإ لاقتنالا لاح يف
 .اهتحاسم ىلإو ةقشلا فيلاكت ىلإ اوهبتنت

نكسلا – 3 لصفلا

Mietvertrag = راجيإلا دقع

http://www.fluechtlinge-willkommen.de/#
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/#
http://fl�chtlingwillkommen.de/


22 23

نم ددحم ددع ىلع لمتشتً ايعامتجا ةلوبقم ةينكس ققش يف اونكست نأ ةداعلا يف مكل قحيو
فيراصملاً اضيأ ىمَسُت)ةيفاضا فيلاكت ةيأ ،حيضوت راجيإلا دقع يف متيو .ةعبرملا راتمألا
ءاملا فيلاكت لاثملا ليبس ىلع ،ةيفاضالا فيلاكتلا ىلأ يمتنتو .اهلمَحَت مكيلع نيعتي (ةيراجلا
فيلاكت اولمحتت نأ مكيلع نيعتي ،كلذ ىلع ةوالع .ةمامقلا عمجو ءانبلا فيظنتو ةئفدتلاو
عم نأشلا اذهبً ادوقع مكسفنأب اوعقوت نأ مكيلع بجي ثيح ،زافلتلاو تنرتنالا كارتشاو ءابرهكلا
 .تاكرشلا كلت
عمً اركبم اولصاوتو .ةقشلا راجيا فيلاكت لمجم لوح راجيإلا دقع عيقوت لبق ةقدب اوملعتسا
ةياعرلاو ةراشتسالا بتاكمل ةعباتلا لصاوتلا تاهج عم وأ ةيلحملا ةيعامتجالا نوؤشلا بتاكم
 .ةينكس ةقش راجئتسا يف متبغر اذإ ،ةصاخلا

ناونعلا ليجست اهنم ،ةيرادإلا بناوجلا ضعبل هابتنالا يغبني ،ةديدج ةقش ىلإ لاقتنالا دنع
ةسردم ةرادإو نيمأتلا تاكرشو كنبلا نم لك غالباو نيميقملا ليجست بتكم يفديدجلا
 .ديدجلا ناونعلاب لافطالا
بناوجلا لك نع ةقدب مالعتسالا متدرأ اذإ ،ةددعتم تاغلبنيرجأتسملا ليلد نم اوديفتسا
ةيساسأ تاداشرا مكيطعي ليلدلا اذهو .نيئجالو نيرجأتسم مكتفصب نكسلاب ةقلعتملا
.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةرجأتسم ةقش يف نكسلا عوضوم لوح ةلماشو

يحص يلخاد وج نيمأت
اذهبو .حيحص لكشب ةئفدتلاو ةيوهتلاب اوموقت نأ مكيلع يغبني ،مكتقش يف ةحارلاب اورعشت يكل
ةلاح ىلعً اديج ظافحلا يفً اضيأ نومهاست لب ،ةحصلاب ةراضلا ةنوفعلا طقف نوبنجتت ال مكنإف
دنع عضولل هباشم عضو يف ةقشلا اوملَسُت نأ مكيلع بجي ةقشلا نم لاقتنالا لاح يفو .ةقشلا
.اهل مكمالتسا

– ةيوهتلا :تاغللا ددعتملا بيتكلا يف اهنودجت عوضوملا اذه لوح ةماهلا تاداشرالا لكو
.ةنوفعلا بنَجَت – ةئفدتلا

ةمامقلا لصف
عيمجت متي ةيعامجلا نكاسملاو ةينبالا لك يفو .ةمامقلا (ريودت) مادختسا ةداعإ ايناملا يف متي
ىلع ،عوضوملا اذه لوح نكسلا ةرادإ ىدل اوملعتسا .ةددعتم تايواح يف ةيلزنملا تايافنلا

 .ةمامقلا لصف لوح ةمئاقانه َنودجَت .ةيواح ةيأ يفو اهؤاقلا متي ةمامق ةيأ ،لاثملا ليبس

راوجلا نسحب مامتهالا
ًاحابص ةسداسلا ىلإ ًءاسم ةرشاعلا ةعاسلا نمً انوناق ةددحملا ةحارلا تاقوأ ىلع ةظفاحملا نإ

ىمَسُي ام راجيالا دقع عم نوملتست بلاغلا ىلعو .نينكاسلاو تانكاسلا عيمجل مزلم رمأ وه
نوكي دقو .نينكاسلا لكل ديجلا كرتشملا شياعتلا دعاوق نكسلا ماظن نمضتيو .نكسلا ماظن
نسح يف مهاَسُي اممو .دعاوقلا هذه نمض نم كرتشملا مادختسالا تاذ فرغلل يرودلا فيظنتلا
 .مهضعب ىلع نونكاسلا َمِلَسُي نأ ،ءانبلا يف راوجلا

نكسلا – 3 لصفلانكسلا – 3 لصفلا

Guten Morgen =

Hallo =

يخلا حابص
ًابحرم

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
http://www.caritas-magdeburg.de/75451.html
https://www.ag-fluechtlingshilfe-wetterau.de/app/download/4406927/L%C3%BCften+und+Heizen+-+Schimmel+vermeiden.pdf
https://www.ag-fluechtlingshilfe-wetterau.de/app/download/4406927/L%C3%BCften+und+Heizen+-+Schimmel+vermeiden.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.wir-helfen-gern.com/wp-content/uploads/2015/12/wohin_mit_dem_abfall_arabisch_web.pdf
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حاتفملاكو ةليوطلا جامدنالا ةيلمعل ساسألا رجح يه ةيناملالا ةغللاب ةيوغللا فراعملا دَُعت
ةيالو يف ةريغصلا تايدلبلا يف كلذكو ةريبكلا ندملا لك يف دجوت .ةيمويلا ةايحلا يف لوخدلل

 .ةيناملالا ةغللا ملعتل ةددعتم ضورع تلاهنأ اينوسكاس
تارود دحأ يف اوموادت نأ  ،نيئجال مكتفصب نوعيطتست فيك ،لصفلا اذه يف نوفرعتس
ةغللا اوملعتت يكل تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةرفوتملا ىرخألا تاناكمالا يه امو جامدنالا
 .ةيناملالا

 ةيناملألا ةغللاب :لضفأ زاجنإو لهسأ لصاوت
ىلإ ةفاضإو .ايناملا يف مكجامدنال ساسألا امه اهب ملكتلا ىلع ةردقملاو ةيناملألا ةغللا مهف نإ
:ةيلاتلا نادلبلا يف ةيمسرلا ةغللا يه ةيناملالا ةغللا نأل :ديفم رمأ ةيناملألا ةغللا مهف نإ :كلذ
رمأ ةغل نم رثكأ ةفرعمو .لوريت بونجو ارسيوس يف كلذكو غروبمسكول ،اكيجلب ،اسمنلا ،ايناملا
مهل وأ ةيبنجأ لوصأ مهل نمم ،سانلا نم ريثك .ةماعلا ةايحلا بناوج نم ديدعلا يف ةيمهأ دادزي
!ةيناملألا ةغللا نوملكتيو نومهفي ،بورهلا عم ةاناعم
:مكدعاَسُت ةفرعملا هذهو ،مهافتلا مكيلع لهست ةيناملالا ةغللا ةفرعم نإ

ىدلو ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم ىدل لاثملا ليبس ىلع) مكبلاطم ةرشابم اوضرعت نأ•
.ةروشملل مزاللا تقولا اورصتخت نأو (ةسردملا ةرادإ مامأو ءابطألا
،لمعلاو ينهملا ليهأتلا لاجم يف ةيلبقتسملا مكقافآ نسَحُت•
نييوغللا ءاطسولا ىلع نيدمتعم ريغ مكلعجَت•
دحأ يف وأ ةيلحملا مكتعامج يف مجرتمك لاثملا ليبس ىلع ،يعامتجا ريدقت مكحنمَت•

 .ةكرتشملا نكاسملا
اهيف ماودلاو جامدنالا ةرود داجيإ
ةغللا يف تاردقلا ةيمنتلجامدنا تارود ،ايناملأ لك يف امك ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مدقُت
نأ ،ةيناث ةيحان نم ،رظَتنُي .يناملالا خيراتلاو ةفاقثللو ينوناقلا ماظنلل كاردالا ةيمنتلو ةيناملالا
.ةيناملألا ةغللاب ةمزاللا ةفرعملا رجاهم وأ ئجال لك بستكَي
هنإفمكب فرتعم نيئجال مكتفصبو .نيئجاللا لكلً ايئاقلت ةحاتم تسيل جامدنالا تارود نإ
نم نيمداقلا ءوجللا يبلاطل قحَي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .جامدنالا تارود يف كارتشالا يف قحلا مكل
ةرتف لالخ تارودلا هذه يف ماودلا ،لاموصلاو ايرتيرا ،قارعلا ،ناريإ ،ايروس :ةيلاتلا نادلبلا
نيئجاللا :نم لك جامدنالا تارود ىدحإ يف ةكراشملا ىلع مزلُي نأ نكمي .مهءوجل بلط ةسارد
ةيوق صرف مهل نيذلا ءوجللا يبلاطً اضيأ7102 ماع نمً ارابتعاو ،فارتعالا قح ىلع نيلصاحلا
ةرقفلا06 ةدامللً اقبط ةماقإ ةصخر عمgnudluD ثيرت ةماقإل نيلماحلاو ،ايناملا يف ءاقبلا يق
نوناق نم5 ةرقفلا52 ةدامللً اقبط ةماقإ ةقيثول نيلماحلا كلذكو ةماقإلا نوناق نم3 عطقملا2
.ةيناجم نوكت ةكراشملا نإف ،تارودلا هذه ىدحإب مكقاحلإ مت لاح يفو .ةماقإلا

جامدنالا عيرست  ،ةيناملألا ةغللا ملَعَت –4 لصفلا
ةرجهلل يداحتالا بتكملا نع ةرداصلاو جامدنالا تارودب ةقلعتملاتاميلعتلا ةرشن حضوُت
 .جامدنالا تارود يف ةكراشملل ةمزاللا طورشلا نع ديزملا نيئجاللاو

009 ىلإ006 نمً ايلامجإ قرغتستوةيهيجوت ةرودو ةيوغل ةرود نم جامدنالا ةرود فلأتت
ةيوغل ةردقم)1ب ىلإ1آ يوغللا ىوتسملا لداعي اناحتما نومدقت جامدنالا ةرود ةياهن يف .ةعاس
 .(طسوتملا ىوتسملا يفو تايساسألا يف

 يف جامدنا تارود مدقت يتلا تاهجلا نيوانعب ةمئاقانه نودجت
 .مكنكسم ىلإ برقألا ةقطنملا

جامدنالا تارود ىدحإ يف ليجستلا
 نأ مكيلع نيعتي ،جامدنالا تارود ىدحإ يف ةكراشملا اوعيطتست نأ لجأ نم
 مكل حامسلل (FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا ىدلً ابلط اومدقت
 .كلذل ةمزاللا ةرامتسالاانه نودجتو .جامدنالا تارود ىدحإ يف اوكراشت نأ
ىدحإ يف ةكراشملاب يداحتالا بتكملا نم (صيخرت ةقيثو)ً ايطخً اديكأت نوملتست امدنعو
اولجَسُت نأو جامدنالا تارود ىلع ةفرشملا تاهجلا ىدحإ اوراتخت نأ مكنكمي ،ةيجوتلا تارود
نم ةبيرقلا ةيلاحلا ضورعلاو جامدنالاتارود ىلع ةفرشملا تاهجلا نودجت .ةكراشملل مكسفنأ
بتكم وأ ةيداحتالا لمعلا ةلاكول ةعباتلاtensruKةينورتكلالا ةباوبلا قيرط نع مكتماقإ ناكم
 .مكتماقإ ناكم يف نيبرتغملا تامظنم قيرط نع وأ بناجألا نوؤش

جامدنالا عيرست  ،ةيناملألا ةغللا ملَعَت – 4 لصفلا

RIW – UD – HCI =نحن – تنأ – انأ     

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Sonstige/grafische-uebersicht-integrationskurs.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-oeffnung-Integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html;jsessionid=3B3015E9AFA9F9398E6B4C6402110160.1_cid368
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/AntraegeAlle/630-120_antrag-zulassung-integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=1368264
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/migrationshintergrund.do
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ةكراشملل كانه مكسفنأ اولجس ،جامدنالا تارود ىلع ةفرشملا تاهجلا ىدحإ اوراتخت نأ دعب
ًامييقت تارودلا ىلع فرشملا يرجُي .صيخرتلا ةقيثو ةهجلا كلتل اومدقو جامدنالا ةرود يف
.ةيوغللا مكفراعم عم بسانتت يتلا ةرودلا مكل ددحيو ةرودلا ءدب لبق ًايلوأ
ةكراشملا مهل قحي ال نيذلل ةغللا تارود يف ةكراشملا تايناكما جامدنالا تارود يف
سيل نيذلا ،نيئجالل ةغل تارود حتتفت نأ ،7102 ماع نم ارابتعا تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يونَت
تارودلا هذه يف اوبستكت نأ مكنكميو .جامدنالا تارود ىدحا يف ةكراشملا يف قحلا مهل
كلذ ىلعً ادامتعاو .ةرودلا ةياهن يف ًاناحتما اومدقت ناو2أ يوغللا ىوتسملا ىتح ةيوغل فراعم
 .ةنهملاب قلعتت ةيفاضا ةغل تارود يف اهدعب اوموادت نأ مكنكمي
ةثداحملا تارودو ملعت تاءاقل يف ةيناملالا ةغللا ملَعَت

ملعتل ةددعتم تايناكما تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مكيدل
يف ةكراشملا مكلً احومسم نكي مل ول ىتح ،ةيناملألا ةغللا
ىمسُي ام ةديدع نكامأ يف دجوي اذهلو .جامدنالا تارود
نع ةرابع ضورعلا هذهو .ةضفخنم تايوتسم تاذ ضورع
،صاخشألل ةيناملالا ةغللا ملعتل تاءاقل وأ ةغل تارود
نيذلاو ةيناملالا ةغللاب ةيوغل فراعم ةيأ مهيدل سيل نيذلا
نكامأ يف كلذك دجوي .ةثداحملا لوألا ماقملا يف مهمهَت
ةياعر ضورع ع-مً ا-نا-ي-حأو ءاسن-ل-ل ةصا-خ تارود ةدد-ع-ت-م
 .لافطألل

نم بيحرتلا زكارمو ةغللا يهاقم يف رادتو ةيناجم نوكت امً ابلاغ ملعتلا تاءاقلو تارودلا هذه
يف ةحاتملا ضورعلا لوح اوملعتسا.نيئجاللا ةدعاسم يف نوبغري (نيعوطتم) ناملأ سانأ فرط
 .بيحرتلا تاردابم ىدحا ىدل لاثملا ليبس ىلع ،مكتماقا ةقطنم
ةغللا سرادم ىدل ةغللا تارود يف اوكراشي نا تلاهنأ اينوسكاس ةيالو لك يفرابكلا عيطتسي
بيردتلا زكرم يفو ايلعلا ةيبعشلا سرادملا يف لاثملا ليبس ىلع) ملعتلاو ليهأتلا زكارمو
تارود عاونأ نع مكتماقا ناكم يف ةرودلا ىلع ةفرشملا ةهجلا ىدل ةرشابم اوملعتسا .(يبوروالا
 .ةلمتحملا فيلاكتلا نعو ةغللا
تاءاقل يف غارفلا تاقوأ يف عتمملاو لهسلا بعللا مهل حاتي نألافطألل صاخ لكشب حصنُي
 .ةيناملالا ةغللا نونقتي نيذلا ،مهنارقأ عم ةمظتنم

،نيئجالل ةيناملألا ةغللا ميلعت تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تايدلبلا ضعب عجَشُت
.عفدلا ةبجاو نوكت ضورعلا هذه ضعبو .ةماقإلل ةينوناقلا ةيعضولا ىلإ رظنلا نود
.ملعتلا (تانوبوك) ةميسق قيرط نع فيلاكتلا هذه نم ءزج لمَحَت متي نأ نكميو
 .مكب ينعملا لمعلا رومأ زكرم ىدل رمالا اذه لوح ديزملا نوفرعتو

ًاينورتكلا ةيناملالا ةغللا ملعت
ىلع ةريثك ضورع نم ةدافتسالا عيطتسي لقتسم لكشبوً ايتاذ ةيناملالا ةغللا ملعتي نأ ديري نم
ينورتكلا ساسأ
 :لثم ،ةيناملألا ةغللاب ةيمويلا ةايحلاب قلعتت ملعتلل تانيرمت مدقيhcstueD geitsniEقيبطتلا•

diordnA dnu SOi لثم ةيناجملا تاقيبطتلاو .ةيمسرلا رئاودلا ةعجارمو بيبطلا ةرايز
 جامدنالا تارود يف ةكراشملا مهنكمي ال نيذلا ،صاخشألل ةمئالم يه تاغل عست يف ةحاتملا
.لقنتم لكشب ةيناملالا ةغللا ملعت يف نوبغريو ةغللا وأ

 جامدنا ةرود مدقت “nenrel hcstueD lliw hcIةيناملالا ملَعَتَا نأ ديرأ„ ةينورتكلالا ملعتلا ةباوب•
 ةغللا نيسحتو ملعت متيو .2ب ىلإ1آ ىوتسم نم ًءدب نيمدقتملاو نيئدتبملل ةينورتكلا
.ةغل61 ب رفوتم يناجملا ضرعلا اذهو .ةلاح03 لالخ نم ةينهملاو ةيلمعلا ةيناملألا
.“retröW red tdatS eid – hcstueD nreLتاملكلا ةنيدم – ةيناملالا ةغللا ملَعَت„ :ةغلل لهسلا ملعتلا•

 ةينورتكلا تاقيبطتك  ًاينورتكلا هب لمعلانكميو .ةيقيبطت ةلثمأو عامتساو روص ىلع لمتشي
.ةيبرعلاو ةيزيلكنالا ةغللاب حاتموdiordnA dnu SOi ل

ىلع لهسُيDRA ىلوالا ةيناملالا ةينويزفلتلا ةانقلا نع رداصلايعامسلاو روصملا سوماقلا•
 لمتشت ًالصف71 نمضتي سوماقلا اذهو ةيمويلا ةايحلا يف مهافتلا نيعوطتملاو نيئجاللا

.ةايحلا تالاجم لك ىلع
 لهسلا ملعتلل ةيقيبطت ةلثمأعم يبرع - يناملأ / يناملأ - يبرع ينورتكلالا سوماقلا•

galreV tdiehcsnegnaL. رشنلا راد نع رداصلا

.ةينام ةغللا ملعت يف ءدبلل ئيَهُيelleW ehcstueDةانق نع رداصلا ينورتكلالا يوغللا بردملا•
 .ةيناملألا ةغللا ملعتل ةيناجملا ةينورتكلالا لئالدلا لوح ةمئاقانه نودجت

نيروصم نم ةدعو نيولتلل ةليمجو ةحرم روصةيناملالا ةغللا لافطالا ميلعتل ًاصيصخ دجوت
ed.egnilthcülfreufnerotartsulli. ةامسملا ةينورتكلالا ةباوبلا ىلع كلذوً اناجم مادختسالل

جامدنالا عيرست  ،ةيناملألا ةغللا ملَعَت – 4 لصفلاجامدنالا عيرست  ،ةيناملألا ةغللا ملَعَت – 4 لصفلا

http://helpto.de/de/infos-fakten/sprachguides
https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen/einstieg-deutsch-die-sprachlern-app/
https://portal-deutsch.de/lernen/deutsch-lernen/ich-will-deutsch-lernen/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
http://www.ard.de/home/ard/guide-for-refugees-wegweiser-fuer-fluechtlinge/Bildwoerterbuch_Deutsch/2255578/index.html
http://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/erste-schritte-deutsch/s-2164
http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/category/abc-und-123/
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ًالاح اوؤدبت نأ نوبغرت مكنكل .مكءوجل ةيضق يف تبلا دعب متي مل امبرو ةيدلبلا ىلإ متلصو دقل
 .ينهم ليهأت يف وأ لمعلاب
تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مكمعدت يتلا تاسسؤملاو رئاودلا يه ام ،نوفرعتس لصفلا اذه يف
متي فيكو ةينهملا مكتالهؤم اونسحت نأ نكمي فيكو ،ينهملا ليهأتلاو لمعلا يف اوقلطنت يكل

 .لمعلا يف جامدنالا عيجشت نيئجاللً اصوصخ

مكل ةبسنلاب نامهم ينهملا ليهأتلاو لمعلا نوكي اذامل
نمف .يعامتجالا جامدنالل حاتفملا امه ،ةيوغللا ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاب ،ينهملا ليهأتلاو لمعلا نإ

 :ينهملا ليهأتلا وأ لمعلا لالخ
ايناملا يف ةليوط ةماقإ ىلع لوصحلا يف مكصَرُف نونِسَحُت•
ًايتاذ ًالوبقو تاذلا ىلعً ادامتعاوً ايدام ًالالقتسا اوققَحُت نأ مكنكمي•
ةمظتنم ةيموي ةايح نوبستكتو ليوطلا ىدملا ىلع مكب ةصاخلا تاراهملا باستكا نومعدت•
ةيعامتجالا ةكراشملا نم ديزملا نوققحت•
.دعاقتلاو ةلاطبلا تاضيوعت يف مكقوقح ىلعً ايباجيا نورثؤت•

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس يف لوخدلل لاعف عيجشت
تالهؤملاب فارتعالاو ةينهملا تاراشتسالل ةصاخ ضورع تلاهنأ اينوسكاس ةيالو لك يف دجوت
 .ينهملا ليهأتلاو لمعلا يف جامدنالا يف مكمعدت ضورعلا هذهو ،ليهأتللو
:يلي امً امهم نوكي كلذ ءانثأو
 كلذ نمضتي نأ نكميو .ليهأتلاو لمعلا يف قالطناللنكمأ امً اركبم ًايتاذ اوطَشنَت نأ•

ةيالو يف لمعلا قوس ىلع اوفرعتت يكل ،لمع صرف نع ثحبلا وأ تاراشتسالا زكارم ةعجارم
.ةيعقاو رثكأ ةروصب ينهملا مكقيرطل اوططخت نأ اوعيطتستلو تلاهنأ اينوسكاس

نم نأشلا اذه يف ةروشملا اوبلطاوةضورعملا تايناكمالا نم نكمم ددع رثكأ اوربتخا•
مكلوصحو ةيتاذلا مكدوهج نإ  :وه دكؤملا رمألاو .ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس يف نيصتخملا

.مكب ةصاخلا جامدنالا ةيلمع ًالاعفً امعد معدي ةيعماج ةسارد وأ ينهم ليهأت وأ لمع ىلع

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس –5 لصفلا

لمعلا قوس ىلإ لوخدلا
ةطبترم ،ايناملا يف وأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ام ةنهم اوملعتت وأ اوسراَمُت نأ مكتايناكما نإ
 .(ةماقالا عون) مكتماقإل ةينوناقلا ةيعضولابً ايئدبم
 مكنإف ،ةماقالا ةقيثو ىلع لصاح هب فرتعم ئجال وأ ءوجللا قح ىلع نيلصاح مكتفصب•

وأ ةلماع وأ لماع ةفصب اولمعت نأ ةصخرلا هذهب مكنكمي .ةديقم ريغ لمع ةصخر نولمحت
تادعاسملاو لمع ىلع لوصحلل ةطاسولا تادعاسم نوقلتت .ًالقتسم ًالمع اوسرامت نأ
نوناقلا نم ةيناثلا ةدامللً اقبطretnecboJ لمعلا رومأ زكرم قيرط نع ةشيعملل ةمزاللا
.يعامتجالا
 نيلصاح صاخشأك مكنكميف ،تاونس4 ذنم ينوناق لكشب ايناملا يف نوشيعت متنك اذإ•

ةقفاوملا ىلإ ةجاحلا نود ،لمعلا قوس يف لمع نع اوثحبت نأgnudluD ثيرت ةماقإ ىلع
.لمعلا ةلاكول ةقبسملا
بتكم ىدلً ابلط اومدقت نأ ،لمع ضرع متمدق اذإ مكنكميف ،ريفست عنم مكيدل ناك اذإ•

لوح رارقلا يطعُي مث لمعلا ةلاكو ةقفاوم بلطي بناجألا نوؤش بتكمو .بناجألا نوؤش
.لمعلا ةصخر

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا
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ةيمسرلا طورشلا
لمعلا (حيرصت) ةصخر
ةصخر ىلع اولصحت نأ ةجاحب متنأف ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف لمعلا نم اونكمتت يكل
.لمع (حيرصت)
نأ مكنكميف ،ةيسايس وأ ةيناسنا بابسأل ةماقإ ةصخر ىلع متلصحو ئجالك مكب فارتعالا مت اذإ
.(لمعلاب حَمسُي) :ةلمج مكب ةصاخلا ةماقإلا ةقيثو يفً انوَدُم ناك اذإ ،لامعألا لك اوسرامت
ةماقا ىلع وأgnuttatsegstlahtnefuAتقؤم ةماقإ حيرصت ىلع نيلصاح ءوجل يبلاط مكتفصب
:ةيلاتلا ةينوناقلا تاميلعتلل هابتنالا مكيلع بجيgnudluDثيرت
.ءوجل بلط يمدقم مكتفصب مكليجست نم رهشأ ةثالث دعب لمعلا حيرصت ىلع نولصحت (1
 لوصحلل .بناجألا نوؤش بتكم ةقفاوم نم َدب الف ،لمعلا ةصخر ىلع اولصحت يكل (2
 مت اذإ .صتخملا بناجألا نوؤش بتكم ىدل كلذب بلط ميدقت بجي لمعلا ةصخر ىلع     
 ثيرتلا ةماقا ىلع وأ ةتقؤملا ةماقالا ةصخر ىلع نوَدُي كلذ نإف ،لمعلا ةصخر رادصا     
.بناجألا نوؤش بتكم ةقفاومب الإ لمعلا حمسُي ال :ةيلاتلا ةلمجلا لالخ نم مكب ةصاخلا     

 ةرئاد ققحتت ً.انكمم ةقفاوملا رادصا ناك اذإ ،مكبلط ةسارد دعب بناجألا نوؤش ةرئاد ررَقُت  (3
.ةددحم ةفيظو دوجو ىلع لمعلا بحاص ةقفاوم زاربإ مكنكمي ناك اذإً اضيأ بناجألا نوؤش     
 اومدقت نأ مكيلع بجي الو .لمعلا ةلاكوً اضيأ قفاوُت نأ بجي ةقفاوملا هذه ىلإ ةفاضإ     
 نوؤش بتكم قيرط نع لمعلا ةلاكو نم ةقفاوملا راضحا متي ذإ ،كلذبً ابلط مكسفنأب     
 هذه ىلع لوصحلل ةجاحب متسل ايناملا يف مكتماقا ىلع تاونس4 رورم دعبو .بناجألا     
.ةقفاوملا     

 نوكي نأ زوجي ال .ةينوناقلا طورشلل قباطم مكلمع ناكم ناك اذإ ،لمعلا ةلاكو ققحتت (4
 .ناملالا نيلماعلا ىدل امم ةمئالم لقأ مكلمع طورشو مكرجأ     

عم وأ تقؤملا ةماقالا حيرصت عم اولمعت نأ نوعيطتست ،ةيباجيا تاوطخلا هذه ةجيتن تناك اذإ
تالاكو ىدحإ ىدل تقؤم لماعك ًالمع اوسرامُت نأ ،لاثملا ليبس ىلع ،مكنكمُي .ثيرتلا ةماقا
نع نيثحابك ةصتخملا لمعلا ةلاكو ىدل مكسفنأ اولجست نأً اضيأ مكنكمي امك .ةتقؤملا ليغشتلا

.ةروشملا مكل مدقتو لاصتا كيرشك مكبناج ىلإ فقت لمعلا ةلاكوو .لمع
ىلع نولصحت ال مكنإف،gnuttatsegstlahtnefuA ةتقؤم ةماقا ةصخر مكيدل ناك اذإ

وأ ًالمع نوسرامت متنك اذإو .ينهم ليهأت وأ لمع ةسرامم لالخ نم ةيفاضا ةماقا قوقح
 .مكئوجل بلط ىلع هل َريثأت ال كلذ نإف ،ًاينهم ًاليهأت
ديدمت يف يباجيإ ريثأت هل لمع ىلع مكلوصح نإفgnudluD, ثيرت ةماقا مكيدل ناك اذإو
.ةيماظن ةماقا ىلع مكلوصح يف وأ ثيرتلا ةماقا

لمعلاب حامسلا مدعو ةديَقُم لمع ةصخر
،ايناملا لك يف امك ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يفاولمعت نأً ايئدبم مكلحمسُي ال
لابقتسالا زكرم يف ءاقبلا بجاو يرسَي .(EAL) يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف نونكست متنك اذإ•

.رهشأ6 ةياغ ىلإ هديدمت نكميو ىلوألا ةتسلا عيباسألا يف يسيئرلا
،يبوروألأ داحتالا يف ءاضعألا لودلا يه) ةنمآلا ةيلصألا نادلبلا ىمسُي امم نيمداق متنك اذإ•

متمدقو (ايبرصو لاغنسلا ،ورغينيتنوم ،اينودقم ،افوسوك ،اناغ ،كسرهلاو ةنسوبلا ،اينابلأ
 .13/8/5102 خيرات لبق مكئوجل بلط

.مكتيوهو مكتيسنجب قلعتي اميف ليلضتلاو عادخلاب متمُق اذإ•
ال) :مكب ةصاخلا ةماقالا قئاثو يف ةيلاتلا ةلمجلا نودتف ،حومسم ريغ لمعلا ناك اذإ
ةقلعتملا نوؤشلا لك يفمكب ينعملا بناجألا نوؤش بتكم اوعجار .(لمعلاب حمسُي
.لمعلا حيرصت لثم ،ةماقإلا نوناقب

ايناملا جراخ يف ةبستكملا ةينهملا تالهؤملا ةلداعم رابتخا
هذهو .ددحم ينهم ليهأت تابثا ةيناكما دعب الإ ايناملا يف نهملا نم ريثكلا ةسرامم يف حمسُي ال
.نيملعملا وأ نيضرمملاو نييسفنلا نيجلاعملاو ءابطألا نهم لثم ةننقملا نهملا ىمسُت نهملا
مكتالهؤمب فارتعاللً ابلط اومدقت نأ ً،امزال نوكي دقف ،مكتنهم يف اولمعت نأ اوعيطتست يكلو
تناك اذإ ،لمعلا بحاص ررَقُي ،ةننقملا ريغ نهملا يف .ايناملا جراخ يف ةبستكملا ةينهملا
نوكيس هنكل .ايناملا يف لمعلا ناكم تابلطتم يَبلُت ايناملا جراخ يف ةبستكملا ةينهملا تاءافكلا

يمسر تابثا نود ،نهملا هذه لثم يف لهؤم لمع ىلع لصحي نأ ءرملا ىلعً ادجً ابعص
 .كلذ تابثإل ةبولطملا تاداهشلا ميدقتو ةداهشلاب

تالهؤم متبستكا وأ ةيلصألا مكدالب يف متلمع دق متنك اذإ
نكمأ ام عرسأب اوموقت نأ مكيلع يغبنيف ،ةينهم تاربخو

مكتاءافك ديدحت ةصتخملا ةيمسرلا رئاودلا ىدل متي نأب
.اهب فارتعالا يلاتلاب متي نأو ةيفيظولاو ةيسردملا

.عيرس ينهم جامدنا يف مكصرف معدي اذهو

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلاينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا

gnudlibsuA= ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا

https://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Auslaenderbehoerde.html
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ًاقيقدً اريدقت اوردقي نأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تاكرشلاو لمعلا بابرأ عيطتسي
كلت راهظإ متنأ متعطتسا اذإو ةينهملا مكتالهؤم اوفرعي نأ اوعاطتسا اذإ ،ام لمعل مكتمئالم
.تاءافكلا
ةماقإلل ةينوناقلا ةيعضولا ىلإ رظنلا نود  ،ءوجل يبلاط مكتفصب ،مكنكمي:يلي ام يرسي ًايئدبمو
ةينهملا مكتاداهشب فارتعالا نإ .ةينهملا مكتالهؤمب فارتعاللً ابلط اومدقت نأ ،ةيسنجلاو
ةصخرل ةبسنلاب .ايناملا يف اولمعت نأً اضيأ مكل حمسُي هنأً ايئاقلت ينعي ال جراخلا يف ةبستكملا
 .اهنايب قبس يتلا ةيفاضالا طورشلا يرسَت لمعلا
بترتت دقو .تاورويلا نم تائملا غلبت دق فارتعالا بلط صوصخب اهعفد بولطملا موسرلا نإ

وأ رفسلا فيراصم ،تاقيدصتلا ،ةمجرتملا تاداهشلا نع ةجتان ةيفاضا فيراصمً اضيأ مكيلع
.ةغللا تارودل فيراصم
فارتعالا„ ناونعب ةينورتكلالا ةباوبلا نع ةرداصلا ةيحيضوتلا ويديفلا مالفأ يف اودهاش
ًادج ًامهم مكتالهؤمب ينهملا فارتعالا نوكي نأ نكمي فيك ،“ايناملا يف تاداهشلاب
 .ينهملا مكجامدنال

ةينهملا تالهؤملاب فارتعالا تاءارجإ يف ةدناسملا
مهنهمب ةينعملا فارتعالا ةهج ىلإ اوهجوتي نأ ةينهملا مهتاداهشب فارتعالا يبلاط ىلع نيعتي
فارتعالا ةهج نودجت .ايناملا جراخ يف ةبستكملا ةينهملا مهتاداهش ةلداعم رابتخا ضرغل
ةباوبلا ربعو اي-نا-م-لا يف فار-ت-عالا ة-ي-نور-تكلالا ة-باو-ب-لا ر-ب-ع تادا-هشلا ل-يد-ع-ت-ب ةصت-خ-م-لا
rednifsgnunnekrenA.
نأ تاداهشلاب فارتعالا تاءارجا ريضحت ءانثا  ةصتخملا فارتعالا ةهج اوفرعت يكل مكنكمي
ةكبشل ةعباتلا تاداهشلابفارتعالا تاراشتسا زكارم ىدل ةراشتساو ةدناسم ىلع اولصحت
.“QI ليهأتلا لالخ نم جامدنالا„ معدلا
:تاداهشلاب فارتعالا تاراشتسا زكارم اوعجار
فارتعالا ةلماعم يف اوقلطنت نأ ،مكلً ايدجمً ارمأ ربتعُي اذامل / ناك اذإ ،اوفرعت نأ متدرأ اذإ•

مكب ةصاخلا تاداهشلاب
تاداهشلاب فارتعالاب قلعتت ةقفارمو ةيدرف ةراشتسا ىلع لوصحلا يف متبغر اذإ•
ةينهملا تاداهشلاب فارتعالا تابلط ميدقت دنع ةدناسم ىلإ متجتحا اذإ•
 يف وأ / فارتعالا ىلع لوصحلا مدع لاح يف ليهأتلا تايناكما نع اوملعتست نأ متدرأ اذإ•

.تاداهشلاب يئزج فارتعا ىلع لوصحلا

جراخ ةبستكملا تالهؤملاب ينهملا فارتعالاب قلعتت تامولعم ىلع اضيأ نولصحت
فارتعالا„ ىمسملا (تاغل6) تاغللا ددعتملا يجمربلا قيبطتلا قيرط نع ايناملا
.“dnalhcstueD ni gnunnekrenAايناملا يف تاداهشلاب

يناملألا لمعلا ملاع ىلع فرعتلا
،يمازلإلا ميلعتلا بجاول نوعضخت الو نيغلاب متنك اذإو مكب ةينعملا ةيدلبلا يف مكرارقتسا دعب
ً،اضيأ ،دجوتو .لمعلا يف اوؤدبت يكل ،ةحاتملا تايناكمالا لك نم اوديفتست نأ مكيلع نيعتيف
تاءارجإلاب قلعتملا ضرعلا نم اوديفتست نأ ،مكمامأ ةيناكمالا مكءوجل بلط ةسارد ةرتف لالخ
يريخ لمع يأ ،لمع ةصرف نع ةرابع تاءارجالا هذهو .(MIF)نيئجاللا جامدناب ةصاخلا
،تايناكمإلا هذه نم اوديفتسا .ينهملاو يعامتجالا مكجامدنا ليهست ىلإ لوألا ماقملا يف فدهيو
مكنكمي هنأل ،ةنمآ نادلب نم نيمداق متسلو ةنس81 نم ربكأ مكرمع ناك اذإو مكيلع تَضرُع اذإ
.يلحملا لمعلا قوس ىلعً اركبم اوفرعتت نأ ةقيرطلا هذهب

مكتكراشم نإو .لماك ماودب لمعلا ىلإ نيئجاللا جامدناب ةصاخلا تاءارجالا مدخت ال
ةسارد وأ ينهم ليهأت ،لمعلا طيشنت تاءارجإ ،جامدنالا وأ ةغللا تارود ىدحإ يف
 .نيئجاللا جامدناب ةصاخلا تاءارجالا لبق ةيولوالا اهل ةيعماج

ةرابع يلمعلا بيردتلاو.mukitkarP.يلمعلا بيردتلا يه لمعلا يف ءدبلل ىرخأ ةيناكمإ كانه
مكسفنأ اورضحت نأو ةنهملاب قلعتت فراعم اوبستكت نأ فدهب تاسسؤملا ىدحإ ىدل لمع نع
مكتاردق اوعسوت نأو ةينهم تاربخ اوعمجَت نأ ةقيرطلا هذهب نوعيطتست .مداقلا ينهملا لمعلل
لباقم رجأ عفدً امئاد متي ال هنكل ،لمع ةقالع ةباثمب يلمعلا بيردتلا رَبتعُي .ةيلمعلاو ةينهملا
عفد متي ثيح ،(رابتخالا تحت بيردتلا وأ) يفاشكتسالا بيردتلا وه كلذ نم ءانثتسالاو .كلذ
بيردتلا نم عونلا اذه بلطتي ال ءوجللا يبلاطل ةبسنلابو .روجألل ينوناقلاو ىندألا ماعلا دحلا
 .لمعلا ةلاكو ةقفاوم ىلع لوصحلا

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلاينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/videos.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/videos.php
http://www.netzwerk-iq.de/anerkennung.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/app.php
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،تالهؤملل ةماه تابثإ لئاسو يه يلمعلا بيردتلا ءانثأ ةبستكملا ةينهملا تاربخلا نإ
.لمعلل حشرتلا تابلط يف كلذ نايب متي نأ حَصنُي كلذلو
ةيلمعلا فئاظولا لوح تامولعم ثيرتلا ةماقإ يلماحو نيئجالل ةيداحتالا لمعلا ةلاكو مدَقُت
 .948223170002+ :يلاتلا يزكرملا مقرلا ىلع يلمعلا بيردتلا نكامأو
ًايرظن ءرملا دعَتسَي يكل ةديج ةيناكماً اضيأ (DFB) ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا رَبتعُت:ةحيصن
لصفلا يف ةيناكمالا هذه لوح ديزملا نوفرعتو .ايناملا يف لمعلا قوس ىلإ لوخدللً ايلمعو
.نماثلا

 ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا لالخ نم ةدعاو لمع صرف
gnudlibsuA )elaud( ehcilfureB يئانثلا ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا
ليهأتلا طبرَي .اهب فرتعمو ةددعتم ميلعت ةنهم004 يلاوح ملعت ايناملا يف يلاحلا تقولا يق متي
ةسردملا يف ةيرظنلا سوردلا يقلَت متي ً.اعم ةيلمعلاو ةيرظنلا ميلعتلا تايوتحم جودزملا ينهملا
ينهملا ليهأتلا نم عونلا اذهب ءدبلا نكمي .لمعملا ةرادإ عم نواعتلابو بوانتلاب كلذو ةينهملا
.ينهملا ليهأتلا ةلحرم لالخً اددحمً ارجأ بردتملا ىقلتي .ةيسردملا تاداهشلا ىندأ لالخ نم
مهنكميف ،ايناملا يف وأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ينهم ليهأت يف بابشلا نوئجاللا َءَدَب اذإو
وه ينهملا ليهأتلا نإ .(ينهملا ليهأتلا ةناعا) ةيموكح ميلعت ةناعا ىلع لوصحللً ابلط اومدقي نأ
 .ينهملا مكلبقتسم يف ماه رامثتسا
لالخ ايناملا يف ةنمآ ةماقإب نوعتمتي ،ينهم ليهأت يف نوؤدبي نيذلا ،ثيرت ةماقإل نولماحلا
ينهم ليهأت يف ءدبلل ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلا يف قحلا ءوجللا يبلاطل .ينهملا مهليهأت ةرتف
نود مكل اهحنمت نأ ةصتخملا بناجالا نوؤش ةرئاد ىلع يغبني ةقفاوملا هذهو .يليهأت بيردتلو
نيب طبرلا ىلع لاثم وهةرهاملا فرحلا لاجم يف جودزملا ينهملا ليهأتلا نإ .تاديقعت ةيأ
اينوسكاس ةيالو يفف .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةدعاولا لمعلا قافآو ينهملا ليهأتلا قافآ

ةماقإلا ةصخر ىلع نيلصاح نيئجال مكتفصب ،مكنكمي تلاهنأ
مكنكميو .ةرهاملا ةيوديلا فرحلا لاجم يف ًةنهم اوملعتت نأ
 .اهملعت متي ةنهم031 نيب نم ًةنهم كانه اوراتخت نأ
ةيوديلا نهملا ةفرغ ىدل نيينعملا لصاوتلا ءاكرش عم اولصاوت
وأ ينهم ميلعت ىلع لوصحلا يف ةبغر مكيدل ناك اذإ ،ةرهاملا

  .ةرهاملا فرحلا لاجم يف لمع ىلع

ةعسوم ةفرعم مكيدل نوكي نأ نيعتيف ،ًاينهم ًاليهأتو ًاميلعت اوزجنت نأ متبغر اذإ
تابثإ نوعيطتست مكنأ ول لضفألا نمو  .(1ب ىوتسم) ةيناملألا ةغللا تايساسأب
لالخ نم وأ يلمع بيردت لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،ةيلوأ ةينهم تاربخ مكيدل هنأ
 .ينهملا ليهأتلاب ءدبلل يريضحت ءارجإ

ينهملا ليهأتلل ريضحتلا وأ ءدبلا يف ةدناسملا
ً.اينهم ًاليهأت اوزجني يكل ً،اهجومً امعد تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف بابشلا نوئجاللا ىَقلَتَي
ليهأتلا يف بابشلا جامدنال ةصاخ عيراشمو جمارب ةتس ىلع ًالامجا زيكرتلا متيس يلي اميفو
:ينهملا

 فدهي.UDiiM. جودزملا ينهملا ليهأتلا يف نوبرتغملاو تابرتغملا ىمَسُملا عورشملا(1
 ليهأتلا لوح تامولعمب ةيبنجألا لوصألا يوذ ءابآلاو بابشلا ديوزت ىلإ عورشملا اذه    
 طبرً اصيصخ متي راطإلا اذه يفو .جودزملا ينهملا ليهأتلل مهئيهيو جودزملا ينهملا    
 نأ بابشلا عيطتسي ثيحب ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةيلحملا لماعملاو تاسسؤملا    
 نم عورشملا اذه نع اوملعتسا .مهتقطنم يف لمعلا ملاع لوح ةيلمعو ةرشابم ةرظن اولكَشُي    
 ءاكرش عم ةرشابم اولصاوتوءابآلاو تاباشلاو بابشلل ةدَعُملا ةيمالعالا تارشنلا لالخ    
 .نيينعملا لصاوتلا    

 لقت نيذلا بابشلا نيئجالل نكمُي(S-JVB) ةغللاب ةصاخلا ينهملا ريضحتلا ةنس راطإ يف(2
 نولقتني ةنسلا ماتخ يفو ةيناملالا ةغللا يف ةيلوأ فراعم اوبستكي نأ ةنس81 نع مهرامعأ    
.يساسألا ميلعتلا ةداهش ىلع اهتياهن يف نولصحي ثيح ،ينهملا ريضحتلا ةنس ىلإ    

 لقت نيذلا ،نيئجالل ينهم ليهأتل ريضحتلل ضرع نع ةرابع وه  ++(QE) يئدبلا ليهأتلا(3
 ةغللا ملعت عيجشتو ةنهملل ريضحتو يلمع بيردت نم فلأتيو ةنس81 نع مهرامعأ    
 اينوسكاس ةيالو يف قطانم ثالث يف هذه معدلا ةيناكما قيبطت متيس ةيادبلا يف .ةيناملألا    
 .تلاهنأ    

gnudlibsuA etreitsissa ecnahcstfnukuZينهم ليهأت – لبقتسملا ةصرف :ةيالولا جمانرب(4
 .بابشلا نيئجاللً اصيصخ ةهجوم يهو لمعلل ةيداحتالا ةلاكولا عم قيسنتلاب اهذيفنت متي    
 اوزجنت يكل مكعيجشت متيس ،ةفثكم ةيوبرتو ةيعامتجا ةقفارمو بسانم ريضحت لالخ نم    
.حاجنبً اينهم ًاليهأت    

 زكرم هيجوت ىلع اولصحي نأبابشلا نيئجالل ةصرفلا حيتُيOFARB ىمَسُملا ةيالولا جمانرب(5
.بابشلاب ةصاخلا جامدنالا تارود ةياهن يف ينهم بيردتو تاءافكلل ديدحتو    

 ءابآلاو بابشلاو لمعلا بابرأ عجَشُيASUAK “جامدنالاو ينهملا ليهأتلا„ قيسنتلا زكرم(6
 .ينهملا جامدنالل ريضحتلا يف بابشلا نيئجاللا كلذكو ،ةيبنجأ لوصأ مهل نيذلا    

 معدَي (ASMÜR) ةيلحملا ةيلاقتنالا ةرادالا – ةيالولا جمارب معد ةكبش زكرم :ةيالولا ةردابم(7
 .ينهملا ليهأتلا ىلإ لاقتنالاب قلعتملا لمعلا لاجم يف تايحالصلل  رباعلا نواعتلا    

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلاينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا

http://www.lamsa.de/migration/de/7159,,/Themen-und-Projekte/Migrant*innen-in-duale-Ausbildung/Projektbeschreibung.html
http://www.ihkbiz.de/projekte/750-ansprechpartner-kausa-servicestelle.html
http://ruemsa.sachsen-anhalt.de/ruemsa-im-ueberblick/ruemsa-vor-ort/
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بلط لوبق مت اذإو .اهراوج يف وأ مكنكس ةقطنم يف مكب ةينعملا لمعلا ةلاكو عم اولصاوَت
مهب فرتعم نيئجال مكتفصب نوقلتت متنك اذإو .عونتم معد ىلع نولصحت فوسف مكؤوجل
يف لوالا مككيرش وه يلحملا لمعلا رومأ زكرم نإف ،ةشيعملل ةيساسا تانامض ىلع
.لصاوتلا
 .مكتقطنم يف ام ةيمسر ةرئادل بولطملا ناونعلا ةعرسبانه نودجت

ةيعماجلا ةساردلا
نم اوعفرت يكل ،ةيفاضا ةيناكما يهتاعماجلا يف وأ ايلعلا دهاعملا ىدحإ يف ةساردلا نإ
متنأف ً.ادج ةيلاع ةيعماجلا ةساردلل ةمزاللا تابلطتملا نكل .يناملألا لمعلا قوس يف مكصرف
ُ.ادج عفترم مكيدل ةيناملالا ةغللا ىوتسم نوكي نأ بجيو ةعماجلا يف ةساردلل لوبق ىلإ ةجاحب
نأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف يلاحلا تقولا يف مكيلع بجي ال هنأ ىلإً اضيأ هابتنالا بجي
ةساردلا ةرتف لالخ مكيلع بجي .ةيلصف موسر عفد بجي نكل .ةيعماجلا ةساردلا فيلاكت اوعفدت
ىلع ،معدلا ىلع لوصحلل تايناكما دجوت ءاضتقالا دنعو ً.ايتاذ مكسفنأ اولومت نأ ةيعماجلا

 .ةحنم لالخ نم وأ (GöfAB) ةيموكحلا ميلعتلا ةدعاسم لالخ نم لاثملا ليبس
.نيئجالل ةممصم ةيعماجلا ةساردلل ضورع ةراتخم ندم يف تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دجوت

ةيعماج ةساردل ،ةبولطملا طورشلا رفوت لاح يف ،ةيناكمالا مدقت لادنيتش-غروبيدغام ةعماج
ةعماجلا يفً اناجم مهسفنأ اولجسي نأ ،ةيناكمإلا ءوجللا يبلاطل مدقت هلاه ةعماجو .ةلماكتم
يف ةساردلل ةمزاللا تابلطتملا ىلع فرعتي نأ نم عمتسملا نكَمُت ةيناكمالا هذهو .نيعمتسمك
ةعباتلاeciffO lanoitanretnI ة?ي?لود?لا بتاكم?لا وأ بي?حر?ت?لا ز?كار?م او?ع?جار .تا?ي?لكلا ىد?حإ
اينوسكاس ةيالو يف ةيعماجلا ةساردلا تايناكما لوح ةراشتسا ىلع اولصحت يكل ،تاعماجلل
يف ةيعماجلا ةساردلاب قلعتت ةيساسا تامولعمب ةيلحملا لمعلا تالاكوً اضيأ مكدوزتو .تلاهنأ
.ايناملا

ًايتاذ اوملعتساو .ةماقإ ةصخر ةيعماجلا مكتسارد ةرتف لالخ مكيدل نوكي نأ بجي
ةساردلا نع ةصتخملا لمعلا ةلاكو عم ةثداحملا ةسلج لبق نكمأ ام لصفم لكشب
ةحفصلا ىلع لاثملا ليبس ىلع ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يفو ايناملا يف ةيعماجلا
موي نم ًاضيأ اوديفتسا.dnalhcstueD ni nereidutS. ايناملا يف ةساردلا„ :ةيمالعإلا
نأ نوبغرت يتلا ةعماجلا يف وأ مكتقطنم يف ةعماجلا همَظنُت يذلا ،ماعلا تامولعملا
 .اهيف اوسردت

رومأ زكرمو لمعلا ةلاكو قيرط نع لمع ىلع لوصحلل ةطاسولا لمعلا
لمعلا ةلاكو نإف ،ثيرت ةماقإ ىلع وأ تقؤم ةماقإ حيرصت ىلع نيلصاح متنك اذإ
tiebrA rüf rutnegAلمعلا رومأ زكرم وأ retnecboJةطاسولاب ناينعملا امه مكنكس ةقطنم يف
ةلاكو نإ .لمع نع نيثحابك مكسفنأ اولجَسُت نأ كانه نوعيطتستو .لمعلا لئاسم يف ةروشملاو
:لمعلا

تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف لمعلا قوس لوح تامولعمب مكدوَزُت•
ينهملا ليهأتلاو جامدنالا تايناكمإب قلعتت ةيدرف ةروشم مكل مدَقُت•
 .ينهم ليهأتو لمع ىلع لوصحلل ةطاسولاب موقت•

تامدخ نم طقف اوديفتست نأ نوعيطتست مكنإف ،لمعلا ةصخر مكيدل نكي مل اذإ
ةصخر مكحنمل ةينوناقلا طورشلا تناك اذإو .لمعلا ةلاكو اهمدقت يتلا ةراشتسالا
يتلا ةطاسولاو ةراشتسالا ضورع نم ةدافتسالا مكنكمي اهدنعف ،ةرفوتم لمعلا
باتكلل ًاقبط تادعاسم ىلع لوصحلا يف قحلا مكل ناك اذإ .لمعلا تالاكو اهمدقت
ةقطنم يف لمعلا رومأ زكرم نإف ،(هب فرتعم ئجال ًالثم) يعامتجالا نوناقلا نم يناثلا

.لمعلاب ةقلعتملا ةطاسولاو ةروشملا ميدقتب صتخملا وه مكنكس

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلاينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا

https://www.study-in.de/landingpage/refugees/informationen-fuer-fluechtlinge_39093.php
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لوخدلاو ةماقالا عم طبارتلاب ةنهملاو لمعلا ،لمعلا نع ثحبلا لئاسم نعً اضيأ اوملعتسا
لمعلا :ناونع تحت لمعلل ةيداحتالا ةلاكولل عباتلا نخاسلا ينوفلتلا طخلا لالخ نمايناملا ىلإ
نمً ايموي لاصتالا نوعيطتستو1111-94035181+ :يلاتلا مقرلا ىلع ايناملا يف ةايحلاو
مقرلا اذهب لاصتالا دنع .يناجم ريغ لاصتالا اذهوً ارصع ةثلاثلا ىلإً احابص ةعساتلا ةعاسلا
ةدعاولا ةيلبقتسملا مكصرف لوح ةيزيلكنالاو ةيناملالا ةغللاب ةيدرف ةراشتسا ىلع نولصحت
 .ايناملا يفو تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يق لمعلاب ةقلعتملا
ةصصختملا رداوكلا نيمأت„ :ةينور-تكلالا ة-باو-ب-ل-ل ع-با-ت-لا ينور-تكلالا ع-قو-م-لا م-كدَوزُي:ةحيصن
slatropsgnurehcisetfärkhcaF“ معدلا جمارب لوح ةماه تاداشرإب تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف
لمعلا يف جامدنالا لوح ةماه تامولعم ىلع نولصحتو .عيضاوملا نم اهريغو ينهملا ليهأتلاو
لالخ نم ةصتخملا ةدناسملا تاهج حاضيا عم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ينهملا ليهأتلاو
اينوسكاس ةيالو يف “QIليهأتلا ربع جامدنالا„ معدلا ةكبش نع رداصلا يهيجوتلا دشرملا
 .تلاهنأ
لابقتسالا ةقفارم فرط نم لمعلا نع ثحبلا ءانثا ةقفارمو ةروشم دئاز لمعلا رسجو
ثيرت ةماقإ ىلع نيلصاحلا ،ةتقؤم ةماقإ ىلع نيلصاحلا نيئجالل تلاهنأ اينوسكاس ةيالو مدَقُت
دادعا مت ضرغلا اذهلو .لمعلا يف جامدنالا ةيلمع لالخً اعونتمً اعيجشَت مهب فرتعملا نيئجاللو
رهجملا تحت ةصصختملا رداوكلا،gnutielgebsnemmoklliW لوصولا ةقفارم :لثم ،عيجشت جمارب
sukoF mi tfarkhcaFدئاز لمعلا رسجو .SULP ekcürbboJ.ضورع عم  عطاقتت دق جماربلا هذهو
ةمئالملا لحلا قرط نع تاراشتسالا ميدقت زكارم ىدل اولأست نأ اوشخَت الو .ىرخألا جماربلا
.مكل
ليهأتلاو لمعلا ىلإ مكقيرط يف مكدناسُت ةينعملا ةيدلبلا فرط نم ةمدقملا ضورعلا نإ:ةظحالم
ةدعملاeppamsnemmoklliW بيحرتلا ةظفحم لالخ نم هلاه ةنيدم همدقت يذلاك ،ينهملا

 .بابشلا نيئجاللً اصيصخ
تحت ةصصختملا رداوكلا ةيالولا ةردابمل عباتلا لوصولا ةقفارم  (FiF) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف رهجملا
عم ةصصختملا رداوكلا طبرب تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف لوصولا وقفارمو تاقفارم موقي
لمع ضورع نع ثحبلا يف جمانربلا اذه يف لصاوتلا ءاكرش مكدعاسيو .تاسسؤملاو تاكرشلا
اذه يف لصاوتلا ءاكرش نإ .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تاسسؤملاو تاكرشلا ىدل ةمئالم
 :جمانربلا

.يصخشلاو ينهملا روطتلل ةطخ نوعضيو تاردقللً ايليلحتً اطََمن مكعم نواعتلاب نوممصُي•
 ةرتف لالخ لصاوت ءاكرشك مكبناج ىلإ َنوقبيو ةينهملا ةايحلا يف جامدنالا يف مكنوقفاري•

.يلمعلا بيردتلا وأ رابتخالا

 نكسم نع ثحبلاو لافطألا ةياعرو ةيمسرلا رئاودلا عم لماعتلل تاداشرإب مكنودوَزُي•
.اهريغو

،هلاه ،غروبيدغام يف ةيلحملا تاراشتسالا ميدقت زكارم ىدل اهنودجت تامولعملا نم ديزملا
.والسور-واسيدو تاتشربلاه ،لادنيتش

دعوم ديد?ح?ت ل?جأللوصولا ة?ق?فار?م ن?ع ةرداصلا لصاو?ت?لا ةرا?م?تسا اومدخ?تسا
 !مكب ةصاخلا ةراشتسالا

 دئاز لمعلا رسج
لالخ نم ةدناسم ىلع لمع صرف نع مكثحب ءانثأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نولصحت
لوخدلا ةداعإ وأ لوخدلا وه ضرعلا اذهل يسيئرلا فدهلا .دئاز لمعلا رسج ىمسملا عورشملا
حمسَتو لهؤت ةداهش ىلع لوصحلا يف دعاَسُي عورشملا اذهو .ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا يف
 :يلي ام عورشملا اذهل ىرخألا ضورعلا نمضتت .نهملا ىدحإ ةسراممب

لمعلا قوسب قلعتت ةيدرف ةروشم ميدقت•
 تالهؤملاب فارتعالاب ةقلعتملا تاءارجالا يف ةدناسملا•

ايناملا جراخ ةبستكملا ةينهملا
 ةيناملالا ةغللا ميلعتل ءزج عم ةنهملاب صاخ ليهأت•

تاردقلا ديدحتو
.ينهم ليهأتو لمع ىلع لوصحلا يف ةطاسولا•

 عورشمل نييلحملا نيلثمملا مامأ مكتابلط اوحرطا
.SULP ekcürbboJ. دئاز لمعلا رسج

لمعلا تاصروب – تنرتنالا قيرط نع لمع ضورع ىلع روثعلا
يفيظو ليلحت طمن ميدقت لالخ نم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةباذج لامعأ ىلع روثعلا مكنكمي
عورشمل ةعباتلاةصصختملا رداوكلاو فئاظولا ةصروب ىلع ةفيظو نع ثحب بلطو يناجم
ةعومجملمعلل ةيداحتالا ةلاكولل ةعباتلا لمعلا ةصروب مدقت .رهجملا تحت ةصصختملا رداوكلا
.ةيلحم ريغو ةيلحم لمع صرف نمضتت يتلا فئاظولا نم ةعساو
ددحم لكشب اوراتخي نأreekrow ةامسملا ةينورتكلا لصاوت ةصنم قيرط نع نوئجاللا عيطتسي
ةرشابم اولصاوتت نأ اذكه نوعيطتست .ةددعتم قطانم يفو ةفلتخم تاعاطق يف لمع ضورع
قيرط نع ةيلحم ينهم ليهأت نكامأ ىلعً اضيأ روثعلا نكميو .لمعلا بابرأ دحأ عم ةلوهسبو
.ايناملا لك يف فئاظولاو ينهملا ليهأتلا ةصروب

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلاينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/ausbildung-und-arbeit/
http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/working-in-saxony-anhalt/deutsche-version/#
http://www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung/auslaendische-fachkraefte/
http://www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung/auslaendische-fachkraefte/
http://www.jobbruecke-chance.de/index.php?seite=index.html
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online%2DAngebote/Veroeffentlichungen/?RecID=685
http://www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung/auslaendische-fachkraefte/
http://www.fachkraft-im-fokus.de/stellen-und-fachkraefteboerse/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true&suchbegriff.wert=10000-1121419752-S
http://www.jobbruecke-chance.de/index.php?seite=projektverbund.html
https://workeer.de/
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لماع مكتفصب مكقوقح
لامعألا نم ًةيامح ةددحم ةينوناق تاعيرشت لالخ نم يناملألا لمعلا قوس يف مكل رفوتيس
 .يندتملا رجألاو ةئيسلا

 ةرتف ةدم ،عفدلا ،لمعلا فئاظو) مكتابجاوو مكقوقح يباتكلالمعلا دقع لالخ نم مظَنُت(1
 نأ مكيلع لاوحألا لك يفو .(اهريغو تازاجالا ،رجألا ،لمعلا ناكم ،لمعلا تاقوأ ،رابتخالا    
 عيقوت دقعلا نمضتي نأو لمعلا دقع نم ةخسن مكيدل نوكي نأ بجي هنأ ىلإ اوهبتنت    
.نيفرطلا    

ةيعوبسالا لمعلا تاعاسو .لمع تاعاس ينامث نم نوكملا لمعلا موي ايناملا يف يرسَي(2
 نع تافارحنا دجوت .ةعاس04 ةداعلا يف زواجتي الو ةيعامج روجأ تاقافتا بسح ةمظنم    
 لطعلاو داحآلا مايأو ليللا يف لمعلا لباقم ةيفاضا روجأ عفد متي .نهملا ضعب يف كلذ    
.ةيمسرلا    

 .ةعاسلل وروي فصنو8غلبيو روجألل دحوملاو ينوناقلا ىندألا دحلا ايناملا لك يف يرسي(3
 دجوي ناك اذإ ،لمعلا دقع عيقوت لبق اوملعتسا .رجالا اذه يف ينوناقلا قحلا لماع لكلو    
.رجألا ىلع لمعلا بر عم اوضوافتت نأ مكنكمي مأ ،يعامج روجأ قافتا    

 نامضلا ىمَسُي ،يعامتجا نيمأت ىلع لوصحلا يف قحلا مكل نإف ،نولمعت متنك اذإ(4
 دض لاثملا ليبس ىلع ،ةريبكلا راطخألا دض نينمأم نونوكت نامضلا اذهبو .يعامتجالا    
 مصخ متيو مكبتاور نم ءزج نم يعامتجالا نيمأتلا ليومت متي .ةلاطبلاو ثداوحلاو ضارمألا    
 متي نيمأتلا اذهف .يمازلالا يحصلا نيمأتلا وه ءانثتسالاو .مكروجأ نمً ايئاقلت غلبملا اذه    
 بتارلا نم مصخُي مث بولطملا غلبملا باستحا متي اهدعبو يصخشلا مكرايتخا ىلع ًءانب    
    .يرهشلا    

ةيدلبلا يف رارقتسالا / لابقتسالا زكرم ةرداغم دعب ةرشابم
ينهملا ليهأتلا•
ينهملا ليهأتلل ريضحتلا•
ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا•
ةيعماجلا ةساردلاو ينهملا ليهأتلا عم نمازتم يلمع بيردت•
ينهملاهيجوتلل يلمع بيردت•
ينهم ليهأت ضرغل يلمع بيردت• بناجألا نوؤش ةرئاد ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي      
(ىوصقلا ةدملا) ًاينمز ةديقم :يلمعلا بيردتلا ةدم        

ةيحالصلا ديدحتل يلمع بيردت•
يعالطتسا بيردت•
يعوطت لمع•
بناجألا نوؤش ةرئاد ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي        

ةيدلبلا يف رارقتسالا دعبو رهشأ3 دعب
ةيناملا ةيعماج ةداهش ،لمع•
ةيبنجأ ةيعماج ةداهش ،لمع•
يرادإ رداك  ةفصب لمع•
ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف لمع•
 ىرخألا لامعألا لك•
تقؤملا ةلامعلا تاكرش ىدل لمع• بناجألا نوؤش ةرئاد ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي                     

لمعلا ةلاكو ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي                           
ةيولوألا رابتخا  دجوي الةيولوألا رابتخا                           
ةيناملا ةيعماج ةداهش وأ ءاقرزلا ةقاطبلا كالتما نم دب ال                           

رهش51 دعب
ىرخألا لامعألا لك•
لوطأ لمع تاقوأ عم يلمع بيردت•
تقؤملا ةلامعلا تاكرش ىدل لمع•

رهش84 دعب                           
ةيداحتالا لمعلا ةلاكو نم عيجشتو معد تاءارجإ•
“يسسؤم ينهم ليهأت„ ينهملا ليهأتلل ريضحتلل تاءارجإ•

بناجألا نوؤش ةرئاد ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي

ينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلاينهملا ليهأتلاو لمعلا قوس – 5 لصفلا

ينهملا ليهأتلاو لمعلا ىلإ لخادملا:ةعيرس ةرظن
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لمَحَت نع ةلوؤسملا يه حبصتس ةيدلبلا هذه نإف ،تايدلبلا ىدحإ ىلإ مكليوحت متي نأ دعب
 .ةيبطلا ةياعرلا مكل نمؤتو نانسألا ةجلاعمو ةماعلا ةيبطلا ةجلاعملا فيلاكت
عونب طبتري كلذو ةعونتم ةيبط تامدخ نوقَلَتَت .مكل ةيبطلا ةياعرلا نيمأت متي فوسً ايئدبمو
نوفرعَتَس .مكءوجل بلط يف تبلا دعب متي مل هنأ مأ نيئجالك مكب فارتعالا مت اذإ اميفو مكتماقا
ةعجارم دنع ةيدلبلا يف مكرارقتسا دعب اهل هابتنالا مكيلع بجي يتلا رومألا ام ،لصفلا اذه يف
نيمأت مهيدل سيل نيذلا صاخشألا ةجلاعم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف متي فيكو ءابطألا دحأ

.ئراوطلا تالاح يف ةدعاسملا مدقي نمو يحص

ةيبطلا ةياعرلا
نوقلَتَت وأ نيئجالك مكب فارتعالا ىلع متلصح اذإ
،يعامتجالا نوناقلا بسح ةيعامتجا تادعاسم
نيمأتلا تاكرش ىدحإ يف اولجَسُت نأ مكنكميف
 .يحصلا
ةياعرلل ةلماك تامدخ ةلاحلا هذه يف نوقلتت
نإف ،ءوجل يبلاط نولازت ال متنك اذإ .ةيحصلا
نو-نا-ق-لً ا-ق-ب-ط ه-م-ي-ظ-ن-ت م-ت-ي يحصلا ن-ي-مأت--لا
ةياعرً ايئدبم نوقلتت .ءوجللا يبلاطل تادعاسملا

نكل .ينوناقلا يحصلا نيمأتلا ىوتسم قفوةيبط
 :تادييقتلا ضعب انه يرسَت
مالآلا ىلعةيبطلا ةياعرلاو ةيانعلا رصتقَت•
ةداعلا يف متي ال .ةداحلا ضارمألاو ةئجافملا

يف ،ءوجللا يبلاط ىقلتي .ةنمزملا ضارمألا جالع
تاحاقللا لثم ،ةيئاقولا تامدخلا ،لاوحألا لك
.لافطألل ةبولطملا

نكمي الوً ايرورض كلذ ناك اذإ الإنانسألا مقطأ لاجم يف ةينسلا تامدخلا ميدقت متي ال•
 .هليجأت ةيبط بابسأل
.لماك لكشب ينوناقلا يحصلا نيمأتلا تامدخ ،مكتماقا ىلعً ارهش51 رورم دعب ،مكل رفوُت
قيرط نعً ايبطً امعدو ةرزاؤم (ةدالولا دعب نماثلا عوبسالا ةياهن ىلا)ءاسفنلاو لماوحلا ىقلتت
نوؤشلا ةرئاد ىدلً ابلط ةدالولا ل-ب-ق ن-مد-قُي نأ ن-ه-نكم-يو .تا-ي-نو-نا-ق-لا تال-با-ق-لاو ءا-ب-طألا
 .ديدجلا دولوملل ةيلوألا تازيهجتلا ىلع لوصحلل ةيعامتجالا

تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا –6 لصفلا
ةصاخلا

يحصلا نيمأتلا لوح تامولعملا نم ديزملا ىلعانه نوعلطت
.(ةيزيلكنالاو ةيناملألا ةغللاب) نيئجاللاب ةصاخلا تاميلعتلاو

جالعلا ةميسق
يكل .ةيحصلا مكتياعر نع ةلوؤسملا يه ةيدلبلا هذه نإف ،تايدلبلا ىدحإ يف نوشيعت متنك اذإ
.جالعلا ةميسق ىلإ ةجاحب متنأف ،مكدالوأب وأ مكب قلعتي رمأل ،بيبطلا ةعجارم نم اونكمتت
ةيعامتجالا نوؤشلا ةرئاد ىدلً ابلط اومدقت نأ مكيلع نيعتي جالعلا ةميسق ىلع لوصحللو
نيودت ةميسقلا هذه ىلع متي ذإ ،بيبطلا مامأ ةميسقلا هذه اوزربت نأ مكيلع بجيو .ةصتخملا
 .مكل بيبطلا اهمدق يتلا تامدخلا

ةيحالص خيرات ىلإ ًامود اوهبتنا .رهشأ ةثالث ةدمل ًةداع جالعلا مئاسق رادصإ متي
!مكب ةصاخلا جالعلا ةميسق

بيبطلا عم لصاوتلا
بيبطلا نإ .ضارمألا جالع ةلقرع وأ ريخأت يفً اببس يوغللا لصاوتلا يف تابوعصلا نوكت دق
ىوتحمو عون ليصفتلاب مكل حرشي نأىضرملا قوقح نوناقل ًاقبط مزلم نانسألا بيبط وأ ماعلا
 .ةددعتم تاغلب تارامتسا اهدنع ةيبطلا تادايعلا نم ريثكلا .بولطملا جالعلا
ىلع ةردقلا يف مكسفنأب ةقثلاب اورعشت مل اذإو .تارامتسالا هذه دوجو نع كانه اوملعتسا
 .يوغل طيسو ةقفرب بيبطلا ىلإ اوبهذاف ،بيبطلا عم ديجلا لصاوتلا

،ةيبنجأ تاغل ثدحتيو مكتقطنم يف يسفن جلاعم وأ ماع بيبط ةعجارم متدرأ اذإ
ءابطأ نودجت كانهو .ءابطألا داحتا نع ةرداصلاةينورتكلالا ةرامتسالا اومدختسا
.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةددعتم تاصاصتخاب

تاغللاب)يبطلا يوغللا ليلدلا نم اوديفتسا ،بيبطلا عم ةثداحملل اودعتست يكل:ةحيصن
.(ةيسرافلاو ةيبرعلا ،ةيناملألا

ةصاخلا تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا – 6 لصفلا

http://arztsuche.kvsa.de/arztsuche
http://arztsuche.kvsa.de/arztsuche
http://edition-willkommen.de/
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يصخشلا مكنامأل ةماه تامولعم – ةماعلا ئراوطلا تالاح
.ةيروف ةيبط ةجلاعم يعدتست تاباصاو ضارمأ نع ةرابع يه ةداحلاةيحصلا ئراوطلا تالاح
ام تالاحلا هذه نمض يوطنيو .ةايحلل ةددهملا تالاحلا :مساً اضيأ تالاحلا هذه ىلع قلطُيو
 :يلي
روسكو فيزن عم ةقفارتملا تاباصالا•
سفنتلا قيض•
بلقلا يف عاجوأو مالآ•
تاممست•
ةغيلب قورح•
 ءامغإلا تالاح•
جالعل تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دجوي
ةياعرلل ةلماكتم ةكبش ةئراطلا تالاحلا
فيلاكتلا مكب ةينعملا ةهجلا لمحتت .ةيحصلا
يف ةئراطلا تالاحلا جالع نع ةجتانلا
.ىفشملا
.ةداح ئراوط ةلاحب قلعتي رمألا ناك اذإ الإ ،يفاشملا دحأ يف عيرس جالع يف قحلا مكل سيل
ىلع اولصتت ال !ةايحلل ةددهملا ئراوطلا تالاحل ةصصخم211  و011 ئراوطلا ماقرأ نإ

يف ئراوطلا ةمدخ كلذكو .ةايحلل ةددهم ئراوط ةلاح ًالعف رمألا ناك اذإ الإ ماقرألا هذه
 .ةيحصلا ئراوطلا تالاحل ةدعم اهنإف يفاشملا

ةيعامتجالا ةيسفنلا ةياعرلا زكارم
ةيسفنلا ةمدخلا ةدايع لال-خ ن-م ةد-عاسم ة-يسف-ن تا-بو-عص م-ه-يد-ل ن-يذ-لا نو-ئجال-لا ىق-ل-ت-ي
ةثداحملا ةسلج لالخ .غروبيدغامو هلاه يف ةيعامتجالا ةيسفنلا ةياعرلا زكارمو ةيعامتجالا
مكل مدَقُي .تاغل ةدعب ةداعلا يف كانه ةدعاسملا مَدَقُتو ةيفاقثلا مكلوصأ ةاعارم متي ةيدرفلا
:زكارملا هذه يف نولماعلا

جالعلل ةطخو ةيناجم ةيسفن ةروشم•
ةقفارم ةيعامتجا ةروشم•
.ةعومجم نمض ةيسفن ةيعامتجا تاسلج ضورع يف ةكراشملل ةصرف•
 .غروبيدغام وأ هلاه يف ةيسفنلا ةياعرلا زكارم دحأ عم ةثداحملً ادعوم ءاضتقالا دنع اوبِتَر

غروبيدغام يفzteNideM ةردابم :ةيناجم ةيبط ةدعاسم
تامدخ مدقت يهو نيطيشنلا بطلا بالطو ءابطألا نم ةعومجم نع ةرابعzteNideM ةردابم نإ

ةدعاسم مدقت غروبيدغامو هلاه يفzteNideM ةردابمو .ةيماظن ةماقإ نود وأ عم نيئجالل ةيبط
ًاناجم متي جالعلاو ةطاسولا .يحصلا نيمأتلا ةلاح ىلإ رظنلا نود ،نيرجاهملاو نيئجالل ةيبط
 .ةيرس ةروصبو
نيذلا ،تابيبطلاو ءابطألا عم ةيرورضلا ديعاوملا بيترت ةيعوبسالا ةعجارملا ةعاس لالخ متي
ةعجارملا تاقوأ نع اوملعتسا .ةيرس ةروصبو ضَفخُم رعسب جالعلا ءارجإل مهدادعتسا نورهظُي
.ندملا كلت يف ةددحملا

ةيرصبلاو ةيعمسلا تاقاعالا يوذ صاخشألل ةدعاسم
زكارم اوعجارُت نأ ،ةيرصب وأ ةيعمس ةقاعإ مكيدل ناك اذإ ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف مكنكمي
ةيالو يفةيسحلا تاراشتسالا زكارم عم اولصاوت .تاقاعإلا كلتب ةصتخملا طباورلاو ةراشتسالا

 .ةدناسم نع نوثحبت متنكو ةيرصب وأ ةيعمس ةقاعإ مكيدل ناك اذإ ،تلاهنأ اينوسكاس

لمحلا ةلاح يف تائجاللا ءاسنلل ةدناَسُم
تاراشتسا زكارم عم اولصاوتت نأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةددعتم قطانم يف نوعيطتست
لك يف ةلماش ةدناسمو ةصصختم ةراشتسا مكتقطنم يف زكارملا هذه يف نوقلتت .لمحلا
 .مسالا ركذ نود ةبغرلا دنعو يرس عباط تاذ ةمدخلا هذهو .ةدالولاو لمحلاب ةقلعتملا لئاسملا
ىلع “ةّدش يف لماوحلا„ ىمسملا ةدناسملا نوفلت ىلع اولصتاف ،ةحلُم ةلئسأ مكيدل ناك اذإ
 .يناجمو ةعاسلا رادم ىلع لمعي نوفلتلا اذهو .02004040080 :يلاتلا مقرلا

.ةناعتسالا فتاهل ةعباتةينورتكلا ةراشتسا ىلع اولصحت نأً اضيأ مكنكمي
 ةراشتسالو ليميالا قيرط نع ةقوثوم ةراشتسال نيوانعانه نودجت
.(قبسم دعوم ديدحت دعب) ةيدرف ةثداحم

 انه نودجتسف ،مكتقطنم يف ةيدرف ةراشتسا نولضفت متنك اذإ
 برقألالمحلا تاراشتسا زكرم (ةنيدملل يديربلا زمرللً اقبط ثحبلا)
 .مكتقطنم ىلإ

ةصاخلا تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا – 6 لصفلاةصاخلا تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا – 6 لصفلا

http://www.psz-sachsen-anhalt.de/migration/de/7127,,/index.html
http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/familie/familienratgeber/adressen/sinnesberatungsstellen/
https://www.geburt-vertraulich.de/online-beratung/
http://www.familienplanung.de/
http://medinetz-magdeburg.de/
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ديدهتلل نضرعتي يتاوللا ،تائجاللا ءاسنلل ةصاخ ةيامح
نود ةايحلا يف قحلا مهل عيمجلاو .اهسفن قوقحلا مهل لاجرلاو ءاسنلا نإف يناملألا نوناقللً اقبط
مكتفصب .نوناقلا اومرتحي نأ ايناملا يف نوشيعي نيذلا سانلا لك ىلع نيعتي .داهطضا وأ فنع
 .ةينوناق ةيامح ىلع اولصحت نأو مكسفنأ نع اوعفادت نأ مكنكمي ،مكسنج ببسب زييمتلل اياحض
راجتالا ةجيتن ايناملا يف ةدش يف َنعقي يتاوللا ءاسنلل ةدناسم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دجوت
دق وأ نلمعي يتاوللا ،ءاسنلل كلذك مَدَقُي .فرشلاب قلعتملا فنعلاو يرسقلا جاوزلا ،ءاسنلاب
 .ةدناسمو ةروشم ،ةراعدلا يف نلمع
ِكنكميف ،“حورجملا فرشلا„ ىمَسُي ام ببسبفنعل ةيحض وأيرسق جاوز يف نيشيعت ِتنك اذإ
ىلع نيلصحت كانهو غروبيدغام يفAREV ىمسملا ةمدخلا زكرم تامدخ ضورع نم ةدافتسالا
.نمآ نكسم نع ثحبلا يف ةدعاسم ىلع وأ ةيعامتجا ةيسفن ةدناسم
ةيالو يف ةديدع قطانم يف ءاسنلا تويب مدَقُت

،ةجاحلا دنعو.ءاسنلل ةيامح تلاهنأ اينوسكاس
فلمب نيفلكملا ىلإ ءوجللا نيعيطتست
ةنيدم يف دجوي .رئاودلاو ندملا يف ةاواسملا

تارفاسملاتائجاللا ءاسنلا تيب هلاه
اوضرعت نيذلا ،نهدالوأ عم نهدحول
 .نوددهم مهنأ نورعشي وأ فنعلل

ةمئاقانه نودجت
ةدعاسم تويب نمضتت
.ايناملا يف ءاسنلا

ايناملا ىوتسم ىلع لمعي ةراشتسال ضرع وه“ءاسنلا دض فنعلا„ ىمسملا ةثاغتسالا فتاه نإ
تايسنجلا لك نم تاررضتملل ةدناسملا ميدقت متي .فنعلل نضرعتي وأ نضَرَعَت يتاوللا ،ءاسنلل

مَدَقُت .ليميالا قيرط نعةينورتكلا ةراشتسا لالخ نمو61061100080 ينوفلتلا مقرلا ىلع
ب مدقت ةروشملا هذهوً اناجمو مسالا ركذ نود نيصصختملاو ءاقدصألاو براقألل ةروشم كلذك
 .ةغل51

ءاسنلا جامد-نا“ehSufeR“ ىمسملا تاغللا ددعتم-لاو ينا-ج-م-لا ق-ي-ب-ط-ت-لا م-عدَي
دنع ةدعاسملا تاي-ناكمإو ة-يساسألا قو-ق-ح-لا لو-ح تا-مو-ل-ع-م مد-ق-يو تا-ئجال-لا
.ئراوطلا ماقرأب مكدوَزُيو ءادتعال ضرعتلا

يسنجلا هجوتلا ببسب ةلماعم ءوسل ضرعتلا دنع ةدعاسم
ييئانثوً ايسنج نيلوحتملاو تايقاحسلاو نييلثملا صاخشألا نإ :يلاتلا أدبملا ايناملا يق يرسَي
مهئارأل ًاقبط يسنجلا مههجوت اوسرامي نأ قحلا مهلو ةلماعملا ءوس نم نويمحم سنجلا
 .ةصاخلا
ميدقتل ةصا-خءاقتلا زكار-م تاتشر-ب-لا-هو ه-لا-هو غرو-ب-يد-غا-م يف صا-خشألا ءالؤه-ل د-جو-ي
اينوسكاس ةيالو يف ةريبكلا ندملا يف تايقاحسلاو نييلثملا ةطبار تحتتفاو .تاراشتسالا
ءاقتلا طاقن زديالا ةدعاسم زكارمً اضيأ ربتعُت .تاردابمو تايعمجو لمع تاعومجم تلاهنأ
.يسنجلا هجوتلاب ةقلعتملا لكاشملا صخَي اميف ةبسانم
ةفينع تاءادتعال ضرعتلا دنع ةدعاسم
نكامأ يف تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نودجتسف ،فرطتملا نيميلا ءادتعال ةيحض متعقو اذإ
مكل مدقت زكارملا هذهو .“ةلقنتملا اياحضلا تاراشتسا„ ىمَسُت ةصصختم تاراشتسا زكارم ةريثك
هذه .مكقوقح ليصحت نم اونكمتت يكل ةيلمع ةدناسمو (ةددعتم تاغلب) ةرشابم ةروشملا
.ضيوعتلا يف مكقوقح ليصحتل ًالثم ،نيررضتم مكتفصب مكقوقح ليصحت يف مكدناسُت زكارملا

ةقلعتملا رومألا يف ًالثم ،ةروشملا مكل مدقتو ةيمسرلا رئاودلا ىلإ زكارملا هذه مكقفارت امك
 .يماحملا باعتأ ليومتب

:ةمظنم يه ةداحلا تامزألاو رسعلا تالاح يف ايناملا ىوتسم ىلع لصاوتلا كيرش نإ
gniR essieW reD

ةصاخلا تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا – 6 لصفلاةصاخلا تالاحلا يف ةدعاسملاو ةيبطلا ةياعرلا – 6 لصفلا

NEUARF RÜF ZTUHCS =ءاسنلا ةيامح

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.wir-helfen-gern.com/wp-content/uploads/2015/12/TDF_Flyer_Women_Men.pdf
http://www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/
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ةياعرلاو ميلعتلا معد ىلع لوصحلا يف قحلا مكلافطأل حبصُيَس ،تايدلبلا ىدحإ ىلإ مكلاقتنا دعب
ىدحإ يف اوموَدُي نأ يمازلالا ميلعتلا نس يف نيذلا لافطألا ىلع بجيatiK. لافطألا ةضور يف
،يناملألا يسردملا ماظنلا ىلعً اديج اوعلطتت نأ مألاو بألا مكتفصب مكيلع نيعَتيو .سرادملا
.مكلافطأ معدو ةدناسم نمً اديج اونكمتتل

يف وأ ةضورلا يف مكنبا ليجست دنع هل هابتنالا مكيلع نيعتي يذلا ام ،لصفلا اذه يف نوفرعتس
 .سرادملا ىدحإ

(atiK) لافطألا ةضور
ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ومنلا كلذكو يوغللاو يعامتجالا جامدنالا لافطألا ضاير معدَت
لوصحلا يف ينوناقلا قحلا مهل نوئجاللا لافطألا .مهلوصأ ىلإ رظنلا نود رامعألا لك نم لافطألل

 .مهرمع نم ىلوألا ةنسلا نمً ارابتعا كلذو ناملالا لافطألل امك لافطألا ةضور يف ناكم ىلع
رشابملا لصاوتلا كيرشو .لافطألا ةضور يف ناكم ىلع لوصحلل مكسفنأب اوعسَت نأ مكيلع بجي
تاوطخلا ام ،مكب ينعملا ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم ىدل اوملعتسا .بابشلا نوؤش بتكم وه
ةضور يف ناكم ىلع لوصحلل بجي:اوهبتنت نأ ءاجرلا .لافطألا ةضور يف ليجستلل ةبجاولا
ًةداع نولصحتسف ،مكلمع اوسرامت يكل ،ةياعر ناكم ىلإ متجتحا اذإو .ًاليوط راظتنالا لافطألا
 .ةياعر ناكم ىلع ةعرسب
ةيدلبلا لمحَتَت يكل ،ًابلط اومدقت نأ مكنكمي .ًاناجم سيل لافطألا ةضور يف ماودلا
 .صتخملا ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم عم ضرغلا اذهل اولصاوَت .فيلاكتلا
 ةياعر نمضتت ةيبيحرت ةضور02 تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف دجوت

 ضاير نم ًةدحاو نودجت نيأ ،انه ،اوملعتسا .نيئجاللا لافطألل ةصاخ
 .لافطألا
نيرصاقلل يمازلالا ميلعتلا
ىدحإ يف ماودلاب نومزلم نيعفايلا بابشلا كلذكو تاونس6  رمع نم تايتفلاو لافطألا لك
نيبوحصملا ريغو نيبوحصملا لافطألا ىلعينوناقلا يمازلالا ميلعتلا اذه يرسَي .سرادملا
يمازلالا ميلعتلا أَدبَي .(نيرصاقلا) ةنس81 نع مهرامعأ لقت نيذلا ،بابشلا ىلع كلذكو مهيوذب
قحلا ًاضيأ طبتري لوصولا اذه عمو .ةينعملا ةيدلبلا ىلإ مهلوصو ذنم نيئجاللا لافطألل ةبسنلاب
 .قحلا اذه ىلع ةعرسب مكلفط لصحَي يكل ،مكدوهج اولذبا .ميلعتلا يف
لك مكنبا موادي نأ يسيئرلا لابقتسالا زكرم مكترداغم دعب نولوؤسم نيدلاولا مكتفصب متنأ
اذإو .كلذب ةسردملا اوربخت نأً اروف مكيلع بجي ،ًاضيرم مكنبا ناك اذإو .ةسردملا يف موي
.ةيلام ةمارغ بايغلا ىلع بتَرَتَي دقف ،ةسردملا يف مكنبا مواَدُي مل

بابشلاو لافطألل ميلعتلاو ةسردملا –7 لصفلا
 تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف يسردملا ماظنلا
 .(عبارلا ىلإ لوألا فصلا نم) ةيئادتبالا ةسردملا يف تاونس4 ةدمل ةيادبلا يف لافطالا مواَدُي
نيباوراتخي نأ ةيئادتبالا ةسردملا دعب تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف بابشلاو لافطالا عيطتسي
 .مهتاردقلو ينهملا مهفدهلً اقبط كلذو ةسردملل ةفلتخم عاونأ عبرأ
.ةمئاق لظت ةقحال ةلحرم يف سرادملا هذه نيب ليدبتلا ةيناكما نإ

 ةسردملا ةداهش ىلع لصحي نأ ةسردملا هذه يف مكنبا عيطتسَيةيدادعالا ةسردملا .1
 ينهم ميلعتو ليهأت زاجنا نم نكمَتَي يكل ،ةيوناثلا ةطسوتملا ةسردملا ةداهشلا وأ ةيساسألا    
 .(رشاعلا ىلإ سماخلا فصلا نم) ةنهم ملَعَت وأجودزم    

 نكمتي يكل ،ةماعلا ةيوناثلا ةداهشلا ىلع ةسردملا هذه يف مكنبا لصحَيةيوناثلا ةسردملا.2
 سماخلا فصلا نم) ايلعلا سرادملا وأ تاعماجلا ىدحا يف ةساردلا نم ،ًالثم ،دعب اميف    
.(رشع يناثلا ىلإ    

 ةسردملا ةداهش ىلع لصحي نأ ةسردملا هذه يف مكنبا عيطتسيةلماشلا ةسردملا.3
 سماخلا فصلا نم) ةيوناثلا ةداهشلا وأ ةيوناثلا ةطسوتملا ةسردملا ةداهش وأ ،ةيساسألا    
(رشع ثلاثلا وأ رشع يناثلا ىلإ    

 لك ليصحت ةسردملا هذه يف مكنبا عيطتسيeluhcsstfahcsniemeGةيميلقالا ةسردملا.4
 يناثلا ىلإ سماخلا فصلا نم) ةماعلا ةيوناثلا ةداهش اهيف امب ،ةيسردملا تاداهشلا عاونأ    
.(رشع ثلاثلا وأ رشع    

 دوجو لثم ،صاخ يميلعت معد ىلإ ةجاحب ناك اذإ ،مكنبا عيطتسيةصاخلا معدلا ةسردم.5
 ميلعتلا ةداهش وأ صاخلا معدلا ةسردم ةداهش ىلع ةسردملا هذه يف لصحي نأ ،ةقاعإ    
.(رشاعلا ىلإ لوألا فصلا نم) يساسألا    

ةياعرلا سرادمو لافطألا ضايرو سرادملا لوح ةماهلا تامولعملا لك نودجَت
ةمدخ زكرمل ةينورتكلالا ةحفصلا ىلع نيبرتغملاو نيئجالل ةصصخملا ةيراهنلا
.nenreL sellerutlukretnI. تافاقثلا ددعتملا ملعتلا

بابشلاو لافطألل ميلعتلاو ةسردملا – 7 لصفلا

eluhcS =ةسردم

https://www.dkjs.de/themen/alle-programme/willkommenskitas/
http://www.lerneninterkulturell.de/
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ةسردملا يف مكنبا ليجست
ليجست بتكم يف وأ بناجألا نوؤش ةرئاد ىدل مكسفنأ اولجستو ةيدلبلا يف نورقتست امدنع
دعب ةياعرلا ىلع لوصحللو ةسردملا يف ماودلل مكنبا اولجست نأ مكيلع نيعتي ،نينكاسلا
بتكم وه ليجستلا صخَي اميف لصاوتلا يف مككيرش.troH. ةيراهنلا ةياعرلا ةسردم يف ةسردملا

ليجست متي نأ بجي :اوهبتنت نأ ءاجرلاو .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف يميلقالا ميلعتلا نوؤش
لوألا ةياغ ىتح يميلقالا ميلعتلا نوؤش بتكم ىدل ،يمازلالا ميلعتلا نس يف مه نيذلا ،مكئانبأ
دعب مكب ةينعملا ةيدلبلا ىلإ مكلقن مت اذإ .ةسردملاب قاحتلالا ةنس قبست يتلا ةنسلا يف راذآ نم
 .ميلعتلا نوؤش بتكم ةعجارم مكنكميف ،خيراتلا اذه
فوسوً انوناق هيلع صوصنم صحفلا اذهو .يبط صحفً اضيا دجوي ةسردملاب قاحتلالا لبق
 .مكلفط صحف دعومب ةيحصلا نوؤشلا بتكم مكغلبي
ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ يف ةسردملا موي ودبي فيك ،اوفرعت  نأ نودوت له
ىلعً اذإ اوملعتسا ؟رومألا ءايلوأ عم تاثداحملاو ةيسردملا تالحرلا يه امو
ةيسنرفلاو ةيزيلكنالاو ةيناملألا تاغللاب)بيتكلا اذه يف نسحألا هجولا
.(ةيبرعلاو
ةيميلعتلا ةمزحلا – ةكراشملاو ملعتلل تادعاسم
،طورشلا ضعب نمض ،نوعيطتست ً.ادوقن فلَكُت ةيسردملا مزاوللاو ةسردملا يف ءادغلا ماعط نإ
ملعت-ل-ل تاد-ناسم ىمَس-ُت ةد-ناسم-لا هذ-هو .ة-ي-لا-م ةد-ناسم ىل-ع رصا-ق-لا م-ك-ن-بال او-لصح-ت نأ
 .ةيميلعتلا ةمزحلا ً:اراصتخا ،ةكراشملاو
وأ ،صتخملا ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم اوعجارف ،ةدناسملا هذه ىلع اولصحت نأ متبغر اذإو
 .ةدناسملا اهنم نوقلتت يتلا ةهجلا
ىلع ةبوجأ ،“ةسردملا„ نيدلاولل تامولعم ناونعب ،تاغل ةدعب دَعُملا ،بيتكلا يف نودجت
تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ملعتلاو ةسردملا صوصخب نادلاولا اهحرطي يتلا ةماهلا ةلئسالا
،ةسردملل ريضحتلا ،ةيساردلا داوملا ،يساردلا ماعلا ةيادب لوح ةريثك تامولعمب ةقفرم
 .مهلفطل نيوبألا نم ةحيحصلا ةدعاسملاو فارشالا بجاو ،ةيراهنلا ةناضحلا

ةكرتشملا انتايح ئدابم :ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
ُمدقيو ةيسايسلا ةقحالملا نم ًءوجل ُنمضَي اندلبو ايناملا يف ةيامح نع ُثَحبَت ئجالَ كتفصب تنأ

.ةيلهألا برحلاو برحلا نم ةيامح

ةيناسنإو ةيساسا قوقح لمشي ماظنلا اذهو .يطارقميدلا انمكح ماظن نم ءزج يه ةيامحلا هذهو
يساسألا نوناقلا يف ةنومضم ايناملا يف ناسنالا قوقحو .انعمتجم ساسأ لكشت يهو ،ةلماش
ماع ةدحتملا ممألا نع رداصلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يفو9491 ماع رداصلا يناملألا

قوقحو .0002 ماع يبوروألا داحتإلا نع ةرداصلا ةيساسألا قوقحلا ةحئال يف كلذكو8491
.9891 ماع ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا لافطألا قوقح ةيقافتا لالخ نم ةيمحم لافطألا

مهباختنا يرجَي ةموكحلاو  ناملربلاو ةلودلا سيئر .ةيطارقميد ةيروهمج يه ايناملا
ندملل ةيتاذلا تارادإلاو ةرشع ةتسلا تاعطاقملا تاموكح تاناملرب كلذكو ً،ايطارقميد
.ةيرس نوكت اهلك تاباختنالاو .تايدلبلاو
نأو ةيرحب هيأر وأ اهيأر نع ربعُي وأ ربعُت نأ قحلا هل وا قحلا اهل دحاو وأ ةدحاو لكو
بازحألاىلإ اومَتنَي نأ قحلا مهل لكلاو .ةيسايسلا هءارآ نعً اريبعَت رهاظتي نأو عمجتي
.ىرخألا ةيطارقميدلا تايعمجلا ىلإ وأ تاباقنلاو
يف ةيضايرلاو ةيعامتجالاو  ةيفاقثلا مهحلاصمل نوطَشنَي ايناملا يف سانلا نم ريثكلا

 .عمتجملا فئاظو نم ريثكلاب علطضَت طباورلاو تايعمجلا  هذهو ،طباورو تايعمج
.نيناوقلاو روتسدلاب ةديقم ةيمسرلا رئاودلاو ةموكحلاو .نوناقلا مامأ نوواستم سانلا لك
وأ ىوكش ميدقت لالخ نم هسفن نع عفاَدُي نأ هنكميف ،تَمِضُه دق هقوقح نأ ىري نمو
،نيفظوملا يشرَي نأ لواحُينمو .كلذ ببسب ررض هقحلَي ال نأ بجيو مكاحملا مامأ
 .ةيساق ةبوقع عقَوتَي نأ هيلعف
ةايحلا بولسأ لوح رارقلا ىلع قبطني اذهو .ةيواستم قوقحب نوعَتَمَتَي ءاسنلاو لاجرلا
لخدلاب فرصتلا قح ىلع كلذكو ةنهملل رحلا رايتخالاو لمعلا  يف قحلا ىلعو يصخشلا
.ةيدايقلا زكارملا يفً اضيأو  نهملا لك يف لمعَت ايناملا يف ءاسنلاو .يصخشلا
ءابآلاو .يسردملاو يسردملا لبق ام ميلعتلا يفو فنعلا نم ةيلاخ ةيبرت ىلع لوصحلا يف قحلا لافطألل
لالخ نم ةكراشملا مهنكمي لافطألا ءايلوأو .مهءانبأ ةيبرتب قلعَتَي اميف ةيواستم قوقح مهل  تاهمألاو
.لافطألا ضايرب ةقلعتملا رومألا  لوح ءابآلا سلجم

بابشلاو لافطألل ميلعتلاو ةسردملا – 7 لصفلاايناملا يف ةايحلا –8 لصفلا

https://www.bildung-lsa.de/themen/migration.html#art34965
http://www.lerneninterkulturell.de/wp-content/uploads/Elternbrief_Webseite.pdf
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انه نودجت .يناملألا يساسألا نوناقلا لالخ نم يعامتجالا شياعتلا ميظنت ايناملا يف متي
 .ةيداحتالا ايناملا ةيروهمجل يساسألا نوناقلا نم ةيمهأ رثكألا تارقفلا
قلعتيً اديجً اريضحت مكسفنأ اورضَحُت فيكو ايناملا يف ةايحلا لكَشُي يذلا رمألا ىلع اوعلطت يكل
:هناونعو تاغللا ددعتملاينورتكلالا دشرملا اومدختسا .ةديدجلا مكتايح يف ةنيعم عاضوأب
.(يناجم) ايناملا يف ةايحلل ةيهيجوت تاداشرا – لوصولا
اهنودجت يناملالا يسايسلاو ينوناقلا ماظنلاو عمتجملا مهفتل ،ايناملا يف مكتايحل ةماه تامولعم
رداصلا نيرجاهملل تامولعم –ايناملا يفً ابحرم :ناونعب تاغللا ددعتملا يداشرإلا ليلدلا يف
.نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا نع
– ايناملا :ىمَسُملا باتكلا يف ايناملا يف ةايحلا ئدابم نع ةريثكو ةماه تامولعم ىلع نولصحت
.(ةيناملألاو ةيبرعلا ةغللاب) نيئجالل ةيلوأ تامولعم

ةيلحم تاطاشن لالخ نم كرتشملا شيعلا زيزعت
هذهو .مهحلاصم ليبس يف مهدوهجو مهعافد نمو سانلا ةكراشم لالخ نم ةيطارقميدلا شعتنت
مترهظأ اذإ ،تايعمجلا نم ريثكلا حرفتو رَسُت فوس ً.اضيأ نيئجاللً ايئدبم ةحاتم ةيناكمالا
،نيرجاهملل ةيتاذ ةرادإ تايعمج اوسسأ نيرجاهملا نم ريثكلا .اهتاطاشن يف متكراشو مامتهالا
دجوت .ايناملا يف عمتجملا كسامت يفو يملسلا شياعتلا يفً امهمً ارود يدؤت تايعمجلا هذهو
يلصألا دلبلا ءانبأ وأ ايناملا ىلإ ددجلا نيرجاهملا ةدعاسم لجأ نم ةعونتمو ةريثك تايناكما
ةلاكو لالخ نم ةرشابملا نواعتلا عيراشم نإ .ديدجلا يتايحلا مهطيحم عم مهملقأت ءانثأ
 .ةمئالم عيجشتو معد ضورع مدقت ةيلحملا نيعوطتملا
ءاقفر اهيلع قلطُي هذهو نيئجالل (ءاكرش) ءاقفر تلاهنأ اينوسكاس ةيالو ندم ضعب يف دجوت
عمو ةنيدملا يف ددجلا نيئجالل ملقأتلا نوكي نأ يف اومهاست نأ نوعيطتست اهلالخ نمو .لوصولا
يكل .نأشلا اذه يف ةمهم ةيناملالا ةيوغللا فراعملا ربتعُت ً.ارسُيو ًةلوهس رثكأ ةيمويلا ةايحلا
ةيلحملا نيعوطتم?لا تالا?كو ىد?حإ ىد?ل مكسف?نأ او?ل?جس ،دد?ج?لا ن?ير?جا?ه?م?لا د?حأ اود?ناست
.rutnegA-negilliwierF.

ً.اعونمم نوكي يدسجلا فنعلل مادختسا يأو .ةمرتحم ةلماعم اولماعُي نأب قحلا مهل سانلا لك

ايناملا يف سانلا مظعمو .هتنايد وأ اهتنايد ةيرحب سرامُي وأ سرامُت نأب قحلا دحاو وأ ةدحاو لكلو
اهل ايناملا يف تاداعلا نم ريثكو ةيمسرلا دايعألا بلغأو كيلوثاك نويحيسم وأ تناتستورب  نويحيسم
.ةيحيسم روذجو لصأ
يف شيعي مويلاو .دوهيلاو تايدوهيلا نم ديدعلابً احضاوً ارثأت ةيناملألا ةفاقثلا ترثأت دقف ،كلذل ةفاضإ
ةديدع ىرخأ ةينيد تاعومجم ايناملا يف دجوي كلذل ةفاضإو .نيملسملاو تاملسملا  نم ريثكلا ايناملا
.ينيد ءامتنا  مهيدل سيل سانلا نم ريثكو

يف قحلاً اضيأ نمضتت يأرلا ةيرحو .هدقتعم وأ هنيد ببسب ةلماعم ةءاسإل ناسنإ ضرعتي نأ زوجي الو
نولو هلصأ ببسب ةلماعم ءوسل ناسنإ ضرعتي نأ زوجي الو .ةينيدلا تاعومجملا وأ  نايدألا داقتنا
ةيلثملا ةيسنجلا لويملا ووذ سانلاو .ةيدسج ةقاعإ ببسب وأ هرمعو  ةيسنجلا هتيوهو هسنجو هترشب
مهتقالعبً ايمسرً افارتعإ اولانَي نأ مهنكميو عمتجملا  نع مهسفنأ اولزعَي ال نأ مهيلع بجي ايناملا يف
.ةيجوزلا ةقالعلاب ةوسأ ،مهكيرش عم

يف هل ،5491و3391 يماع نيب ةيزانلا مكح ءانثأ تبكِترُا يتلا ،ةيناملألا مئارجلا عم يدقنلا لماعتلاو
ةيعامجلا ةدابإلا لوصح راكنإو .ايعامتجا ناتذوبنم ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلاف .ةماه  ةناكم ايناملا
.ةيئانج ةميرج رَبتعُي  دوهيلا ىلع تعقو يتلا

.رشبلا نيب قئالو حماستم لماعتل ساسألا ًاضيأ لكشت ةيساسألا قوقحلاو

ايناملا يف ةايحلا – 8 لصفلا ايناملا يف ةايحلا – 8 لصفلا

لضفألا ملقأتلاو ايناملا يف ةايحلا ىلع رثكأ فرعتلا

sab.landtag.sachsen.de/dokumente/landtagskurier/Grundwerte-A5-international_web_08012016.pdf
sab.landtag.sachsen.de/dokumente/landtagskurier/Grundwerte-A5-international_web_08012016.pdf
http://www.refugeeguide.de/downloaden-und-drucken/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
http://www.bagfa.de/freiwilligenagenturen/bundesland/sachsen-anhalt.html
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ةمدخلا = تاراهم باستكا – سانلا عم ءاقل – تالاصتا ةماقإ  (DFB) ةيداحتالا ةيعوطتلا
جمانربلا راطإ يف مكءانبأ وأ متنأ ،تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ،نيئجال مكتفصب ،مكنكمي
ددُج سانأ عم تالاصتا اورجُت نأ ،نيئجاللاب ةطبترملا ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا :ىمَسُملا
ديزت نيذلا بابشلاو نيعفايلل ةحاتم ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا نإ .مكبهاوم اوبرجت نأو
يف مهتامدخ اومدقي نأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نوعوطتملا عيطتسي .ةنس61 ىلع مهرامعأ

.رثكالا ىلعً ارهش81 و لقألا ىلع رهشأ6 ةيعوطتلا ةمدخلا ةدم رمتست .ةيلحم ةيدلب003
ربتعُت .يعامتجا نيمأت ىلعو بيج فورصم ىلع ةيعوطتلا ةمدخلا ةرتف لالخ نوكراشملا لصحَي
تاربخلا عفرت .ةيداحتإلا ةيعوطتلا ةمدخلا جمانرب نمً ايساسأ ًءزج ليهأتلاو ملعتلا ضورع
ةيعامتجالا مكتاقالع ةيوس نم تاءاقللا زكارم يفو بابشلا تاءاقل لالخ ةبستكملا ةيلمعلا
ةرتفلا لالخ ةديفُم ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا رَبتعُت .تلاهنأ اينوسكاس ةعطاقمل مكمهف عسوتو
نأ كانه نوعيطتست مكنأ :انه مهألاو .ينهملا ليهأتلا ةيادب ىلإ ةسردملا نم ءاهتنالا نيبام
 .ةيوغللا مكفراعم اوعسوتو اوبردت

.DFB. ةيداحتالا ةيعوطتلا ةمدخلا لوح ديزملا ىلعانه نوعلطت

يكل ،ةريثك تايناكما مكل حاَُتتَس تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف تايدلبلا ىدحإ ىلإ مكلاقتنا دعب
رارق ينعي اذام ،ليصفتلاب اوفرعت نأ مكيلع نيعتي اذهلو .لقتسم لكشب مكتايح ميظنتب اوموقت
تاميلعتلا لصفلا اذه يف نوفرعتس .مكل ةبسنلابFMAB نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا
يتلا تاهجلا امً اضيأ نوفرعتسو .ةنكمملا ةيامحلا عاونأو ءوجللا ةيضقب ةقلعتملا ةماهلا ةينوناقلا
.نأشلا اذه يف هيجوتلاو حصنلاب مكدعاسي نمو ةماقالا نوناقب قلعتت تاراشتسا مكل مدقت

هنع ةبترتملا جئاتنلاو ةيامحلا عضو
:ةيامحلل ةفلتخم عاونأ عبرأ نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا نع ردصي

ةرجهلل يداحتالا بتكملا رارق ىلعً ادامتعا ايناملا يف مكب صاخلا ةماقإلا عون ىلع نولصحت
يف مكقوقح كلذكو ةقحاللا تارارقلا ةيقب هيلع ىنبُت يذلا ساسألا وه ةماقإلا عون .نيئجاللاو
لاثملا ليبس ىلع لمشي اذهو.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو تايدلب يف تادعاسم ىلع لوصحلا
تارود يف ةكراشملاب مكل حامسلا لمشَي كلذكو لمعلاو ينهملا ليهأتلا  قوس يف مككرحت لاجم
 .جامدنالاو ةغللا
ليصفتلاب متي فوس نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا رارقل ةديدشلا ةيمهألا ببسبو
.ءوجل يبلاط مكتفصب ،ةيامحلا مكحنم نمضتت يتلا ،ةفلتخملا ةعبرألا عاونألا حرش

ءوجللا ةيضقو ةماقإلا عضو –9 لصفلا

i

ايناملا يف ةايحلا – 8 لصفلا

قحب فارتعالا
 يسايسلا ءوجللا

فارتعالا حنم
ئجال ةفصب

فارتعالا حنم
ةتقؤملا ةيامحلاب

عنام دوجو تابثا
 ريفستلا نم

http://www.bundes-freiwilligendienst.de/bfd/sachsen-anhalt/
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 يساسألا نوناقلا نم1 ةرقفلا آ6 ةدامللً اقبطءوجللا قح مكحنم نمضتي:لوألا عونلا•
 رفس قئاثوو (ةتقؤم ةماقإ ةصخر) تاونس ثالث ةدمل ةماقإ ةصخر ىلع نولصحتو .يناملالا   
 لوصحلل بلط اومدقت نأ ،ةبولطملا طورشلا متققح اذإ ،مكنكمي تاونس3 دعب .ةليدب ةيناملا   
.ةمئادلا ةماقإلا ىلع   

 نولصحت .نيئجاللا قوقحل فينج ةيقافتالً اقبط ئجالك مكب فارتعالا نمضتي:يناثلا عونلا•
 نوعيطتست تاونس ثالث دعب .ةليدب ةيناملا رفس قئاثوو تاونس3 ةدمل ةماقإ ةصخر ىلع   
 .ةبولطملا طورشلا متققح اذإ ،ةمئادلا ةماقإلا ىلع لوصحلل بلط ميدقت   

 .ءوجللا نوناق نم1 ةرقفلا4 ةدامللً اقبطةتقؤملا ةيامحلا مكحنم نمضتي:ثلاثلا عونلا•
 دعب .نيتنس ةدمل اهديدمت نكمي ةماقإلا هذهو ،دحاو ماع ةدمل ةتقؤم ةماقإ ىلع نولصحت   
.ةمئادلا ةماقإللا ىلع لوصحلا مكنكمي تاونس5 رورم   

 ةدامللً اقبطمكدالب ىلإ ريفستلا عنمت بابسأ دوجو نم تبثتلا مت هنأ نمضتي:عبارلا عونلا•
 ةددحمو ةيناسنإ بابسأل ةماقإ ةصخر ىلع نولصحت .ةماقإلا نوناق نم7 وأ5 ةرقفلا06   
.ةمئادلا ةماقإلا ىلع لوصحلا مكنكمي تاونس5 رورم دعب .دحاو ماع ةدمل   

 نع ةرداصلا تارارقلا عاونأ نع تامولعملا نم ديزملاانه نودجت
 ةلئسألا نم ديزملا ىلع ةباجإللو .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا
 .ساتيراك ةمظنمل عباتلا ءوجللا اياضق تاراشتسا بتكم اوعجار

 تقؤم ةماقإ نذإ
رورم دعب مكنكميو .تقؤم ةماقإ نذإ ىلع نولصحتسف ،مكءوجل ةيضق يف دعب تبلا متي مل اذإ
نأ بجي نكلو .تقؤملا ةماقإلا نذإ لالخ نم ايناملا لخاد يف ةيرحب اوكرحتت نأ رهشأ ةثالث
مكعم لصاوتلا نم صتخملا بناجألا نوؤش بتكمو نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا نكمتي
ةطرشلل هوزربت نأو تقؤملا ةماقإلا نذإً امئاد مكعم اولمحت نأ مكيلع نيعتي امك .تقو لك يف
.صاخشألا ىلع شيتفتلا دنع
مكدالب ىلإ ةيرايتخالا ةدوعلا
ىلإ اودوعت نأ ىرخأ بابسأل نوديرت وأ ايناملا ةرداغم مكئوجل بلط ضفر دعب مكيلع نيعت اذإ
ةدوعلا ةيناكمإ اومدختست نأ مكنكميف ،(مكؤوجل ةيضق يف دعب تبلا متي مل ول ىتح) مكدالب
يف مكتماقإ ءاهنإ تايناكمإ لوح تاراشتساب ةصتخملا بناجألا نوؤش رئاود مكدوزت .ةيرايتخالا
 .(ةدوعلا ةسلج) ايناملا
مكيطعي غروبيدغام يفrhekkcüR murtnezznetepmoK ىمسملا ةدوعلا نوؤشب صتخملا بتكملا
بتاكم يفو .متنأ هنوراتخت دعوم يفو ةطرشلا ةقفارم نودو ةيرحب ايناملا اورداغت نأ ةيناكمإلا
.مكدالب ىلإ ةيرايتخالا مكتدوع لوح ةلصفمو ةيدرف ةراشتسا مكل مدقُت ةدوعلا تاراشتسا
  .مكتقطنم يف ةيرايتخالا ةدوعلا تاراشتسا زكارمانه نودجتو

(يلئاعلا لمشلا مَل) ةرسألا لمش عمَج
ًابلط اومدَقُت نأ ،ينوناقلا قحلا مكل ،ءوجللا قح ىلع لصاح صخش وأ هبفرتعُم ئجال مكتفصب
ريغ رصُقلا مكدالوألوِ كجوزل وأ مكتجوزل حمسُي نأ ،نوبلطَت هلالخ نمو .يلئاعلا لمشلا عمجل
نوؤش ةرئاد يه كلذ نع ةلوؤسملا ةهجلاو .ايناملا ىلإةلوهسو رسيب اولخدَي نأ نيجوزتملا
.ةصتخملا بناجألا

دعب نم رهشأ3 لالخ بلطلا ميدقت مت اذإ ،ًانكمم نوكي رسَيُملا ةلئاعلا لمش مل نإ
متي ثيح ،“ةلهملا ةنايص بلط„ ىمسُي ام ميدقت كلذل يفكيو .ئجالك مكب فارتعإلا
بلط مدَقُت نأ مكترسا ىلع نيعتيو .ةصتخملا بناجألا نوؤش ةرئاد ىدل هميدقت
.ةصتخملا ةيناملألا ةرافسلا ىدل لوخد ةريشأت

ةيامح ىلع نيلصاحلا صاخشألل8101 راذآ51 ةياغ ىتح لمشلا عمج تالماعم فيقوت مت دقل
ةرازو ىدل ةلئاعلا لمش عمج بلط اومدقت نأ مكنكمي ةلهملا هذه دعبو.räidisbusةيلود
 .ةيناملألا ةيجراخلا
نكل .مكئوجل بلط ةسارد ةرتف لالخ ةلئاعلا لمش عمج بلط ميدقت نكمي ال :اوهبتنت نأ ءاجرلا

.ةيناملألا ةرافسلا ىدل دعوم ىلع لوصحلل ىعسَت نأ عيطتست مكتلئاع
نيئجاللا ةدعاسمل ًايلام ًاقودنص (غروبيدغام ةيشربأ) ةيريخلا ساتيراك ةطبار ريدُت
نم ديزملا نودجتو .ةلئاعلا لمش عمج لئاسم يف يلام معد ميدقت نكمي هلالخ نمو
.انه ةلئاعلا لمش عمجو يرسالا ءوجللا لوح تامولعملا

نيئجاللا ةيامحو ءوجللا لوح ةيفاضا تامولعم
ينورتكلالا بيتكلا لالخ نموينورتكلالا هعقوم ىلع نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا مدقُي
لوحو ايناملا يف ةماقإلا نوناق لوح ةلصفم تامولعم“يناملألا ءوجللا تاءارجإ راسم„ ناونعب
 .ءوجللا تاءارجإ

ءوجللا ةيضقو ةماقإلا عضو – 9 لصفلا ءوجللا ةيضقو ةماقإلا عضو – 9 لصفلا

http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Entscheidung/entscheidung-node.html
https://www.caritas.de/adressen/verfahrensinformation-der-caritas-in-der-zast-halb/38820-halberstadt/98334
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Rueckkehrberatung.html;jsessionid=3B3015E9AFA9F9398E6B4C6402110160.1_cid368
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasyl-familiennachzug-node.html;jsessionid=E5310FDC25A6E25142EF70FBBEDDC1CD.1_cid286
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html


www.jobbruecke-chance.de
Telefon: +49 391 7279882

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) /

+49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau
www.mobile-opferberatung.de

Telefon: +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /
+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (DE)

Halle
www.migration-paritaet-lsa.de/ffh

Telefon: +49 345 5238115

www.hilfetelefon.de
Telefon: +49 8000 116016

www.awo-sachsenanhalt.de
Telefon: +49 391 4015371

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/
beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/

www.caritas.de
Telefon: +49 3941 609300

Kompetenzzentrum Rückkehr. 

www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/

www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html

www.fachkraft-im-fokus.de
Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)
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www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html

ةراتخم ةراشتسا زكارمو نيوانع
ةقفارمو ةراشتسا

ةيامحلاو ةحصلا

ةيناملألا ةغللا ملَعَت

ينهملا ليهأتلاو لمعلا

تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيبرتغملا تاراشتسا

ةدرفنملا ةراشتسالاو ةياعرلا زكارم

  ةيرايتخالا ةدوعل

SULP ekcürbboJ دئاز لمعلا رسج

.“QI ليهأتلا لالخ نم جامدنالا„ معدلا ةكبش
غروبيدغام / هلاهتاداهشلاب فارتعالاو ليهأتلا تاراشتسا

جامدنالا تارود ميدقت نكامأ

يبرتغملل تاراشتسا ميدقت زكارم

(FiF) رهجملا تحت ةصصختملا رداوكلا

ييبوروالا ريغ نينطاوملل ةيرايتخالا ةدوعلل تاراشتسا

ةصصختملا ةيبنجالا رداوكلل لمعلا ىلإ لوصولا ةقفارم

ينهملا ليهأتلاو لمعلا يف نيئجاللاو ءوجللا يبلاط جامدنا
غروبيدغام

ةفينعلا ءادتعالا تالاح يف ةدعاسم
فرطتملا نيميلا اياحضل ةلقنتم تاراشتسا ميدقت

ءاسنلل ةدعاسمو ةدناسم

(يناجم) “ءاسنلا دض فنعلا„ ىمسملا ةثاغتسالا فتاه

areVيرسقلا جاوزلاو ءاسنلاب راجتالا ةحفاكمل تاراشتسا زكرم

هلاه يف تائجاللا ءاسنلا تيب

 يف ءوجللا يبلاطل ساتيراك ةطبار اهمدقت ءوجللا اياضق لوح تامولعم
(تاتشربلاه يف ءوجللا تاراشتسا زكرم) تلاهنا اينوسكاس ةيالو

ةراتخم ةراشتسا زكارمو نيوانعةراتخم ةراشتسا زكارمو نيوانع

http://www.jobbruecke-chance.de/
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
http://www.mobile-opferberatung.de/
http://www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/
https://www.hilfetelefon.de/
http://www.awo-sachsenanhalt.de/beratung-und-information/fachstelle-vera.html
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/beratung-und-netzwerke/beratungsstellen/gesonderte-beratung-und-betreuung/
https://www.caritas.de/adressen/verfahrensinformation-der-caritas-in-der-zast-halb/38820-halberstadt/98334
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html;jsessionid=3B3015E9AFA9F9398E6B4C6402110160.1_cid368
http://www.fachkraft-im-fokus.de/
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www.halle.aidshilfe.de
Telefon: +49 345 5821271 (HAL)

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de
Telefon: +49 391 5357690 (MD)

www.lamsa.de
Telefon: +49 345 17164890

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen

www.lerneninterkulturell.de
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efliH-SDIA زديالا ةدعاسم زكرم غروبيدغام / هلاه – (ةلجسم ةيعمج) تلاهنأ اينوسكاس لامش ،تلاهنأ اينوسكاس بونج – ةلاه يف زديالا يباصم ةدعاسم زكرم

هلاه ،ةلجسم ةيعمج (ASMAL) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيبرتغملا تامظنم معد ةكبش

ةلجسم ةيعمج ،سيارك هلاز-هلاه يف نيعوطتملا ةلاكول عباتلا بيحرتلا زكرم

ًاثيدح نيلصاولا / نيئجاللا ةدناسمل معد تاكبشو تاراشتسا ميدقت زكارم

تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف بيحرتلا تاردابم

nenreL sellerutlukretnI تافاقثلا ددعتملا ملعتلا ةمدخ زكرم
ةسردملاو لافطألا ضاير يف

يعامتجالا جامدنالاو هجوتلا

زديالاب نيباصملا ةدعاسم زكارم (تنرتناو ةعابط) هجوتلل تاداشرإ

تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف جامدنالاو ةرجهلا عيضاوم لوح ةينورتكلا تاباوب

ميلعتلاو ةسردملا

 (latroP-I)تلاهنأ اينوسكاس يف نيئجالل ةيلوأ تامولعم كلذ نم رثكأو لوصولا

(ASGA)ددجلا نيرجاهملل يداشرإ ليلد

تلاهنأ اينوسكاس ةيالو ىلإ يداشرإ ليلد

OWA .نيئجاللا عم لمعلا يف نيدعاسملاو تادعاسملل دشرم نيئجاللا ةدعاسم لاجم يف يداشرإ ليلد

(ASLتلاهنأ اينوسكاس ةيالول) غروبيدغام ةرجهلا ليلد

نيئجاللاو تائجالل لمعلا قوس يف جامدنالا ضورع لوح يهيجوت دشرم

(ASMAL) :ةسردملا لوح نيدلاولل تامولعم

 تايلاعفلاو تاطاشنلا لوح تامولعمو تامدخ ةصنم :تلاهنأ اينوسكاس يف جامدنالا ةباوب•
ةكراشملاو جامدنالا لاجم يف

 ،جامدنالا ضورع لوح ةمدخ ةباوب :غروبيدغام ةيالولا ةمصاعل ةعباتلا جامدنالا ةباوب•
ةيالولا ةمصاع يف ةكراشملاو نواعتلا
 ةلصفم تامولعم ىلع يوتحت ةينورتكلا ةباوبV.e ASMAL. : ةيعمجل ينورتكلالا عقوملا•

nenreL sellerutlukretnI تافاقثلا ددعتملا ملعتلاوtroH  لا ،ةسردملا ،ةضورلا لوح

ةراتخم ةراشتسا زكارمو نيوانعةراتخم ةراشتسا زكارمو نيوانع

 يف ةيبنجألا لوصألا يوذ صاخشألل ةينورتكلا ةمدخ ةباوب < هلاه ةنيدم يفً ابحرم•
هلاه ةنيدم

 يف ةيبنجألا لوصألا يوذ صاخشألل ةينورتكلا ةمدخ ةباوب < غروبيدغام ةنيدم يفً ابحرم•
غروبيدغام ةنيدم

http://halle.aidshilfe.de/cms/
http://www.aidshilfesachsenanhaltnord.de/
http://www.lamsa.de/
http://www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen
http://www.lerneninterkulturell.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/
www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Fachkraefte/Dokumente_neu_geordnet/Working_in_Saxony-Anhalt/Fachkra__ftebroschu__re_deutsch_151105_barrierefrei.pdf
https://www.freinet-online.de/content/files/647/migrationswegweiser.pdf
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/materialienlandesnetzwerk.html?&L=0
www.lerneninterkulturell.de/wp-content/uploads/Elternbrief_Webseite.pdf
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ريرحتلا ةئيه
تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف بناجألا ةيعمج                                   :رشانلا
 ةيالو يف جامدنالا نوؤش نع ةلوؤسملا نم فيلكتب                                            
تلاهنأ-اينوسكاس                                            
 :ناونعلا

nnamkcötS tsnrE .rD نامكوتش تسنرإ روتكدلا                    :ريرحتلا ةرادإو صنلا
 يف بناجألا ةيعمجل يذيفنتلا ريدملا ،ترافكرام ليئاشيم       :ةفاحصلا نوناقل ًاقبط لوؤسملا
 تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو                                            
emmaR saihttaM:امار سايتام جارخإلاو ميمصتلا
ztimhcS aK زتيمش اك:ةيروصلا موسرلا / ةيحيضوتلا موسرلا
miharbI damhA ميهاربإ دمحأ                                  :ةمجرتلا
kcurD grubnildeuQ:ةعابطلا

عَبط ةداعإب حَمسُي الو .رشانلل ةظوفحم يهيجوتلا بيتكلا اذه تايوتحمب ةقلعتملا قوقحلا نإ
.رشانلا نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم دعب الإ ةينورتكلالا مظنلا يف اهمادختسا وأ روص وأ تارقف

6102 يناثلا نوناك ىلوأ ةعبط
ةظوفحم قوقحلا عيمج

ةموكح يف جامدنالا نوؤش نع ةلوؤسملا ةديسلا فرط نم هليومتو همعد مت عورشملا اذه
تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو

einewelt haus, Schellingstraße 3-4 | 39104 Magdeburg
Internet: www.agsa.de | E-Mail: integrationsportal@agsa.de

Telefon: +49 391 5371-271

تاظحالم




