من نحن؟

متى؟ أين؟

 مع األطفال والشباب الالجئينBack on Track e.V. تعمل

:يمكنكم المشاركة معنا حتى آب (أغسطس) على العنوان التالي

 هدفنا هو دعم األطفال والشباب الذين لم.2016 في برلين منذ عام
.يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة منذ سنوات بسبب الحرب واللجوء
.نعمل معا ً على تصميم خطة تتوافق مع أهدافكم وكفاءاتكم
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ألماني

01590-4865057

عربي

0173-6617480

 فارسي/ داري

01590-6119477

 ...ونفكر معاً!

نتكلم لغتكم

العروض

كونوا معنا

اإلخصائيون االجتماعيون لدينا يتحدثون العربية أو الدارية /

هل عمركم ما بين الـ 15و الـ 26عا ًما؟

يواجه العديد من الطالب الالجئين صعوبات في الحصول على

الفارسية كلغة أم و يعرفون بلدانكم األصلية جيدًا ويتفهمون مشاكلكم.

هل أنتم جدد في ألمانيا؟

شهادة الدراسة المتوسطة  -على سبيل المثال ألنهم أتوا إلى ألمانيا

يرافقونكم في تطوركم ويدعمونكم.

هل لغتكم األم هي العربية أو الدارية  /الفارسية؟

بعد سن الـ  16أو ألنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لتعلم اللغة

المستشارة التعليمية تعرف نظام المدارس األلمانية جيدًا ويمكنها

األلمانية قبل إكمال الصف العاشر.

تقديم المشورة لك بشأن القضايا المدرسية والتعليمية( .على سبيل

سواء كنتم في المدرسة أم ال ،

ي فرص أفضل
المثال  ،هل مدرستي الحالية مناسبة لي أو هل لد ّ

ال يهم إذا كنتم ترغبون في التخرج من المدرسة أم ال :لستم وحدكم!

يرغب بعضهم في االستمرار في الذهاب إلى المدرسة بعد الصف

في مدرسة أخرى؟ ما هي البرامج والمسارات الموجودة وأي منها

العاشر ، ،ويفضل البعض القيام بتدريب مهني أو إيجاد طريقة

تناسبني؟)

أخرى للعمل.

.

جنبا ً إلى جنب مع الشباب اآلخرين في عمركم  ،سوف تكتشفون
مهاراتكم وتجدون أهدافا ً جديدة و نقضي معا ً وقتا ً ممتعاً!

ستكتشفون مواهبكم بمساعدة المرشدين لدينا .سيرافقونكم إلى
يدرس الكثير منهم اآلن في (، )Oberstufenzentrum, OSZ

األنشطة التي تفيدكم أيضًا في حياتكم المدرسية وتطلعاتكم المهن ِيَة.

لكنهم غير متأكدين إذا كان بإمكانهم تحقيق أهدافهم هناك.
 دورات السباحة و دورات اإلنقاذهل تواجهون نفس التحديات؟ هل ما زلتم متأكدين من االتجاه الذي

 -دورات االسعافات االولية  /دورات قادة المعسكر

تريدون الذهاب إليه.

 دورات المسرح  /أمسيات موسيقية -دورات الكمبيوتر

لمساعدتكم سيقوم برنامجنا بتقديم الدعم الذي تحتاجون إليه.

 دورات التصوير و الفيديو -ورشات عمل (مجرب الصناعات اليدوية)

المشروع  Yep 15+تابع لبرنامج
لـ Deutsche Kinder und Jugendstiftung DKJS

 -رحالت وغيرها الكثير …

