
 

 األمورقسم أولياء 

 في مدينة لوراخ 

 

 

؟ هل تحتاج للمساعده  
 نحن نقدمها لك

Taufik Alhamoud 

Handy: 0176 95658455 

Mail: 

stadtteileltern.alhamoud@gmail.com  

 

Kontakt: 

Neumattschule: 

Immer donnerstags 

9.50 – 11.25 Uhr 

 

صباحا 0099متواجدون أيام االثنين من الساعة   

ظهرا  00099وحتى الساعة   . 

Haagenerstr. 15a, Lörrach 

 

Stadtteiltreff Käppele 10 

immer dienstags 

15.00 - 18.00 Uhr 

Käppelestraße, Lö-Stetten-

Neumatt 

 

 
 

 األمور في مدينة لوراخقسم أولياء 

 

Finanzielle Förderung durch: 

 

 JOBCENTER LÖRRACH 
 

 STADT LÖRRACH 
 

 LANDKREIS LÖRRACH 
 
 

 

 نحن موجودون ألجلكم

أيدي المساعدة للعائالت 
 المهاجرة

 

Projektträger: 
 

Caritasverband für den Landkreis 
Lörrach e.V. 

 

Luisenstraße 9 
                  79539 Lörrach 

         Fax: 07621 9275-17 
               www.caritas-loerrach.de 

 
Projektleitung: 
Ruth Götzmann, 

Tel: 07621/9275-22 
Ruth.Goetzmann@caritas-loe.de 

 
 

Projektinitiative: 

ARBEITSKREIS MITEINANDER 

 

Caritasverband für den 

Landkreis Lörrach e.V. 

arabisch 

mailto:stadtteileltern.alhamoud@gmail.com
mailto:jugendsozialarbeit.goetzmann@gmail.com


 

 يد في المانيا ؟جد

 كل شي مختلف ؟

 كل شي غريب ؟

 

نحن موجودون إلزالة كل الصعوبات التي 

 تواجه بداية حياتكم في المانيا 

نحن نرافقكم ونرعاكم اينما كنتم ) في 

البيت ،المدرسة ، رياض األطفال ،وفي 

 الدوائر الحكومية(

يتم تدريبنا ودعم أنشطتنا من قبل موظفين 

 مؤسسة كاريتاس مهرة وذوي خبرة من

  

أيدي المساعدة للعائالت المهاجرة    قسم أولياء األمور في مدينة لوراخ  

 

 
 من هم ؟ –قسم أولياء األمور 

نحن أمهات وآباء من أصول مهاجرة 

وم الى بلد أجنبي د،نعرف ونقّدر صعوبة الق

 . ويمكننا التحدث عن بعض تجاربنا .

 

ما هو  –قسم أولياء األمور 

 عمله ؟

ناء جسور التواصل والتفاهم نحن نريد ب

المتبادل. نحن نستمر بالمساعدة حيث 

اختالف اللغات، الثقافات ،النظم والقيم 

،العادات والتقاليد . المهمة ليست بسهلة 

 تحقيقها . ،ولكن علينا

 

 قسم أولياء األمور موجود لـ :

 .لألهالي واطفالهم 

 .المدرسين والمربيين 

  ،لكل من لديهم أسئلة واستفسارات

 ولمن يرغبون في التواصل معنا.

 

 

 قسم أولياء األمور ألجل :

  التوسط في حالة حصول

مشاكل او أسئلة ما بين األسر 

المهاجرة والمدرسين 

 والمربيين.

  إلعطاء المعلومات عن

المساعدات والدعم التي تقدمه 

 مدينة لوراخ.

  ،توضيح الحقوق التعليمية

ة االجتماعية ،والرعاية والحيا

 الصحية في المانيا.

  تقديم المساعدة في الترجمة اذا

 لزم االمر.

  مساعدة األهالي في مسألة

 التربية.

  لتشجيع األسر المهاجرة لمزيد

من المشاركة االجتماعية 

 والتعاون المشترك.

  إعطاء المساعدات لألهالي

والشباب في طريقهم للتعليم 

 ،العمل ،والمهن .

 

 


