
 
 

 مستقبل   عملي
03. – .08.2018  

 
  مشروع   إسس   وُدعم   یستهدف   مجال   مساعدة   الالجئین

 
 

 مستقبل   عملي   یقدم   الفرصة   ل   ٣٠   طالیاً   مدرسیاً   من   جمیع   أنحاء   ألمانیا   للمشاركة   في   المؤتمر   السادس   من   نوعه   في   برلین   .من   خالله   سیكتسب
 المشاركون   األساسیات   والدعم   المناسب   لیكون   بمقدورهم   تنظیم   مشاریع   تطوعیة   التي   تستهدف   الالجئین   ودعمهم   في   مجتمعاتهم   خالل   هذا   المؤتمر

 سیكون   بمقدور   المشاركین   تقویة   معرفتهم   بأحوال   واوضاع   الالجئین   في   ألمانیا   وجمیع   أنحاء   إوروبا   كما   هو   الحال   لحقوق   وخلفیات   اوضاع
 الالجئین

  بعد   ورشات   عمل   في   مجاالت   مختلفة   للفریق   المنظم   سوف   یلقي   المشاركون   نظرة   أقرب   في   منظمات   مختلفة   التي   ستشارك   خبرتها   معهم.
 

 -هدف   هذا   المؤتمر   هو   أن   یستطیع   المشاركون   تطویر   مشاریعهم   ونظرتهم   في   مناطقهم   التي   یقطنون   بها.
 

 -للدعم   المادي   لتنظیم   المشاریع   یستطیع   كل   متخرج   من   هذا   المؤتمر   أن   یقدم   طلباً   بعد   نهایته.

 
.Schüler Treffen Flüchtlinge : هذا   البرنامج   ُنظم   من- 

 
 هدف   هذا   المؤتمر   :

 في   "مستقبل   عملي   "   یجب   ان   یدور   حول   تنظیم   الطالب   المدرسیین   لإلدارة   المجتمعیة   في   مجتمعاتهم.
وتنظیم واآلخرین الالجئین بین القبول شروط في تطابق ویحقق یالمس أن ویجب . تاریخها في األكبر التحدي إوروبا تواجه الحالي الوقت                       في

  إندماج   مناسب   لهم   .
 لهذا   السبب   ُوضعت   عدة   أهداف   لهذا   البرنامج   وهي   :

                            -تبادل   المعرفة   حول   وضع   طالبي   اللجوء                  والحالیة   في   بالد   مختارة   التي   تقع   بین   إفریقیا   والشرق.
                                  -تطویر   تفاهم   للتحدیات   التي   تواجه   اإلتحاد   اإلوربي   وألمانیا   والمجتمعات   المحلیة   في   تلك   الدول.

                            -إكتساب   مهارات   في   مختلف   المجاالت   :العمل   ضمن   فریق   -إدارة   مالیة   .
                         -تعزیز   روح   المبادرة   في   تأسیس   المشاریع   التطوعیة   ،التي   تهدف   لدعم   الالجئین   في   المجتمع   األلماني   .

 
 
 

 شروط   قبول   المتقدمین   :
             -الطالب   في   الصف   ٩.،١٠.،١١.،   أو   ١٢   ،الذین   یزورون   مدرسة   في   ألمانیا   (المشارك   یجب   أن   یكون   لدیه   بعد   المؤتمر   سنة   دراسیة   على

 األقل   )
                   -   العمر   :١٤-١٩   سنة   .

                       -مكان   السكن   في   ألمانیا   .
 

     في   عرضكم   المقدم   یجب   ان   نالحظ   على   عالمات   اإلرادة   والرغبة   والقدرة   على   تطویر   مشروع   ،واستخدامها   في   جمیع   الظروف   الممكنة   .
  

 العرض   یجب   أن   یحتوي   إمور   من   ضمنها   :   اإلستعداد   لمساعدة   اآلخرین،المرونة   في   إتخاذ   القرارات   وتنفیذها   ،قدرات   القیادة   ،اإلهتمام
 بالحضارات   المختلفة   ،اإلهتمام   بالنقاشات   والمشاریع   في   إطار   دعم   الالجئین   واإلرادة   الراسخة   لتنفیذ   تلك   المشاریع   .
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 التكالیف   :
  كل   رحلة   سفر   ،السكن   ،الطعام   والشراب   والتكالیف   اإلخرى   المرتبطة   بمشاریع   العمل   ستكون   مكفولة   من   داعمین   هذا   المؤتمر   .

 
 الرحالت   :

 المشتركون   سیستقلون   القطارات   والحافالت   إلى   محطة   برلین   الرئیسیة   للقطارات   او   للحافالت   (ZOB)   وسیقومون   بالحجز   لوحدهم   ،لكن   جمیع
 تكالیف   الرحلة   ستدفع   الحقاً   .

 
 

 قم   بالتسجیل   اآلن   :
 
 

www.aktionzukunft2018.de 
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