Beste Chancen

Frühe Bildung und
Betreuung in Kindertageseinrichtungen
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Excellent prospects

Early education and
support in day care
centres

أفضل الفرص

التعليم والعناية
المبكرة في رياض
أ
الطفال

Arabisch

تمهيد
التعليم المبكر يحدد معالم الطريق الذي يسلكه
أ
الطفال مدى الحياة

العيش والتعلم سويا

اللغة األملانية

التعلم يبدأ من الدقيقة أ
الولى لحياتنا ويرافقنا مدى الحياة .وبالتحديد
تكمن في السنوات أ
الولى للحياة أهمية خاصة ،ففي هذه المرحلة يتم
أ
تحديد معالم الطريق الذي يسلكه الطفال في المستقبل .على سبيل
المثال :العلوم أوضحت لنا كيف أنه من الممكن تعلم لغة ثانية بمكانة
الم بسهولة وبطريقة مسلية أيضاً .ما يتمكن منه أ
اللغة أ
الطفال هنا
بسهولة ،يصعب على بعض الراشدين.
ألتعليم المبكر يساعد على توفير أفضل الفرص في المستقبل أ
للطفال،
أ
لذلك يكتسب أهمية بالغة .لهذا السبب ،منشآت الرعاية اليومية للطفال
في ألمانيا مكلفة قانونياً بالتعليم المبكر أ
للطفال لتأهيلهم للمستقبل.
سنعرض لكم على الصفحات المقبلة ماهي فرص التعليم المبكر وكيف
تعمل.

التعليم
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لقآء الثقافات
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ال كيتا (الرعاية اليومية) – أفضل الفرص للمستقبل
التعليم المبكر في منشآت الرعاية اليومية (كيتا) ال يشكل فقط فرصة
طيبة ومكسباً أ
للطفال ،بل أيضاً مكسباً للوالدين ولكل العائلة ،لهذا
السبب ينبغي عليكم تسجيل طفلكم في هذه المنشآت (كيتا).تعلم
اللمانية بسهولة تماماً أ
اللغة أ
كالطفال.
اللمانية بسهولة تماماً أ
تعلم اللغة أ
كالطفال
الطفال يتعلمون بسرعة .يتعلمون اللغة أ
أ
اللمانية بسرعة أكبر وبشكل
خاص إذا تعلموها من كوادر متخصصة وأطفال لغتهم أ
الم هي اللغة
آ
اللمانية ،أ
أ
الطفال يتعلمون بطريقة مسلية وبسهولة .حين يرى الباء كيف
يتعلم أبنائهم بسرورو ،يحثهم ذلك ويشجعهم أيضاً على تعلم اللغة
اللمانية .من المفضل أن يقوم كل أفراد أ
أ
السرة في المنزل بالتدريب على
الحديث باللغة أ
اللمانية ،اللغة الجديدة بالنسبة لهم.
نتعلم العيش سوياُ
تتباين طبائع وعادات الناس الذين ينتمون لبدان وثقافات مختلفة.
المنشآت اليومية لرعاية أ
الطفال (كيتا) هي المكان المناسب الذي يتمكن
فيه أطفالكم ضمن مجموعات صغيرة وكبيرة من تعلم التعايش مع أناس
ينتمون لثقافات أخرى ،التعلم سويا هو أفضل طريق لمعرفة المجتمع
أ
اللماني وللشعور بالراحة في ألمانيا .أيضاً بالنسبة لكم كوالدين،
4

ستقومون بالتواصل والحديث مع كادر العمل في منشآت الرعاية اليومية
والمهات آ
الباء أ
للطفال (كيتا) ومع آ
أ
الخرين ،ستقومون بتوثيق عالقات مع
آ
الخرين وستشعرون بالراحة أكثر مكان إقامتكم.
أيضاً بالنسبة لكم كوالدين ،ستقومون بالتواصل والحديث مع كادر العمل
والمهات آ
الباء أ
للطفال (كيتا) ومع آ
في منشآت الرعاية اليومية أ
الخرين،
آ
ستقومون بتوثيق عالقات مع الخرين وستشعرون بالراحة أكثر مكان
إقامتكم.

لقاء الثقافات

التعليم هو أكثر من المعرفة

الطفال (كيتا) هي أن يكون أ
غاية المنشآت اليومية لرعاية أ
الطفال
منفتحين وأن يلتقوا دون أحكام مسبقة .هكذا يتمكن أ
الطفال من معرفة
أ
الثقافات الجديدة ،دون التخلي عن ثقافات وطبائع بلدانهم الم ،هكذا
الطفال من الوصول للثقافة والعادات أ
أيضاً يتمكن أ
اللمانية .في هذا
الخصوص سيواكب الكادر التربوي المختص في المنشآت اليومية لرعاية
أ
الطفال (كيتا) على رعاية أطفالكم.

أهداف التعليم المبكر في ألمانيا منظمة ومقررة من قبل القوانين
السائدة ،الغرض أ
الساسي ال ينحصر في توصيل المعارف المهمة في
الحياة مثل :العلوم الطبيعية ،الموسيقى ،الفن ،اللغة .والتي تشكل
مفتاح الدخول لكافة المجاالت التعليمية ،بل تتخطى ذلك لتعليم
آ
أ
أ
الجتماعية) .بهذا
الطفال كيفية التعامل مع الشخاص الخرين (الكفائة إ
المضمار يتم تنمية أ
الطفال .من جهة أولى يتم تنمية الشخصية القوية
آ
الستعداد لمساعدة الخرين
عند الطفل ،ومن جهة ثانية يتم تنمية إ
والنسجام والعمل ضمن المجموعات.
إ

في هذا الخصوص ندعوا أهالي أ
الطفال ،على
المشاركة (على سبيل المثال) في أ
العياد
والحفالت الجماعية التي نقيمها.

كل فرد له في مجموعته حقوق وواجبات .له الحق بالمشاركة في صنع
القرار ضمن المجموعة ،وعليه واجب المساهمة بتنفيذ القرارات المتخذة
وتحقيقها على أرض الواقع .هذه المشاركة هي الفكرة أ
الساسية
للديمقراطية .نجدها على المستوى البسيط في منشآت التعليم المبكر
أ
التحادية.
(كيتا) وعلى المستوى الوسع في وطننا جمهورية ألمانيا إ
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التعليم مدى الحياة – منذ البداية
نظام التعليم في المانيا
السن
19
18

معاهد عليا /
جامعات

التأهيل المهني

العدادية الثانية
المرحلة إ

17
16
15
14
13
12
11
10

التعليم

المرحلة العدادية أ
الولى
إ

الثانوية

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6

البتدائية
المرحلة إ
ال كيتا ،روضة أ
الطفال (مرحلة التعليم المبكر)

الشهادات

بكالوريوس/ماجستير
الشهادة الثانوية
شهادة الدراسة ا إلعدادية
شهادة المدرسة ا إلبتدائية

مثال نظام التعليم في ألمانيا هو مثال البناء حجر على حجر .التعليم
الولية) يشكل الحجر أ
المبكر في منشآت كيتا (المرحلة أ
الساس المهم،
أ
البتدائية (المرحلة
على هذا الحجر الساس يتم وضع حجر المدرسة إ
أ
الولى) ،هذان الحجران يتماسكان ويكمالن بعضهما البعض ويساهمان
أ
النتقال من مرحلة لخرى .لهذا السبب من المهم والمفيد
بسالسة ونجاح إ
جداً أن يحظى الطفل بالتعليم لدى منشآت التعليم المبكر (كيتا) ،هكذا
البتدائية بنجاح وسهولة.
النطالق بالمدرسة إ
أيضاً يتم إ

إلى جانب العمل ،من الممكن أيضاً متابعة الدراسة وتحصيل
المؤهالت المدرسية (طريق تعليمي ثاني “دراسة حرة“) أو الدراسة
الجامعية والتخرج منها .هكذا يتيح النظام التعليمي في ألمانيا فرص
التطور المستمر والتدرج المهني نحو أ
الفضل وفرص التعلم مدى
الحياة.

تتبع أحجار بناء أخرى في نظام التعليم المدرسي (المرحلة الثانية قسم
 1وقسم  ،)2هذه المرحلة بشقيها تقود لمؤهالت دراسية مختلفة تقود
بدورها لطرق تعليمية متعددة أيضاً:
العدادية :تعليم مهني (مدرسة مهنية وتدريب
• مؤهل إتمام الدراسة إ
عملي في مؤسسات مختلفة :أشغال حرفية ،مؤسسات تجارية ،في
الدارة...الخ)
مجال إ
• مؤهل “شهادة“ لمتابعة التعليم العالي (الشهادة الثانوية ،شهادة
ثانوية عامة) :تؤهل للدراسة الجامعية.

الحضانة
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tleW ruz lessülhcS reD
tshcäw ehcarpS eiW

sad eiw ,hciluahcsna run thcin tgiez dnabßaM seseiD
rüf kcütS hcis se eiw nrednos ,tshcäw hcilreprök dniK
remmi eis dnu tleips rhi tim ,tßeilhcsre ehcarpS kcütS
eid eiw ,eslupmI etsre se tbig hcuA .thcsrreheb rhem
.nnak nedrew tredröfeg sedniK sed gnulkciwtnehcarpS

mc 021–311
erhaJ 0,6–0,5
enemonähP ehcilhcarpS •
,nebliS ,emieR ,etuaL eiw
-retnu nebatshcuB ,retröW
ehcilhcarps ,nediehcs
dnu hcis ieb nerutkerroK
nemhenrov neredna
dnu “ehcarpS tim eleipS„ •
“ehcarpS rebü nehcerpS„
-onohp red gnuredröF ruz
tiehtssuweB nehcsigol
nniS neretiew mi

mc 311–011
erhaJ 0,5–5,4
essinfrüdeB dnu elhüfeG •
neredna dnu hcis ieb
nehcerpseb dnu nennekre
dnu negnurhafretkiflnoK •
rebü negnusölmelborP
nethcihcseG )-redliB(
anosrep„( nelletsrad
)“llod

mc 801–301
erhaJ 0,4–5,3
-troW nov negarfretniH •
nednürgeB ,negnutuedeb
neffirgeB nov nerälkrE dnu
red “nessiwtleW„ saD •
nehcsigolaid mieb redniK
dnu neztun nelhäzrE
-gihcarpsrheM ,nretiewre
neheizebnie tiek

mc 011–801
erhaJ 5,4–0,4
esseretnI sedneshcaW •
dnu nebatshcuB na
nretröW
-lahtfirhcs„ sla atiK eiD •
gnubegmU “egit
hcua iebad ,netlatseg
emetsystfirhcS eredna
negithciskcüreb

mc 301–001

mc 001–89

. وهو حق أيضاً للرجال وللنساء،هذا الحق يتساوى فيه البنات والصبيان
 أن ينمو حسب فطنته وموهبته في المدرسة،الكل له ذات الحق
 والحق بأن يتعلموا المهنة التي تتوافق وتناسب،والجامعة والعمل
.مقدراتهم واهتماماتهم
 فإنه من المهم أن،حين يذهب الرجال والنساء على حد سواء للعمل
يحصل أ
 هذه العناية تضمنها.الطفال على أفضل عناية أثناء هذا الوقت
 هكذا يعلم أهالي أ.)منشآت الرعاية اليومية المبكرة (كيتا
،ًالطفال أيضا
.بأن أطفالهم بأيدي أمينة
دستورنا أ
 طالما أن ذلك،الساسي يعطي المواطنين الحق بحرية القرار
يتقيد بقوانين الدولة وينسجم مع العيش المشترك في مجتمعنا

 أ، المجتمع:حق التعليم
. الناس في ألمانيا،السرة

erhaJ 0,3–5,2
-troW nov gnuretiewrE •
-uedebtroW dnu ztahcs
-stiehnegnagreV ,gnut
nemrof
ednetielgebsnoitautiS •
ednetierebhcan- dnu
-sgnurennirE( ehcärpseG
)tiekgihäf

mc 59–09
tanoM .42–.02
negnundrouzsffirgeB •
-slamkreM nov dnurgfua
negnudiehcsretnu
dnu eleipssgnundrouZ •
enielk ,nebagfuareitroS
dnu nelietre egärtfuA
nekrätsrev essinbegrE

erhaJ 5,3–0,3
-dnahleipS nov netlatseG •
/labrevnon( negnul
-irtlahcielG tim )labrev
leipsrentraP ;neg
leipsneppurgnielK
negerna eleipsnelloR •
sla eneshcawrE(
)releipstiM

mc 89–59
erhaJ 5,2–0,2
-rutkurtS ehcsitammarG •
sed gnugueB( gnudlib
,nemroflarulP ,sbreV
-retnU dnu -rebO etsre
-ebstfahcsnegiE ,effirgeb
)negnunhciez
-hcarpS sla eneshcawrE •
ehcarpssuA rüf dlibrov
gnudlibnemroF dnu

mc 09–58
tanoM .02–.61
dnu “trupsztahcstroW„ •
eztästrowiewZ etsre
-eb netiekgitäT-dniK •
retsumztaS( nebierhcs
,)lledomhcarpS sla
-eweB emasgärpnie
,emieR dnu redeilsgnug
hcrud eziernahcerpS
nethcihcsegredliB

mc 58–08
tanoM .61–.21
erhi dnu retröW etsrE •
negnudnewrevrebÜ
ni negnuldnahgolaiD •
,nettiB ,negarF nov mroF
nredroffuA ,neliettiM

mc 08–57
tanoM .21–.9
-pezer ,sednretiewre hciS •
sindnätsrevhcarpS sevit
negnuthcartebhcubredliB •
,)etieS orp tkejbodliB nie(
dnu nemheN-nebeG
eleipS-trowtnA-egarF

النسان
العالن العالمي لحقوق إ
 من إ26 الحق بالتعليم وفقاً للفقرة رقم
الصادر عن أ
 الدستور.) هو حق إنساني10.12.1948( المم المتحدة
أ
 هكذا يتم ضمان،اللماني يضمن لكل الناس في ألمانيا الحق بالتعليم
.أفضل الفرص للجميع لبناء حياتهم

mc 57–86
tanoM .9–.6
,nlebbarB sehcsinonaK •
-fierG etreiznereffid
negnuldnah
tim eleipskcetsreV •
sla nednätsnegeG
evitakinummok
negnuldnaH

mc 86–06
tanoM .6–.4
nlebbarB •
-negeG ruz etobegnA •
eiw gnudnukresdnats
,lekceD ,lefföL ,lessaR
ednereitnemmok ;.cte
red ni negnureßuÄ
“ehcarpsybaB„

mc 06–55
tanoM .4–.3
-tuaL ehcildeihcsretnU •
tim leipS„ ,negnureßuä
“emmitS red
-reV dnu gnugitätseB •
gnudlibtuaL red gnukräts
,gnumhahcaN hcrud
dnu redeilnegeiW
esrevhcerpS

mc 05
tanoM .1 ba
,nlehcäl ,nremmalknA •
gnubegtuaL
,nemhenfua tkatnokkcilB •
ehcilhcarps evitisop
dniK muz gnudnewniH

nenoitamrofnI eretieW
.V .e efliH-llafnU-retinnahoJ
elletsstfähcsegsednuB
gnuheizrE dnu gnudliB hciereB
nilreB 58701 ,49 eßartswoztüL
0-79962 030 .leT
ed.retinnahoj@gnuheizrednugnudlib

ed.retinnahoj.www

Der Schlüssel zur Welt
Von A bis Z

tleW ru

z lessül
tshcäw

 بل مجتمع متعدد أ،لهذا السبب مجتمعنا ليس بلون واحد
 أنماط:اللوان
 الزواج وأشكال أ، للشراكة،متعددة للحياة
 وآراء، ديانات متعددة،السرة
.متعددة

hcS reD

ehcarpS

eiW

sad eiw
,hc
rüf kcüt iluahcsna run
thc
Sh
remmi e cis se eiw nred in tgiez dnabß
a
nos ,tsh
is dnu t
leips rhi
cäw hci M seseiD
eid eiw
lreprö
tim
,es
.nnak ne lupmI etsre se ,tßeilhcsre ehca k dniK
tbig hcu
drew tre
r
A .thcsr pS kcütS
dröfeg s
re
edniK se
d gnulkc heb rhem
iwtnehc
arpS

mc 021

–311

erhaJ 0
enemon
,6–0,5
ä
,nebliS , hP ehcilhcarpS
e
-retnu n mieR ,etuaL ei •
w
ebatshc
uB ,retrö
ehcilhc
W
dnu hci arps ,nediehcs
s ieb ne
rutkerro
nemh
K
dnu “eh enrov neredna
car
“ehcarp pS tim eleipS„
S
•
-onohp rebü nehcerpS„
red gn
tiehtssu uredröF ruz
weB neh
csigol
nniS ne
retiew m
i

mc 311

–011

erhaJ
essinfrü
deB dnu 0,5–5,4
elhüfeG
nered
•
nehcerp na dnu hcis ieb
seb
dnu neg dnu nennekre
nurh
rebü ne afretkiflnoK •
gnu
nethcih sölmelborP
cseG )-r
edliB(
anosrep
„( nellet
srad
)“llod

mc 011

–801

e
esseretn rhaJ 5,4–0,4
I sed
dnu neb neshcaW •
atshcuB
na
nret
-lahtfirh
cs„ sla a röW
tiK eiD
•
gnub
hcua ieb egmU “egit
a
emetsys d ,netlatseg
tfirhcS e
redna
negithc
iskcüreb

mc 801

–301

-troW n erhaJ 0,4–5,3
o
nednürg v negarfretniH
e
neffirge B ,negnutuede •
B nov n
b
e
red “nes rälkrE dnu
siwtle
nehcsig
olaid m W„ saD •
ieb redn
dnu n
iK
-gihcarp eztun nelhäzrE
srheM ,
nret
neheize iewre
bnie tie
k

mc 301

–001

erhaJ 5
,3–0,3
ipS nov
n
/labrevn etlatseG •
on( ne
-irtlahc
ielG tim gnul
)
leipsren labrev
tr
leipsnep aP ;neg
negerna purgnielK
eleipsn
sla enes elloR •
hcawrE(
)releipst
iM

-dnahle

mc 001

–89

-troW n erhaJ 0,3–5,2
ov gnur
etiewrE
-uedebt
•
roW
-stiehne dnu ztahcs
gnagreV
,gnut
nemrof
ednetie
lgebsno
itautiS
ednetie
•
rebhca
-sgnure
nnirE( e n- dnu
hcärpse
G
)tiekgih
äf

mc 89–

59

erhaJ 5
-rutkurt
,2–0,2
S ehc
sed gnu sitammarG •
gueB( g
nudlib
,nemrof
-retnU d larulP ,sbreV
-ebstfah nu -rebO etsre
csnegiE
,effirgeb
-hcarpS )negnunhciez
sla
ehcarps eneshcawrE •
suA rüf
dlibrov
gnudlib
nemroF
dnu

mc 59–

09

tanoM
.42–.02
negnu
-slamkr ndrouzsffirgeB
eM nov
dnurgfu •
a
negnu
dnu elei diehcsretnu
p
enielk ,n ssgnundrouZ •
eba
dnu nel gfuareitroS
iet
nekrätsr re egärtfuA
ev essin
begrE

mc 09–

58

ta
dnu “tru noM .02–.61
pszta
eztästro hcstroW„ •
w
-eb neti iewZ etsre
e
retsumz kgitäT-dniK •
taS( ne
,)lledom bierhcs
hcarpS
sla
-eweB
,emieR d emasgärpnie
nu re
hcrud e deilsgnug
ziernahc
erpS
nethcih
csegred
liB

mc 58–

08

tan
erhi dnu oM .61–.21
retr
negnud öW etsrE •
n
ni negn ewrevrebÜ
uldnahg
,nettiB ,
olaiD •
negar
nredroff F nov mroF
uA ,neli
ettiM

mc 08–

57

tanoM
-pezer ,
.21–.9
sedn
sindnät retiewre hciS •
s
negnuth revhcarpS sevit
ca
,)etieS o rtebhcubredliB
rp tkejb
•
dnu nem odliB nie(
eleipS-t heN-nebeG
rowtnAegarF

mc 57–

86

tanoM
,nlebbar
.9–.6
B sehcs
inona
-fierG e
treizner K •
effi
negnuld d
nah
tim elei
psk
sla nedn cetsreV •
ätsn
evitakin egeG
ummo
negnuld k
naH

mc 86–

06

tanoM
.6–.4
nlebba
-negeG
ruz etob rB •
eg
eiw gnu
dnukres nA •
dnats
,lekceD
,le
ednereit fföL ,lessaR
nemmo
k ;.cte
red ni n
egnure
“ehcarp ßuÄ
sybaB„

mc 06–

55

tanoM
-tuaL eh
.4–.3
ci
tim leip ldeihcsretnU •
S„ ,negn
ureßu
“emmitS ä
-reV dn
red
u gnug
gnudlib
tuaL red itätseB •
gnukrä
,gnumh
ahcaN h ts
crud
dnu red
eilnegei
W
esrevhc
erpS

mc 05

,nlehcäl tanoM .1 ba
,nremm
alkn
gnubeg A •
tuaL
fua tka
ehcilhc tnokkcilB •
dniK mu arps evitisop
z gnudn
ewniH

,nemhen

nenoita

mrofnI

eretieW

.V .e efl
iH-llafn
U-retinn
ah
ell
gnuheiz etsstfähcsegse oJ
dnuB
rE dnu g
nu
nilreB 5
8701 ,49 dliB hciereB
eßartsw
oztüL
0-7996
nahoj@
2 030 .l
gnuheiz
eT
red
ed.retin nugnudlib

ed.retin

9

nahoj.w

ww

8

Arabisch

التعليم يداً بيد – العمل المشترك بين الوالدين وال كيتا
الوالدين هم الخبراء فيما يتعلق بأبنائهم ،بفضل التأهيل الخاص للكادر
التربوي المختص الذي يعمل لدى كيتا ،يعتبر هذا الكادر الخبير فيما
يتعلق بالتربية والتعليم .لهذا السبب من المهم جداً أن يكون هناك
تعاون وثيق بين الطرفين كشركاء ،تبادل آ
الراء فيما يتعلق بنمو الطفل.
التفكير سوياً بكيفية تحفيز النمو عند الطفل ،أو بالتعاون على حل
المشاكل.
فضال ً عن ذلك يوجد الكثير من العروض التربوية والتي تقدم المشورة
للوالدين ولكل أ
السرة .بوسعكم الحصول على هذه العروض في مراكز
أ
الستشارة التربوية ،في مؤسسات التربية العائلية
السرة ،في مواقع إ
والمؤسسات الشبيهة بها .تحدثوا بهذا الشأن مع إدارة المساكن الجماعية
التي تسكنونها أو مع دائرة رعاية أ
الطفال والقاصرين ،وأين تتوفر هذه
العروض بالقرب منكم.
الطريق إلى كيتا
حق الرعاية للطفل في ألمانيا بداً من بلوغه السنة أ
الولى من العمر هو
حق مضمون .إذا توصلتم في إطار إجراآت اللجوء للوضع القانوني الذي
الستفادة من هذه الفرصة
يسمح بالحصول على هذه الرعاية ،يمكنكم إذاً إ
برعاية طفلكم.
10

حول مؤسستنا

تحدثوا إما مع ال كيتا المتواجدة بالقرب منكم  -خاصة إذا كان لديها خبرة
الطفال أ
بعملية إندماج أ
الجانب أو تجارب مع الالجئين  -وإما إحصلوا
أ
على المعلومات حول هذه العروض من دائرة رعاية الطفال والقاصرين
القريبة منكم.

منذ أكثر من  60عاماً تنشط الرابطة المسجلة يوهانيتا – إغاثة – حوادث
والجتماعية .منذ تأسيسها في  7نيسان عام
في مختلف المجاالت الخيرية إ
 1952نمت رابطة يوهانيتا – إغاثة – حوادث حتى وصلت ل 16.000
موظف و  30.000متطوع ومتطوعة فخرية ومساعدين وحوالي  1،3مليون
الغاثية في أوروبا.
عضو داعم ولذا تعتبر واحدة من أكبر المنظمات إ
النجيلي تلتزم رابطة يوهانيتا بعون
انطالقاً من القيم والتراث المسيحي إ
جميع الناس على حد سواء بصرف النظر عن أصولهم ودياناتهم
وثقافاتهم ...الخ

في ال كيتا (رياض أ
الطفال) تخبركم إدارة المؤسسة بكل سرور عن العمل
التربوي المحلي وعن برنامج أوقات الرعاية والكثير من المعلومات أ
الخرى.

شريك موثوق أ
للهالي في أكثر من  360كيتا “روضة أطفال“

معلومات أخرى ومنشورات  /ومواد إعالمية يمكنكم الحصول عليها على
الجانب أو دائرة رعاية أ
سبيل المثال من دائرة شؤون أ
الطفال والقاصرين
المسؤولة في البلدية أو مجلس الالجئين.

تقوم رابطة يوهانيتا بدعم اكثر من  360مؤسسة للرعاية اليومية أ
للطفال
في ألمانيا .هنا نعمل سوياً مع الوالدين كي ينال كل طفل الدعم
والنموعلى أفضل وجه ،ولنفلح بلتوصل إلنسجام مجتمعي.

الولية .إضافة لذلك الخدمات الجتماعية مثل العمل مع أ
أ
الطفال
إ
والقاصرين والعناية ورعاية المتقدمين في السن والمرضى .على الصعيد
النسانية مثل المجاعات
الغاثات إ
العالمي نشارك نحن اليوهانيتا في إ
والكوارث الطبيعية .نحن معترف بنا كداعم مستقل لمساعدة الشباب،
نحن نشيطين في تقديم المعونات عبر فرق متنقلة ومركزية ثابتة
لمساعدة أ
الطفال والقاصرين.

معلومات إضافية

النقاذ
بالضافة لمهامنا التي نقوم بها يضاف اليوم مهام أخرى منها إ
إ
السعافات
والخدمات الطبية ،والوقاية ضد الكوارث والتدريب على إ
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