
 عائلةنحن مشروع  مؤتمر 2021 حزيران /يونيو 4

 صول مهاجرة األ ذاتالمساعدة الذاتية للعائالت    

  حتياجات الخاصةمن ذوي ال  ممن لديهم أشخاص

 نهاركم سعيد،

 وعائالتهم؟    االحتياجات الخاصة ألشخاص ذوي ا علىمنفتحة مدينة عالمية  -هامبورغ 

ساعد في  و ،مع بعضهم البعض  ثقافاتمختلف الالمتطوعين من   مرشدينالعائالت والبين  "نحن عائلة "مشروع  لقد جمع

 . العالقات وبناء المساعدات  سهيل الحصول علىوت  المعلومات  جمع

  

 ة" "نحن عائللمشروع  الرقمي المؤتمر  المشاركة في ندعوكم الى 

 مساء   4:00حتى  صباحا   9:00من الساعة   حزيران،/يونيو 4  يوم

 

  وعائالت األشخاص  المتطوعين، مرشدينالمع كّل من نقوم بتقييم تجربة عملنا  سنوات على بداية المشروعبعد ثالث 

والمساهمات  اللغة والحواجز األخرى عقبات و المشتركة،واألنشطة  مختلفة،الثقافات ال الخاصة أصحاب حتياجات ذوي اال

 .في مدينتنا  للجميع الشامل التنوع الثقافي في مجال  العديدة

الدراسات  ب ونعرفكم  واقع الحياة اليومية للعائالت حتى على صعيد االتحاد الفدرالي األلماني،نحن نقدم معلومات حول 

 التي تعاونا معها خالل فترة عملنا.  خبرات المشاريع األخرى في المجال ونستعرض لكم    رائدةالعلمية ال

 

انضموا الى  . العملية مثلة وحول أفضل األفرعية  الثقافات الوية، ثقافال التعليمية حول التنوعات تنافي رحل تعالوا معنا

 . قصص من وجهات نظر مختلفة الإلى  واواستمع مع أصحاب الخبرة  النقاشالرقمي لتبادل  مؤتمرنا

 

 ( في األسفللغة اللمانية ) البرنامج باللغة العربية مرفق مع الدعوة بال مؤتمر اللفتح رابط برنامج  - اضغط هنا -

 ية. مجان  الرقميالمؤتمر المشاركة في 

 .ممكن فقط عبر اإلنترنتالزامي والتسجيل 

 طريقة التسجيل( تسهل المرفقة مع الدعوة   )الصور تقال لصفحة التسجيل باللغة اللمانية لالن  -اضغط هنا  

 كل من  نحن نقدم ترجمة فورية إلى

 لغة اإلشارة األلمانية •

 المبسطة   األلمانيةلغة ال •

 ية عرب اللغة ال •

 الفارسية اللغة  •

 لمؤتمر. رجاء تحديد الترجمة المطلوبة بوضع إشارة ضمن رابط التسجيل با
 

الستفسار ولمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على عنوان البريد االلكتروني للمشروع:  

wearefamily@lmbhh.de 

   !للقائكمنتطلع نحن 

 كر وعبير عبد النور اغيزا ب  مشروع نحن عائلة فريق و  تكرسي فماتياس 

 منظمة اكتسيون منش األلمانيةهامبورغ ومدينة برلمان من برعاية وتمويل  ي الرقم والمؤتمرالمشروع 

 المتخصصة بتضمين ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع

https://www.lmbhh.de/fileadmin/user_upload/diverses/2021/20210506_Programm_We_Are_Family_Fachtag_final.pdf
https://app.guestoo.de/public/event/5d10b8df-97dd-4e49-a099-2285b744dccd
mailto:wearefamily@lmbhh.de
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 الستماع للموسيقا الهادئة  او البداية ضمن عدة غرف صباحية لتناول اإلفطار    09:00الساعة  

 

 بداية المؤتمر   10:00الساعة  

 كارين شتومبف  التنسيق مع   

 هامبورغ  اإلعاقةالحياة مع جمعية   –العامة لجمعية األهالي التنفيذية المديرة    

 

 الكلمة الفتتاحية    

 

 رالف غريفيل    

 هامبورغ اإلعاقة الحياة مع جمعية   -لمرافق االجتماعية  لهيئات االعام التنفيذي المدير    

 كارولة فايت    

 رئيسة برلمان مدينة هامبورغ    

 انغريد ييغار    

 هامبورغ  اإلعاقةالحياة مع جمعية  – رئيسة جمعية األهالي    

 

 نحن عائلة    

 النتائج وخبرات التعلم    
 من أصحاب الخبرة مباشرة  أمثلة عملية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعاقة مع  الهجرة  تتقاطع لديهم خلفية اللذينألشخاص تحسين مشاركة ا

 لغات ال  المتعدد   لحتياجات الخاصة( ودليل ذوي اMiBeHهسن )مدينة في 

 سري ريكا ا      
 حتياجات الخاصة ألشخاص ذوي االعن ا نهس منطقة  في  والية ال حكومة  ةممثل      

 

 استراحة مع الموسيقا أو ضمن غرف الستراحة     12:30الساعة  

 

 من خالل المشورة والمساعدة الذاتية واألنشطة الترفيهية  نفاذ ال  13:30الساعة  

 أندريا هينيغ    
  جمعية مينا الحياة ضمن التنوع، برلين

 

 إعاقة طرق | هروب. هجرة. المشروع مفترق  -نحن"   نا "اآلن! ليس بدون
 ريزان صالح ايبو   
 برلين  الدولية،منظمة هانديكاب   

 

 شركاء التعاون ساحة م

 بما في ذلك جمعية الباريتيتشة هامبورغ 

 ومشروع ميمي في هامبورغ )مع المهاجرين ومن اجل المهاجرين( 

 

 المشاركين  اختتام المؤتمر وتوقعات

 يستكرفماتياس 
 هامبورغ  اإلعاقةالحياة مع جمعية  -هيئة في المرافق االجتماعية  رئيس 

 

 ر نهاية المؤتم  04:00الساعة  


