
 المشروع لوصف ملحق

 

 "الثقة طريق ّعن االندماج"

 

 السفلى: ساكسونيا والية في لألطفال المبكرة التربوية للعروض الالجئة للعائالت وأساليب طرق 

 

 على. سنوات 5-0 بين الطفل فيه يكون عمر في األطفال رعاية: المبكرة التربوية العروض ب يقصد •

 لعب مجموعات أو( كيتا) نهارية رعاية مركز أو( األطفال روضة) نهارية حضانة المثال سبيل

 .أخرى
 في الالجئة للعائالت االجتماعي التدريب دورات في فعال بشكل المبكرة التربوية العروض تساهم •

 لالتواص من األطفال يتمكن الصحيح والتأسيس والتعليم المبكرة األطفال رعاية خالل من. ألمانيا

 .حيحوص أسرع بشكل األلمانية اللغة تعلم ويستطيعون المحيطة والبيئة المجتمع مع أفضل بشكل
 قوخل المحيطة البيئة في ومعارف عالقات تكوين اآلباء على العروض هذه تسهل الوقت نفس وفي •

 .أخرى شخصية أنشطة أو العمل أو للتعلم فرصة
 قيدم غير قانوني حق لديهم واحدة سنة عمر من ألمانيا في يعيشون الذين األطفال جميع أن من بالرغم •

 عروض إلى الوصول أن إال األطفال، لرعاية مركز في مكان على الحصول في شخصي وغير

 اإللمام معد: مثل عديدة ألسباب صعبًا يكون قد الالجئين لعائالت المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم

 .علمينوالم اآلباء بين األلمانية باللغة التواصل عوائق بسبب أو المتاحة العروض أو األلماني بالنظام
 على التواصل، إجراءات وتسهيل المعلومات على الحصول في الخارجية الجهات تشارك ما غالبا •

 هذا في كبيرا دورا أيضا اإلعالم وسائل وتلعب المتطوعين أو االجتماعية الخدمات المثال سبيل

 .السياق

 

   يلي ما إلى يهدف المشروع فإن ذلك على بناء: 

 

 العروض في سنوات 5-0 عمر من أطفال لديهم الذين الالجئين اآلباء عند الثقة بناء على العمل .1

 وعينوالمتط االجتماعية والخدمات الرقمية اإلعالم وسائل تلعبه التي الدور وإيضاح المبكرة التربوية

 الذين والمتطوعين التربويين المهنيين وخاصة المتقدمة التعليم وحدات من العديد تطوير في كوسيط

 .مبكرةال الطفولة مرحلة في التربوية العروض إلى الوصول في الالجئة العائالت مساعدة على يعملون
 

 قاطعةم في المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم وشروط أسس فهم كيفية إلى أيضا المشروع هذا يساهم .2

 .النهج هذا ودعم وتعزيز السفلى ساكسونيا

 

 المشروع وأساليب طرق: 

 سنوات 5-0 عمر من أطفال لديهم الذين الالجئين اآلباء مع المقابالت من العديد على المشروع هذا يحتوي 

 أكثر ريقةبط المستخدمة الطرق وصف تم. خطي استبيان إلى باإلضافة والمتطوعين التربويين والمتخصصين

 .الفرعية المشاريع عرض خالل من تفصياًل 

 

 من ىالسفل ساكسونيا والية في والثقافة العلوم وزارة قبل من التخصصات متعدد البحث مشروع تمويل تم

 31.01.2022 إلى 01.02.2019



 فريقنا: 

 من كل رأسهويت لونبورغ مدينة في لويفانا جامعة في الثقافية الدراسات وكلية التربية كلية في المشروع يقع

 :المساعدين الباحثين من مجموعة إلى باإلضافة أسماؤهم التالية والدكاترة األساتذة

Prof. Dr. Philipp Sandermann, Prof. Dr. Henrike Friedrichs-Liesenkötter, Prof. Dr. 

Anna Henkel, Prof. Dr. Sybille Münch und Dr. Onno Husen 

 وجهات االتصال العلمي الكادر: 

Hila Kakar, Anna Siede, Vanessa Schwenker, Marek Winkel und Laura Wenzel 


