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 دعم  

 التعليم  جالم

 

Fallscouts  
 الوافدين للتلميذات والتالميذ المهاجرين

 

 تعليم 

 أفكار

 إرشاد 

 مدرسة

 مرافقة

 

 

(Innenseite) 

Fallscouts الوافدين هم من أجل أوالد وشباب وشابات وعائالت المهاجرين . 
   . ن ومرافقات في مجال التعليمنحن مرافقو

 

 

(Innenseite links) 
   والدعم. لمشورة من أجل العائالت هنا. نرافق ونقدم ا نحن

 

 . في البيت وفي المدرسةو  في الحي
 . في مجاالت التعليم مع المدرسة  والتحدث نحد نساعد الوالدين في التواصل  •
المسار التعليمي وكيف يتابع فيما بعد ومن يقدم   نجاح إنقدم المشورة لكم وألبنائكم، كيف يمكن  •

 المساعدة فيه. 
والتعليم، نحن نعرف امكانيات الدعم األخرى    رشاد لدينا تواصل مع كثير من مؤسسات اإل •

 . ونرافقكم مثال لجمعيات الرياضة والموسيقى 
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Tel. 01 76-14 70 57 41 
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والتحدث نحد نساعد الوالدين في التواصل   .في البيت وفي المدرسةو في الحي
 .في مجاالت التعليممع المدرسة 

  نقدم المشورة لكم وألبنائكم، كيف يمكن
المسار التعليمي وكيف يتابع فيما بعد  نجاحإ

 ومن يقدم المساعدة فيه.
 رشادلدينا تواصل مع كثير من مؤسسات اإل 

والتعليم، نحن نعرف امكانيات الدعم 
األخرى ونرافقكم مثال لجمعيات الرياضة 

 .والموسيقى

يتفق عليها شخصيا.  Fallscoutsمع  المحادثات
 .من حيث الزمان والمكان لدينا في ذلك مرونة

 

 في مقهى الوالدين

  نحن ندعوكم لمقهى الوالدين في الحي ـ في
مرافق الالجئين ـ بحيث مراكز العائالت او 

نقدم لكم المعلومات عن مجاالت التعليم 
 ونجيب على أسئلتكم.

Fallscouts  يتواجدون في كل حي وعند الحاجة
 يأتون ألي مدرسة.

 

تواصلوا معنا مباشرة، إذا كان لديكم حاجة في 
 .Fallscoutsمساعدة 
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  نحن ندعوكم لمقهى الوالدين في الحي ـ في
مرافق الالجئين ـ بحيث مراكز العائالت او 

نقدم لكم المعلومات عن مجاالت التعليم 
 ونجيب على أسئلتكم.

Fallscouts  يتواجدون في كل حي وعند الحاجة
 يأتون ألي مدرسة.

 

تواصلوا معنا مباشرة، إذا كان لديكم حاجة في 
 .Fallscoutsمساعدة 

 

 

(Innenseite rechts) 

 من أجل الكوادر المتخصصة. نتعاوننحن هنا 
 .نساعد و نترابطو

 

Fallscouts  يكملون عروض العمل اإلجتماعي
 .المدرسي والعمل التعليمي

  نساعد في التواصل بين عائالت المهاجرين
الوافدين والمدرسة أو مؤسسات التعليم 

 .اإلرشاد األخرى

  والتحدث نحد نساعد الوالدين في التواصل
 .في مجاالت التعليممع المدرسة 

  نقدم المشورة لكم وألبنائكم، كيف يمكن
المسار التعليمي وكيف يتابع فيما بعد  نجاحإ

 ومن يقدم المساعدة فيه.
 رشادلدينا تواصل مع كثير من مؤسسات اإل 

والتعليم، نحن نعرف امكانيات الدعم 
األخرى ونرافقكم مثال لجمعيات الرياضة 

 .والموسيقى

يتفق عليها شخصيا.  Fallscoutsمع  المحادثات
 .من حيث الزمان والمكان لدينا في ذلك مرونة

 

 في مقهى الوالدين

  نحن ندعوكم لمقهى الوالدين في الحي ـ في
مرافق الالجئين ـ بحيث مراكز العائالت او 

نقدم لكم المعلومات عن مجاالت التعليم 
 ونجيب على أسئلتكم.

Fallscouts  يتواجدون في كل حي وعند الحاجة
 يأتون ألي مدرسة.

 

تواصلوا معنا مباشرة، إذا كان لديكم حاجة في 
 .Fallscoutsمساعدة 

 

 

(Innenseite rechts) 

 من أجل الكوادر المتخصصة. نتعاوننحن هنا 
 .نساعد و نترابطو

 

Fallscouts  يكملون عروض العمل اإلجتماعي
 .المدرسي والعمل التعليمي

  نساعد في التواصل بين عائالت المهاجرين
الوافدين والمدرسة أو مؤسسات التعليم 

 .اإلرشاد األخرى
  خطط نقدم النصح للتخصصيين في تطوير

 الدعم الشخصية وتنسيق العروض المختلفة.
  نرافق عمل الوالدين المتعدد الثقافات في

 المدارس.
  نشارك عند الحاجة في المحادثات مع

 أمسيات الوالدين. أثناءأو الوالدين 

 

نتعاون مع مراكز اإلرشاد و كوادر التعليم في الحي 
الت هناك. عند الحاجة نعمل مع ونعتني بإدماج العائ

مترجمين وكذلك مع وسطاء ووسيطات اللغة 
 .والثقافة

Fallscouts كما  يةرسالمد النماذجفي كل  يعملون
 يمكن طلبهم من كل المدارس.
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