
Achtung 
beim 
Schneiden!
Immer 
gleiche 
„Häufchen“ 
nehmen!!!
Richtung 
beachten!!!!

schneiden:
oben: 10 mm
unten: 5 mm
links und rechts:
58,5 mm

31
5x

44
0m

m

dazwischen:
5 mm

Gleichstellung 
und Integration 

www.tuebingen.de/integration 

Impressum 

Oktober 2020 

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen 

Gleichstellung und Integration

Layout und Druck: Reprostelle Hausdruckerei

Fotorechte: Universitätsstadt Tübingen

Kontakt

Lâle Tipieser  
Telefon: 07071 204-1469 
Fax: 07071 204-1007
E-Mail: lale.tipieser@tuebingen.de 

Postanschrift
Universitätsstadt Tübingen
Gleichstellung und Integration – INET
Münzgasse 20
72070 Tübingen 

www.tuebingen.de/integration

Die Multiplikatoren Initiative ist eine Maßnahme des  

Interkulturellen Netzwerks Elternbildung Tübingen – INET – 

der Stabsstelle Gleichstellung und Integration der 

Universitätsstadt Tübingen.

 االتصال
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مبادرة توبنجن لدعم مسئولي التوعية أحد اإلجراءات المقدمة تعد 
في إطار مشروع الوسيط الثالث، الشبكة التفاعلية لتعليم اآلباء في 

، والتي تقوم بتمويلها ودعمها وزارة الداخلية INETتوبنجن 
جلس النواب األلمانية لمدة عامين استناداً إلى القرار الذي أصدره م

  األلماني في هذا الصدد.
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  بيانات النشر
  2012سبتمبر 

  الناشر: توبنجن، مدينة الجامعة
  مركز المساعدة على المساواة واالندماج

  
عة: مكتب ريبروشتيلله/ مطبعة هاو� أعمال التصميم الفني والطبا

  دروكراي
  حقوق الصور: مركز المساعدة على المساواة واالندماج

  
  
  
  
  

 أسئلة حول المدرسة؟
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

يسعد فريق المتابعة التطوعي الخاص بنا أن يقدم يد العون لآلباء 
  األجانب من خارج ألمانيا
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عزيزتي األم /عزيزي األب، 

هل تريد أن تساعد طفلك في المدرسة، ولكن هناك أسئلة تحيرك؟

التي  الكيفية  التي تعمل بها مدرستنا أو  	 هل تود أن تعلم المنظومة 
يمكنك من خاللها تحضير طفلك لليوم الدراسي؟

الواجبات  بأداء  قيامه  أو  تعلمه  أثناء  طفلك  تساعد  أن  تريد  	 هل 
المنزلية؟

	 هل تحتاج إلى الدعم أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس بالمدرسة في أمسيات اآلباء؟

	 هل لديك أسئلة عامة حول أية شئون تتعلق بالمدرسة؟

يد  لك  يقدم  أن  توبنجن  جامعة  لمدينة  التابع  التطوعي  المتابعة  فريق  يسعد 
العون والمساعدة. 

د. سوزانه عمران
مديرة مركز المساعدة على المساواة واالندماج

من هم أعضاء فريق المتابعة؟
هذا الفريق مكون من اآلباء واألمهات على اختالف مواطنهم األصلية الذين 
تم تأهيلهم في إطار برنامج تدريب ارتقائي للتعامل مع جميع المسائل الهامة 

المتعلقة بالمدرسة. 

كيف يستطيع أعضاء فريق المتابعة تقديم يد العون؟
يقوم فريق المتابعة بمساعدة اآلباء أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس في أمسيات اآلباء أو أنهم يقومون بتوفير المعلومات الالزمة حول 
مختلف المسائل الدراسية في المدرسة. كذلك فإن أعضاء الفريق يمكنهم تقديم 
المساعدة لحل المشاكل اللغوية، حيث أنهم يستطيعون التحدث بلغات عديدة 
ومتنوعة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه األمور تخضع دائماً للسرية التامة.

لماذا تعد هذه المساعدة هامة؟
حتى يتمكن طفلك من النجاح في المدرسة فال بد من تحقيق التعاون المثمر بين اآلباء 
والمدرسة. وكلما كانت المعلومات المتوفرة لك أكثر شموالً، أصبحت قدرتك أفضل 

على تقديم الدعم الدراسي لطفلك ومساعدته لتحقيق النجاح في المدرسة.

كيف يمكنك الوصول إلى أعضاء فريق المتابعة؟
إذا أردت التعرف على فريقنا أو كانت لديك أسئلة حول هذا الموضوع، فيسرنا 

أن نقدم لك المعلومات والمشورة الالزمة في هذا اإلطار:

ميهربان زاهين 
تليفون: 204-1442 07071

mihriban.sahin@tuebingen.de :بريد إلكتروني

ستجدنا دائماً في خدمتك، ويسعدنا أن نقدم يد العون لك!

عزيزتي األم /عزيزي األب، 

هل تريد أن تساعد طفلك في المدرسة، ولكن هناك أسئلة تحيرك؟

	 هل تود أن تعلم المنظومة التي تعمل بها مدرستنا أو الكيفية التي 
يمكنك من خاللها تحضير طفلك لليوم الدراسي؟

	 هل تريد أن تساعد طفلك أثناء تعلمه أو قيامه بأداء الواجبات 
المنزلية؟

	 هل تحتاج إلى الدعم أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس بالمدرسة في أمسيات اآلباء؟

	 هل لديك أسئلة عامة حول أية شئون تتعلق بالمدرسة؟

يسعد فريق المتابعة التطوعي التابع لمدينة جامعة توبنجن أن يقدم لك يد 
العون والمساعدة. 
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مختلف المسائل الدراسية في المدرسة. كذلك فإن أعضاء الفريق يمكنهم تقديم 
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mihriban.sahin@tuebingen.de :بريد إلكتروني

ستجدنا دائماً في خدمتك، ويسعدنا أن نقدم يد العون لك!
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عزيزتي األم /عزيزي األب، 

هل تريد أن تساعد طفلك في المدرسة، ولكن هناك أسئلة تحيرك؟

التي  الكيفية  التي تعمل بها مدرستنا أو  	 هل تود أن تعلم المنظومة 
يمكنك من خاللها تحضير طفلك لليوم الدراسي؟

الواجبات  بأداء  قيامه  أو  تعلمه  أثناء  طفلك  تساعد  أن  تريد  	 هل 
المنزلية؟

	 هل تحتاج إلى الدعم أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس بالمدرسة في أمسيات اآلباء؟

	 هل لديك أسئلة عامة حول أية شئون تتعلق بالمدرسة؟

يد  لك  يقدم  أن  توبنجن  جامعة  لمدينة  التابع  التطوعي  المتابعة  فريق  يسعد 
العون والمساعدة. 

د. سوزانه عمران
مديرة مركز المساعدة على المساواة واالندماج

من هم أعضاء فريق المتابعة؟
هذا الفريق مكون من اآلباء واألمهات على اختالف مواطنهم األصلية الذين 
تم تأهيلهم في إطار برنامج تدريب ارتقائي للتعامل مع جميع المسائل الهامة 

المتعلقة بالمدرسة. 

كيف يستطيع أعضاء فريق المتابعة تقديم يد العون؟
يقوم فريق المتابعة بمساعدة اآلباء أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس في أمسيات اآلباء أو أنهم يقومون بتوفير المعلومات الالزمة حول 
مختلف المسائل الدراسية في المدرسة. كذلك فإن أعضاء الفريق يمكنهم تقديم 
المساعدة لحل المشاكل اللغوية، حيث أنهم يستطيعون التحدث بلغات عديدة 
ومتنوعة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه األمور تخضع دائماً للسرية التامة.

لماذا تعد هذه المساعدة هامة؟
حتى يتمكن طفلك من النجاح في المدرسة فال بد من تحقيق التعاون المثمر بين اآلباء 
والمدرسة. وكلما كانت المعلومات المتوفرة لك أكثر شموالً، أصبحت قدرتك أفضل 

على تقديم الدعم الدراسي لطفلك ومساعدته لتحقيق النجاح في المدرسة.

كيف يمكنك الوصول إلى أعضاء فريق المتابعة؟
إذا أردت التعرف على فريقنا أو كانت لديك أسئلة حول هذا الموضوع، فيسرنا 

أن نقدم لك المعلومات والمشورة الالزمة في هذا اإلطار:

ميهربان زاهين 
تليفون: 204-1442 07071

mihriban.sahin@tuebingen.de :بريد إلكتروني

ستجدنا دائماً في خدمتك، ويسعدنا أن نقدم يد العون لك!
عزيزتي األم /عزيزي األب، 

هل تريد أن تساعد طفلك في المدرسة، ولكن هناك أسئلة تحيرك؟

	 هل تود أن تعلم المنظومة التي تعمل بها مدرستنا أو الكيفية التي 
يمكنك من خاللها تحضير طفلك لليوم الدراسي؟

	 هل تريد أن تساعد طفلك أثناء تعلمه أو قيامه بأداء الواجبات 
المنزلية؟

	 هل تحتاج إلى الدعم أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس بالمدرسة في أمسيات اآلباء؟

	 هل لديك أسئلة عامة حول أية شئون تتعلق بالمدرسة؟

يسعد فريق المتابعة التطوعي التابع لمدينة جامعة توبنجن أن يقدم لك يد 
العون والمساعدة. 

د. سوزانه عمران
مديرة مركز المساعدة على المساواة واالندماج
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مختلف المسائل الدراسية في المدرسة. كذلك فإن أعضاء الفريق يمكنهم تقديم 
المساعدة لحل المشاكل اللغوية، حيث أنهم يستطيعون التحدث بلغات عديدة 
ومتنوعة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه األمور تخضع دائماً للسرية التامة.

لماذا تعد هذه المساعدة هامة؟
حتى يتمكن طفلك من النجاح في المدرسة فال بد من تحقيق التعاون المثمر بين اآلباء 
والمدرسة. وكلما كانت المعلومات المتوفرة لك أكثر شموالً، أصبحت قدرتك أفضل 

على تقديم الدعم الدراسي لطفلك ومساعدته لتحقيق النجاح في المدرسة.

كيف يمكنك الوصول إلى أعضاء فريق المتابعة؟
إذا أردت التعرف على فريقنا أو كانت لديك أسئلة حول هذا الموضوع، فيسرنا 

أن نقدم لك المعلومات والمشورة الالزمة في هذا اإلطار:
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د. سوزانه عمران
مديرة مركز المساعدة على المساواة واالندماج
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والمدرسة. وكلما كانت المعلومات المتوفرة لك أكثر شموالً، أصبحت قدرتك أفضل 

على تقديم الدعم الدراسي لطفلك ومساعدته لتحقيق النجاح في المدرسة.

كيف يمكنك الوصول إلى أعضاء فريق المتابعة؟
إذا أردت التعرف على فريقنا أو كانت لديك أسئلة حول هذا الموضوع، فيسرنا 

أن نقدم لك المعلومات والمشورة الالزمة في هذا اإلطار:

ميهربان زاهين 
تليفون: 204-1442 07071

mihriban.sahin@tuebingen.de :بريد إلكتروني

ستجدنا دائماً في خدمتك، ويسعدنا أن نقدم يد العون لك!
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عزيزتي األم /عزيزي األب، 

هل تريد أن تساعد طفلك في المدرسة، ولكن هناك أسئلة تحيرك؟

التي  الكيفية  التي تعمل بها مدرستنا أو  	 هل تود أن تعلم المنظومة 
يمكنك من خاللها تحضير طفلك لليوم الدراسي؟

الواجبات  بأداء  قيامه  أو  تعلمه  أثناء  طفلك  تساعد  أن  تريد  	 هل 
المنزلية؟

	 هل تحتاج إلى الدعم أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس بالمدرسة في أمسيات اآلباء؟

	 هل لديك أسئلة عامة حول أية شئون تتعلق بالمدرسة؟

يد  لك  يقدم  أن  توبنجن  جامعة  لمدينة  التابع  التطوعي  المتابعة  فريق  يسعد 
العون والمساعدة. 

د. سوزانه عمران
مديرة مركز المساعدة على المساواة واالندماج

من هم أعضاء فريق المتابعة؟
هذا الفريق مكون من اآلباء واألمهات على اختالف مواطنهم األصلية الذين 
تم تأهيلهم في إطار برنامج تدريب ارتقائي للتعامل مع جميع المسائل الهامة 

المتعلقة بالمدرسة. 

كيف يستطيع أعضاء فريق المتابعة تقديم يد العون؟
يقوم فريق المتابعة بمساعدة اآلباء أثناء المحادثات التي تجريها مع أعضاء هيئة 
التدريس في أمسيات اآلباء أو أنهم يقومون بتوفير المعلومات الالزمة حول 
مختلف المسائل الدراسية في المدرسة. كذلك فإن أعضاء الفريق يمكنهم تقديم 
المساعدة لحل المشاكل اللغوية، حيث أنهم يستطيعون التحدث بلغات عديدة 
ومتنوعة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه األمور تخضع دائماً للسرية التامة.

لماذا تعد هذه المساعدة هامة؟
حتى يتمكن طفلك من النجاح في المدرسة فال بد من تحقيق التعاون المثمر بين اآلباء 
والمدرسة. وكلما كانت المعلومات المتوفرة لك أكثر شموالً، أصبحت قدرتك أفضل 

على تقديم الدعم الدراسي لطفلك ومساعدته لتحقيق النجاح في المدرسة.

كيف يمكنك الوصول إلى أعضاء فريق المتابعة؟
إذا أردت التعرف على فريقنا أو كانت لديك أسئلة حول هذا الموضوع، فيسرنا 

أن نقدم لك المعلومات والمشورة الالزمة في هذا اإلطار:

ميهربان زاهين 
تليفون: 204-1442 07071

mihriban.sahin@tuebingen.de :بريد إلكتروني

ستجدنا دائماً في خدمتك، ويسعدنا أن نقدم يد العون لك!
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 االتصال
  

  ميهربان زاهين
  1442-204 07071تليفون: 
  1007-204 07071فاكس: 

  mihriban.sahin@tuebingen.deبريد إلكتروني: 
  
  

  عنوان الزائرين
Universitätsstadt Tübingen 
Gleichstellung und Integration – INET 
Silberburg, Wienergässle 1 
72070 Tübingen 

 /INET –ة/ قسم المساواة واالندماج (مدينة توبنجن الجامعي
  توبنجن) 72072شارع فينجيسله/  1زيلبورج، 

  
  عنوان المراسالت البريدية

Universitätsstadt Tübingen 
Gleichstellung und Integration – INET 
Postfach 2540 
72015 Tübingen 

رقم  /INET –(مدينة توبنجن الجامعية/ قسم المساواة واالندماج 
  توبنجن) 72015 /2540دي بري
  
  

مبادرة توبنجن لدعم مسئولي التوعية أحد اإلجراءات المقدمة تعد 
في إطار مشروع الوسيط الثالث، الشبكة التفاعلية لتعليم اآلباء في 

، والتي تقوم بتمويلها ودعمها وزارة الداخلية INETتوبنجن 
جلس النواب األلمانية لمدة عامين استناداً إلى القرار الذي أصدره م

  األلماني في هذا الصدد.

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيانات النشر
  2012سبتمبر 

  الناشر: توبنجن، مدينة الجامعة
  مركز المساعدة على المساواة واالندماج

  
عة: مكتب ريبروشتيلله/ مطبعة هاو� أعمال التصميم الفني والطبا

  دروكراي
  حقوق الصور: مركز المساعدة على المساواة واالندماج

  
  
  
  
  

 أسئلة حول المدرسة؟
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

يسعد فريق المتابعة التطوعي الخاص بنا أن يقدم يد العون لآلباء 
  األجانب من خارج ألمانيا
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