
 

 موظفو وموظفات االتصال:

Frühe Förderung für Kinder 

نولممن الصفر الى الستة    
Frühe Förderung für Kinder 

 نولممن الصفر الى ستة 
   للعوائلو مشاركة بداية جديدة  ،دعم ،استشارة

 التي عاشت تجربة النزوح

  في مقاطعة ماربورج ـ بيدنكوبف

NULL bis SECHS 
Präventive Beratung für Eltern & Kitas 
35075 Gladenbach | Im Seckbach 1 
Tel. (0 64 62) 49 70 125 | (0175) 438 60 34 
E-Mail: L.konur@kize-weisser-stein.de 

 
 
Träger: 
Kinderzentrum Weißer Stein  
Marburg-Wehrda e. V. 
Fachbereich Frühe Hilfen 
35041 Marburg | Magdeburger Str. 1 
Tel. (0 64 21) 92 52 0 
www.kize-weisser-stein.de 

 

 

Gefördert durch das Hessische Sozialministerium 

  

 عرض جديد للعوائل 

طالبت اللجوء التي لديها اوالد 

 صغار

 في: 

ليزا كونور )االدارة( الماني / 
  انجليزي

  هاتف:
0 64 62 4970125  

0175 4386034 

  جالدنباخ / باد اندباخ

 الكه بيتر 
  الماني / انجليزي

0 64 68 9 111 52 
0170  916 15 84 

  أنجلبورج / بيدنكوبف
  برايدنباخ / داوتفه تال

  شتيفنبيرج

كورنليا هوفمان الماني / 
  انجليزي

0 64 26 93 06 49 
0170 916 15 74 

فرونهاوزن /  ابسدورفرجروند
  لورا

 فايمار

 هايكه زالمان 
  الماني / انجليزي / فرنسي

0 64 21 175 146 
0170  916 15 79 

  كولبه / النتال
  مونشهاوزن

  فتر

 مايكه مارفيدل 
  الماني / انجليزي / فرنسي

0 64 22 899 19 03 
0170  916 15 80 

 امونهبورج / كرشهاين
 نويشتات / راوشنبيرج
 شتاتالندورف / فوراتال

 ايوبي كاليا
 الماني / تركي

0 64 28 447 22 08 
0170  92 85 087 

  في جميع البلديات

Website mit diesem Bild 
Sie hat den Daumen nach oben unzählige Male gesehen: Wird 

mit der ... 

krone.at 

http://images.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&source=imgres&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsmpOB1JfQAhVCsxQKHdf2BpQQ5RMIBDAA&url=http%3A%2F%2Fwww.krone.at%2Fsalzburg%2Fnun-viele-kinder-auf-der-flucht-ansturm-nahm-zu-story-473012&usg=AFQjCNG6zJ498e5BCvrZNllNANi3y


 - NULL bis SECHS  BUNT نولممن الصفر الى ستة 

مساعدات مبكرة لالطفال النازحين 

 وابائهم وامهاتهم

انتم نزحتم مع عائلتكم من موطنكم 
 االصلي.

 النزوح هو حالة طارئة دائما.
عشتم انتم واطفالكم الريب والخوف وربما 

 الخسارة واالحباط ايضا.
وجب على الكثيرين ان يعالجوا معايشات 

 فضيعة.
الوصول الى المانيا، كل شيئ جديد: اشياء 

كثيرة تجري هنا تختلف تماما عن ما 
 تجري عليه في بلدانكم التي اتيتم منها.

 حتى الناس يتكلمون لغة اخرى.

 

 االباء واالمهات ـ معلومات ـ فعاليات

هل ترغبون باالستعالم اكثر، عما هو جيد 
 لطفلكم؟

 هل لديكم اسئلة؟
نقوم نحن بتظيم مقهى لالباء واالمهات 

 ولقاءات لالستعالم، بوجود مترجم فوري.

 

 مجموعات ـ االطفال ـ االباء واالمهات

اترغبون بالتعرف على اباء وامهات اخرين 
 لديهم اطفال صغار؟

اذن شاركوا في احدى مجموعاتنا ـ لالطفال ـ 
 واالباء واالمهات.

تستطيعون سؤال الموظفة او الموظف 

المختص عنها. كما يمكنكم االتصال بنا 

 ايضا.

 

 

  من الصفر الى الستة ملون

" موجهه من الصفر الى الستة ملون"
للعوائل النازحة وبحوزتها اطفال، بخصوص 

التعليم والجهات التربوية في دور حضانة 
 ورعاية االطفال.

ان العوائل النازجة للتو، التي تعيش في 
المانيا منذ فترة ليست طويلة والتي ما زالت 

التثق بالنظام التعليمي االلماني اال بالنزر 
القليل ، تعوزها التجربة والمعلومات، من 

 اجل تقديم دعم افضل البنائهم.

من خالل االستشارات الفردية ولقاءات 

االستعالم، ومن خالل مجموعات ـ االباء 

واالمهات ـ االطفال، تتلقى العوائل المساعدة 

في امور تطوير ودعم اطفالهم. ونحن ندعم 

 الحوارات والتعاون مع رياض االطفال.

 

 

 
 

Quelle: www.Refugee-communication-boards 


