 :Connectبرنامج مساعدة النساء الالجئات في مدينة برلين
برنامج خاص بالسيدات في برلين حصريا
ما هو برنامج  Connect؟
برنامج Connectهو عبارة عن مشروع تعاوني خاص بمنظمة حقوق المرأة تير دي فام .خاص بالنساء
الالجئات في برلين ،من أجل الوقوف إلى جانبهن حيث يتعاون مجموعة من النساء المتطوعات
والمقيمات والالتي لديهن الخبرة في برلين مع الالجئات المقيمات في برلين أيضا.
ينطلق البرنامج من فكرة تحقيق التعاون بين النساء المقيمات مسبقا في ألمانيا ،ويتقن اللغة األلمانية
ولديهن الخبرة في الحياة المعيشية في مدينة برلين مع الالجئات الوافدات الجدد في برلين ،والمساعدة في
األمور التي تتعلق بشؤون اإلقامة والبحث عن منزل ،والعديد من النشاطات الثقافية واإلجتماعية
األخرى.
من خالل هذا التعاون تستطيع المرأة الالجئة أن تتعلم كيفية التأقلم مع حياتها الجديدة هنا في ألمانيا ،من
خالل تفاعلها وتبادلها للخبرات مع المرأة التي تقيم مسبقا ولديها الخبرات في ألمانيا .وتستطيع أن تطلب
منها المساعدة واإلستشارة حول الكثير من األمور المتعلقة في الحياة في ألمانيا.
الهدف من برنامج : Connect
هو مساعدتك وتقديم الدعم لك من أجل أن تتمكني من العيش في ألمانيا بحرية ،ومساعدتك في اإلعتماد
على الذات مستقبال.
أهمية برنامج :Connect
تسعى منظمة تير دي فام المختصة بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة إلى دعم النساء الالجئات في تهيئة
أنفسهن للحياة الجديدة في ألمانيا ،وخاصة النساء اللواتي هاجرن بالدهن باحثات عن األمان في ألمانيا.
ومن الجدير بالذكر أن العديد منهن تعرضن للعنف أثناء رحلة الهروب من بالدهن ،والعديد منهن ليس
لديهن القدر الكافي من المستوى التعليمي وال يستطعن القراءة والكتابة أو حتى التكلم بلغة أجنبية أخرى
غيرلغتهن األم .كذلك األمهات الالتي لديهن أطفال صغار وليس لديهن القدرة واإلمكانية على الذهاب
والخروج من المنزل لألماكن الضرورية .فالبد في البداية من تأمين المكان المناسب لرعاية أطفالهن
أوال (الروضة) حتى تستطيع األمهات من اإلهتمام والسعي لتعلم اللغة األلمانية ،من خالل اإلنتساب إلى
دورات اللغة األلمانية وبعدها البحث عن عمل .وهذه هي الطريق المناسبة لإلندماج في المجتمع

األلماني .ومن هذا المنطلق نريد أن نقوم بمساعدة تلك النساء الالجئات في تحقيق ذلك .ومن خالل
برنامجنا نريد أن نساعد النساء الالجئات في الوقوف إلى جانبهن ،وتقديم الدعم لهن ،ومساعدتهن في
الحصول على الفرصة في اإلندماج واإلعتماد على الذات وتحقيق حياة الئقة بهن في ألمانيا.
النساء المتطوعات:
شركاؤنا في البرنامج من النساء المتطوعات هن النساء اللواتي يُقيمن في ألمانيا منذ مدة طويلة ويتكلمن
اللغة األلمانية .والقادرات على اإلعتماد على الذات في الحياة المعيشية في برلين.
سيتم التعاون على النحو التالي:
تقوم السيدة المتطوعة بترتيب لقاء إسبوعي واحد ولمدة عام واحد على األقل بينها وبين السيدة الالجئة.
ومن الممكن تمديد هذا اللقاء ألكثر من عام ،وهذا يعتمد على مدى التعاون والصداقة التي يتم تكوينها بين
السيدتين المتعاونتين .ومن الممكن أن يتعاونوا على القيام بأشياء جديدة وعديدة ومهمة.
جميع النساء المتطوعات والمشاركات في هذا البرنامج تم اختيارهن برعاية واهتمام بالغين ،وتم تدريبهن
من أجل القيام بمساعدتك والوقوف إلى جانبك في األمور التي تتعلق بحقوقك في الحصول على اإلقامة
في ألمانيا ،والتعريف بحقوق الالجئات والخدمات المتاحة لك .وتقديم المعلومات الضرورية حول دورات
اللغة األلمانية المناسبة لك ،والبحث عن عمل والحصول على أماكن ألطفالك في رياض األطفال .وتقديم
الدعم الالزم لك من أجل تحقيق اإلعتماد على ذاتك .وتقديم اإلرشادات والنصائح المناسبة لك في حال
تعرضك للعنف أو أي نوع أخر من أنواع اإلضطهاد.
كيف يتم العمل ببرنامج :Connect
سيدتي اذا كانت لديك الرغبة في اإلنضمام إلى برنامجنا كونكت وترغبين في الحصول على الدعم
والمساندة من سيدة ( ألمانية أو أخرى تجيد اللغة األلمانية قراءة وكتابة ).
بإمكانك التواصل معنا على اإليميل أو اإلتصال بنا هاتفيا على األرقام والبريد اإللكتروني الموجود في
األسفل .وسنقوم بالرد عليك بالسرعة الممكنة ونقوم بترتيب أول موعد لقاء بينك وبين السيدة المتطوعة
لمساعدتك .وبعد ذلك يتم ترتيب اللقاءات األخرى باإلتفاق بينكما.
نحن فريق برنامج كونكت مستعدين لإلجابة في أي وقت عن تساؤالتك وسنقوم بترتيب لقاءات جماعية
لكل المشتركين في البرنامج الحقا
من تستطيع المشاركة في برنامج Connect؟
السيدات الالجئات اعتبارا من سن  18سنة فما فوق ،بغض النظر عن نوع اإلقامة
الحاصلين عليها.
لديك الرغبة في الحصول على فرصة المشاركة في برنامج التعاون بين النساء.
راسلينا على اإليميل التالي:
connect@frauenrechte.de
أو اتصلي بنا على الرقم التالي030405046990 :
بمشاركتك يتم سرورنا
فريق برنامج كونكت

