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 تعلم األلمانية 
في هايدلبرج

توجد في هايدلبرج العديد من الجهات المقدمة 
لدورات اللغة األلمانية. ونحن نقدم للمهاجرين 
الغير ملزمين بااللتحاق بالمدرسة هذه النظرة 
العامة على دورات اللغة المناسبة. ويعد هذا 

الكتيب أيًضا وسيلة مساعدة للذين يعملون في 
 مجال تقديم المشورة للمهاجرين. 

الصورة شركة Heidelberg Marketing ش.ذ.م.م.

تجدون في هذا المنشور دوراٍت مختلفة
عروض تطوير اللغة المقدمة من مدينة هايدلبرج	 
دورات اللغة المقدمة من الجمعيات والمنظمات الخيرية	 
دورات االندماج )للوالدين( ودورات اللغة المهنية المقدمة من المكتب االتحادي 	 

) BAMF( للهجرة والالجئين
وسوف تجد أيًضا الشروط الالزمة للمشاركة في الدورات.	 

 هذه المجموعة ليست كاملة. 
نحن نحدثها بانتظام. 

إذا كان لديك اقتراحات إلجراء تغييرات أو إذا كنت تعرف دورات لغة غير مكلفة، 
.chancengleichheit@heidelberg.de :فأرسل لنا رسالة إلكترونية على

الصورة جمعية Asylarbeitskreis Heidelberg ج.م.
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وهذا العرض موجه بصفة خاصة لكل من ال يجوز لهم حضور دورة اندماج من 
الدورات المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين. 

كم تبلغ تكاليف دورات اللغة؟
تقدم دورة اللغة األولى للمشاركين مجانًا. حيث يدفع المكتب المحلي للشئون االجتماعية 

وشئون المسنين جزًءا من التكاليف. ويمكن دفع بقية التكاليف عن طريق بطاقة هايدلبرج. 
هذا ويحصل األشخاص الذي يتلقون المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء جميعهم على 

بطاقة هايدلبرج أيًضا.

أما بالنسبة لدورة اللغة التأسيسية الثانية فيجب أن تدفع بنفسك 32 يورو. وتُدفع باقي 
التكاليف بواسطة قسيمة تعليم من تبرعات مدينة هايدلبرج. 

 للمزيد من المعلومات

 مدينة هايدلبيرج
 مكتب الشؤون االجتماعية وكبار السن

 Bergheimer Strasse 155 , 69115 Heidelberg 
 السيدة كوبس، هاتف  37392-58 06221  أو 

sozialamt@heidelberg.de  ، 06221 58-37260  السيد فروليش، هاتف

ما عروض تطوير اللغة التي تقدمها مدينة هايدلبرج؟
من يأتي إلى هايدلبرج ويقدم طلب لجوء هنا، يمكنه حضور دورة تعلم لغة في مدرسة 

تعليم الكبار بدعم من المدينة. تستغرق الدورة 4 أسابيع وتتكون من 100 ساعة 
دراسية. حيث يتعلم المشاركون أهم األمور المتعلقة بالتواصل في الحياة اليومية. وتدفع 

مدينة هايدلبرج تكاليف الدورة. وبعد ذلك يمكن للمشاركين مواصلة التعلم في دورة 
متقدمة. كذلك تتكون الدورة المتقدمة في المجمل من 100 ساعة دراسية.

من يمكنه حضور دورة لغة مدفوعة التكاليف من قبل مدينة هايدلبرج؟
يحق ذلك لجميع األشخاص،

الذين يقيمون في السكن المؤقت بمدينة هايدلبرج،	 
ممن ليسوا في سن المدرسة،	 
الذين مكثوا في ألمانيا 15 شهًرا على أقصى تقدير،	 
والذين يحق لهم الحصول على الخدمات بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء. 	 
يجب التقدم بطلب للحصول على هذه الخدمات لدى مكتب الشئون االجتماعية 	 

وشئون المسنين بمدينة هايدلبرج.

Philipp Rothe الصورة
أوالً   عروض تنمية المهارات اللغوية المقدمة 

من مدينة هايدلبيرج
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ثانيًا    دورات اللغة األلمانية المجانية والتحضير 
لالختبارات المقدمة من الجمعيات 
 والمنظمات الخيرية في هايدلبيرج

  
    يُمكنك الحصول على مزيد من المعلومات 

من األشخاص المختصين   

عروض تعزيز المهارات اللغوية التالية غير معتمدة.

فريق العمل من أجل اللجوء في هايدلبيرج جمعية مسجلة.   .1

جمعية كاريتاس هايدلبيرج جمعية مسجلة.   . 2

Rohrbach-Hasenleiser  إدارة الحي   . 3

4  جمعية كاريتاس هايدلبيرج جمعية مسجلة والعمل الشماسي بالكنيسة 
اإلنجيلية في هايدلبيرج

دورات لغوية يقدمها متطوعون بمستويات مختلفة من الصعوبة والتحضير 
  WeltHaus :لالختبارات للقاطنين والقاطنات بمساكن الالجئين؛ باستثناء

= مفتوح للجميع

االتصال

 السيدة زومر
 هاتف 182797 06221 

asylarbeitskreis-heidelberg@t-online.de 
Plöck 101

Altstadt, 69117 Heidelberg

مواقع الدورة

 مسكن الالجئين  
Henkel-Teroson-Straße 14 – 16 

Pfaffengrund, 69123 Heidelberg

 فندق متروبول السابق
Alte Eppelheimer Straße 80 

Bergheim, 69115 Heidelberg

 WeltHaus  - قاعة االجتماعات الصغيرة
Willy-Brandt-Platz 5 

Bergheim, 69115 Heidelberg

دورات لغوية يقدمها متطوعون للقاطنين والقاطنات بمساكن الالجئين في 
Hardtstraße - خاصة بالنسبة لالجئين الذين يحصلون على تدريب 

  االتصال وموقع الدورة 
 السيدة ندى

 هاتف 7278191 06221 
lida.nada@caritas-heidelberg.de 

 Hardtstraße 10/1 مسكن الالجئين
Kirchheim, 69124 Heidelberg

 دورات المحادثة األلمانية

 االتصال وموقع الدورة 
السيدة راميريز

هاتف 330330 06221 
quartiersmanagement@hasenleiser.net

Freiburger Straße 21
Rohrbach, 69126 Heidelberg

دورات لغوية يقدمها متطوعون للقاطنين والقاطنات بمركز استقبال 
 Patrick-Henry-Village )PHV( Refugee Arrival   الالجئين

 في والية بادن فورتمبيرغ

 االتصال وموقع الدورة 
 السيدة سيكوليك والسيد جانيل
 هاتف 7395869 06221 

phv-ehrenamt@caritas-diakonie-hd.de 
PHV ,  Grasweg 8 

Kirchheim ,  69124 Heidelberg
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العمل الشماسي للكنيسة اإلنجيلية في هايدلبيرج  5

دعم لغوي فردي )1:1  ( للمهاجرين في هايدلبيرج ضمن عرض "دعم 
االندماج التطوعي"

االتصال 
السيدة بلوميل

هاتف 53750 06221  
 integrationsbegleiter@dwhd.de

Karl-Ludwig-Straße 6 
Altstadt, 69117 Heidelberg

دعم لغوي من خالل الترجمة الفورية التطوعية خالل المحادثات الرسمية 
أو حاالت المشورة ضمن عرض "شبكة وسطاء اللغة في هايدلبيرج"

االتصال
السيدة كيرن 

 هاتف 53750 06221 
 sprachmittlernetzwerk@dwhd.de

Karl-Ludwig-Straße 6 
Altstadt, 69117 Heidelberg

 Emmertsgrund  منتدى المرأة في  6

المركز الدولي للمرأة واألسرة في هايدلبيرج جمعية مسجلة.  7

8  مقهى النساء متعدد الثقافات،  TES  جمعية مسجلة إدارة حي 
Emmertsgrund 

9  نادي الروتاري في هايدلبيرج - الجسر القديم ومدرسة تعليم البالغين في 
 " Deutsch-Paten " مشروع  ،) vhs ( هايدلبيرج  دورات اللغة األلمانية المجانية للنساء والفتيات

 االتصال وموقع الدورة 
 السيدة أودل

ff-buero@gmx.net 
 المعلومات كل يوم أربعاء في الساعة 10:30  

ممر  Emmertsgrundpassage 31  )في مقهى الشباب( 
 69126 Heidelberg

 دورات لغة ألمانية مجانية للنساء

 االتصال وموقع الدورة 
 السيدة روب

 هاتف 182334 06221
info@ifz-heidelberg.de 

Theaterstraße 16 
Altstadt, 69117 Heidelberg

 دورات لغة ألمانية مجانية للنساء

 االتصال وموقع الدورة 
 السيدة بيرتولو

 هاتف 1394016 06221
stadtteilmanagement@emmertsgrund.de 

Emmertsgrundpassage 11b 
Emmertsgrund ,  69126 Heidelberg

رعاية داعمة للمتعلمين األلمان في مدرسة تعليم البالغين يقدمها موجهون 
 متطوعون

 االتصال 
 السيد ديريكيس

 نادي الروتاري في هايدلبيرج - الجسر القديم
   rainerdierkes@t-online.de 

 أو
 السيدة الدكتورة زاركا

 مدرسة تعليم البالغين في هايدلبيرج
 هاتف 911960 06221  
szarka@vhs-hd.de
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ثالثًا    دورات االندماج المقدمة من المكتب 
) BAMF ( االتحادي للهجرة والالجئين

ما هي دورات االندماج التي يقدمها المكتب االتحادي للهجرة والالجئين )BAMF(؟
مدة دورات االندماج العامة التي يقدمها المكتب االتحادي للهجرة والالجئين 

700 ساعة دراسية. وتتألف من دورة تعلم لغة مدتها 600 ساعة دراسية وتتناول 
موضوعات مهمة عن الحياة اليومية، ودورة توجيهية مدتها 100 ساعة دراسية 

وتتولى تفسير النظام القانوني أللمانيا وتاريخها ثقافتها. وباإلضافة إلى ذلك، توجد 
دورات اندماج خصوصية لمجموعات خاصة. وهذه الدورات الخصوصية عبارة 

عن دورة محو األمية، ودورة اندماج الشباب، والدورة المكثفة لسريعي التعلم، 
ودورة اندماج للنساء أو الوالدين أو لطالب المرحلة الثانية من محو األمية، فضاًل 

عن دورات لذوي اإلعاقة.

ما الهدف الذي ترمي إليه دورة االندماج المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة 
والالجئين؟

عن طريق دورة االندماج يفترض أن يتحدث المشاركون بالدورة بما يعادل المستوى 
اللغوي B1 بعد نهاية الدورة وأن يجتازوا اختبار "العيش في ألمانيا". ومن يجتاز 
هذه االختبارات، يحصل على "شهادة دورة االندماج". وتساعد هذه الشهادة ذوي 

األصول المهاجرة على سبيل المثال في التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة، 
أو الحصول على الجنسية واالندماج بسوق العمل.

من يمكنه المشاركة في دورة االندماج التي يقدمها المكتب االتحادي للهجرة والالجئين؟
األلمان واأللمانيات العائدون بعد هجرة طويلة	 
النازحون إلى البالد حديثًا ممن يحملون تصريح إقامة	 
األجنبيات واألجانب الذين سبق لهم العيش في ألمانيا لفترة طويلة نوًعا ما. 	 
مواطنات ومواطنو االتحاد األوروبي	 
طالبات وطالبو اللجوء الذين يحظون بمنظور جيد للبقاء	 
المعلق ترحيلهم جزئيًا ويحملون تصريح إقامة 	 

يمكن أن يكون الفرد مؤهالً للمشاركة في دورة اندماج )= مشاركة طوعية( أو أن 
يكون ملزماً من قبل مكتب العمل " Jobcenter " أو وكالة التوظيف أو رعاة 

قانون استحقاقات طالبي اللجوء )= مشاركة إلزامية(.

كم تبلغ تكاليف المشاركة في دورة االندماج؟
لكل ساعة دراسية من دورة االندماج، يجب على المشاركين سداد 1.95   يورو. 

وتكون االختبارات النهائية مجانية. ويمكن لمن يتلقى إعانات مثل بدل البطالة 2، أو 
إعانة اجتماعية، أو بدل سكن، أو خدمات بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء، 
أن يقدم طلبًا. ومن ثم ال يتوجب عليه سداد أية تكاليف مقابل للدورة. يمكن بعد ذلك 
أيًضا الحصول على جزء من نفقات االنتقال. في حالة اجتياز الدورة وكانت الفترة 
بين التأهيل للمشاركة واالختبار األخير عامين بحٍد أقصى، يمكنك استعادة نصف 
المبلغ. ولهذا الغرض يجب تقديم طلب. كذلك ال يتعين على األلمانيين واأللمانيات 

العائدين من هجرة طويلة سداد تكاليف الدورة.

هل تتوفر رعاية أطفال خالل دورة االندماج؟
تنصح مدرسة اللغة المهتمين بإمكانيات رعاية أطفالهم وإذا لزم األمر تشير إلى 

 واحدة من دورات اندماج الوالدين المصحوبة برعاية الطفل.
انظر في ها الشأن أيضا صفحة 16  .

Philipp Rothe الصورة



دورات االندماج المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين   |  15  ) BAMF ( 14  |  دورات االندماج المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

كيف يمكن المشاركة في دورة االندماج التي يقدمها المكتب االتحادي للهجرة 
والالجئين؟

للمزيد من المعلومات
 المنسق اإلقليمي للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين - االندماج

 السيد ميشيل 

المكتب اإلقليمي في كارلسروه، القسم 610 
F مبنى ،Pfizerstraße 1

 76139 Karlsruhe
 هاتف  23682 943 0911   

hartmut.michel@bamf.bund.de 

 أو لدى الجهات المقدمة لدورات االندماج في هايدلبرج كافة وعبر
 . www.bamf.de/integrationskurs 

 * يجب تقديم الطلب إلى المكتب االتحادي للهجرة والالجئين، المكتب اإلقليمي في كارلسروه،  القسم 610، 

Pfizerstraße 1، مبنى Karlsruhe  ،F 76139  وتساعد الجهات المقدمة لدورات االندماج هناك في 

تقديم الطلب.

طلب استحقاق المشاركة في دورة 
االندماج لدى المكتب االتحادي 

للهجرة والالجئين )مشاركة طوعية(*

استالم مذكرة إلزام من مكتب الهجرة 
ومكتب العمل ووكالة التوظيف وما 

إلى ذلك. )مشاركة إلزامية( 
أو

مع شهادة التفويض أو اإللزام، تحصل األطراف المعنية على جميع 
المعلومات المتعلقة باختبار تحديد المستوى/ اللغة. ويجب الخضوع 

لهذا االختبار من أجل المشاركة في دورة االندماج.

ومن ثم يتم إخبار المشاركين بمكان ونوع الدورة التي يمكنهم 
حضورتها. وتتناسب الدورة مع قدراتك اللغوية.

ويبدأ المشاركون الدورة لدى الجهة المقدمة، التي ُحددت لهم أو 
 التي ُسمح لهم باختيارها قبل ذلك. 

)تجدون نظرة عامة على جميع الجهات المقدمة للدورات في 
هايدلبرج في هذه النشرة.(

يحضر المشاركون دورة االندماج العامة أو دورة خصوصية 
ويجتازون االختبارات النهائية.

شهادة دورات االندماج 
تنطوي الشهادة على امتيازات قانونية. فهي على سبيل المثال شرط 

للحصول على تصريح إقامة دائمة وتُسهل عملية التجنيس.

 صورة أنيتا شيفمان -  فريق العمل من أجل اللجوء في هايدلبيرج 
Asylarbeitskreis Heidelberg  جمعية مسجلة.



دورة اندماج الوالدين المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين في هايدلبيرج  |  17 16  |  دورة اندماج الوالدين المقدمة من المكتب االتحادي للهجرة والالجئين في هايدلبيرج

رابعًا    دورات اندماج الوالدين المقدمة من المكتب 
) BAMF ( االتحادي للهجرة والالجئين

ما هي دورة اندماج الوالدين؟
تم تصميم دورة اندماج الوالدين للسماح لآلباء واألمهات بحضور دورة االندماج 
بينما يتم في الوقت نفسه توفير رعاية احترافية في الموقع ألطفالهم الذين تتراوح 

أعمارهم بين يوم إلى 5   سنوات. وتتكون الدورة من دورة اللغة المكونة من 
900  وحدة دراسة، ودورة توجيهية مكونة من 100   وحدة دراسية، و يحضر اآلباء 
واألمهات هذه الدورة على مدى فترة طويلة كبرنامج دوام جزئي. تتعامل محتويات 
دورة اللغة مع مواقف الحياة اليومية لألسر وفيما بعد مع نظام التعليم األلماني. بهذه 

الطريقة، يتعلم اآلباء واألمهات كيفية دعم أطفالهم على أفضل وجه. تركز دورة 
التوجيه على قوانين وقيم وسياسة وتاريخ ألمانيا.

اعتباًرا من ربيع عام 2019  ، سيتم تقديم دورة اندماج الوالدين ألول مرة في حي 
فيبلنغن في هايدلبيرج. بواسطة وكالة الوساطة  TERTIA GmbH  بالتعاون مع 

مكتب تكافؤ الفرص في مدينة هايدلبيرج وبدعم مالي منه. تُعطى الدروس على مدار 
15   شهًرا كل صباح. تتوقف الدورة خالل العطالت المدرسية.

ما هو الهدف من دورة اندماج الوالدين؟
تختتم دورة اندماج الوالدين باختبار لغوي "اختبار اللغة األلمانية للمهاجرين" 

) DTZ ( واختبار الدورة التوجيهية " Leben in Deutschland"  )LiD ( )الحياة 
في ألمانيا(. في حالة الوصول إلى المستوى اللغوي  B1  واجتياز اختبار التوجيه 

بنجاح، يتلقى المشارك في دورة اللغة شهادة دورة االندماج.
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من يمكنه المشاركة في دورة اندماج الوالدين؟
المهاجرون والمهاجرات الجدد الذين لديهم أطفال	 
المهاجرون الجدد الذين يحملون تصريح إقامة ولديهم أطفال	 
األجانب واألجنبيات الذين يعيشون في ألمانيا بالفعل من فترة طويلة نسبيًا، 	 

ولديهم أطفال
مواطنو ومواطنات االتحاد األوروبي الذين لديهم أطفال	 
طالبو وطالبات اللجوء الذين لديهم منظور جيد للبقاء ولديهم أطفال	 

كم تبلغ تكلفة المشاركة في دورة اندماج الوالدين ورعاية األطفال المرتبطة بها؟
لكل ساعة دراسية من دورة االندماج، يجب على المشاركين سداد 1.95   يورو. 

وتكون االختبارات النهائية مجانية. ويمكن لمن يتلقى استحقاقات مثل إعانة البطالة 
)2  (، أو المساعدة االجتماعية، أو إعانة السكن أو االستحقاقات بموجب قانون 

استحقاقات طالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على تعويض. كما يمكن أيًضا دفع 
جزء من مصاريف االنتقال. من يجتاز الدورة الدراسية وكان قد اضطر للسداد، 

يمكنه الحصول على نصف المبلغ إذا أكمل الدورة بنجاح في غضون عامين. ولهذا 
الغرض يجب تقديم طلب. كذلك ال يتعين على األلمانيين واأللمانيات العائدين من 

هجرة طويلة سداد تكاليف الدورة. رعاية األطفال مجانية لجميع المشاركين.

للمزيد من المعلومات
  TERTIA 	 Berufsförderung GmbH & Co. KG

 Schlosskirschenweg 24 – 26
 69124 Heidelberg-Kirchheim

السيدة هيركيرت
هاتف 9989539 06221 

marie.herkert@tertia.de
ساعات العمل: الجمعة من الساعة 9:00   صباًحا حتى الساعة 12:00   ظهًرا 
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خامًسا    دورات اللغة األلمانية المهنية المقدمة من 
المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

ما عرض تعزيز القدرات اللغوية المهنية المقدم من جانب المكتب االتحادي للهجرة 
والالجئين وما غايته؟ 

يقوم عرض تعزيز القدرات اللغوية المهنية بشكل مباشر على دورات االندماج. 
وهنا يتعلم المشاركون اللغة األلمانية من أجل المهنة. وهناك وحدات مختلفة: 
الوحدات األساسية )400   ساعة دراسية( مع المفردات العامة والوحدات ذات 
المحتوى المتخصص )300   ساعة دراسية( والوحدات المخصصة لألشخاص 

الماضين في إجراءات االعتراف المهني )400 -600  ساعة دراسية(. ويمكن أيًضا 
الجمع بين دورة اللغة وتدابير التأهيل الخاصة بالوكالة االتحادية للعمل.

من يمكنه المشاركة في دورة اللغة ذات الصلة بالمهنة التي يقدمها المكتب 
االتحادي للهجرة والالجئين؟

الشرط األول

ينتمي المشاركون إلحدى الفئات التالية:
المهاجرون، بما في ذلك الهاربون الماضون في إتمام إجراءات االعتماد 	 

ويتمتعون بمنظور جيد للبقاء
األشخاص المعلق ترحيلهم وفقا للفقرة 2   جملة 3   من المادة 60a من قانون اإلقامة	 
مواطنات ومواطنو االتحاد األوروبي	 
األلمان ذوو األصول المهاجرة	 
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الشرط الثاني

ينتمي المشاركون في الوقت نفسه إلحدى الفئات التالية:
المسجلون بوصفهم باحثين عن عمل، أو عاطلين، أو باحثين عن تأهيل مهني 	 

 SGB II و/أو من يحصلون على إعانات بموجب قانون الشئون االجتماعية
)هارتس 4( أو قانون الشئون االجتماعية SGB III )إعانة البطالة(

العاملون	 
الماضون في إتمام إجراءات االعتماد المهني والمتدربون	 

الشرط الثالث

يجب أن يكون المشاركون قد أكملوا بالفعل دورة االندماج و/ أو يتحدثون األلمانية 
بالمستوى  B1 ، لكنهم بحاجة إلى المزيد من المهارات اللغوية للعمل. يتقرر من 

يمكنه المشاركة في تنمية مهارات اللغة األلمانية المتعلقة بالعمل بواسطة وكاالت 
التوظيف، ومكتب العمل وفي بعض الحاالت المكتب االتحادي للهجرة والالجئين. 

كم تبلغ تكاليف المشاركة؟ 
عادةً ما تكون المشاركة في دورات اللغة المهنية مجانية. ولكن من يعملون وال 

يتلقون أية إعانات اجتماعية، يتعين عليهم دفع نصف التكاليف )حاليًا 2.07 يورو 
لكل ساعة دراسية(.

للمزيد من المعلومات
 المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

السيدة الم
 المنسقة اإلقليمية لتعزيز القدرات اللغوية المهنية

Wolframstraße 62, 70191 Stuttgart
  هاتف 943-73943 0911 

marion.lamm@bamf.bund.de

وكالة العمل في هايدلبرج
Kaiserstraße 69 – 71, 69115 Heidelberg

هاتف 4555500  0800

مركز التوظيف في هايدلبرج
Speyerer Straße 6, 69115 Heidelberg

jobcenter-heidelberg@jobcenter-ge.de
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سادًسا  الجهات المقدمة لدورات االندماج و/أو 
دورات اللغة األلمانية المهنية المقدمة من 

المكتب االتحادي للهجرة والالجئين  

دورات اللغة المهنيةدورات االندماج دورات اندماج الوالدين

شركة Berlitz Deutschland ش.ذ.م.م.  .1

Heidelberger Pädagogium مدرسة  .6

 2.  شركة BBQ Berufliche Bildung ش.ذ.م.م 
غير هادفة للربح

Internationaler Bund جمعية مسجلة.  .7

Donner + Partner GmbH مراكز تعليم  .3 
 

 TERTIA Berufsförderung GmbH &  .8
Co.KG

 F+U Academy of Languages  .4 ش.ذ.م.م
غير هادفة للربح

USS GmbH ش.ذ.م.م.  .9

Heidelberger Dienste gGmbH  .5

Volkshochschule Heidelberg جمعية مسجلة.  .10

 .GebärdenVerstehen e. Kfr  .11 
)مدرسة لغة اإلشارة(   

 السيد لييدر
هاتف: 164004 06221

christian.lieder@berlitz.de 
Sofienstraße 7a, Bergheim, 69115 Heidelberg

 السيد فايجل
هاتف 45680  06221

info@heidelberger-paedagogium.de
Schröderstraße 22 a, Neuenheim, 69120 Heidelberg

السيد كننبي
هاتف 8907725 06221 

knanbi.marouane@biwe-bbq.de
Englerstraße 6, Rohrbach, 69126 Heidelberg

 السيدة إيجلهوف
هاتف 3169531 06221 

sprachkurse.heidelberg@internationaler-bund.de
Belfortstraße 2, Bergheim, 69115 Heidelberg

السيد انهالت
هاتف 6734185 06221 

anhalt.pf@donner-partner.de
Bergheimer Straße 147, Bergheim, 69115 Heidelberg

السيدة بول
هاتف 9989530 06221 

 bettina.pohl@tertia.de
Schlosskirschenweg 26, Kirchheim, 69124 Heidelberg

 السيدة ڨاجنر
تليفون  912032  06221

tatjana.wagner@fuu.de
Hauptstraße 1, Altstadt, 69117 Heidelberg

 السيدة شيفر
هاتف 9987856 06221 

 nadine.schaefer@uss.de
Englerstraße 6, Rohrbach-Süd, 69126 Heidelberg

Yeon السيدة 
 هاتف جوال 21224565  0176

yeon@hddienste.de 
Römerstraße 141 – 143, Rohrbach, 69126 Heidelberg

 السيدة تورشمان-كاتاوي
هاتف 911988 06221 

daf@vhs-hd.de
Bergheimer Straße 76, Bergheim, 69115 Heidelberg

 السيدة شڨاجر
هاتف  7287478  06221

 info@gebaerdenverstehen.de
Maaßstraße 26, Wieblingen, 69123 Heidelberg



بيانات الناشر
والتنسيق  التحرير 

 مدينة هايدلبرج
مكتب تكافؤ الفرص

قسم مكافحة التمييز و إدارة التنوع - االندماج
Bergheimer Straße 69

  69115 Heidelberg

هاتف 58-15500 06221   
فاكس 58-49160 06221 

chancengleichheit@heidelberg.de
www.heidelberg.de/

chancengleichheit

التصميم 
فكرة رئيس مجلس البلديات

الصور 
صفحة الغالف، الصفحات 13 و 18، 

أنيتا شيفمان - 
 فريق العمل من أجل اللجوء في هايدلبيرج 

  Asylarbeitskreis Heidelberg
جمعية مسجلة.

 Heidelberg Marketing صفحة 3، شركة
ش.ذ.م.م.

Philipp Rothe  ،10 ،5 - 4 صفحة
صفحة 9، فريق العمل من أجل اللجوء في 

  Asylarbeitskreis Heidelberg هايدلبيرج
جمعية مسجلة.

rido / shutterstock.com ،16 صفحة
motortionFilms / shutterstock.com ،18 صفحة

اإلصدار 
اإلصدار 2، مارس 2019



صورة أنيتا شيفمان - فريق العمل من أجل اللجوء في هايدلبيرج Asylarbeitskreis Heidelberg  جمعية مسجلة.

مدينة هايدلبرج
Bergheimer Straße 69 

69115 Heidelberg

هاتف: 58-15500 06221
 فاكس: 58-49160   06221   

chancengleichheit 
@heidelberg.de

www.heidelberg.de

مكتب تكافؤ الفرص


