لكي تشعر وكأنك في
موطنك بسرعة.
اكتشف عروض االندماج
التي تقدمها مدينة لونه!

التقاء
مساعدة
اندماج

مدينة لونه
26 Vogtstraße
Lohne 49393
0-886 04442
أوقات العمل:
من االثنين إلى الجمعة  	 :من الساعة  08:30حتى
12:30
من الساعة  14:30حتى 16:00
من اإلثنين إلى الخميس:
www.lohne.de
صور :م.رونه بوم ،سي .تومبريغل
ورق مصنوع من الورق القديم بنسبة  ،%100ومرخص من قبل مجلس إدارة
الغابات ،ويحمل عالمة مالك البيئة األزرق والعالمة اإليكولوجية لالتحاد األوروبي

»االندماج هو دعوة
للتعايش «
لينا ديلنباخ ،كريستيان كروغار ،أنيكه توربورغ

هل ترغب
في
في أ المشاركة
حد العروض؟
بمسااتصل إذن
ع
دينا العاملين
في قسم
االندماج.

ملتقى الثقافة :يمكن
لألشخاص من كل
الجنسيات االلتقاء مرتين
كل أسبوع والتعرف
أكثر على الثقافة األلمانية
والعروض المختلفة المتوفرة في مدينة لونه وهم يحتسون
القهوة أو الشاي.
دورات تعلم ركوب الدراجة :ننظم للمهاجرين من جميع
األعمار
ومن كل جنس دورات لتعلم ركوب الدراجة حسب الحاجة.
ألن الحركة أيضًا تساعد على االندماج.
دورات تعلم السباحة :يتعلم النساء في ظروف محمية ،نظريًا
وعمليًا ،أهمية السباحة لهم وألطفالهم .تنظم الدورة حسب
الحاجة في أعياد الفصح.

تجدون المزيد من المعلومات حول األوقات واألماكن
وعن العروض
هنا:

هذه هي عروضنا إليكم!

قسم االندماج
في مصلحة األسرة والشؤون االجتماعية لمدينة لونه

أوقات االستشارة في مصلحة األسرة والشؤون االجتماعية:
نوفر من أيام الثالثاء حتى الخميس مواعيد استشارة بلغات
مختلفة .بدعم من مرشدي االندماج ،نقدم المساعدة في
حالة وجود استفسارات عامة ومشاكل بخصوص الرسائل
والطلبات.

ً
حديثا في مدينة لونه وال تتقن اللغة األلمانية؟ هل تبحث
هل تقيم
ً
عن دورة لغة ،أو ترغب في معرفة ما إذا كان تكوينك المهني معترفا به في ألمانيا أو تحتاج إلى مساعدة في تحديد
مواعيد مع المدرسة أو روضة األطفال؟
مساعدو قسم االندماج إذن
هم جهة االتصال األولى لك:

ماما تتعم اللغة األلمانية يمكن  
لألمهات تعلم اللغة األلمانية بسهولة وبشكل مَرح
في هذا الملتقى اللغوي السبوعي.
يتعلق األمر بمواضيع الحياة اليومية ،مثال
عند التسوق ،وزيارة الطبيب ،ومواضيع متعلقة برعاية
األطفال.

نحن هنا من أجلكم
لينا ديلنباخ
(مديرة القسم)
الهاتف04442 886-5201 :
البريد اإللكتروني
lena.dellenbach@lohne.de :

مقهى بدون حدود :يلتقي هنا كل
ثاني أربعاء شباب وكبار السن وأشخاص
من أصول مهاجرة وغير مهاجرة لتنطيم ليالي اللعب،
وعروض ومحاضرات ،وغيرها.
إفطار نسوي متنوع :يلتقي النساء مرة كل شهر في لمة
مريحة لتناول اإلفطار جماعة والتحدث حول موضوع معين.
ملتقى الخياطة :نقدم للنساء كل خميس ملت ًقا للخياطة .نرحب
بالمبتدئات وبالمتمرسات على حد سواء.
مجموعة اللعب الدولية :يلعب األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  4و  12سنة معًا
ويقومون بأعمال يدوية كل يوم جمعة.

عروض
واالمساعدة
الندماج
التي تقد
مها مدينة لونه

أنيكه توربورغ
الهاتف04442 886-5202 :
البريد اإللكتروني
anneke.torborg@lohne.de :
كريستيان كروغار
الهاتف04442 886-5008 :
البريد اإللكتروني
christiane.kroeger@lohne.de :

• نحن نزودك بالمعلومات.
• ننقل بيانات االتصال الخاصة بك إلى جمعيات ،ومنظمات،
ومصالح حكومية ،ومراكز استشارة مختلفة.
• نحن ندبر مترجمين.
• نقدم المساعدة في تقديم طلبات الحصول على مساعدات مختلفة ،مثل المساعدة االجتماعية،
وعالوة الطفل والوالدين.
القسم هو أيضا جهة اتصال لسكان مدينة لونه الذين يتوفرون على أسئلة بخصوص االندماج ،وهو كذلك حلقة وصل
بين المنظمات والجمعيات المختلفة.
يتولى المساعدون التنسيق التطوعي ،وذلك في إطار مشروع عرابي المنزل ومرشدي االندماج.
الهدف من ذلك هو منح المهاجرين فرصة للمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية ،وغيرها.

لونه مدينة التنوع.
يعيش في مدينة لونه حوالي  30,000شخص .العديد من األسر تعيش في المدينة منذ أجيال ،بينما انتقل إليها
آخرون مع مرور الوقت ،قادمين من دول عديدة.
تلتقي في مدينة لونه أكثر من  80دولة .حيث يشكل األشخاص من أصول تركية أحد أكبر مجموعات
المهاجرين .إذ قدم العديد منهم في الستينات والسبعينات كعمال أجانب وظلوا هنا .كما وجد أشخاص قادمون من
سوريا وأفغانستان وبولونيا وبلغاريا واليونان وهوالندا وإيطاليا والمجر والصين وقرغيستان في مدينة لونه وط ًنا
جدي ًدا لهم .نقول لكم مرحبًا بكم ويسعد ًنا أن تصبحوا جزءًا من مجتمعنا!

