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 عية لالجئين في مجال الثقافة والتعليمالخدمات التطو  

 المعلومات أهم  
 في ألمانيا:عية الخدمات التطو  هناك نوعان من 

  األولBFD، 
  الثانيFSJ. 

BFD  ختصار للكلمات األلمانية اهيBundes-Freiwilligen-Dienst   [.في ألمانياعية ]الخدمة التطو 

FSJ  ختصار للكلمات األلمانية اهيFreiwilliges Soziales Jahr عية[جتماعية التطو  ]السنة اال 

 

 .الثقافة والتعليمعية في مجال يوجد النوعان في الخدمة التطو  

 هذا يعني:

 .سة تعليميةمؤس  أو في  سة ثقافيةمؤس  عون في يساعد خاللها المتطو  

 وذلك مثل:

 ،المسرح 
 ،المتحف 
 ،المدرسة 
 .المكتبة 

 .أماكن أداء الخدمةعية فإن هذا ُيطلق عليه سات تشارك في الخدمة التطو  فإذا كانت هذه المؤس  

 

 عًا.في أماكن أداء الخدمة تطو  عية الخدمة التطو   وُيساعد الناس في

 حيث أن الناس يريدون فعل هذا. فهم يرغبون في مساعدة غيرهم من الناس.

 المجتمع.ويقومون بعمل جيد من أجل التعايش في 

 عي.عمل تطو  أو:  عمل شرفيوُيسمى هذا في ألمانيا: 

 .عون تطو  م  عيًا كلمة: ون عماًل تطو  وُيطلق على األشخاص الذين يؤد  

 عية.عية هي أحد األشكال الخاصة للمشاركة التطو  والخدمة التطو  

 عية:وتوجد قواعد خاصة في الخدمة التطو  

   شهور  6ساعة على األقل كل أسبوع، وذلك لفترة تتراوح بين  20,5ة عون في أماكن أداء الخدمة لمد  يساعد المتطو
 شهرًا. 18و 

   هتمامهم. كما يستفيدون من خبرتهم في مجال ما.ا عون باألعمال التي تثير ويقوم المتطو 
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   كما هو الحال مثاًل في العمل العادي. لكنهم يحصلون على القليل من المال  مالي   عون على راتب  وال يحصل المتطو
 المساعدة.مقابل 

   تساعدهم في عملهم وفي مستقبلهم. مثيرةً  ءً أشيا تدريبية   عون في دورات  ويتعلم المتطو 
   عين آخرين.عون أثناء الخدمة التطوعية على متطو  ف المتطو  كما يتعر 

 عية تجلب المتعة.ومن الُمفترض أن الخدمة التطو  

 

 عيةيمكنك فعل هذا في الخدمة التطو  

 مثاًل:عية يمكنك في الخدمة التطو  

   تراها مثيرة بالنسبة لك، القيام بأعمال 

 ستفادة من معارفك وخبراتك،اال 

   ف على يوم العمل في ألمانيا،التعر 

 ،تجربة ومعرفة األعمال والواجبات التي تتناسب معك بشكل جيد 

 عية،ي الذي تريد أن تسلكه بعد الخدمة التطو  مهنكتشاف الطريق الا 

 ،تخطيط وتنفيذ المشروعات الخاصة 

   عين آخرين في األيام التعليمية،مقابلة متطو 

 لغوية   دورة   إجراء، 

 ب عليها.اللغوية والتدر   معرفتكستخدام ا 

 

 مهمة   هذه شروط  
 عية. توجد قواعد للخدمات التطو  

 جتماعية التطو  للقيام بالسنة اال( عيةFSJ )عامًا. ال توجد حدود عمرية للقيام بالخدمة  26 يتجاوز عمرك الأن  يجب
 (.BFD) في ألمانياعية التطو  

  ساعة على األقل كل أسبوع. 20,5يجب عليك المساعدة في أماكن أداء الخدمة لمدة 

   أقصى. حد  كشهرًا  18شهور على األقل و  6عية لمدة تستمر الخدمة التطو 

   عية. ألداء الخدمة التطو   يجب عليك الحصول على تصريح عمل 
 شؤون األجانب. دائرةمن تصريح هذا اليمكنك الحصول على حيث 
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 عيةالشركاء الثالثة في الخدمة التطو  

 عية يشارك ثالثة شركاء دائمًا:في الخدمة التطو  

   ععة أو المتطو  المتطو 
 مكان أداء الخدمة 
  الراعيةالجهة. 

 

 مكان أداء الخدمة

 عًا.عة أو متطو  متطو  عتبارك االمؤسسة الثقافية أو المؤسسة التعليمية التي تشارك بالعمل فيها ب ومكان أداء الخدمة ه

 ويوجد في مكان أداء الخدمة شخص يرافقك.

 ستفساراتك.اح لك األعمال الخاصة بك ويرد على وهو يوض  

 وتوجد العديد من األعمال في مكان أداء الخدمة. 

 :مثالً 

 ،في المسرح توجد مهام في اإلدارة 
 في تقنية المسرح أو 
  ةالعام عالقاتالمجال في. 

 المكتبة أو المدرسة.لكن توجد مهام أخرى في 

 

 عية.أن تقوم به في الخدمة التطو   عية الشيء الذي تود  نرجو أن تكتب في طلب التقدم ألداء الخدمة التطو  

 هتمامات التي لديك.وكذلك اال

 حيث أن هذا يساعد في العثور على مكان أداء الخدمة المناسب لك.

 .الراعيةالجهة  عية إلىقم بعدها بإرسال طلب التقدم ألداء الخدمة التطو  

 

  الراعيةالجهة 

 عية.. وهي تعمل من أجل وجود الخدمة التطو  ذات نفع  عامة هي جمعيات راعيلاات جهال

 عية. بالتخطيط وتنفيذ الخدمة التطو   الراعيةالجهة يعتني العاملون في 

 عين وأماكن أداء العمل التطوعي.مون الدعم والمساعدة للمتطو  ويقد  

 للتواصل معك. ن  معي   شخص   الراعيةالجهة عية فإنه يوجد في بالخدمة التطو  هذا يعني: عندما تقوم 

 يقومون بالواجبات التالية: الراعيةالجهة العاملين والعامالت في  كما أن  
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   عية.على األسئلة عندما يهتم أحد بأداء الخدمة التطو   يقومون بالرد 

   هم يعنيهذا و  ما في أداء هذه الخدمة. ة إنسان  عية عند رغبيساعدون في العثور على مكان ألداء الخدمة التطو :
 ع والمكان.بين المتطو   لوساطةيعتنون بعملية ا

   عية.ستشارة ألماكن أداء الخدمة في تنفيذ الخدمة التطو  مون االيقد 

   عي مرة في العام.عين وأماكن أداء العمل التطو  يقومون بزيارة جميع المتطو 

 هتمامات جميع الناس الذين يشاركون في ا عية. يعملون من أجل تلبية طو  يقومون بالعمل العام الخاص بالخدمة الت
 عية.الخدمة التطو  

 التعليمية. اإلعداد أليام النشاطاتيقومون ب 

 

ع وق  . ويُ الراعيةالجهة و عي تفاق على حقوق وواجبات المتطوعين وأماكن أداء العمل التطو  . ويحتوي االتفاقا الراعيةالجهة تكتب 
 تفاق.ة على االالشركاء الثالث

 في الحصول على تصريح العمل. الراعيةالجهة تفاق تحتاج إلى تصريح عمل. وتساعدك ن من التوقيع على االولكي تتمك  

 

 عيةزاتك عندما تقوم بخدمة تطو  يهذه هي م
  تراها مثيرة بالنسبة لك، بأعماليمكنك القيام 
 .تعمل مع أشخاص آخرين 
 أيام التعليم تشارك في. 

  شهرًا. 12من أيام التعليم في  25عامًا فسوف تشارك في  27عمرك أقل من إذا كان 
  واحد لكل شهر. تعليمي   عامًا أو أكثر فسوف تشارك في يوم   27أما إذا كان عمرك 

 خرى.األ ةتطوعيالل اعماألم على متطوعين آخرين من أماكن يف في أيام التعلوتتعر  

 عية وفي الفترة التي تليها.م أشياء مفيدة في مجال الخدمة التطو  كما تتعل  

 ق األمر بموضوعات ثقافية.وغالبًا ما يتعل  

 كما توجد عروض فنية.

 فيمكنك مثاًل المشاركة المسرحية 
  دورة عن التصوير. إجراءأو 

 عين.انية للمتطو  وأيام التعلم مج  

 دفع تكاليف السفر.بالطعام و  الراعيةالجهة  تكف لكما ت

   اللغوية رفتكمع ق وتحسينعية تطبيويمكنك في الخدمة التطو. 

 كما يمكنك المشاركة في دورة لغوية. 
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   الجيب مصروف هسمى هذتُ عية على بعض النقود. و وتحصل في الخدمة التطو. 

 يورو على األقل. 160ساعة كل أسبوع تحصل كل شهر على  20,5ومن خالل مشاركة عمل تبلغ 

 الجيب. مصروفحتفاظ بجزء من لكن: ال ُيسمح لك إال باال

 في حساب النقود التي تحصل عليها من الدولة. ىحيث أن الجزء اآلخر سوف ُيراع

 وهذا يعني: سوف تدفع لك الدولة بعدها نقودًا أقل.

 مة أن تخبرك بمقدار هذا المبلغ.ويمكن للهيئة المنظ  

   جتماعي.عية تخضع للتأمين االوأثناء الخدمة التطو 

 جتماعي.عية بدفع هذا التأمين االبها الخدمة التطو   ىؤد  تُ وهذا يعني: تقوم الجهة التي 

 .التأمين الصحيجتماعي على ويشتمل التأمين اال

 ية نفسها عند الطبيب أو الطبيبة وتحصل بعدها على الخدمات الطب  

 كالتي يحصل عليها المواطنون األلمان.

  إجازةأيام كما تحصل على. 

 . يوم إجازة 25فإنك تحصل على  شهراً  12عية لمدة يت الخدمة التطو  : إذا أد  مثالً 

 الجيب أثناء العطلة أيضًا. مصروفيتواصل دفع 

  من مكان أداء الخدمة. شهادةعية تحصل على نتهاء الخدمة التطو  اوبعد 

 دة بتقديمها عند التقدم لوظيفة مستقباًل.استفادة من الشهيمكن اال

  

 هكذا يمكنك المشاركة
 عية.التطو  يجب أن تتقدم ألحد نوعي الخدمة 

 مك.يعن طريقة تقد الراعيةالجهة عليك سؤال 

 .الراعيةالجهة بتصال قم باال

 كتب لها رسالة بالبريد اإللكتروني.اأو 

 عي في مجال الثقافة والتعليم في ألمانيا.للعمل التطو   الجهات الراعيةهناك خريطة تحتوي على جميع 

 عي في كل والية ألمانية.للعمل التطو   الجهات الراعيةوتحتوي خريطة ألمانيا على 

  ويمكنك الحصول على الخريطة من هنا:

 عيةجتماعية التطو  في السنة اال الراعية تاالجه (FSJ:) 
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http://fsjkultur.de/karte-der-landestraeger.html 
 عية االة في الخدمة التطو  راعيال جهاتال( تحاديةBFD:)  

http://bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de/ansprechpartner.html 

 .ةراعيال جهاتللأرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني مل الخريطة كما تش

 .BFDو  FSJة راعيال جهاتالجميع م د   ال ُتق

 .طفق BFDم أو تقد   فقط FSJم د  تق  ة راعيال جهاتالفبعض 

 

 إذا كانت لديك أسئلة أو ترغب في المساعدة:

 يسعدنا مساعدتك.

 freiwilligendienste@bkj.deكتب لنا رسالة بالبريد اإللكتروني: ا

 03048486020تصل بنا هاتفيًا على الرقم: اأو 

 لك بالهاتف في األوقات التالية: لمشورةيمكننا تقديم ا

  16:00حتى  14:00الثالثاء من الساعة  
  16:00حتى  14:00األربعاء من الساعة  
  12:00حتى  10:00الخميس من الساعة  

 نحن نتحدث اللغة األلمانية واإلنجليزية.

mailto:freiwilligendienste@bkj.de

