
   (BFD) خدمة التطوع األلمانية 
 من أجل الالجئين 

 لديك أسئلة حول الخدمة التطوعية األلمانية من أجل
 الالجئين أو حول الموقع الذي تريد التقدم له؟ إذن
َأخِبرنا بذلك، وسنقوم بتقديم المشورة لك وبكل سرور

ماذا ينتظرك في موقع الخدمة؟ ماذا تستطيع أن تفعل هناك؟
 إيجاد وتطبيق عروض رياضية جديدة 
 التحضير واإلشراف على مجموعات رياضية 

متواجدة في النادي الرياضي أو في المدرسة
عروض لنشاطات في المساكن 
 مرافقة الالجئين لإلندماج في المجموعات 

الرياضية وتقديم الدعم لإلنسجام واإلندماج
 التخطيط والتنفيذ للفعاليات مثل إحتفاالت الترحيب 

حتفاالت الصيف واإ
 المساندة في مساكن الالجئين وكذلك في مراكز 

إستقبالهم األولية
 تنظيم عروض ألوقات الفراغ مثل زيارة الفعاليات 

الرياضية
 مرافقة الالجئين عند ذهابهم للمكاتب الحكومية 
ومساعدتهم في تعبئة النماذج والطلبات وغيرها من الوثائق
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معلومات للمتقِدمين والمتقدمات
 المشاركة التطوعية الَشَرفية لها تاريخ عريق في ألمانيا، فال يكاد يوجد

 بلد مثل ألمانيا فيه هذا العدد الكبير من المعاوِنين الذين يقدمون في

 أوقات فراغهم خدماتهم و مشاركاتهم في الشبكات اإلجتماعية. فالخدمة

        التطوعية في مجال الرياضة هي إحدى هذه الفرص للمشاركة إجتماعيًا

وبشكل مؤقت وُمَحَدد في ألمانيا

 وهذه الخدمة التطوعية ُتعتبر جزءًا أساسيًا في العديد من األندية

 الرياضية. األندية الرياضية التي توفر فرصة الخدمة التطوعية ُتسمى

 في هذا السياق „موقع الخدمة“. مواقع الخدمة تلك تعمل سويًا تحت

 مظلة مؤسسة شاملة ُتسمى „المؤسسة الداعمة“. مع الخدمة التطوعية

 من أجل الالجئين يوَجد نشاطات في مواقع خدمة (BFD) األلمانية

تخصص عملها من أجل الالجئين

من يريد المشاركة؟
 متطوعون فوق سن 18 عامًا بدون أن يكونوا أو كانوا هم

من الالجئين
 الالجئون الراشدون )األشخاص الذين لهم حق اللجوء،

 واألشخاص الذين يعملون في الحماية الدولية حسب معايير
 أو مقدمو ومقدمات اللجوء ممن EU/وتوجيهات 2011/95
 ُيتوقع إقامتهم بشكل قانوني و منتظم وطويل االمد(، إال أنه
 يتوجب إبراز رخصة العمل من السلطة المسؤولة بدون أن

 يكون هناك تحديد لعدد ساعات األسبوع، أو أن يكون قد تم
التقديم للحصول عليها

كم تستغرق مدة الخدمة التطوعية؟
 تستغرق مدة الخدمة التطوعية على األقل 6 شهورة وعلى األكثر
 18 شهرًا. يمكنك بالتنسيق مع موقع الخدمة اإلتفاق على وقت

بداية الخدمة التطوعية ومدتها

كم عدد ساعات العمل األسبوعية؟
 عدد الساعات في األسبوع يتراوح بين 20,5 و 40 ساعة.

 وسيتحدث معك موقع الخدمة ويخبرك كم ساعة في األسبوع
يجب أن تتواجد في موقع الخدمة

 ما الذي ستحصل عليه في المقابل أثناء تأديتك للخدمة
التطوعية؟

 ستحصل على مصروف جيب شهري يعتمد 
 على عدد ساعات العمل في األسبوع )ال يجوز لالجئين

 أن يحتفظوا دائمًا بكامل مبلغ مصروف الجيب(. هذا تقرره
 السلطة من الدولة التي تدفع هذا المال. سيتم حساب الفرق
 وخصم مصروف الجيب من المال الذي يتلقاه الالجئ من

الدولة
 وعند الحاجة يكون هناك مساقات إضافية لتعليم 

 اللغة األلمانية هذا األمر يستوضحه موقع الخدمة مع
المؤسسة الداعمة

تحمل دفعات التأمين اإلجتماعي 
التسجيل في شركة التأمين العامة الرسمية 
 أربعة و عشرون يوم إجازة خالل 12 شهرًا من 

الخدمة التطوعية
 اإلشتراك في األيام التعليمية يتم تنظيمها لك مجانًا 

من ِقَبل المؤسسة الداعمة
بطاقة هوية الخدمة التطوعية 
إفادة وشهادة بأداء الخدمة 
 إستمرار دفع مال األطفال في حالة وجود الحق 

في تلقي هذا المال

هل تحب الرياضة؟

Sonderprogramm
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
mit Flüchtlingsbezug

هل تريد المشاركة إجتماعيًا؟  هل ترغب في أداء خدمة
 تطوعية؟
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