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 هدف وعمل مكتب اإلندماج أوقات الشغل لإلتصال بنا

 المسؤولة

 السيدة سيلفيا كولتوس
، المبنى ب، 228الغرفة   

 الهاتف  05361282674
sylvia.cultus@stadt.wolfsburg.de 

 السكريتارية

 السيدة ياسيكا بوقليزي
بالبناية ب،  227الغرفة   

 الهاتف  05361282672
jessica.buglisi@stadt.wolfsburg.de 

 السيد أزاد برهو
، المبنى ب، 227الغرفة   

   الهاتف  05361282292
azad.barho@stadt.wolfsburg.de 

 لإلتصال بنا
sekretariat.integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 

integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de 

مونتسبيرغأوتا السيدة   
، المبنى ب، 227الغرفة   

 الهاتف  05361282292
uta.muenzberg@stadt.wolfsburg.de 

إلدارةا  

16:30ـ  08:30        اإلثنين   من الساعة     
            16:30ـ  08:30      الثالثاء  من الساعة     

12:00ـ  08.30اإلربعاء من الساعة                     
17:30ـ  08:30الخميس  من الساعة             
12:00ـ  08:30الجمعة   من الساعة             

 مكتب اإلندماج
 هجرة ـ إندماج إجتماعي

 إرشاد ـ تعليم

...نحن   
  

نقّدم لمواطنات و مواطني فلفسبورغ ذوي األصول ... 
المهاجرة من مختلف البلدان إستشارة ومساعدة فردية عند 

 مختلف اإلحتياجات
  

ندعم و نعزز الجمعيات الثقافية الدولية...   
  

نعزز التدابير التي  تتماشى مع أهداف برنامج ... 
"التنّوع في حياتنا" اإلندماج  

  
نقوم بتطوير مشاريع لالجئين و المهاجرين الجدد...   

  
نسهر على تحقيق المهّمة المشتركة  للجميع وهي ... 

"إدارة بلدية فلفسبورغ المتعّددة الثقافات: "الوصول إلى  
  

منح جائزة اإلندماج لمدينة فلفسبورغ...   
  

نقوم بنشاطات تناهض العنصرية وتكافح التمييز في ... 
 المنطقة

  
" التنّوع في حياتنا" برنامج اإلندماجننشر تقارير عن  ...  

الرجاء اإلنتباه  بأن الموظفين الذين يشتغلون نصف وقت ال 
 يتواجدون طوال يو م الدوام كما ذكر أعاله
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إدارة المدينة المتعددة الثقافات  إندماج ـ  

التنّوع في " تم إعتماد برنامج اإلندماج 2011يونيو /في شهر جوان
.يقوم فريق اإلندماج بتنسيق كل ما يتعلّق بتنفيذ برنامج اإلندماج". حياتنا  

  
أهم العناصر األساسية لهذا العمل هي التنسيق لتنفيذ األفكار والتدابير 

.المتضمنة ببرنامج اإلندماج وتقييم عمليات إنجاز التدابير المنفذة  
  

يعتبر مشروع إدارة المدينة المتعددة الثقافات حجر بناء أساسي في 
يتم عرض تدريب في . وتحقيقه كمهّمة مشتركة برنامج اإلندماج 

موضوع الكفاءة بين الثقافات على كل الموظفين وتوضع تدابير لها صلة 
تسعى إدارة البلدية أن تكون حريصة على . بمجال ونوعية الشغل

مراجعة العرض في سياق تعّدد الثقافات، لتستجيب إلى حاجيات مجتمع 
إعداد مجموعة من المترجمين من : مثال. جديد يهتم بالهجرة ويتضمنها

.موظفي اإلدارة  

 اإلتصال بـ
 السيدة مريم كاالبرازا 

05361282740، المبنى ب، الهاتف  225الغرفة رقم   
miriam.calabrese@stadt.wolfsburg.de 

 السيدة ميالني فيبيق
05361282933المبنى ب، الهاتف   225الغرفة رقم   

melanie.fiebich@stadt.wolfsburg.de 

) مونيتورينغ(مراقبة اإلندماج   

التنوع في "تّم وضع مراقبة اإلندماج للمزيد من تطويربرنامج اإلندماج 
مهّمة مكتب اإلندماج هي ضبط البيانات المتعلّقة بقضايا سياسة ".  حياتنا

اإلندماج في سياق المراقبة المستمّرة و نشر تقريرعن اإلندماج بمدينة 
يجب أن يشتمل ذلك التقرير على عمليات تنفيذ مشروعات . فلفسبورغ

. اإلندماج و عند اإلقتضاء صياغة توصيات عملية  

 اإلندماج من خالل الرياضة 

المدن األوروبية ضّذ العنصريةلتحالف   

 جائزة اإلندماج

 تشجيع و مساعدة الجمعيات الثقافية الدولية

 إستشارات

إندماج األشخاص الذين مّروا بتجربة 
 الهروب من أوطانهم

 السيد فيليب قرامزا
بالبلدية البناية ب 224، الغرفة  05361ـ282167  

philipp.gramse@stadt.wolfsburg.de 

 السيدة باترا فاقنار
05361282238، المبنى ب، الهاتف  267الغرفة رقم   

petra.wagner@stadt.wolfsburg.de 

نسعى لكي تكون الرياضة في أوقات الفراغ و بالمناطق الطبيعية 
بفلفسبورغ العنصر الموّحد لإلندماج جنبا إلى جنب مع مختلف المؤسسات 

.و الجمعيات بفلفسبورغ  
يستخدم بعض األفكار " الرياضة بفلفسبورغ تساعد على اإلندماج"تحالف 

"التنوع في حياتنا" برنامج اإلندماجمن    
و على سبيل المثال القيام بتـنظيم . و يقوم بتنفيذها على مستوى المدينة

" اليوم الرياضي المتعّدد الثقافات للمرأة "  

بعد صدور قرارمجلس التحالف األوروبي للمدن ضّذ العنصرية بشهر 
إنضّمت مدينة 2011كانون الثاني من سنة /يناير  

وهكذا فإن بلدية   ECCAR فلفسبورغ أيضا باإلسم الوجيزإيّكار    
خطة عمل لمكافحة العنصرية  و "فلفسبورغ قد تكفلت باإلشراف على .

مدينة  فلفسبورغ المعروفة بقاطنيها ذوي . و بتنفيذها تدريجيا"  التمييز
جنسيات مختلفة و عديدة تأخذ موقفا واضحا و تحمل مسؤولية التحصل على 

 مجتمع ناجح مدّعم بتنوع و تعّدد الثقافات 

 السيد ديرك قرابو
05361281078، المبنى ب، الهاتف  267الغرفة رقم   

التنوع في حياتنا ـ فائدة و  "تمنح جائزة فلفسبورغ لإلندماج تحت عنوان 
لمواطنات، مواطنين، جمعيات و شركات ملتزمين و " ثروة للجميع

.متميزين بمساعدة األشخاص المهاجرين و بمحاولة القضاء على التمييز  

)لإلتصال أنظر المعلومات المذكورة أعاله(السيدة باترا فاقنار   

والتجمعات الثقافية التي ينظمها األجانب  شجيع نشاطات الجمعياتنقوم بت
 .المقيمون في فلفسبورغ ونقدم لها مساعدات مالية

لتفاهم في عملية اهذه النشاطات تساهم أن يشترط المساعدة للحصول على 
لمحافظة أو تعمل على ا تكوينأو أن تشجع التعليم وال بين األلمان واألجانب

 .ثقافات الوطنيةعلى ال
تينترناإلوعلى  مكتبات الحصول على المساعدة متوفرة في الإستمار  

 السيدة ألكا شتارنبارغ
05361282369، المبنى ب، الهاتف  226الغرفة رقم   

elke.sternberg@stadt.wolfsburg.de 

:نحن نقدم  
 

المساعدة في التعامل مع اإلدارات البلدية وغيرها من.   
المؤسسات والجمعيات والمؤسسات التعليمية    
المرافقة للسلطات والهيئات.    
االستشارات في مختلف مشاكل الحاالت اليومية، .    
بما في ذلك اإلهتمام باألسرة      
المساعدة في ملء اإلستمارات والطلبيات الرسمية.    
المساعدة في تحرير الطلبيات الكتابية.    

 اإلرشاد باللغة العربية، الفرنسية و األلمانية
 السيدة راضية بريكي

  05361282974، المبنى ب، الهاتف 223الغرفة 
radhia.briki@stadt.wolfsburg.de 

و األلمانية اإلرشاد باللغة اإليطالية، اإلسبانية، اإلنقليزية  
 السيدة نورة جياني

05361282673، المبنى ب، الهاتف 221الغرفة   
nora.ghiani@stadt.wolfsburg.de 

 اإلرشاد باللغة العربية، الكوردية، الروسية واأللمانية
 السيد سليمان علي

05361282992، المبنى ب، الهاتف 222الغرفة   
suliman.ali@stadt.wolfsburg.de 

ال يمكن أن 
تكون 

المشورة 
مضمونة 
من دون 
موعد 
.مسبق  

فالرجاء 
تحديد موعد 

. تلفونيا  

 المشاريع المشتركة بين الثقافات
بالعرض . نحن نقوم بتحضير وتقديم المشاريع حسب اإلحتياجات لها ونوعيتها

"  هاند إين هاند"للمهاجرين اإليطاليين وعرض " يدا بيد"وتعني " مانو نيّأل مانو"
لالجئيين القادمين من كافة أنحاء العالم " يدا بيد"باللغة األلمانية وهي كذلك تعني 

نوّد مساعدة المهاجرين الجدد ليتعّودوا بسرعة وبدون تعقيد على التعايش بالبيئة 
.الجديدة  

  
نحن نؤمن لكم مترجمين متطّوعين ليصطحبونكم عند الضرورة لألطباء، 

... لشركات تأجير البيوت، لإلدارات والمؤسسات  والدوائر الحكومية إلخ  

 اللغة اإليطالية
) لإلتصال أنظر أعاله(السيدة نورة جياني   

 السيدة أنكا يانس
05361282674، المبنى ب، الهاتف 224الغرفة   

anke.jahns@stadt.wolfsburg.de 

ليوم العالمي لالجئينا  
جوان وهو / حريزان 20يتم اإلحتفال باليوم العالمي لالجئين كل سنة في 

نقوم بتنظيم نشاط بوسط مدينة فلفسبورغ . يوم تذكاري تنظمه األمم المتحدة
بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال مساعدة الالجئين والمؤسسات 

. المحلّية األخرى  

)لإلتصال أنظر أعاله(السيدة أنكا يانس   

 تعزيز تدابير اإلدماج
إننا نقوم بتشجيع المشاريع والتدابير واإلجراءات المشتركة بين الثقافات 

".  التنّوع في حياتنا" برنامج اإلندماجالتي تخدم اللقاءات وتتبع أحد أهداف 
يمكنكم الحصول على طلب المساعدة من مكتب اإلندماج أو من 

.المهم هو تقديم الطلب قبل اإلبتداء في المشروع. اإلنترنات  

)لإلتصال أنظر أعاله(السيدة أنكا يانس   
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