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ميكنك التعرف عىل أشخاص جدد .

ميكنك مامرسة التحدث باألملانية .

 ميكنك التعرف عىل الحياة املهنية والحياة اليومية يف أملانيا.

 ميكنك اكتساب الخربة يف مؤسسة إجتامعية - و رمبا بعد ذلك 
عمل تكوين مهني أو الدراسة أو العمل  يف هذا املجال.

ميكنك فعل شيئا مفيد ومساعدة اآلخرين .

ما هو اليشء الجيد يف الخدمة التطوعية ؟

Die Freiwilligendienste 
werden gefördert vom

االلتزام الطوعي مع آفو
نرحب بالالجئني!

خدمة تطوعية لالجئني
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أين ميكنني الحصول عىل معلومات أكرث؟

أي شخص يريد العمل معنا ميكنه طلب املشورة لدى AWO! ميكن العثور 
يف اإلنرتنت عىل األشخاص الذين يقدمون املشورة يف مختلف األقاليم تحت 

الرابط التايل:
www.awo-freiwillich.de/einsatzmoeglichkeiten/karte

كام ميكنكم أيضاً مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين 
info@awo-freiwillich.de أو اإلتصال بنا عىل الرقم 030/26309-341 

ميكن التواصل باللغة األملانية أو اإلنكليزية. 
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خدمة تطوعية لالجئني ميكن ألي شخص تأدية خدمة تطوعية 
لدى آفو )AWO( ، و نرحب أيضاٌ 

بالالجئني!

ما هي الخدمة التطوعية؟

 تستمر مدة الخدمة التطوعية 6 أشهر عىل األقل، وكحد أقىص 18 
شهرا. وخالل هذا الفرتة ميكنك العمل يف مؤسسة إجتامعية من 21 

إىل 40 ساعة يف األسبوع.
 

هناك العديد من األنشطة املختلفة. ميكنك أن تساعد، عىل سبيل 
املثال، يف إحدى منشآت الالجئني – مثل الرتجمة لألشخاص الذين 

وصلوا حديثا، وتنظيم األنشطة الرتفيهية، واملساعدة يف تأمني املواد 
الغذائية، وأمور أخرى. أو املساعدة يف إحدى مؤسسات املسنني 
– مثل مرافقتهم للتسوق أو إىل الطبيب، أو املساعدة يف الرعاية 
أو تنظيم نشاطات. هناك إمكانية إلستخدام املتطوعني يف جميع 

مجاالت العمل اإلجتامعي. يسمى املكان الذي يساعد فيه الشخص 
املتطوع مكان الخدمة. والخدمة التطوعية ليست وظيفة مدفوعة 

األجر، وإمنا هي مساعدة يقدمها املتطوع يف مكان الخدمة.
 

 تُقام أثناء الخدمة التطوعية ندوات، حيث يلتقي فيها متطوعون 
من أماكن خدمة مختلفة و يتعلمون و يقومون معاُ بأشياء بشكل 
جامعي ضمن املجموعة و يتبادلون املعلومات حول تجاربهم يف 

أماكن خدمتهم. و يتم أيضا النقاش حول التوجه املهني أو القضايا 
السياسية واالجتامعية الحالية. عادة ما تستمر الندوات من 3 إىل 5 

أيام و يتم أثناء الخدمة الطوعية عقد العديد من الندوات.

يحصل املتطوعون عىل مرصوف شخيص ويختلف مقداره كثرياً 
إعتامداً عىل األقليم و وقت الخدمة. وبالنسبة لالجئني، الذين 

يحصلون عىل معونات طالبي اللجوء أو عىل املساعدة اإلجتامعية، 
فأنه يتم إحتساب جزء من هذا املرصوف الشخيص. وهذا يعني 
أنه يتم تخفيض مقدار تلك املعونات. بالرغم من ذلك يكون عند 

املرء من خالل الخدمة الطوعية إجامالً ماالً أكرث بعض الشئ )عادة 
100-70 يورو(.

لدى  املتطوعني  تأمني صحي وغريها من التأمينات اإلجتامعية.
 

هناك نوعان من الخدمات التطوعية: السنة اإلجتامعية التطوعية 
)FSJ( للذين أعامرهم من 16 إىل 26 سنة، أو الخدمة التطوعية 

اإلتحادية )BFD( ألولئك الذين تتجاوز أعامرهم 16 عاما. يوجد يف 
الخدمة التطوعية اإلتحادية )BFD( برنامج خاص لالجئني، يتم فيه 

عىل سبيل املثال تقديم دورات لغة.
 

 يعتمد نوع الخدمة التطوعية، التي ميكن للمرء القيام بها، عىل 
وضع اإلقامة أيضاً. من حيث املبدأ يجب أن يكون املرء موجود منذ 
3 أشهر عىل األقل يف أملانيا، ويكون لديه ترصيح عمل - عىل األقل 

للمدة التي سوف تستمر فيها الخدمة التطوعية. ميكن تقديم طلب 
للحصول عىل ترصيح العمل يف دائرة شوؤن األجانب. )يساعد 

موظفو اآلفو  AWO يف توضيح ما إذا كان وضع اإلقامة مناسب  
للخدمة التطوعية.(.


