
ممول من

:املوظف/ة املعني/ة يف املدرسة بتلقى االستفسارات الخاصة بكم

.منظمة الخدمات االجتامعية اإلقليمية -ش.ذ.م.م

معلومة خاصة باآلباء

REGE – 

Herforder Straße 73
33602 Bielefeld

:سوف تجدنا يف هذه املدارس الواقعة يف بيلفلد

•  Astrid-Lindgren-Schule

• Brüder-Grimm-Schule

• Bückardtschule

• Bültmannshofschule

• Diesterwegschule

•	 Eichendorffschule

• Fröbelschule

• Frölenbergschule

• Grundschule Dreekerheide

• Hamfeldschule

•	 Hans-Christian-Andersen-Schule

• Grundschulverbund Hellingskampschule

• Grundschule Oldentrup

•	 Grundschule	Windflöte

• Osningschule

• Plaßschule

• Rußheideschule

• Stapenhorstschule

•	 Stieghorstschule

•	 Stiftsschule

• Sudbrackschule

• Südschule

• Vogelruthschule

• Volkeningschule

• Wellbachschule

• Wellensiekschule

الرتابط بني املدرسة والحي

العمل االجتامعي باملدارس

 دعم التعليم
رحالت مدرسية

املشاركة الثقافية
املشورة والدعم الفردي وجبة الغداء

التعلم االجتامعي

املقهى الخاص باآلباء

الوقاية  من العنف

 ،وزارة العمل

والصحة والشؤون اإلجتامعية

التابعة لوالية شامل الراين ويستفاليا

Stadt Bielefeld
Sozialdezernat



العمل اإلجتامعي

 باملدارس يصلح لجميع أطفال

 .املدرسة، وآبائهم أيضاً

دعم املجموعات الخاصة بالتعليم واملشاركة ...

 فإن العمل االجتامعي (BuT) وفقاً ملجموعة التعليم واملشاركة  •

 باملدارس يعمل عىل إمدادك باملعلومات وتقديم املشورة لك، هذا

 إىل جانب مساندتك، وذلك عندما يتعلق األمر برغبتك يف طلب

 خدمات: مثل اللوازم املدرسية ووجبات الغداء والرحالت املدرسية

 والجوالت وعروض دعم التعليم والثقافة، باإلضافة إىل عروض أنشطة

.(أوقات الفراغ (كعدة أمور من بينها األندية الرياضية

العمل سوياً ...

 يجعل العمل اإلجتامعي أطفالكم عىل دراية مبا  •

 يفعلونه يف املدارس ويف الحي، كام أنه ميّكنهم من

 العمل عند الحاجة يف املواضع األخرى سوياً. لذلك

 ميكن للعمل اإلجتامعي باملدارس إمدادك وإمداد

 .أطفالك بالعروض وباملساعدات املالمئة

املشاركة واملنع ...

 حيث ينفذ العمل االجتامعي باملدارس عروض •

 ومشاريع تصب يف  صالح تثقيف أوالدكم وتعليمهم

 تعليامً إجتامعياً من خالل: الساعات املخصصة

 للتحدث مع األبناء وتسوية النزاعات وعروض اللعب

 والبتكار والحركة ... بهذه الوسائل يتمكن العمل

 االجتامعي يف املدارس من مساعدة أطفالكم بشكل

 افضل، باإلضافة إىل منع عدة أمور منها املضايقة

.واإلقصاء

التعامل بشكل واِع ...

 يقدم العمل اإلجتامعي املشورة لك وألطفالك عند مواجهة  •

 املشاكل الشخصية أواملدرسية، كام أنه يقدم مساعدات للدعم عند

.الحاجة

 العمل االجتامعي باملدارس
 التابعة ملنظمة الخدمات

 االجتامعية اإلقليمية
... .ببيلفيلد ش.ذ.م.م


