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. مشروع الشريك الثقافي في مشروع الثقافة بال حدود.

الذي يجمع بين الالجئين والطالب  الثقافي،مشروع الثقافة بال حدود هو عبارة عن مشروع الشريك 

في مدينة كييل.

الفراغ سوف يتم التبادل الثقافي لتعزيز اندماج الالجئين والتفاعل االجتماعي. في المقدمة في أوقات 

كجزء  سيكون اللقاء على نفس المستوى. تم انشاء وانطالق المشروع في شهر ابريل لعام 

من "صناع التغيير ورواد األعمال االجتماعيون" في جامعة كريستيان البريشت في كييل من قبل 

طالبات وقد تطورت وتقدمت على مدى األعوام الماضية الى فريق تنظيمي مفعم بالنشاط  عأرب 

والتغيير من قبل الشباب في مدينة كييل. منذ شهر فبراير يعتبر مشروع الثقافة بال حدود عبارة عن 

 جمعية مسجلة رسميا وغير رابحة )تطوعية(.

ين للوصول إلى مجتمع كييل وإتاحة الفرصة والهدف من المشروع، من ناحية، إتاحة الفرصة لالجئ

لهم لتحسين مهاراتهم في اللغة االلمانية، ومن ناحية أخرى، خلق الفرصة للطالب للتعرف على 

الثقافات األخرى والتواصل مع الثقافات والمجتمعات العالمية.

ماذا يعني ذلك بالتحديد؟ –. الشريك الثقافي 

الشريك الثقافي لدى مشروع الثقافة بال حدود قائم على كل من الطالب/ة والالجئ/ة فيما يتعلق من 

كانوا يرغبون من نفس الجنس ايضا .  وإذااهتماماتهم المشتركة كالهوايات وتقريبا من نفس العمر 

ات في أوقات الشركاء الثقافيون لدى مشروع الثقافة بال حدود هو باألساس قائم على تبادل الثقاف

فراغهم. في بداية األمر يكون التعارف بين الالجئين والكييليين على مرئى من أعيننا.

لماذا ينبغي أن أكون شريك/ة ثقافي/ة 

كشريك ثقافي في مشروع الثقافة بال حدود يمكنك تقديم مساهمتك الخاصة في التعايش الجيد في 

التعرف على ثقافة أو لغة جديدة.مجتمعنا، وتعزيز كفاءاتك بين الثقافات و 

التعرف على ناس لطفاء  المجتمع،لدى مشروع الثقافة بال حدود تستطيع أن تدعم تواصلك مع 

وتكوين صداقات لتحسين مهارتك في اللغة األلمانية. كشريك ثقافي يمكنك المساهمة في أنشطة 

وباإلضافة لذلك سوف تقضون  ل،المتبادمتبادلة مع الشريك االخر والتواصل للتشجيع على التعلم 



وقت ممتع.

كيف أصبح شريك/ة ثقافي/ة؟ 

يمكن للشخص الحصول على الشريك الثقافي لدى مشروع الثقافة بال حدود بكل سهولة:

  التالي الرابطعبر  -. تعبئة طلب التسجيل 

 ثم تعرف علينا خالل الساعة االستشارية.

 تتضمن العنوان البريدي لشريكك الثقافي. منا،.  ستصلك رسالة الكترونية 

 . من خالل احدى اللقاءات لدينا يمكنك التعرف على شريكك الثقافي.

 . من بعد ذلك ستكون عضوا  في مشروع الثقافة بال حدود.

سنكون متواجدين لدعمك عند حصولك على شريك ثقافي عن طريق سؤالنا لك بشكل متواصل عن 

لك في حال وجود سؤال او مشكلة. بالرغم من ذلك سيكون من المهم لنا  والتواجدشريكك الثقافي 

 الحصول على رأيك عن مشروعنا.

 ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر لدي؟ 

المتطلبات األساسية لتصبح شريك ثقافي لدى مشروع الثقافة بال حدود هي االحترام والتسامح في 

االخرين باإلضافة الى ذلك األمانة والموثوقية وتفهم الثقافات األخرى.التعامل مع األشخاص 

جميع الشركاء لدى مشروع الثقافة بال حدود لديهم عمل أو دراسة مع ذلك يشاركون برغبتهم معنا  

بشكل طوعي. إنها ليست مسألة قضاء كل وقت الفراغ فقط مع بعض ولكن الكثير من األحيان 

مشروع ثقافة بال حدود هو ليس ينة كييل والتعرف على الناس اللطفاء.  اكتشاف والتعرف على مد

و مشروع يعتمد على أوقات الفراغ همشروع للمساعدة أو للحصول على الصداقات الحميمة انما 

وتبادل الثقافات على صعيد واحد.

عندما  جميال ،أنتم تقررون كم من الوقت ستقضونه مع بعضكم كشركاء ثقافيين. نحن سنجده 

تخصصون ساعتين تقريبا كل اسبوع تقضوها مع بعضكم كشركاء ثقافيين. وبالطبع أنتم من سيقرر 

متى وكم مرة ستلتقون.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvrRe2shctvwQEL3YRiUxw8wfPlqn8MkbZFn_6Z7v-VQDNhA/viewform


 هوية الشريك الثقافي 

شرب القهوة أو  امشروع الثقافة بال حدود يمكن للشركاء سوي مع بطاقة الشريك الثقافي الصادرة من 

الشاي وتناول الحلوى بسعر مخفض. ماعدا ذلك نقدم لكم أيضا إمكانيات أخرى لقضاء وقت الفراغ 

زيارة المتحف  السماوية،القبة  مسرح، سينما،بسعر مخفض للشركاء الثقافيين. على سبيل المثال: 

ة الشريك الثقافي لدينا عند لقائكم للشريك الثقافي لدينا.يمكنكم الحصول على بطاقالخ. 

 

 تبادل أطراف الحديث مع الشريك الثقافي .

عند البحث عن الشريك الثقافي المناسب لك نحاول التركيز على األشياء المشتركة بينكم كالهوايات 

واالهتمامات المشتركة. ولكن حتى األشخاص التي لديها اشياء مشتركة من الممكن أن تكون 

وطريقة  وخياراتنامختلفة. الثقافة والمحيط التي ترعرعنا فيها لها دور كبير في التأثير على قيمنا 

تعاملنا. لذلك عند لقاءنا ألناس من حضارات مختلفة من الممكن أن تنشأ بعض الصعوبات وحتى 

تتجنب مثل هذه الصعوبات فعليك ان تقابل الشخص االخر )الشريك/ة الثقافي/ة( بالتسامح 

ة لك /واالحترام. لذلك في حال مواجهتك ألمر أو سؤال يشغل بالك أو كان معاملة الشريك/ة للثقافي

غير عادلة فلتتحدث معه ولتحاول فهم األمر. في هذه الحالة يمكنكم التعلم من بعض وفهم بعضكم 

بشكل أفضل

 ساعات االستشارة .

 .في مبنى  في االسبوع تقام لدينا ساعة استشارية في صالة  مرتان

عندما ترغب في التحدث معنا حول موضوع ما تستطيع في الحضور بكل رحب وسعد إلينا في 

ساعات العمل. في حالة السؤال عن شيء ما او مشكلة أو الحاجة إلى النقاش والكالم في موضوع 

معين نحن متواجدون للنقاش معك بشكل شخصي.

اكتب لنا رسالة عبر البريد اإللكتروني  ونحن سوف سنقوم  

ساعات االستشارة تكون دائما األربعاء من الخامسة حتى السادسة والخميس من  بتحديد موعد لك.

الرابعة حتى الخامسة مساء في مكاننا المعتاد   
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األسئلة المعتادة طرحها عن الشريك الثقافي 

 

الشريك/ة الثقافي/ة ففريق مشروع ثقافة بال حدود يساعدك في حال وجود اسئلة لديك عن مشروع 

بكل رحب في اإلجابة على اي استفسار ترسله لنا على 

 االيميل

واإلجابة على أي أسئلة اكتب لنا رسالة قصيرة وبعدها يمكننا الجلوس سويا لطرح افكار المشروع 

لديك. وبما ان كثير من األشخاص لديهم الرغبة في التعرف على المشروع بشكل أفضل ولديهم 

أسئلة متشابهة قمنا باإلجابة على بعض األسئلة الشائعة

 

 كيف يمكنني أن أقضي وقتي مع الشريك الثقافي؟

فقط من المهم أن  لكم،هذا األمر تقرروه بأنفسكم ومتروك  البعض،كيفية تنظيم لقاءاتكم مع بعضكم 

تكونوا متفاهمين بشكل جيد وأن تلتقوا وتستمتعوا مع بعضكم البعض.

 البعض،بعض الشركاء الثقافيون في مشروع الثقافة بال حدود يمارسون بعض الهوايات مع بعضهم 

 السباحة،الذهاب مع بعضهم الى  ،الطائرةكرة السلة أو كرة  القدم،على سبيل المثال لعب كرة 

يغنون سويا. البعض االخر من الشركاء  وبعضهمبعضهم يطبخون أصناف من ثقافات بلدان مختلفة 

الثقافيون يلتقون في المقاهي ويرفهون على أنفسهم مع األخرين. والبعض األخر يتبادلون تعلم 

لثقافيون متنوعون ومختلفون تماما. االشركاء  يتنزهون أو يذهبون الى الحفالت مع بعض. اللغات،

بكل بساطة ستكتشفون ما هي األشياء التي تحبون أن تفعلوها وما هي االهتمامات التي سوف 

طريق حصولك على هوية الشريك/ة الثقافي/ة يمكنك إيجاد الكثير من  عنفيهاستجدون المتعة 

الفرص المتاحة للقاءات كثيرة

 

من الوقت. ما الحل؟شريكي الثقافي لديه قليل 

 

المتشاركين بمشروع ثقافة بال حدود هم متطوعون يملكون أشغال او لديهم حضور في الجامعة او 

التدريبات المهنية لذلك ال يبقى لديهم الكثير من الوقت للقاء اصدقائهم او حتى عائالتهم. تعدد 

من األفضل في بداية الشراكة سؤال  لقاءاتكم تعتمد على اوقات الفراغ التي تتواجد لديكم سويا . لذلك
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الطرف اآلخر عن اوقات فراغه وعن لقاءاتكم المتواصلة. هنالك اوقات في الحياة يكون لدينا فيها 

الكثير من الوقت لتقضية اوقات ممتعة واوقات أخرى ال يمكننا إيجاد وقت فيها لمثل هذه اللقاءات. 

ي/ة والسؤال عن وقت إضافي لتجتمعوا سويا لذلك عليك أن تكون صريحا  مع شريكك/تك الثقاف

واحترام جوابه/ا. في حال عدم وجود أي وقت فراغ لدى شريكك/تك الثقافي/ة فلتكتب لنا رسالة 

أو لتقم بزيارتنا في ساعات تشرح فيها هذا الموضوع على

رة يومي األربعاء والخميساالستشا

 

شريكي الثقافي ال يجيب على رسائلي. ما الحل؟

لم يقم شريكك/تك الثقافي/ة باإلجابة على رسائلك فيمكن أن تكمن المشكلة في أسباب كثيرة. من  إذا

الممكن أن يكون البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف خاطئ أو أن رسائلك تصل إلى بريده الخفي 

من الوقت أو أنه لديه  اإلجازة)المسودة( أو أن الشريك/ة الثقافي/ة لديه ضغوطات كثيرة أو أنه في 

القليل لإلجابة على رسائله/ا. أن تنتظر بشوق على إجابة الشريك/ة الثقافي/ة يكون سببه في بعض 

األحيان اختالفات ثقافية. في بعض الحضارات يكون عدم اإلجابة على رسائل الغير بشكل فوري 

أن تصل إجابة  طابعا  لقلة االحترام. أما في بعض الحضارات األخرى يكون هذا األمر طبيعي جدا  

ا بعد بضعة أيام. لهذا السبب ال تأخذ الموضوع بشكل شخصي اذا لم /بسؤالهالشخص التي قمت 

يجيب شريكك/تك الثقافي/ة على رسائلك بشكل فوري. لكل شخص طريقته الخاصة في التعامل مع 

اإلجابة على الرسائل عبر المسنجر أو الهاتف أو االيميل. لكن إذا لم يقم شريكك/تك الثقافي/ة ب 

رسائلك بعض بضعة أيام فيمكنك الكتابة له وسؤاله عن السبب. أو من الممكن أن يكون قد وقع 

خالف بينكم؟ في حال وجود مثل هذه المشكلة يمكنكم التواصل معنا برحب

عروض مشروع الثقافة بال حدود.

مشروع الثقافة بال حدود المزيد من العروض باإلضافة الى اللقاء مع شريكك الثقافي يقدم لكم فريق 

التي يمكنكم بكل سرور لوحدكم أو مع الشريك الثقافي حضورها. هذه العروض ستجدونها في 

الفقرات التالية.
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صلك كنت مهتم في هذه المشاركة في هذه العروض والفعاليات أو إحداها وترغب بأن ت  إذا

الفعاليات. عليك فقط أن تراسلنا عبر البريد اإللكتروني ونحن هذه معلومات بشكل متواصل عن 

سنقوم بالرد عليك وعلى أسئلتك وسنخبرك بالتاريخ ومكان اللقاء لهذه الفعاليات.

فعاليات.ال 

التي تقام كل أول يوم خميس من كل شهر ويتم دعوة  الجماعية،جزء هام من المشروع هو اللقاءات 

والتعرف على أماكن الكتشاف شروع إليها. ضمن الفعاليات تتاح لك الفرصة كل المشاركين في الم

وعروض جديدة في مدينة كييل. باإلضافة الى التعرف على أشخاص أخرين من المشروع وقضاء 

الوقت سوية .

على  بال حدودمن قبل فريق مشروع الثقافة ولقاءات مفتوحة ومتاحة للجميع في  تقام فعاليات مجانية

،  رحلة الى الشاطئ, شواء في الحديقة أو لقاء مفتوح للجميع في مبنى  سبيل المثال

كما  .مدينة كيلمساهمة من مشروع الثقافة بال حدود الى عروض ثقافات وهذه  لعبة البولينج مجانا

 يمكنك الحصول على هذه المعلومات على صفحتنا وعلى صفحة ال 

ورشات العمل. 

مشروع ثقافة بال حدود يقوم بتنظيم ورشات العمل ودعوة مجتمع مشروع ثقافة بال حدود بشكل  .

مستمر. تتنوع أشكال ورشات العمل بين الرسم وتعلم رقص الدبكة أو التصوير االحترافي لذلك 

يكون لك دور في جميع األحوال اذا أحببت المشاركة. كما أننا نقوم بتنظيم لقاءات ثقافية عن 

ضيع التواصل بين الثقافات وتعلم االحساس الثقافي التي بإمكانها أن تطور وتدعم الشركاء موا

الثقافيين في فهم بعضهم البعض. اللقاءات تكون في مكاننا المعتاد وتكون مرافقة لبعض الصور عن 

المواضيع المطروحة

األنشطة.    

 

العمل يوجد لدى مشروع ثقافة بال حدود الكثير من األفكار والنشاطات  بجانب األنشطة و ورشات

لقضاء وقت الفراغ. هذه اللقاءات تكون في مجموعات صغيرة وتكون أسبوعيا  او شهريا . إذا كنت 

ترغب في المشاركة اكتب لنا رسالة على االيميل
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:كرة القدم

مشروع الثقافة بال حدود مرة واحدة في كل أسبوع  مشتركييجتمع فريق هواة لعب كرة القدم من 

لعب  التسلية فيللعب كرة القدم مع بعض. في المقام األول من خالل هذه اللعبة ينصب التركيز على 

كرة القدم واللقاء والتواصل بين سكان كييل والالجئين. أوقات لعب مباراة كرة القدم تختلف من 

 فصل دراسي الى فصل دراسي.

طائرة:كرة ال

. وأيضا في فصل الصيف يتم لعب كرة الطائرة الشاطئية بشكل منتظم في الموقع التالي 

 من خالل لعب كرة الطائرة الشاطئية. قضاء وقت ممتعهنا يكون اللقاء بين األصدقاء و 

الرياضة النسائية:

البدنية واليوغا  ممارسة اللياقةفي كل يوم ثالثاء تلتقي مجموعتنا النسائية الرياضية من أجل 

 والرقص. تفضلوا بالمشاركة في هذه النشاطات.

سهرة اللعب:

 باإلضافة الى ذلك ينظم مشروع الثقافة بال حدود بشكل منتظم أمسية للعب في مبنى 

الورق(,  الجنجفة )الكوتشينا, الشطرنج،. إذا كان لديك الرغبة في لعب في صالة 

, اذا انضم إلينا بكل طيبينهالي جالي, لعب األلواح أو المونوبولي وترغب في التعرف على أناس 

 سرور.

سهرة الفلم: 

في  تكون هناك أمسية لمشاهدة فلم في مبنى  في فصل الشتاء مرة واحدة في كل شهر

. هل لديك الرغبة لمشاهدة فلم ممتع مع األخرين؟ للمزيد من المعلومات صالة 

 وانضم الينا. اإللكترونيراسلنا عبر البريد 

مجموعة الحدائق:

. إذا في مبنى  بالحدائق والزراعة لالهتمامنجتمع كل يوم جمعة في فصل الصيف وفي 

بالمكان الصحيح.كنت مهتم في العمل بالحدائق والزراعة فأنت إذا 



.المساهمة في فريق العمل.   

إذا كنت ترغب بالمشاركة بالتنظيم في فعاليات مشروع الثقافة بال حدود أو أن تكون عضوا فعاال 

إلى فريقنا. نحن نرحب بكل شخص يرغب بالمشاركة  نضماماالفي الفريق يمكنك بكل سرور 

الخ(. موظف، طالب،) االجتماعيةبغض النظر عن العمر )شاب أو متقدم في العمر( أو الحالة 

فريقنا تستطيع أن: كعضو في

 لالجئين مع مجتمع كيل العالمي المنفتح. االجتماعي االندماجالمساهمة في  •

 ات الشخصية بين الثقافاتءتعزيز الكفا •

إثراء المعرفة الخاصة بك من خالل ورش العمل. •

إدخال وتنفيذ األفكار الخاصة بك. •

حدود مشروع الثقافة بال على التنظيم فيالتعرف  •

بناء وتعزيز مهارات إدارة المشاريع. •

أن تكون جزءا من مشروع اجتماعي. •

لنا بكل سهولة رسالة الكترونية تعرف بها عن نفسك بشكل مختصر. بعدها نحدد موعد بيننا  أرسل

يمكننا ان نصدر لك شهادة  حدود،للتعرف على بعضنا. بانضمامك مع مشروع فريق الثقافة بال 

تفيدك في مشاريعك المستقبلية. يسعدنا انضمامك معنا.

في كييل.تصال لمساعدة الالجئين . مراكز وجهات اال

 الفراغ،االستفادة المشتركة من أوقات  طيعونالشركاء الثقافيون لدى مشروع الثقافة بال حدود يست 

باإلضافة إلى التبادل الثقافي وليس تقديم المساعدة أو الذهاب سوية إلى الدوائر الحكومية. بالطبع 

كيفية إمضاء وقتكم المشترك متروك  قلنا،عندما تقررون سوية ذلك ال توجد لدينا أي مشكلة. كما 

تياجكم لمشورة أو لكم. فيما يلي نقدم لكم الئحة من الجهات التي يمكنكم التواصل معها في حالة اح 

معلومات إضافية.

 



دورات اللغة. 

فريق كيل لمساعدة الالجئين •

o يقدم فريق كيل لمساعدة الالجئين ساعتين ويوم أربعاء ويوم الجمعة  كل يوم ثالثاء

 لتقديم مساعدات في اللغة -مجانيتين من الساعة 

o  :للتواصل 

تطبيق تعلم اللغة  •

 

o تطبيق مجاني لتعلم اللغة

o متوفر لنظامي اندرويد وايفون

o  اسم التطبيق

• 

o  اللغة األلمانية عن طريق اللقاءات بين المهاجرين  إلتقانلتقديم العروض والدعم

واأللمان

o :للتواصل

ملء أوقات الفراغ.

• 

o طبخ وطعام جماعي

o  للتواصل 

• 

o جوالت بالدراجة الهوائية

o للتواصل 

المركز الدولي لجامعة كيل •

o عروض الطالب المستمع

o  :للتواصل

mailto:mail@kiel-hilft-fluechtlingen.de
http://www.dinner-for-all.de/
mailto:refugees-guest@uv.uni-kiel.de


• 

o كورال متعدد الثقافات

o  :للتواصل

• 

o  حقوق المرأة, الخ( االنسان،ورش عمل ودورات في مختلف المجاالت )حقوق

o  :للتواصل

رقصة الدبكة: •

o فعالية رقص الدبكة

o  : التواصل

الثقافات بين المجتمعات 

• 

o  المقيمين في كيل منذ مدة يتعلمون  دورات تطوير الذات لالجئين يقدم مركز

.فيها كيفية مساعدة الالجئين الجدد في كيل

o :للتواصل

• 

o مركز المشورة ودعم االندماج

o :للتواصل

• 

o  العربيةمجتمع للقاء النساء ولقاء الثقافات وعلى سبيل المثال دورة للغة

o :للتواصل

• 

o  عروض كبيرة الفعاليات بين الثقافات

o  :للتواصل

• 

o لقاء للسيدات الالجئات

o   :للتواصل 

mailto:info@rockpopschule.de
mailto:huebner@zbbs-sh.de
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الخدمات االستشارية. 

لالجئين في مقاطعة شليسفغ هولشتاين. واالستشارةلمركز األساسي للتعليم ا •

o .االستشارات للمهاجرين والرعاية

o  :للتواصل

• 

o استشارات قانونية لالجئين

o  :للتواصل

• 

o ات واالستشارات للهجرة.ءاالجرا

o :للتواصل

: حقوقي كإمرأة الجئة •

o .تقديم االستشارات الالجئات في مدينة كييل

o :للتواصل

• 

o  من متخصصة للنساء فقطتقديم االستشارات النفسية.

o :للتواصل

مركز الطب النفسي التكاملي •

o :الهجرة واللجوء

o  :للتواصل

ةلتعزيز المبادرات التعليمية االجتماعي  نادي كيبلرابطة  •

o  تقديم المشورة والدعم للمهاجرين الذين يعانون من مشاكل :

.والمشاكل العائليةالصحة العقلية 

o  :للتواصل

كيل في مدينة فريق استشاري إقليمي لمكافحة التطرف اليميني •

o :للتواصل

• 

o  تقديم مساعدة طبية مجانية مجهولة المصدر لالجئين والمهاجرين الذين ال يتمتعون

.بمركز اإلقامة

o :للتواصل

mailto:info@law-clinic-kiel.de
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 مواضيع أخرى

• 

o  رخيصةتصليح الدرجات الهوائية بمبالغ.

o  :للتواصل

• 

o : للتواصل

• 

o  عروض لالجئين في

o :للتواصل

. الكلمة الختامية وتفاصيل االتصال بنا.

في و  يمكنكم القدوم شخصيا والتعرف علينا لكن .من المعلومات في كتيب واحدلقد كانت هذه كثير

حال وجود تساؤالت يمكنكم بأي وقت مراسلتنا عبر البريد االلكتروني أو صفحتنا على الفيسبوك أو 

االلكترونية.على صفحتنا 

 نحن مسرورون بتواصلكم معنا.

 أطيب التمنيات

 حدودفريق مشروع الثقافة بال

  البريد االلكتروني

/صفحة الفيسبوك

الموقع االلكتروني

انستغرام 

برعاية 

http://www.hansa48.de/
mailto:info@kulturgrenzenlos.de
mailto:info@kulturgrenzenlos.de
mailto:info@kulturgrenzenlos.de
http://www.facebook.com/kulturgrenzenlos
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نحن أعضاء في المنظمات اآلتية 

 


