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دمج المهاجرات بعمق
في الحياة اليومية
()MiA
دورات من النساء للنساء

Integration

دورات  MiAخصيصا من أجلك
هل لديك الرغبة في االلتقاء بنساء أخريات بانتظام؟
هل تودين التعرف على ألمانيا بشكل أفضل؟
هل تريدين معرفة المزيد عن رعاية األطفال والمدارس والمهن؟
وهل تريدين بجانب ذلك تحسين لغتك األلمانية بالسرعة التي تقدرين عليها؟
حسنا ،فأنت هنا في المكان المناسب في دورة .MiA
 MiAهي عبارة عن عرض لدورة من نساء لنساء.
غالبا ما تقدم دورات  MiAفي الفصل .وهناك تتحدثين عن موضوعات تهمك .وهكذا
يمكنك تحسين لغتك األلمانية.
في بعض األيام ستذهبن للخارج سويا ،على سبيل المثال للتعرف على المدينة.
وكثيرا ما تقدم في دورات  MiAأيضا عروض أخرى ،على سبيل المثال ستقمن معا
بالخياطة أو الغناء أو الرسم.
 MiAهي عرض لدورة تقوي فيها النساء بعضهن البعض ،ويدعمن ويساندن بعضهن
البعض .فضال عن ذلك يتعلمن ويتعرفن على الكثير من األشياء الجديدة.

كيف تسير دورات MiA؟
تضم مجموعة الدورات نساء فقط.
حتى أن مديرة الدورة امرأة.

والنساء األخريات قادمات إما من بلدك األم أو من جميع
أنحاء العالم.

تستمر الدورة  34ساعة ،موزعة على عدة أسابيع
أو أشهر.

يمكنك االشتراك في عدد يصل
إلى ثالث دورات.

محتويات الدورة مناسبة لك.
وهذا ما تحرص عليه مديرة الدورة.

لن تضطري إلى دفع أية أموال نظير االشتراك في
الدورة.

أين أجد دورة MiA؟
يرجى دخول هذا الرابط  .www.bamf.de/MiAفستجدين هناك المزيد من
المعلومات ونظرة عامة على جميع مقدمي الدورات (ما يطلق عليهم الرعاة).

من يمكنها االشتراك؟
لكي تستطيعين االشتراك في دورة  MiAيجب أن تكوني بالغة من العمر  16عاما
على األقل .وغير مسموح أن تكوني قد حصلت على شهادة مدرسية أو مهنية في
ألمانيا .عالوة على ذلك يجب أن تكوني منتمية إلى واحدة من المجموعات الثالثة
التالية:
¢

أنت أجنبية ولديك تصريح باإلقامة الدائمة في ألمانيا*.

¢

أنت طالبة للجوء وقادمة من إريتريا أو سوريا.

¢

أنت طالبة للجوء وأتيت إلى ألمانيا قبل  1أغسطس/آب  .2019ولديك
تصريح إقامة مؤقتة منذ ثالثة أشهر على األقل .وبلدك األم ليس بلدا آمنا.
أنت تعملين أو تبحثين عن عمل أو لديك طفل لم يلتحق بعد بالمدرسة**.

إذا كنت غير متأكدة مما إذا كانت هذا الوصف ينطبق عليك أم ال يرجى االتصال
بأحد مقدمي الدورة ،حيث يمكنه مساعدتك.

* وفقا للمادة  ،44البند  ،1العبارة  2من قانون اإلقامة ال يسمح للنساء القادمات من غرب
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا باالشتراك.
** وفقا للمادة  ،44البند  ،4رقم  1من قانون اإلقامة.

ما الذي أستفيده من دورة MiA؟
"لقد أصبحت ثقتي بنفسي تزداد من دورة
إلى أخرى وصرت أفكر مليا في مستقبلي".
عاتكة بنتس

"الدورة تساعدني جدا ألنني أتعلم
كلمات جديدة".
أميمة يوسف

"نقضي هنا في مجموعة النساء
الكثير من الوقت الممتع".
عابدة كايي غالي
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يمكنكم أيضا تحميل هذا المنشور كملف بي دي إف يمكن الوصول إليه بسهولة.
يتم إصدار هذا المنشور من قبل المكتب االتحادي لشئون الهجرة والالجئين في إطار
عالقاته العامة .يتم تسليم هذا المنشور مجانا وهو غير معد للبيع[ .ال يسمح باستخدام
هذا المنشور خالل الحمالت االنتخابية ال من قبل األحزاب السياسية وال من قبل
القائمين على الدعايات االنتخابية أو المساعدين في تنظيم االنتخابات ألغراض إقامة
الدعايات االنتخابية .ويسري ذلك على انتخابات البرلمان االتحادي ،وانتخابات
برلمانات الواليات واالنتخابات المحلية شأنها شأن انتخابات البرلمان األوروبي].

زورونا على
www.facebook.com/bamf.socialmedia
@BAMF_Dialog
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