نعمل عىل حتقيق االندماج.

ما يه الفرص املتوافرة لطفلې؟

ف
املركز املستقل ي
لتقد� املشورة ي� إدماج ذوي إالعاقة ـ فرانكفورت
GedrucktGedruckt
auf 100%aufRecyclingpapier
Gestaltung:
HelgaHelga
MarxMarx 09/2016/Web
100% Recyclingpapier
Gestaltung:
08/2015/AR/Web

هل تريدون مزيد ًا من املعلومات؟
هل ترغبون باحلصول عىل دعمنا؟
اتّصلوا بنا:

هل تريدون مساعدتنا؟
انضموا إىل مركزنا كأعضاء
أو داعمني أو متربعني.

املركز املستقل لتقديم املشورة يف إدماج ذوي اإلعاقة ـ فرانكفورت

احلساب املرصيف:

Gemeinsam leben Frankfurt e.V., Frankfurter Sparkasse 1822
Konto
53286,
286,
500 502 01,
IBAN DE07 5005 0201
02002005322
BICBLZ
HELADEF1822
IBAN DE07 5005 0201 0200 5322 86, BIC HELADEF1822

Gemeinsam leben Frankfurt e.V.

جهة االتصال :ترييزا هلده براند (بكالوريوس تربية اجتامعية)
هاتف0 69. 21 234 071 :
الربيد االلكرتوين:
E-Mail: beratung@gemeinsamleben-frankfurt.de
www.gemeinsamleben-frankfurt.de

Gemeinsam leben Frankfurt e.V.
مقرها يف فرانكفورت عىل املاين،
مجع ّية خري ّية
ّ
مسجلةّ ،
رقم التسجيل لدى املحكمة االبتدائية يف فرانكفورت.15124 :
الرسوم الرضيبية.
التربعات واالشرتاكات قابلة لالقتطاع من ّ
االتصال برئاسة اجلمعية :راينهارد هانتل (الرئيس األول)
عضو يف

بالتعاون مع

ف
املركز املستقل ي
لتقد� املشورة ي� إدماج ذوي إالعاقة ـ فرانكفورت
وجماين يف كل األمور واملجاالت املتع ّلقة بإدماج
يدعم آباء وأمهات الشبيبة واألطفال من ذوي اإلعاقة بشكل ف ّعال
ّ
ذوي اإلعاقة يف مدينة فرانكفورت .إضافة إىل ذلك نقدّ م دورات تدريبية للكوادر املتخصصة يف هذا املجال.
نحن نعمل من أجل حتيق تعايش مبني عىل تساوي الفرص مائة باملائة بدء ًا من مرحلة احلضانة وحتى ممارسة
العمل .وتشكّل عملية إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدرسة حمور ًا ّ ً
مهام يف عمل اجلمعية .هدفنا :تنفيذ نصوص
اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة لألمم املتحدة عىل مجيع األشخاص من ذوي اإلعاقة .إن املركز املستقل لتقديم املشورة
يف جمال إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من ضمن أعامل مجعية .Gemeinsam leben Frankfurt e.V.

حقوق متساوية للجميع!
نصت عليه اتفاقية
اتفاقية األمم املتّحدة حول حقوق ذوي اإلعاقة إدماج ذوي اإلعاقة ّ
حق من حقوق اإلنسان ّ
األمم املتحدة حلقوق ذوي اإلعاقة ( )BRKلسنة  2006بمساواة اجلميع يف احلق يف احلياة يف املجتمع دون إقصاء أواضطهاد
بسبب اإلعاقة .إن هذه االتفاقية قانون ساري املفعول يف أملانيا منذ سنة  .2009بناء ًا عىل ذلك عملت مقاطعة هسن عىل
اختاذ جمموعة من اإلجراءات ّ
الضورية لتطبيق هذا احلق من خالل إقدامها عىل ترسيخ قانون إدماج ذوي اإلعاقة يف
املدرسة ضمن القانون املدريس ملقاطعة هسن منذ سنة  2011الذي التزمت به مدينة فرانكفورت عىل املاين من خالل
برناجمها «اخلطوط العريضة إلدماج ذوي اإلعاقة» كخطة شاملة لتحقيق االندماج.

ّ
ف
اللك الن�م إىل هذا العمل!
عىل
ّ ف
نعمل لك ما ي� وسعنا لتحقيق هذا اهلدف.

مازال يصطدم من أراد حتقيق اندماج ذوي اإلعاقة بكثري من احلواجزّ .
إن املركز املستقل لتقديم املشورة يف إدماج ذوي
اإلعاقة بمدينة فرانكفورت يقدّ م املساعدة لتجاوز هذه احلواجز ولتنفيذ قانون املساواة يف الفرص يف مجيع جماالت احلياة:

نتوسط يف إجياد املوظفني املسؤولني
ّ

عن خمتلف األسئلة التي تتع ّلق بإدماج ذوي اإلعاقة.

نعمل عىل حتقيق االتصاالت بني الوالدين

يف جماالت احلقوق ,الواجبات واالمكانيات الفردية

املتخصصة ونمدّ ها باملعلومات
ندرب الكوادر
ّ
ّ

(مث ً
ال عن دور احلضانة ودوائر الدّ عم املبكّر
ومساعدات األطفال ّ
والشبيبة وذوي اإلعاقة)
إلجراءات عملية اإلدماج وحتقيقها.

نقدم املشورة ألمهات وآباء ذوي اإلعاقة وألطفاهلم ذوي اإلعاقة

جمان ًا وبشكل مستقل ـ عرب اهلاتف أو الربيد االلكرتوين وكذلك يف حوار شخيص
يف أماكن يتم تعيينها حسب االختيار .عند احلاجة يمكن اإلستعانة بمرتمجني
للغات األجنبية ولغة اإلشارة.

نعمل عىل تقديم الرشح واإلرشاد

يف جماالت احلقوق والواجبات واإلمكانيات الفردية.

نعمل عىل إجياد احللول الشخصية
ونقدّ م املساعدة عىل تنفيذها.

أهم املواضيع التي يعنى هبا املركز املستقل لتقديم املشورة يف إدماج ذوي اإلعاقة:
ّ

• االنتقال من مرحلة احلضانة إىل املدرسة
• التعليم املدريس ّ
الشامل يف املدارس االبتدائية ومدارس املراحل التّالية
• املطالبة بالدّ عم الرتبوي اخلاص
• املساعدة املشاركة وفق الكتاب ال ّثامن لقانون الضامن االجتامعي ،فقرة 35a
والكتاب السابع ،فقرة  54للقانون نفسه
• مرافقة الوالدين يف قضايا ال ّطعن ورفع الدّ عاوى مثل املدرسة/املساعدة املشاركة
• املرحلة االنتقالية من املدرسة إىل ممارسة املهنة؛ مرحلة اإلدماج عرب امليزانية ّ
الذاتية
السكن والعمل
• شمولية إمكانات ّ

مجعية خريية مستق ّلة تعمل عىل دعم التعايش املتكافئ لذوي اإلعاقة يف مدينة

فرانكفورت وحتقيقه عن طريق مشاريع رائدة.
يتألف مؤسسو اجلمعية وأعضاء جملس إدارهتا من آباء وأ ّمهات أشخاص ذوي إعاقة ومن تربويني متخصصني ذوي خربة عريقة
يف جمال إدماج ذوي اإلعاقة .نعرف جيد ًا من خالل جتربتنا اخلاصة ما هي األشياء املطلوبة إلنجاح عملية إدماج األشخاص ذوي
اإلعاقة .ونركز يف هذا املجال وبشدّ ة عىل اتّفاق ّية األمم املتحدة حلقوق ذوي اإلعاقة كقاعدة أساسية .يرشف عىل تسيري أعامل
اجلمعية موظفون متطوعون من أعضاء اجلمعية باإلضافة إىل موظفني رسميني.

