مدرستي.
رياضة وتعليم وثقافة.
توصيف المجموعة المحلية:
الجميع مرحب بهم بغض النظر عن المناطق القادمين منها .نريد أن نجمع بين ما ينتمي إلى بعضه البعض :األشخاص الذين
يبحثون عن معرف ٍة جديدة واألشخاص الذين يرغبون في نقل هذه المعرفة إلى اآلخرين .فلسفة منظمتنا هي "التنمية من خالل
التعليم" .يحدد التعليم النجاح في سوق العمل .والتعليم مهم في كافة مجاالت الحياة وبالتالي لالستعداد لالندماج أيضاً .إن خبرة
مدرسينا في الهجرة وتعدد لغاتهم والتزامهم تجعلهم ذوي مصداقية .ليسوا فقط معترفا ً بهم من قبل المهاجرين ،ولكن أيضًا من
قبل السكان المحليين الذين يقدرون جودة التدريس الجيدة والتعايش الدولي .برنامج تعليمي متنوع لألطفال الصغار والمراهقين
والبالغين مما يجعل المنظمة فريدة ً من نوعها .وهكذا تقدم المنظمة دوافعا ً مهمةً للتعايش بين كافة الثقافات والجنسيات.
من نحن:
تأسست "مدرستي" في فيسبادن في  8أيار/مايو من عام  2008من قبل أعضاءٍ من أصل روسي في الفريق الوطني األلماني
لكرة القدم .نَ َمتْ منظمتنا إلى أكثر من  130عضوا ً حتى اآلن.
ما نقوم به:
نقوم بتنظيم برنامجٍ متنوعٍ لفترة ما بعد الظهيرة (بعد المدرسة) في المجاالت اإلبداعية والموسيقية والرياضية واللغوية .هكذا
ندعم مواهب ومهارات كل األطفال .وننظم برامج تبادل شباب دولية ونعلم اللغة الروسية كلغ ٍة أم وكلغ ٍة ثانية ،باإلضافة إلى
اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية .ولدينا أيضا ً ورشة عم ٍل فنية ومجموعة لِلعب والدعم ،كما نقدم تعليما ً موسيقياً .المنظمة
مفتوحة أمام كافة الجنسيات ،وال تقتصر على أي أصل أو جنسية أو دين معين .ترغب المنظمة بتحفيز المهاجرين والسكان
األصليين للعمل معا ً بشك ٍل فاعل .األطفال والمراهقون والبالغون يكتسبون كل هذه الخبرات باإلضافة إلى خبرات أخرى في
منظمة "مدرستي".
كيف يمكنني االنضمام؟
بابنا مفتوح دائماً! هل أنت مهتم بعروض الدورات لدينا أو هل لديك أسئلة مفتوحة وكثيرة؟ إذا ً قم بزيارتنا في فريدريش
شتراسه ( ،)Friedrichstraße 35أو أرسل إلينا بريدا ً إلكترونيا ً أو اتصل بنا.
اإلتصال بنا:
Meine Schule e. V.
c/o Haus der Heimat
Friedrichstrasse 35
65185 Wiesbaden
www.meine-schule-wiesbaden.de
E-Mail: meineschulewi@gmail.com
Tel. 0172 615 40 08
إقتباس:
نحن ندعم مواهب ومهارات كل األطفال.
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