مساعدة لالجئين :إلتحاق أطفال الالجئين بالمدرسة
يجب على األطفال في سارالند الذيين يييذد عمذ عل علذى سذتة أعذ ال أق يلتحلذ ا بالمدرسذة
لكن عيا األمذ ال يعدذد إليامذا ح فحسذبن اإنمذا عذ ف رذة فايذ ةن فاألطفذال يمكذلمل أق يتدلمذ ا
اللغة األلمانية في المدرسة بس عة  ,اأق يجداا أردقاء لمل انايّن علا فيف يمكن لألطفذال
أق يسجل ا بالمدرسة
وال يلعب اضذ اإلقامذة دوراً في لكي ف فلمك يم األ اال يمّ تي يج تميفيلمج في يبيخيو كي يم وتي يج
فحصمج ين ق ل اكل يب في كخمج ف هذه اكحمكيو األ يلححوي ا لمك بر.يوي وي كين األ يكي أل لكي
ف ي كي ييم واال ييمّ ال يياك ي أل يوي ي أل في ييم يزعييست ل ي أليس"ييي اال.ييحو مّ ااوّألف او خييبيم
ليى اال يمّ األ يلححوي ا ي م يس
يك ن أل قيب انحولي ا كيى يبيخيو اريس ي وككين كيير ي يسو
لمك بر.وف ل كبيمج فسصو كلساحو لعب رحلو هسولمج اك فمب ي وهيذا ااييس في ةمييو ااه ييوف
فمال مّ ي كخمج األ يلححو ا لمك بر.و ف ا وقت "مأل ي
وكيييير يييين اك حيييس األ يكييي أل اال يييمّ يح كخيييين يييين اكيييحكلج لمكلميييو ااك منييييوف حيييي نميييج
.يحصل أل ف المدارس اإلبتدائية لى حصص كميو ايمفيوف ف ين ين لكي هخيمن يكمنييو
كححمق اال مّ لمكصف اك عسوت لإ.ج "رف ما قال المدرسة" ق ل كححمقمج لمكصف ااوّ
(ويش ي ل هييذا اكصييف اال ييمّ اكييذين تحييساون ا ييمرهج لييين .ييحو و .ي عو .ييخ ات)ي وف ي هييذا
اكصف يحعلج اال مّ اكلمو ااك منيو ك ب مم "ميلي
ااألطفال األفا سلا لبايو ين اكميخو اكعم يس او اكحمدييو شيس يلححوي أل في اك منييم بالمدرسذة
المشت فة او الثان يةف وفيمم ي كخمج األ يز ح ا درا.حمج اك بر.يوي ون ع اك بر.و اكح يلححي
لمييم اال ييمّ يحعلي لحوييييج درتييمتمج اك بر.يييوي ويييبرل اال ييمّ اكنتيياوأل اكييى اك ييبار ف ي
اكص ت اكعمديو وككن امفو كى هذا يحعل أل اكلمو ااك منيو ف يف مت صميس ي
" ييييم األ هخييييمن فيييي اك ييييبار
و.مرلسو"ين-لسور ييين

اك شييييحس"و ل ييييبألو كي ييييم و ييستيييين فيييي ككلخمين "نريخحييييمّ

يم يعست لإ.ج الفصذ ل الم باذةي وفيميم ييحعلج اال يمّ في اك باييو اكلميو ااك منييو في حلويمت
درا.يو رمصوف ثج يخحظ أل لعب لك يئم ً فشيئم ً ف ح ر اكحصص اكعمديوي
وهخمن لفمنب اك بر.و اك شحس"و واك بر.و اكثمن نيو ي تب م افي متخصصة للتأعيذل المملذي
وهي يميئييو كلحنييييذ ييين لو اك ساحييل اكع سيييو اا" ييس .ييخم اكييذين .ي واأل كححوي ا لإحييب
اك بار او انمج "من ا يلححوين لمك عل لإحب اك بار في وليخمج اامي وتوي م هيذه اك يبار
لمإل ييباد كلحييبريب اك مخيي ف اييمفو كمييذا هخييمن "ثيييس ييين اكييبورات اكحبري يييو اك م ييس فيي
اكشيييس"مت اثخيييم فحيييس اكبرا.يييوي وييييحج تفمييييي فصييي ّ رمصيييو فييي هيييذه اك سا"يييي اكح هيلييييو
اك حخصصييوف حي ي يزييب ير فيمييم لص ي و رمصييو كش ي من اكنتئييين اكييذين قييبي ا ل ييسدهج كييى
اك منيمي

وف ي اك قييت اكحييمك يييحج تفميييي و ييباد دعذذل بدذذد ال مي ذ كنتئييين ف ي تخصصييمت يعيخييو
لمك سا"ي اك مخييوي ف ينً ين األ اكشي من يحعل ي أل ااك منييو لمك عيل داريل فصي ّ رمصيو ق يل
اإلكححمق لمك بر.و دارل يسا"ي يخصصو كإل.حشمر ي
أين ت جد المدارس؟
هخمن يبار لحبائيو تكمد تك أل ي ت د ف "ل يبيخوف ايم اك بار اك حعلوو لمال مّ اا" يس
.ييخم واكشي من فمي ي تي د ييمد في اك ييبأل اا" ييسي وكحمييفيل لخي دارييل حييب اك ييبار ف
يز ل األ يحج .ااّ م شد إندماج لمك بيخو ن اكب جي

ايم لمكخم و كألل مّ اكصممر اكذين ال يياكي أل صيممر ًا ليى اك بر.يوف في كيخمج األ يلححوي ا ل ي
راضة من رياض األطفذال او بضذانة ل عايذة األطفذال ال ضذ ف وكألهيل اكحي في اكحصي ّ
لييى يكييمأل اوالدهييج دارييل رواييو ييين ريييم اال ييمّي و لييى اكعكيير ييين اك بر.ييو فييإأل
اإلكححييمق لسواييو اال ييمّ ه ي ةيييس يفييمن ي ف ي ً
ن يين انييك ي كيين األ تك ي أل هخييمن فحييسات
كننحظمرف ححى يح فس يكمأل رمّ إلكححمق الخ لسواو ين ريم اال مّ اكوسي و ين .يكخ ي
وي كن ك س ب نبيمج اك بيخو األ يمم ب اي م ف تمفيل اال مّ دارل رييم اال يمّ ت ميي ًم
يثل م ي كخك اك مم ب ف تمفيلمج لمك بر.وي

