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أمهات الحي



- من ُهن أمهاُت الحيِّ )املنطقة(؟ 
( يف حيِّ نويكولن يف  بدأَ املرشوع التجريبي لربنامج الوالية )أمهات الحيِّ  -

عام 2004.
أثبتت أمهات الحيِّ (املنطقة( نجاحهن الكبري يف أعامل االِندماج وتَم   -

نرشُها يف جميعِ مقاطعات برلني منُذ عام 2018.
تمَّ تدريُب 17 اِمرأة كأمهات منطقة ناشطات يف حي التمبلهوف ومنذ   -

ذلَك الحني يضمن التدريب اإلضايف املستمر تنميَة مؤهالتهن املهنيِة .

مباذا تُساعد أمهات الحيِّ )املنطقة( ؟      -
يها أطفاٌل صغار يف  يف بناء جسور تدعُم فيها العائالت املهاجرة التي لَدَّ  -
مجاالت التعليم والرتبية وصحة الطفل وتوفري معلومات حوَل العروض 

يف منطقتهم. ميكن العثور عليها )ألم الحي ( يف العديد من مراكز 
الرعايَّة النهَّارية واملدارس االبتدائية ومراكز األرسة يف حي التمبلهوف .
تُسهل قصص ولغات الهجرة املتشابهة ألمهات املنطقة التواصل وفهم   -

وضع العائالت وبالتايل تخلُق أساساً جيداً من الثقة .

عند زيّارة العائالت يف املنزل تقدم )أم املنطقة( معلومات ونصائح حول   -
املوضوعات التالية :

1- تنمية األطفال من 0 ل12 عاماً .  -
2- تربية وحقوق الطفل .  -

3- منو وتعزيز اللغة .  -
4- الوقاية من الحوادث  .  -

5- رياض األطفال والحضانة والنظام املدريس .  -
6- التَّغذية والصحة .  -

7- النمو الحريك )الرياضة والحركة( .  -
8- التنمية الجنسية \ أدوار الجنسني .  -

9- الوقاية من اإلدمان .  -
10- االستخدام اآلمن لوسائل اإلعالم .  -

ماهي اللغات التي تتحدثها أمهات الحي )املنطقة( :  -
-  )العربية – الرتكية –البولندية – الرومانية(.

ماهي تكلفة املساعدة ؟    -
الدعم املقدم من أمهات الحي مجاين .  -

التواصل مع:  -
 )Hacer Bayram قائدة الفريق )هاجر بريم  -
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