من نحن
تضم شبكة كولونيا ترحب بالسوريين مجموعة من
المتطوعين األلمان والسوريين في مجال الدعم اإلنساني
واإلداري لالجئين السوريين .وتهدف الشبكة إلى تسهيل
ظروف إقامة لالجئين السوريين في مدينة كولونيا،
خصوصا في المرحلة األولى.

وتؤكد شبكتنا على استقالليتها وعلى بعدها عن أي
توجهات سياسية أو دينية.
المدينة القديمة في كولونيا
البريد اإللكترونيinfo@koelner-syrienhilfe.de :
اإلنترنتwww.kulunia-li-s-suriyyin.de :

كولونيا ترحب بالسوريين

موقع اإلنترنت
www.kulunia-li-s-suriyyin.de

تقدم شبكة كولونيا ترحب بالسوريين العون والدعم
لالجئين السوريين الموجودين في مدينة كولونيا
وتساعدهم في مواجهة مصاعب الحياة اليومية .وترحب
شبكتنا بالالجئين السوريين وتسعى بكل ما بوسعها أن
تقف إلى جانبهم ،على األقل في األشهر األولى حتى
تستقر أوضاعهم.
وتقدم مجموعتنا أشكاال مختلفة من المساعدة لالجئين
السوريين في كولونيا ،منها مرافقة العائالت الالجئة في
رحلتها الصعبة الستكمال اإلجراءات اإلدارية .كما
نساعدها في مسائل الطبابة واالستشارات القانونية.
مجموعتنا تقدم العون في مجال التعليم أيضا ،إذ نساعد
العائالت في تسهيل إجراءات تسجيل أطفالها في
المدارس ورياض األطفال.

KÖLNER SYRIENHILFE

تسعى مجموعتنا المكونة من متطوعين من أصول
سورية وغير سورية ألن تخفف عن العائالت الالجئة
إلى ألمانيا صعوبات المرحلة األولى وأن تساعدها في
إيجاد موطئ قدم لها هنا .فنقوم أيضا بتنظيم أنشطة ثقافية
واجتماعية دورية لتسهيل التعارف بين الالجئين
السوريين والمتطوعين األلمان.

جامعة كولن :خدمة التعلم ولقاء التبادلي

دمشق  -خان أسعد باشا

من نحن وكيف نساعد السوريين؟

يأتي في الوقت الحالي العديد من الالجئين السوريين إلى
ألمانيا ،وإلى كولونيا خصوصا ،هربا من جحيم الحرب.

الحفل الشتوي لألسر السورية وأطفالها

وبالطبع يحتاج هؤالء الالجئون إلى المساعدة ،وهذا هو
الهدف من تأسيس شبكة كولونيا ترحب بالسوريين.

الدائرة االتحادية للهجرة واللجوء ()BAMF

نجدد التأكيد على أن شبكتنا ليس لها أي توجهات سياسية
أو دينية ،وأنها تقدم المساعدة لكل من يحتاج إليها بغض
النظر عن إنتمائه أو أصله.
وتضم شبكتنا متطوعين لديهم خبرات في قضايا اللجوء
في ألمانيا .كما أن لدينا مترجمين يقدمون المساعدة
لالجئين السوريين الذين يتكلمون اللغة العربية أو الكردية
وغيرها من لغات المنطقة المتواجدين في حوالي 05
مركز إليواء الالجئين في كولونيا.

تعليم اللغة األلمانية لألطفال السوريين

الدائرة اإلتحادية للهجرة واللجوء تنشر العديد من
كتيبات المعلومات المجانية فيما يتعلق بموضوع
اللجوء التي يمكن طلبها أو تحميلها عن طريق
اإلنترنت" .مرحبا ً بكم في ألمانيا" هو كتيب مفيد
لالجئين ويعطي لمحة جيدة عن القضايا المستجدة
في العديد من الحاالت.
رابط خارجي للكتيب باللغة العربية مرحباً بكم في
ألمانيا:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/Broschueren/willkommen-indeutschland_ar.pdf?__blob=publicationFile

األلوان السورية في كولونيا

