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 معلومات صحفية 

سكرتيرة الدولة جولر في دائرة جوترسلوه: "يشهد هذا المكان 

ومع ذلك فعلى مستوى سياسة اإلندماج ال  –الكثير من اإلنجازات 

 يعدو ذلك كونه دقة لالستيقاظ."

لغة التدريس مركز اإلندماج المحلي ووكاالت اإلندماج ذات الصلة تستهدف بدعمها قطاع 

 على وجه الخصوص إبان جائحة كورونا

 تعلن وزارة شؤون األطفال واألسرة والالجئين واإلندماج في بيان لها:
 

 ووكالةرة لمركز اإلندماج المحلي قامت سكرتيرة الدولة لشؤون اإلندماج، زيراب جولر، بزبا

تلك و ،Westfalen-Lippeلجمعية الصليب األحمر األلمانية، وكالة  اإلندماج التابعة

ه لالستعالم عن مجريات في دائرة جوترسلو ،OWL ، وكالةلجمعية صالح العاملينالتابعة 

 إبان تفشي جائحة كورونا. العمل بها

 

الدعم السريع والسلس الذي يقدمه وفي هذا الصدد أعربت سكرتيرة الدولة جولر قائلة: "

الناشطون المحليون في مجال اإلندماج داخل دائرة جوترسلوه في إطار التغلب على جائحة 

كورونا، هو أمر يستحق التقدير الكبير. وفي هذا المقام أود اإلعراب عن عميق شكري لما 

ليب األحمر األلمانية لجمعية الصووكاالت اإلندماج التابعة يقوم به مركز اإلندماج المحلي 

من جهد في هذا اإلطار. وقد شعرت أثناء المحادثات التي أجريت  ولجمعية صالح العاملين

هناك، بحجم العمل الذي يواجه العاملين الرسميين والشرفيين اآلن أثناء التعامل مع الوافدين 

كثيًرا في  شرق أوروبا. وهذا االلتزام في العمل من شأنه أن يساعد المعنيين بمن جنو

األوقات الصعبة حاليًا. واآلن من الهام للغاية أن يعرف األشخاص المكان الذي يمكنهم التوجه 

 ".إليه للحصول على المعلومات والمساعدة الالزمة

 

قام مركز اإلندماج المحلي بإنشاء خط ساخن مجاني لتلقي اتصاالت المواطنين من بلغاريا 

تفسارات المتعلقة بفيروس كورونا، كل بحسب لغته األم. وبولندا ورومانيا للرد على االس

وتتضمن هذه االستفسارات النواحي المتعلقة بقانون العمل. جمعية الصليب األحمر األلمانية في 

دائرة جوترسلوه منخرطة بشكل خاص في عمليات االختبار والتموين والرعاية الصحية 

االستفادة من وهناك مهمة هامة أيًضا تتمثل في لألفراد الموجودين قيد الحظر الصحي. 

في هذه العمليات. وهنا تجدر وتسخيره المجهود الذي يبذله األفراد الشرفيون في جوترسلوه 
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التابعة لجمعية صالح العاملين تقوم حاليًا بدعم نشاط،  OWLاإلشارة إلى أن وكالة اإلندماج 

على باقات تضامن مساعدة لهم. وفي هذا لحظر الصحي الخاضعون لاألفراد  هيحصل في إطار

الصدد يقوم المسؤولون بتنظيم فعاليات تبرع تخدم المتضررين من أزمة كورونا. وإلى جانب 

ن الفكر في طبيعة االحتياجات التي يمكن أن تنشأ عقب الخروج من الحظر اذلك فإنه يتم إمع

 ي أماكنهم فيما بعد.الصحي، وذلك حتى يمكن تقديم عروض مناسبة ألولئك األشخاص ف

 

ر بدرجة أكبر ظه  ومسار انتشار حاالت العدوى في قطاع تصنيع اللحوم في دائرة جوترسلوه ي  

 دماج األشخاص في المجتمع.لعملية إالمتأزمة  مدى إعاقة عالقات العمل

 

مسار تطور العدوى في إطار نعايشه اآلن ما وفي هذا المقام أوضحت سكرتيرة الدولة جولر: "

والشركات التابعة لها، لهو أمر مزعج ومخجل إلى حد كبير. فبعض  Tönnisشركة في 

العاملين في المصنع من جميع أنحاء العالم يعيشون منذ أعوام كثيرة في عزلة ودون أي 

عالقات تربطهم بالمجتمع. إن أقل ما يمكننا طلبه من الشركات هو إتاحة الفرصة أمام العاملين 

 غة والمشاركة في الحياة االجتماعية".األجانب الكتساب الل

 

والية شمال الراين وستفاليا هي الوالية األلمانية الوحيدة التي يوجد بها مراكز إندماج محلية. 

على المراهقين على مستوى الوالية تقدم عروًضا لألطفال و 54والمؤسسات البالغ عددها 

الذين يتعين عليهم تحسين فرص تعليمهم. وإلى جانب ذلك فإن هذه المؤسسات  خلفية الهجرة

البلديات وجهات التمويل الحرة فيما يتعلق بشؤون  هاتنسق األنشطة والعروض التي تقدم

ومراكز اإلندماج المحلية تدعم  2015اإلندماج والتعايش في مجتمع يتسم بالتنوع. ومنذ عام 

المواطنين المهتمين محليًا بشؤون الالجئين، وذلك في إطار برنامج الوالية "تعال إلى شمال 

 الراين وستفاليا".

 

وكالة  186مساندة على مستوى ألمانيا تقوم به الوالية، أال وهو نشاط آخر متفرد يوجد و

والية شمال برعاية مؤسسات الخدمات االجتماعية التطوعية في الوقت الحالي تحت إندماج 

الراين وستفاليا. وهذه المؤسسات تقوم في إطار النشاط االجتماعي على مستوى ألمانيا بتقديم 

ق من التعاون الوثيق بين وكاالت اإلندماج مع عروض إندماج بحسب الحاجة في سيا

المؤسسات المحلية ومراكز خدمات المهاجرين المحلية. وبفضل قربها المباشر من األفراد 

 وحياتهم داخل الوالية، فإنهم يستطيعون تقديم الدعم لمن يستحقه.
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شؤون الطفل واألسرة سارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة إن كانت لديك أي استف
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