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نبذة مختصرة
ةحتشقائمةشاةحادشااععشعلىشصعددشالمامداشانحنشمقطةشالتقاءشالعائلتشمتعددةشالثقااةشمنذش1992شا9
الواراتشااةحادرةشاللدردة.شومقدمشخدماتشاختياصدةشا9شالملااتشايساسدةشالتالدة:
•
•
•
•
•
•

ااستشارةشالنفسدةشااجتماعدة
ااستشارةشالقامومدة
الرشادشالنفس9
ّ
الرشادشبشأنشةعددشاللغات
هاجسة
دوراتشلتمكدنشالشاابشذويش وشبدونش صولشش ُم ر
مشورةشمتخية يةشللباءشذويشايصولشال ُمهاجسة

علوةًشعلىشذلك،شانحنشمعمعشكممثعشلميالحشالناسشذويشالثقااتدنشمهماشةفاوةتش عمارهمشبغض
النظسشعنشدراماةهمش وش صولهمش وشلغاةهمشخللشهدكعش عضاءشعلىشاليعددشالةحادي.ش

اشمُوجهشخدماةرناشللاسادشاقط،شبعش رضاشًللزواجشوالعائلت،شو ولداءشايمور،شوالمساهقدن،شوايطفال،
) وشعاسشحلقاتشوصعشكأئمةشالمساجد،شوموظف ّ9شررا)شايطفال،شوالمعلمدن،شومعالل9ش مسا)
النطق،شوالمسشدرن،شش،..شالخ(.شمقدمشخدماةناشااستشاررةشا9شهذاشالعالمشالمعقدشومرشازدرادشالحاجة
ّ
شاستشاررةشمتخيية؛شامنشرلتمسشالخدماتشااستشاررةشماشعلدهشإاش نشرتيعشبناشلدلد
لخدمات
المسامدة،شوعسو)شللتدررب،شوالرشاد،شواسصشاامخساطشا9شملالشللعمع.
جت فءشمه فمشا9شعسوضناش اشهوشالرشادشادماشرتعلقشبقضاراشالحضامةشوشالخشدةشمنش وشالتهدردشبأخذ
الطفعشلخارجش وشإلىش لمامدا.شمحنشمملؤشالوةًشةتدادش همدتهاشا9شملالشالرشادشمرشازدرادشالعولمة
وازدرادشظاهسةشالتواجشمنشثقاااتش خسى.ش
محنشمعمعُشا9شموقرشاستساةدل9شمهمشريعشبدنشملتمرشايغلادةشوالمهاجسرنشمنشماحدة،شوا9شموقر
آخسشقدشلمشرُعطىشحقهشريعشبدنشالهلسةشوالعائلةشومتخطىشعندشذلكشاامتماءاتشالدرندةشوالعسقدة.

بالضااةشإلىشالخدماتشااستشاررةشوعسو)شالتدرربشالدرناشملموعةشواسعةشمنشمشاررر
الملموعاتشوالت9شةتضمنشملموعةشمنشايطفالشإلىشجامبشوجاةشاطورشوغداءش رامشايحد،
وعسو)شةدرربشةكمدل9شبماشرتعلقشبالثقااة،شوةعددشاللغاتشوغدسهاشمنشالموضوعاتشا9شملال
التفاععشالثقاا.9
هناكشمشسو ف
تشممولشلثلثشسنواتشمنشبسمامجشالوارةش ادلفالتشةوتشجوت شحساداًش التنوتشرعود
بالخدس شرهدفشإلىشةمكدنشالشاابشذويشايصولشالمهاجسة،شوالذيشم ّكنشثلثةشموظفدنشبدوامشجتئ9
منشةطورسشمموذجش ُملئمشرهدفشلتمكدنشالتلمدذشذويشايصولشالمهاجسةشا9شالمدارسشرتناسبشمر
الظسوفشا9شوارةشساكسومداشوالت9شرعدششادهاشالقلدعشمنشالمهاجسرن.
للسفشاقدشامتهىشذلكشالمشسوتشبسابشامقطاتشالتمورع؛شايمسشالذيشرعن9شمنشوجهةشمظسماش نشمتائج
ثشسنوات،شوالذيش خذشيولشمسةشظسوااشًشملموسةشةحتشالملهس
اختاار
شةلسرا9شماجحشكهذاشلمدةشثل ر
ن
ا9شالواراتشالةحادرةشاللدردةشوكانش حدش هدااهشبعددةشالمدىشةقلدعشمساةشالنازحدنشإلىشغسبش لمامدا
منشوارةشساكسومداشقدشذهاتش دراجشالسراح.
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هيكل الموظفين
كعشماشرتعلقشبإدارةشوةسددسشالفستشوالخدماتشااستشاررةشوإدارةشالمشارررشسوا ًءشالكادسةشمنهاش و
اليغدسةشةُدرسهاشوةنظمهاشهدئةشبدوامششكامعشةعمعُشكفستششللةحادشالفاععشعلىشصعددشااةحادشوةُموّ ل
شذاة9شكذلك.شورقومشباانشالمشارررشوملاات
عنشطسرقشالوزارةشااةحادرةشلشؤونشايسسةشوةمورع
ر
العمعشموظفدنشمؤقتدنشبمساعدةشدعمشةُقدمهُشدائسةشالعمعش وشمتطوعدن.

.3

رسالة التحاد
مقدمشدعماًشاجتماعداشمفسدا،شومفسامدا،شوقامومداشيطفالشوشاابشوعائلتشمدرنةشارات شمتعددةشالثقااات
بغضشالنظسشعنش صولهمشودرنهمشووضعهمشااجتماع.9شخاسةناشالمتمدتةشالمتخييةشةكمنشا9شالعمع
مرشالعائلتشالمهاجسةشثنائدةشالقومدة؛شومأخذشةلكشالمسألةشكماشلوش مّهاشةعندناششخيداً.شو عمالناشةُسدّسها
رغاتناشبدعمشالعائلتشالت9شخاضتشةلسبةشالهلسةشا9شحداةهمشالدومدةشالت9شالمستقلةشوالت9شلهمشادها

كامعشالحسرة.شورتللىشهدفشعملناشا9شجععشالحداةشالدومدةشا9شالشسنشمنش لمامداش كثسشوضوحا
وةعترتشالمشاركةشالنشطةشا9شةشكدعشالحداةشالعامةشبحدثشةستطدرشالعائلتشالمهاجسةشثنائدةشالقومدة
العثورشعلىشآاانشمستقالدةشبعددةشالنظسشا9شحداةهمشا9شالواراتشااةحادرةشاللدردة.شولذلكشانحنشمقوم
بدورماشللمساعدةشعلىشةعترتشقاولشالتغددسشااجتماع9شالذيشاشرجعةشاده،ش يشالتغددسشا9شةقلددشايسسة
الغسبدةشايوروبدةشمنش حادرةشالثقااةشإلىشممطشحداةش سسةشةثاقفدةشمتنوعة.
رُش ةك ُعشالتوجدهشالتثاقف9شالمتسقشا9شكعشاللوامبش ساسشعملنا؛شومقطةشالادارةشه9شالمفاهدمشوالخاسات
ا9شملااتشالتّنوتشواامفتاحشالتثاقف9شالت9شمُعدهاشجتئاًشهاماًشا9شةطّورشمنظمتنا.ششوكمنظمةشةعلدمدة
مستمسشبأسلوبناشمنهلداشًشومهدئش مفسناشبماشرتناسبشوالظسوفشا9شمدرنةشارات شباستمسار،شافهمنا
لمعنىشالثقااةش وسرشو كثسشمسومةشمنشةيوارتشثقااةشالمنشأشالعسقدةشالمتيلاة.شبالضاا رةشإلىشذلكة ،
ةؤخذشالظسوفشالقامومدةشوالقتيادرةشوااجتماعدةشبعدنشااعتاارشكعمعشةسبويشوإرشاديشةثاقف.9
تشعُملئرناشا9شكثدسشمنشايحدانشا9شةلاربشالهلسةشالعائلدةشالمعقدة.شومقدر
ورمكنُ شالمفتاحشلفهمشرغاا ر
تشالوقتشانحنشقادررنشعلى
ةنوتش مماطشالحدا رةشوايسسةشومُقرسب شبتساورهاشجمدعاشًشا9شالحقون،شوا9شذا ر
ةحدردشالسلوكداتشالت9شةتخطىشحدودشمظسةناشالمسامدةشوالتفاععشمعهاشةفاعلشًش ُملئماشً.
اسرقشعملناشمتعددشالتخيياتشواللغات،شورتألفُ
شمنشموظفدنشبأصولشمهاجسةشوآخسونشبدومها.
ر
وةوااقاشًشمرشبيدسةناشالواسعةشذاتشايساسشالتثاقف9شرملكشموظفدناشمظسةشامتقادرةشللخلااتشالت9شةتعلق
بعدمشالمساواة.شورتمكنشجمدرشالمهنددنشخللشالتدرربشالمنتظم،شوالتدرربشوالشسافشالداخل9شمن
ةطورسشكفائاةهم.شالتوجدهشالمنتظمشللمواردشوالعمعشا9شاسرقشمتعددشالتخيياتشواللغاتشوكذلك
ااستعامةشبالوسائطشاللغورةشوالثقاادةشعندشالحاجةشه9شسمةشممدتةش خسىشلمفهومنا.
وعلىشوجهش مدتشانحنشمعمعشبمنهلدةشالتمكدنشالت9شةمتدشلتطالشالعدردشمنشالملااتشا9شعملنا،شانحن:
•
•

مُعتزشمهجشالتمكدنشاةخاذشإجساءاتشمسؤولة.
مُمهّدشالطسرقشللشاابشالمحسومدنشوالكاارشذويشايصولشالمهاجسةش وشبدومهاشا9شسادعشةقسرس

•

الميدسشدونشةمددت.
مفتحشالملالشللمشاركدنشوالذرنشةكونش ُمشاركةشآبائهمشوبدئتهمشااجتماعدةششسطاشًش ساسدا

•
•

لتحقدقشاامدماج.
مُغدّسشوجهاتشالنظسشالعامةشللملتمرشةغددساشاعااً.
ةمكنشكفائتناشا9شاسنشعملناشمتعددةشالتخيياتشوالثقاااتشوةطورسشبعضش عمالنا.

محنشمأخذشبأرديشايطفالشوالعائلتشمهماشاختلفتشلغاةهم.
ّ
محنشمسخسش مفسناشلنضمنشةشلدرشايطفالشوالشاابشا9شالمؤسساتشالتعلدمدةشمهماشاختلفتشلغاةهم.
ّ
محنشمسخسش مفسناشلنمضنشالتقدرسشااجتماع9شلكعشاللغاتشال ُمتحدثشبرهاشومستنكسشالتمددتشبساب
اختلااتشاللغة.
محنشمول9شاهتماماشخاصاشعلىشالعمعشمرشالباءشوالسجالشومسخسش مفسناشلتكونش ُمشاركةشالباء
المتتاردةشا9شايسسشميحوبةشبوضرشقاموم9شخاصةش ُمشاركةشالباءشذويشايصولشالمهاجسة.
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ضمان الجودة
على الرغم من عدم امتلكنا لشهادة توثيق كونها مكلفة للغاية إل أننا نعمل ضمن إطار إدارة
الجودة؛ فالتطوير المستمر للجودة يُعتبر هدفا ً محوريا ً في فلسفتنا ،ولتحقيق ذلك الهدف نقوم
بالتدابير التالية ذكرها والتي تنجم عن رسالتناا
• توثيق وتقييم النتائج خلل فترات منتظمة
• كتيبات عن العمليات الرئيسية
• الشراف المنتظم
• معايير الجودة للستشارات ومشاريع العمال اانظر رسالة التحاد
• التبادل المنتظم تحت مظلة التحاد العام امناقشات المُرشدين فيما بينهم ،اجتماعات مُدراء
•

الفروع ،وموظفي المشاريع
خطوط الدارات من المكتب التحادي في فرانكفورت أم ماينا تضمن الجودة في كل
فروعها و ُتحدد معاييرها

أمثلة من خبرتنا العملية
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-

مس ةفش لمامدةشقدمتشإلدناشوالت9شرعدششزوجهاشالمستقال9شا9شالمكسدك،شااثنانشسدسزقانشبطفعشعما

قسرب،شوسؤالهاشكان:شكدفشرستطدرشزوجهاشالمستقال9شالقدومشإلىش لمامدا؟شهعشرُتاحشلهشالقدومشقاع
وادةشالطفعشلدُسامدها؟

-

رجعفش لمام9شرُسردشالتواجشمنشصدرقهشالهنديشوهوشرحتاجشالمساعدةشلدفهمشكعشااجساءاتشالسسمدة
لدستعدشلهاشحتّىشرعدشانشمعاشًشا9ش لمامدا.

-

رجعفشروس9شمتتوجفشمنشامس ةش لمامدةشقدمشإلدناشا9شمسألةشإقامت رهشالت9شةتوقفشعلىشدرمومةشزواج ره
ف
مسهشرهدنشبد ردشزوجته،شوقدشاش ةعشا9شمعاللةشالكثدسشمنشالمشاكعشيمّهشرخافش ن
منهاشورشع ُسش ّنش
رُنفىشمنش لمامداشورُحسمشرؤرةش وادهشإنشامتهىشزواجهشبها.شجاءشرسألشعنشامكامداتشاستطاعته
المكوثشا9ش لمامداشورؤرةش وادهشوااةيالشبهمشا9شحالةشاامفيال.

-

زوجانش ةداشو لتمساشالرشادشبسابشاليعوباتشالت9شرواجهامهاشبالنساةشللتسبدةشالدرندةشلولدرهما.
ه9شامس ةشفش لمامدةشمسدحدة؛شولكنّهاشلمشةُطاقش وشةعكسشإاشالقلدعشمنشالتعالدمشالمسدحدةشحتىشالن.
وهوشمنشروغوسلاداشومسل فمشاقطشا9شالاطاقة؛شولكنّهشاشرُطاقشةعالدمشالدرنشالسلم.9شوا9شسدان
كومهماشسديدسانش باشًشو ماشًشلطفعشوالداهشرعتنقانشدرامتدنشمختلفتدنشكاماشرطسحانشعلىشبعضهما
سئلةشومسائعشةدورشحولشهورةشو صولشالطسفشالخسشوبد تشةثدسشاهتمامهماشقضاراشالدرن
والرمان.شه9شاةلهتشللرمانشالكاثولدك9شوهوشللسلم؛شوبعدشوادةشابندهماشكانشمسألةشةسبدة
ابندهماشالدرندة.

-

امس ةفش لمامدةشورجعفش مسرك9شرلتمسانشالرشادششيمهماشرشعسانش نشمشاكعشالتواصعشماشبدنهما
ةؤثسشعلىششعورهمشبااختلفشعلىشالمستوىشالفسديشو مّ
ف
هشبسابشذلكشقدشةكونشهناكشاختلاات
ثقاادة.

-

امس ةفشروسدةشالتمستشالرشاد،شاقدشاشعشزواجهاشمرشزوجهاشايلمام9شوةُسردشالطلنشو خذ
طفلدهماشإلىشروسداشمعها؛شوسؤالهاشهو:شماشه9شالشسوطشالت9شةستطدرشةحتشظلهاش خذش طفالها
معهاشإلىشروسداشوكدفشةستدطرش نشةضمنشمشاركةشحقشرعارةشايطفالشمرشطلدقهاشبعد
اامفيال؟

*جلسةشإاادةشلاعضشالباءشبعدشورشةشعمعشةمكدنشاعّالة:

-

لقدشاستلمعتششلاعت9شواحظتش نشمشاكل9شسوا ًءشاليغدسةش وشالكادسةشمنهاشلدستشكادسةشإلى
ةلكشالدرجةشو نشهناكشمسا فءش خسراتش رضاشًشرمسنشبماش مسشبه.شةاادلشالتلاربشا9شورشةشالعمع
هذهشقدش عطام9شالقوة .

-

شبالتدرربشالذيشمقدمه؟شماشالذيشرتاادرشإلىشذهنكشحدالشذلك؟
رك
ر
ماشر ر
لقدش مضدتشوقتاشًشممتعاشًشوكانشايمسشمشوقاشً،شةو ّجبشعلدناش نشمكتبشومتحدثشعنشمشاعسما؛
الستشممنشرتحدثونشعنشمشاعسهم،شولمشرخطسشباال9ش بداشًش مّهشرستطدرشالمسءشعمعشذلك .شا
إحدىشال ُمشاركاتشا9شالورشة

-

تشبأنشهناكششدئاشًشةغدّسشمنذشبدارةشالتدرربشسواءاًشا9شالملموعة،شا9شقاعةشالتدررب،ش و
هعششعس ر

-

ا9شاللوشالعامشللمشاركدن؟
خللشالمشسوتش خاسةكمشبماش شع ُسشبه.شبعدهاش خاستشمفس9ش مّهشمنشاياضعشالتحدثشإلىششخ
ماشعنشمشاعسي،ش قلهشمرشوالد ّ
يش وش صدقائ9شا9شقاعةشاليف.شةعساتشعلىشصدرقشجدردشوقد
صاحناشمقسبدنش كثسشبعدشالمشسوت.شوةعساتشعلىش صدقا ةءش كثس .شاشإحدىشال ُمشاركاتشا9
الورشة،ش ُمقابلةشالتقددم

-

ت
تشبأنششدئاشًشقدشةغد
ّسشبالنساةشلكش وشبالنساةشلل ُمشاركا ر
ر
تشبالمشسوتشهعششعس ر
ُمنذش نششارك ر

-

ايخسرات؟
لمش عدشخلولةشًشكماش ُك ُ
نتشمنشقاع،شاقدشةمسماشوةمسماشكدفدةشالتّحدثشعنش مفسنا.شكنتش شعس
بالخوفشدائماشمنشةقدرمشمفس9ش مامشالنّاس.شوقدشةدربناشا9شالمشسوتشوقدشةحسنتشا9شذلك .شا
إحدىشال ُمشاركاتشا9شالورشة،ش ُمقابلةشالتقددم

