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  تدريب توعوي مباشر عبر اإلنترنت
 أو تدريب حضوري مع معلومات تكميلية

 
 

 دورات جديدة في 2021

 االتصال / التسجيل    
 هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات أو لديك أسئلة.

 

STIFTUNG SANKT BARBARA  
 Am Exerzierplatz 16, 29633 Munster,  

 05192 9861490,  info@stiftung-sankt-barbara.de 
 

   بدعم من 

    تدريب توعوي تفاعلي مباشر عبر اإلنترنت   

 المحتوى
  التوعية حول مخاطر المتفجرات المتروكة كمخلفات حروب، وزيادة

 التوعية، والسلوك اآلمن.  
 دقيقة )دورة مكثفة( 90 –المدة 

للمشاركة في التدريب عبر اإلنترنت، ستحتاج إلى اتصال ثابت باإلنترنت  – الشروط
وحاسب شخصي أو حاسب محمول. يمكنك أيض ا المشاركة باستخدام حاسب لوحي 
أو هاتف ذكي وتطبيق مجاني. ألسباب تتعلق بحجم الشاشة وسهولة االستخدام 

 . والتبادل المكثف، نوصي باستخدام حاسب شخصي أو حاسب محمول

  
يمكنك المشاركة عبر اإلنترنت بشكل فردي من أي مكان أو في مجموعة صغيرة 
من نفس المقر مثل المؤسسات أو مراكز المشورة وفق ا لمراعاة قواعد الوقاية من 

 فيروس كورونا.    
 

في حالة عدم تلبية الشروط الفنية أو في حالة ظهور مشكالت أخرى، يرجى 
 سنعمل سوي ا على إيجاد حل.   -االتصال بنا 

 
      التدريب الحضوري  

يعتمد التدريب الحضوري على لوائح الوقاية من فيروس كورونا المستجد المعمول 
 بها في المقر.  

التدريب الحضوري قائم على هيكل معياري. "شرح  -المحتوى / المنهج 
المخاطر" جزء رئيسي ال يتجزأ من البرنامج. يمكن كذلك االختيار بحرية من 

 المناهج الثالث األخرى.  
 
 زيادة التوعية حول مخاطر المتفجرات المتروكة كمخلفات حروب.

 أيام( 3الوعي والسلوك اآلمن )
  ،يتم استكمال اإلسعافات األولية بالمعارف ذات الصلة بالصدمات 

 وكيفية المساعدة في حاالت الطوارئ )يومان(
 إعادة اإلعمار   

 تعليم األساسيات والمعرفة )يومان(  
 ( المياه والصرف الصحي والنظافة الصحي ةWaSH)  

 معلومات حول تأمين المعايير األساسية )يومان(
 

يتم االتفاق عليهما بشكل فردي وبمرونة. ي مكن تلقي  - والموقعالمدة 
االستفسارات الفردية من األطراف المهتمة أو االستفسارات من المؤسسات. 
يسعدنا أن نحضر إليكم. ي عقد التدريب الحضوري مع مراعاة مفاهيم النظافة 

 الصحي ة.
 

      اإلنهاء 
 ستحصل على شهادة تأكيد للمشاركة. 

 

 التوعية بمخاطر المتفجرات من مخلفات الحروب
 

 هل تعيش في ألمانيا وتفكر في العودة إلى وطنك؟
  

هل اضطررت للهروب من النزاعات المسلحة، ومن ثم  تركت وطنك وبحثت عن 
المأوى في بلد  أخر. هل تريد العودة إلى وطنك، وتحتاج إلى مساعدة في إعادة 

 اإلعمار. الوطن والثقافة والعائلة لهم قيمة كبيرة بالنسبة لك.   
 

ات مليئة بالمتفجربسبب النزاع المسلح، يمكن أن تكون بعض المناطق من البالد 
المتروكة كمخلفات حروب، حتى لو تم اعتبار المناطق األخرى بالفعل آمنة وعادت 

 الحياة فيها طبيعية مرة  أخرى  
 

   الهدف 
الهدف الرئيسي من التدريب هو التوعية حول مخاطر المتفجرات المتروكة كمخلفات 

 حروب، ولخلق التوعية ونقل معلومات السالمة األساسية.  
 

يمكنك نقل المعرفة التي تتعلمها مباشرة ألفراد العائلة أو األصدقاء أو الجيران أو 
بقية أفراد المجتمع في بلد المنشأ واستخدامها بنفسك عند العودة إلى المنزل لحماية 

  نفسك وحماية اآلخرين.  
 

   الفئة المستهدفة 
األطراف المهتمة من البالد التي دمرتها النزاعات والذين لم يعودوا يريدون البقاء 

 في ألمانيا أو ال يستطيعون البقاء فيها ومن ثم ، يفكرون في العودة إلى وطنهم.  
 

   لغات الدورة  
 األلمانية و/أو اإلنجليزية مع مترجم للغة العربية أو لغات أخرى إذا لزم األمر.

 

    المواعيد  
هل ترغب في المشاركة في دورة تدريبية أو تقديم دورة تدريبية بوصفك ممثال  

 تواصل معنا. يمكن ترتيب المواعيد بشكل فردي.   -لمؤسسة 

 

  المصروفات    
ال يتعين عليك دفع أي مصروفات لحضور التدريب. المشروع ممول من المكتب 

 االتحادي للهجرة والالجئين.
 

 من المشاركينصورة مرسومة     


