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 بتبرعاتكم..... ستساعدونا على تحقیق طموحاتھم و آمالھم

 نسعى لتوفیر الفرصة لطالب المدارس و 
العائالت و المؤسسات الخاصة للعمل معاً 

على تحقیق المساواة في الحقوق

Kendi prespektivini degistirmek , cesaret ister !     Det krävs mod för att byta perspektiv!

ي عبارة عن ملتقى  ي. في.  مؤسسة ورشة اآلراء  
ن یلتقوا  تمامات ب فراد الذین یملكون نفس اال یقدم الفرصة ل

مروا  فراد على أن یست . نود أن نشج ا ھم البع م بع
معرفتھم و خبراتھم لمساعدة الشباب على رف مستوى الوعي 
فینا باستمرار بشكل جماعي و كوحدة واحدة.  لدیھم. یعمل مو

دراتنا الفردیة  ذ المقاربة الشاملة نود توسی مدى  من خالل 
و المؤسسیة.



تقدم مؤسسة ورشة اآلراء 2013 إي. 
في. الدعم لألطفال و الشباب من برلین 
نیوكولن الكتشاف مواھبھم. یمكننا أن 

نعمل معاً للتغلب على المصاعب! 
نرافق الطالب أثناء رحلتھم للحصول 
على دبلوم/شھادة تخرج من المدرسة.

ي طریقتنا في مساعدتكم على الحصول على  ذ 
! ذل

المساعدة الالمنھجیة
نقدم لطالبنا المساعدة في 

حل واجباتھم المنزلیة 
سواء تل التي تطلب منھم 

. بشكل فردي أو جماعي

ل التھیئة للعمل و االلتحاق بالعم
یتلقى بع الشباب المساعدة في منطقة نیوكولن فیما یتعلق بكتابة 

. عادًة ما نلج للشركات لمساعدة الشباب  ائ طلبات التقدیم للو
نھ أن یمكن  ذا من ش . و  ائ على كتابة طلبات االلتحاق بالو

. یفیة ري ملفاتھم الو الشباب من التمت بتجارب عملیة ت

را ات الف أو
فراد الذین یشكلون جزءاً من عملنا أن  یمكن ل

یشاركوا في أنشطتنا الترفیھیة التي نقدمھا. حی 
یمكن لنا جمیعاً أن ننطلق في رحلة الستكشا 
. مدینة برلین! كما و نقدم أمسیات فكریة شیقة

ور م شرا أولیاء ا
فینا و  مور بین مو ولیاء ا نقوم بعقد جلسات 

. شة التطور الذي تم تحقیقھ مور لمنا أولیاء ا

لنعمل معاً! ! نا البع معاً لالستفادة من بع

to change one’s perspective!     Oman perspektiivin muuttaminen vaatii rohkeutta!     ¡Hace falta valor para cambiar tu perspectiva!    Kendi prespek-


