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أوقات الدوام:

 اإلثنني، األربعاء، الجمعة 12:00 – 10:00

 الخميس 12:00 – 10:00

 نحن متواجدون بالطابق األول، الغرفة 0.112

حسابنا البنيك للتربع:

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 7002 0500 0007 8261 00

BIC: BFSWDE33MUE

 املنظمة هي منظمة نفعية، لذا ميكنكم أخد وصل بتربعاتكم والترصيح

   .بها كمصاريف عند مصلحة الرضائب

شعارنا الرتكيز عىل األهم.ى

Welcome Karibuni
Dobro došli

يف منظمة األرس ثنائية القومية! 

 هدفنا هو خلق تعايش بني الثقافات يف أملانيا مبني عىل املساواة

 وتحقيق مستقبل أفضل. نحن ندعم ثنائية القومية والتعدد الثقايف

 داخل األرسة الواحدة كان ذلك داخل إطار الزواج أوخارجه. يدور

نطاق عملنا حول النقاط التالية:ة

Добро пожаловатьBienvenido
欢迎

عضو ب:

 متول من:

Willkommen
 مرحبا بمك

املشورة والعالج
 بشأن املسائل القانونية
واإلجتامعية والنفسية

والثقافية

التشجيع
 عىل التنوع الثقايف
 والتعدد اللغوي يف

الرتبية

 التواصل وتبادل
الخربات

 بني األشخاص الذين
 يعيشون حياة ثنائية

القومية والثقافة

االلتزام
 ضد العنرصية و

التميز



خدماتنا االستشارية
مشورة عامة

Isabell Riedling
Tel. 089 2 48 81 37 72

 كل ثالثاء من الساعة 11:00 – 9:00
riedling@ verband-binationaler.de 

 العالج األرسي
Sibylle Dorsch, Meliha Satir-Kainz

Tel. 089 2 48 81 37 73
 الخميس من الساعة 9:45 – 9:00

dorsch @ verband-binationaler.de

 املشورة بشان الحضانة وحق املعايشة
Waltraud Wartner

Tel. 089 2 48 81 37 75
 األربعاء من الساعة 11:30 – 10:00

wartner@ verband-binationaler.de

  زيارة واستزارة املحضون بحضور مرافق
Arian Erdogan, Susanne Schechinger

Tel. 089 2 48 81 37 74
 الخميس من الساعة 10:00 – 9:00

begleiteterumgang-muc@verband-binationaler.de

استشارات قانونية
التسجيل عن طريق:ل

Tel. 089 2 48 81 37 70
muenchen@ verband-binationaler.de

 للتوصل بكل ماهو جديد
 اشرتك معنا يف الرسائل اإلخبارية اإللكرتونية ، لتكون عىل علم

  بأحدث األنشطة، وجديد املؤمترات والندوات:

muenchen@verband-binationaler.de

 ثنائية القومية

 الكثريمن الناس يعيشون حياتهم داخل أرس ثنائية
 القومية ىف ظل ثقافات متنوعة ولغات متعددة, بالنسبة

لهم يعد هذا أمر طبيعي وبديهي.ء

تعريف ثنائية القومية ىف أملانيا:

 • 
 

 •

 •  

 •  
 

  وغريهم ممن يشعرون باالنتامء ألكرث من بلد أو لهم
أرسة أو أقارب أو أصدقاء من أصل ثقايف مختلف.

من نحن
 أسس املكتب اإلقليمي للمنظمة مبدينة ميونخ يف سنة

 1974 كمجموعة مساعدة ذاتية، ومندعام 1986 أصبحنا
 مركزا لإلرشاد األرسي خاص باألرس ثنائية القومية معرتف

به من قبل الدولة.ء

 تعمل املنظمة األم عىل الدفاع ودعم وتشجيع الحياة
 ثنائية ومتعددة الثقافة، وقد تأسست مبدينة فرانكفورت

  ىف سنة 1972 وللمنظمة 23 فرعا يف مختلف
محافظات البالد.ء

 نساء ورجال،من لديهم ازواجا أو زوجات أو رشكاء حياة
 قادمون من بلدان وثقافات أخرى

رشكاء الحياة ثنائية القومية من نفس الجنس
األملان واألجانب الذين يعيشون مع وبثقافتني أو أكرث

 االطفال و املراهقني و الشباب البالغني من لديهم اكرث من
األطفال و املراهقون و الشباب من لديهم وطنني

…


