معرفة أساسية معا :ويصبح الالجئون قادرين على التعليم المالي األساسي
تقدم فورا ومجانا منظمة
“„SKM Köln – Sozialdienst katholischer Männer e.V.

(و هو "إتحاد الرجال الكثولكيين للخدمة اإلجتماعي")
في مؤسسات ومبادرات المساعدة للالجئين
دروس تدريبية باستعمال البرنامج
““Finanz-ABC – Spielend durch den Alltag
(و هو "أبجدية التمويل :بسهولة من خالل الحياة

اليومية")

ومدتها التقريبية من  1.5إلى  2ساعة.
بطريقة تجعل متعة ،تحاول المنظمة دعم وتعزيز األشخاص الذين عليهم سيرة لالجئين
والهاجرين حتى يتمكنوا من السيطرة على التحديات اليومية في التعامل مع المال.
إن اإلستخدام المختص والمسؤول لألموال هو أهمية مركزية بالنسبة لالجئين:
من ناحية ،تتوفر لديهم موارد مالية محدودة فقط بعد وصولهم إلى ألمانيا.
ومن جهة أخرى ،فإنهم يواجهون عادات أجتماعية التي تظهرغريبة كثيرً ا.
عن طريق "أبجدية التمويل" ،يوفر المتطوعين من مشروع "معرفة أساسية معا" للالجئون المعرفة
األساسية حول التحديات المالية األولى التي تطرح عليهم في ألمانيا.
ويناقش استخدام األموال على أساس  32تعبيرات مالية تحدث في الحياة اليومي.
وسيعمل الفريق معا ومع القليل من المتعة على معاني هذه التعبيرات في مواضيع المنزل،
والهاتف وكسب المال والخدمات المصرفية ،فاتحً ا كذلك محادثات حول الممارسات والقواعد
األلمانية في المسائل المالية .يتعلم المشاركون التعامل اآلمن مع عقود الهاتف وودائع اإليجار
واالعتراف المبكر من المزالق المحتملة ،حتى ال يأتو إلى حالة الديون.
ً
وإضافة إلى ذلك ،فإن المواد التدريبية تعزز تعلم اللغة األلمانية واالتصال بين بعضهم البعض.
جميع المزايا في لمحة
> تحسن المفردات من المواضيع المالية
> التعرف على الطرقات الشائعة للدفع
> تفكيرالسلوك الشخصية عند التعامل مع المال
> تدريب القراءة واالنخفاض من مثبطات القراءة
> تطبيق قواعد اللعبة النظيفة
> التعلم بواسطة مبادئ اللعبة كالسيكية مثل بطاقات الرباعية ولعبة النرد
التعيينات
هل أنتم مهتمون؟ فالرجاء من االتصال مع أحد األشخاص التاليين:
Gert Krützer, 0176 15067627 / gert.kruetzer@skm-koeln.de
 0176 47316348, silvia.hahn@skm-koeln.deأو  -0أو Silvia Hahn, 0221 2074-225
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