جمعية المساعدة في غاين هوفن
ُ
نحن سكان غاين هوفن نقوم بالمساعدة تطوعا ً ألنَ مساعدتكم مهمة بالنسبة لنا
ينبغي عليكم تدبير أموركم وتكونو بخير  ,أين تأتيكم المساعدة ؟
(أجتماع القهوة)  :جميع األعضاء في جمعية المساعدة في غاين هوفن والسيدة سوزي فايكس  ,كل جمعة من الساعة
 15:00حتى  17:00في غاين هوفن  ,تعالو إلى هذا اللقاء هنا تستطيعون التعرف على أشخاص جدد وطرح األسئلة هنا
تأتيك المساعدة .سيكون الشاي والقهوة جاهزان وأذا أردت أحضار كيك أو كاتو سيكون ذلك رائع .

(تنمية مهارات اللغة األلمانية)

 :األنسة تانيا ماي تنظم دورات لتعليم اللغة األلمانية في الكامب ,هنا تتعلم مجانا ً

ويوجد أيضا ً دروس خصوصية أيضا ً .

(مجموعة

التبرعات)  :السيدة سوزي فايكس تساعدكم في أيجاد المالبس  -الطعام – وأدوات البيت المنزلية

(تقديم المساعدة ألوراق مكتب

العمل)  :السيد بيرند سوتر موبايل وواتس أب  015256304057كل جمعة

بعد الظهر يقوم السيد بيرند بتنظيم مواعيد مكتب العمل معكم والتأمين الصحي وإمالء األوراق والطلبات  -رقم التأمين
التقاعدي – الرقم الضريبي – ونقود الطفل .
(ورشة تصليح الدراجات الهوائية)  :السيد فيرنا تسانغ  -زيغي باولي  -رودي شنايتر كل ثالثاء بعد
الظهر من الساعة  15:00حتى  17:00هنا تأتيك المساعدة لتصليح دراجتك الهوائية أو لشراء دراجة هوائية بسعر رخيص.

(العناية بالمرضى)  :السيد بيتر هوبر موبايل  077359374129واتس أب  01735345249يقوم السيد بيتر
بتنظيم خدمة التوصيل الطبي على سبيل المثال  :حوادث – للحوامل تقريبا ً من الشهر السابع حتى يتم تلقيح وفحص الرضيع .

(مجموعة األطفال ووقت الفراغ)

 :السيدة إيفا إيبرفاين مع األعضاء ينظمون حلقات اللعب مع أطفالكم -

الخياطة للنساء – ممارسة الهوايات  -مجموعات الرسم  -ومجموعة لكرة القدم  .السيدة بيئاتا بيترفولف تعرض المساعدة
عندما يأتي أطفالكم للحضانة  .السيدة شيوفان روتلر موبايل  01755753637تساعد عندما طفلكم يأتي للمدرسة
وتعرض عليكم المساعدة أيضا ً في المشاكل األجتماعية أوالنفسية.

(مجموعة الترحيب)

 :السيدة إيلسا النغ هذه المجموعة لديها مجلدات جاهزة تستطيعون أيداع كل أوراقكم فيها .

السيدة هايدي تتكلم اللغة الكرواتية والصربية وتقوم بالمساعدة بالترجمة  ,هذه المجموعة مع منظمة المساعدة تقوم قطعا ً
بمساعدة الجميع في غاين هوغن
(عمل  -تدريب عملي  -وظيفة)  :السيد كالوس شوتزت يساعد عندما شركات تبحث عن موظفين ,عندما تريد
مقعد للدراسة في التدريب المهني – أو عندما تبحث عن عمل .

