
 
 

 

 مركز اإلرشاد المدرسي للمهاجرين
 

  نوفمب   تم إنشاء مركز اإلرشاد المدرس  
 
ول(  1991 عام للمهاجرين ف   تبر

 
  مجلس المدرسة اإلقليم  ف

 
  ذلك الوقت ف

 
)ف

بوي  2019عام  ومنذ يناير  بوية لأصبح مركز لإلرشاد البر   مجال الخدمات البر
 
ول. يهدف المركز  وزارةف   تبر

 
بية والتعليم ف البر

  المعلمير  والمعلمات، الطالب والطالبات وأولياء األمور أو بالحرى األوصياء القانونيون 
 
كاء المدرسة المتمثلير  ف اىل دعم شر

 ويمثل جس 
 
وعىل وجه الخصوص ، يجب تعزيز عملية اندماج األطفال والشباب بلغة أوىل درسة. للوصل بينهم وبير  الم ا

 عن
ً
ولية ، فضال   المدارس التبر

 
  حال وجود  غبر األلمانية ف

 
  المدرسة، فإن  اسئلةتعزيز التفاهم بير  الثقافات. ف

 
أو مشاكل ف

ذاتها لديهم أمكانية التواصل معنا للحصول عىل يحد أولياء األمور واألطفال من مختلف البلدان باألضافة إىل المدرسة 
. المشورة والمساعدة   

 
: مجاالت النشاط  

 
: أ( المشورة والمساعدة الفردية والجماعية  

ونصائح تعليمية كافية س  ار أسئلة حول المسار الد -   
ل -  الوساطة بير  المدرسة والمب    

ك التعاون - النفس المدرس   مع اخصائير  علم المشبر  
  القانون المدرس  والمسار التعليم   المسائل المدرسية )تزويد األهاىل  بمعلومات حولب يتعلقنونية فيما المشورة القا - 

  المدارس النمساوية(     
للطفل ف   

  حال وجود اسئلة - 
االحتياجات التعليمية الخاصة )االندماج أو المدرسة الخاصة( حول تقديم المشورة ف   

اع الدعم أو الوساطة -   حاالت الب  
ف   

كية( خدمة -  جمة للمؤسسات المدرسية )البوسنية / الكرواتية / الرصبية والبر جمة الفورية والبر البر  
 

: العامة عمل المؤسساتمعلومات عن  عامة و ب( معلومات   
  أجتماع ارشادات -

ماع أولياء األمور مع المدرسييير  وأجتماع اولياء االمور اجت ،أولياء األمور  تربوية وأنشطة تعليمية ف   
والمدرسيير  مع الطالب والطالبة    

ات حول مبدأ التدريس " - " تالتعلم بير  الثقافا ورش عمل ومحاض   
  تدور حول األندماجالمساعدة  - 

  األنشطة المدرسية متعددت الثقافات والمشاري    ع الير
ف   

   التعاون مع الهيئات والمؤسسات
الدعم والمشورة لألشخاص ذوي األصول المهاجرةتقدم والجمعيات العامة الير  

 
: ج( أنشطة أخرى  

  لدروس اللغة األم - 
نشاط تنسيقر  

ولية -    المدارس التبر
  دمج األطفال والشباب الالجئير  ف 

المساعدة ف   
  ظروف أشية صعبة -

أتاحة المساعدة األشية والرعاية للطالب والطالبات ف   
تقديم المشورة للقادمير  والقادمات الجدد   -  

الفردية والجماعية يةمساعدة التعليمالالمشورة بشأن  -   
 

 
Bildungsdirektion für Tirol 

 مركز األرشاد المدرس  للمهاجريير  والمهاجرات 
(Haus der Bildung im Landhaus 2) Heiliggeiststr 7, 6020 Innsbruck 

E-Mail: office@bildung-tirol.gv.at    Internet: www.bildung-tirol.gv.at/ 

 

 

Nataša Maroševac  
Deutsch, Bosnisch/ Kroatisch/ 
Serbisch, Englisch  
0512/9012-9292  
3. Stock, Zimmer 03 072  
natasa.marosevac@bildung-
tirol.gv.at  

Gamze Kiliç 
Deutsch, Türkisch, Englisch 
0512/9012-9293 
3. Stock, Zimmer 03 072 
gamze.kilic@bildung-tirol.gv.at 
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