
 !مطلوب مترجمین

جیدون لغة یُ  منخرطیننبحث عن مواطنات ومواطنین 
 .إضافیة شفویة باإلضافة إلى اللغة األلمانیة

 !نرحب بجمیع اللغاتنحن 

أن تكون عضًوا في فریق المترجمین في مدینة 
 :أوستفیلدرن یعني

 أن تساعد المواطنین بترجمة شفھیة ومحایدة •

 عمل حسب الجدول الزمني الخاص •

 الخبرات مع مترجمین آخرین إمكانیة تبادل  •

 تعویض عن األتعاب  •

 ھل أثرنا اھتمامك؟
 :یرجى االتصال بنا على البرید اإللكتروني 

 
dolmetscherpool@ostfildern.de 

مساعدة على
 االندماج

ھل أنت وافد جدید في مدینة أوستفیلدرن؟ ھل لدیك 
استفسارات حول الحیاة في المدینة؟ ھل تبحث عن 
معلومات حول العروض الخاصة باألطفال والریاضة 

ووقت الفراغ؟ ھل ترغب في التعاون والموسیقى 
والمشاركة باعتبارك مواطنًا جدیًدا أو مواطنة جدیدة؟ 
ھل ترغب في مساندة المواطنات الجدیدات والمواطنین 

 الجدد؟

 لخاصاالتصال ا مركزقسم إدارة االندماج ھو 
إلجابة عن كل االستفسارات المتعلقة با

 .باالندماج

 فیدمان،-أندریا كوخ
 باالندماج المكلفة

 نتالي ستینغل،
منسقة االندماج التطوعیة 

 integration@ostfildern.de 
0711 3404 156  /0711 3404 139

مقرنا في دار البلدیة الكائن في 

Scharnhauser Park, Gerhard-Koch-Str. 1 ،
 .E 20حجرة 

فریق المترجمین
 أوستفیلدرن

!نحن نترجم

فھي تُثري . أھمیة الترجمة أمر ال یمكن المبالغة فیھ„
وھي تساعدك على فھم . وتوسع األفق والعالم أیًضا

فإّن عندما یعلم اإلنسان ویفھم، و. الشعوب األجنبیة
“.حقده أو خوفھ یكون أقل

 „قلب اإلنسان„ مقتطف من كتاب
للكاتب جون كالمان ستیفانسون
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ھو فریق  ما
 المترجمین؟

 
فریق المترجمین ھو فریق من المواطنات 
والمواطنین المنخرطین المنحدرین من أصول 

 .مختلفة
حیث تتم مساعدة األشخاص الذي یمتلكون 
معارف ضعیفة في اللغة األلمانیة في مدینة 

 .أوستفیلدرن على التواصل
 

أثناء المساعدة المترجمات والمترجمین  تقدم إذ
في في روض األطفال والتي تجري الحوارات 

المدارس والمؤسسات االجتماعیة والدوائر 
 .الحكومیة ولدى األطباء المستقلین

 
 بالنسبة للمساعدة یتعلق األمر

 
 بترجمة حرفیة •

 
 شفھیة •

 محایدة •

 .ال نوفر ترجمة تحریریة
 
فریق المترجمین ھو خدمة مجانیة تقدمھا مدینة 

 .لمواطناتھا ومواطنیھاأوستفیلدرن 

كیف أحصل على مساعدة 
 من فریق المترجمین؟

 
یمكنك طلب مساعدة من مترجم متطوع، إذا كنت بحاجة 
إلى دعم في التواصل أثناء موعد لدى المعلمین 

. والمربیین واألطباء وفي دائرة حكومیة إلى غیر ذلك
 لھذا الغرض، یرجى االتصال

 
 -قبل ثالثة أیام على األقل- 

 

 :عبر البرید اإللكتروني بفریق المترجمین
 

dolmetscherpool@ostfildern.de 
 

 :أو ھاتفیًا
 

0711 3404 509 
اللغة،  :لتعیین مترجم، نحتاج إلى المعلومات التالیة

 .من الموعد الغرضالوقت، تاریخ الموعد والعنوان، 

اللغات التي یمكن ما ھي 
 الترجمة إلیھا حالیًا؟

 
 الغینیة األلبانیة
 الھولندیة العربیة

 الفارسیة األمھریة
 البولندیة البنغالیة

 البرتغالیة األمازیغیة
 البنجابیة البلغاریة

 الرومانیة الفارسیة/الداریة
 الروسیة اإلنجلیزیة

 السویدیة الفرنسیة
 اإلسبانیة األردیة/الھندیة

 التغرینیة اإلیطالیة
 التركیة الكردیة

 المجریة المندنكویة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الناشر
 مدینة أوستفیلدرن

Gerhard-Koch-Str. 1, 73760  العنوانOstfildern 
integration@ostfildern.de 

 قسم إدارة االندماج :ھیأة التحریر
 2019أیلول /سبتمبرمایتي بوغادا  :تنسیق
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