
 

 

 الدعم المالي 

 :سبيل  يورو تدفع لمرة واحدة )على  500 منحة البداية

المثال لشراء جهاز كمبيوتر محمول أو مكتب أو حقيبة ظهر  

 مدرسية( 

 يورو شهريًا )لدعم مواهب أطفالكم من   180: منحة التعليم

خالل الدروس الخصوصية أو دروس في الموسيقى، لكن  

هذه المنحة غير مخصصة لتغطية للنفقات اليومية مثل  

 المالبس( 

   للسفر إلى ندواتبدل نفقات السفر: سنويًا(  مشروع grips ) 

 

 البرنامج التعليمي 

   ندوات مختلفة )حضوريا أو عن بعد( حول تنمية الشخصية

المسار الدراسي، حول  في توجيه  الوالتوجيه المهني و

 مجتمعنا والديمقراطية، حول البحث والعلوم 

  إلزامي حضور ندوتين في السنة 

 

 الشبكة 

 المنح الدراسية فيما بينهم حاملو 

  التواصل مع مستفيدين سابقين من المنح الدراسية 

   شبكة المواهبArbeiterKind.de 

  المشرفون 

  فريقgrips  يواخيم هارتس مؤسسة  في 

 

 المشورة الشخصية 

  إذا كانت هناك أسئلة أو مشاكل، ال سيما فيما يخص التعليم

 المدرسي والتدريب المهني والدراسة الجامعية 

„grips gewinnt“ 

 معلومات ألولياء األمور

 

 

 

“grips gewinnt“، 

 " األلمانية  تعني   Gripsالكلمة   "

باللغة   لها العربية"عقل"  أن  ، كما 

 “grip“عالقة بالكلمة االنجليزية  

القبض بشيء ةأي  التمسك   ،

 .والتقبض عليه

مشروع  grips“  يرافق 

gewinnt“  خالل    أبناءكم

مسارهم التعليمي إلى غاية امتحان  

العامة   من    )البكالوريا (الثانوية 

شامل   تعليمي  عرض  خالل 

عطل في  األسبوع   ةوندوات  نهاية 

والمشورة  الصيفية  واألكاديمية 

 الشخصية والدعم المالي الشهري.

يحظى الشباب   ،باإلضافة إلى ذلك

ومساعدة   للتعارفبالفرصة  

البعض ه ،بعضهم  يسمح  ذا  حيث 

 بإنشاء شبكة عالقات قوية. 

 "„grips gewinnt عبارة  "

عن مشروع أطلقته مؤسسة يواخيم 

  Joachim Herz Stiftungهارتس  

هامبورج، حيث  في  مقرها  الكائن 

التعليم  بدعم  تهتم  األخيرة  هذه  إن 

المزيد  وضمان  والبحوث  والعلوم 

من العدالة في تعليم الشباب.



 
  

 
 

 أطفالكم في أيد أمينة عندنا

 االحترام والتسامح مهمان بالنسبة لنا

 م والمشورة لحاملي المنح الدراسية لدينا ولعائالتهم وأقاربهم. نقدم الدع

 

  .نأخذ في عين االعتبار التنوع الديني والثقافي لدى مختلف األشخاص المعنيين 

  .يمكن لحاملي المنح الدراسية لدينا التواصل مع مسؤولين من الذكور واإلناث إذا كانوا في حاجة للمساعدة 

  منفصلة للفتيات والفتيان عند المبيت ليال. يتم تخصيص غرف 

 مساعدة لذوي االحتياجات الخاصة.  أدوات  نوفر 

  وجبات صحية خالل الندوات.  يحصل الطالب على 

   يقدم لنا طفلكم تقريًرا موجزا ثالث مرات في السنة يشرح فيه كيفية إنفاق أموال الدعم التي حصل عليها من خالل المنحة

 بإبالغنا مرة في السنة عن ورشات العمل والندوات واألنشطة األخرى التي شارك فيها طفلكم. كما تقومون  الدراسية.

   .يجب تزويدنا ببيانات االتصال والعناوين الحديثة الخاصة بكم وبطفلكم 

 .يتم تزويدنا بنسخة من الكشوف المدرسية. الحضور إلى المدرسة إلزامي لحاملي المنح الدراسية  

 

  لديكم أي أسئلة فال تترددوا في االتصال بنا.إذا كانت 

 

 

 

 

 

 

  Andrea Dutzek يك سأندريا دوت                                                            Franziska Gaube يسكا غاوبتفران 

 المشروع   مديرة                       المشروع  إدارة

 

  74-533295 40 +49 

  stiftung.de-herz-grips@joachim 

 

mailto:grips@joachim-herz-stiftung.de

