
مع بعضنا البعض

مًعا

 البرنامج االتحادي للمنزل 
 متعدد األجيال.

مًعا – مع بعضنا البعض



ما هي المنازل متعددة األجيال؟
تجربة مجتمعية في حوالي 530 منزالً في ألمانيا

تقع المنازل متعددة األجيال في كل مكان تقريًبا في ألمانيا – هناك 
حوالي 530 مكاًنا أجماالً لاللتقاء تعزز تعايش الجيران مًعا. نرحب 

بالجميع – األشخاص من جميع األعمار ومن الخلفيات الثقافية والدينية 
المختلفة. فهم يقضون الوقت مًعا، ويتعلمون من بعضهم البعض، 
ومتواجدون من أجل بعضهم البعض ويصممون "منزلهم" متعدد 

األجيال مع الكثير من االلتزام الطوعي. يلتقي هنا األشخاص الذين لم 
يكونوا ليتقابلوا أبًدا في الحياة اليومية – على سبيل المثال في دورات 
اللغة أو في مقهى اإلصالح أو عند اإلشراف على الواجبات المنزلية.



يمكنك فعل ذلك في المنزل متعدد األجيال
نعمل مًعا – لنزدهر مع بعضنا البعض

المنزل متعدد األجيال راسخ في المجتمعات المحلية وقريبة من العمل. 
وهذا يوفر العديد من العروض الفريدة للسكان المحليين. فيما يلي 

بعض األمثلة لما يمكنك القيام به في المنزل متعدد األجيال:

يمكنك القدوم لتناول القهوة وتبادل األفكار والتعرف على األشخاص 	 
من جميع األعمار – نرحب بالجميع في "االجتماع المفتوح".

هل ترغب في المشاركة وتجربة مواهبك ومهاراتك؟ مع العمل 	 
التطوعي توفر األزدهار لك ولآلخرين.

تعلموا من بعضكم ومًعا – على سبيل المثال، إلتقان مهنة أو 	 
استخدام الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وما إلى ذلك حتى في 

سن الشيخوخة.
مًعا لبث حياة جديدة في األشياء القديمة وضمان االستدامة – على 	 

سبيل المثال في مواقع المشاركة أو في ورشة عمل الدراجات.
احصل على نصيحة المنزل متعدد األجيال واحصل على الدعم – 	 

على سبيل المثال من خالل نصائح حول قضايا األبوة واألمومة أو 
توافق األسرة والرعاية والعمل.

شارك برأيك عندما يتعلق األمر بالمساعدة في تشكيل منطقتك – 	 
سيكون رأيك مهًما في المنازل متعددة األجيال.



ابحث عن منزلك متعدد األجيال
ثالث خطوات فقط وتصل إليه

كيف تجد المنزل متعدد األجيال بالقرب منك:

  انتقل إلى موقع الويب .  1
.www.mehrgenerationenhaeuser.de 

 أدخل الرمز البريدي الخاص بك في حقل البحث..  2

  اختر منزالً متعدد األجيال بالقرب منك واكتشف العروض .  3
ومواعيد العمل.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de


البرنامج االتحادي للمنزل متعدد األجيال.
مًعا – مع بعضنا البعض 

»تخلق المنازل متعددة األجيال المجتمع وتساعد على 
تحسين حياة األشخاص. بغض النظر عما إذا كنت بحاجة 

إلى دعم في التوفيق بين األسرة والعمل، على سبيل المثال 
تريد المشورة أو ترغب في المشاركة أو تبحث ببساطة 

عن صحبة - فهذا هو المكان المناسب الذي تلبي فيه 
العروض احتياجاتك. تعال ألينا فهناك أكثر من 530 باًبا 
في جميع أنحاء ألمانيا مفتوًحا لك - تتوفر الخدمة أيًضا 

عبر اإلنترنت إذا أردت!«

ليزا باوس )Lisa Paus(، الوزيرة االتحادية لشؤون األسرة وكبار 
السن والنساء والشباب

نسعى أن نكون مع بعضنا البعض وأن نكون قادرين 
على العيش الجيد في أي مكان

تضمن المنازل متعددة األجيال تماسًكا قوًيا بين الصغار والكبار. فهي 
توفر للناس فرًصا جيدة للتنمية وفرًصا عادلة للمشاركة. وتمثل جودة 

حياة أفضل في الموقع وهي عوامل مهمة في الموقع للبلديات، على 
سبيل المثال يمكن أن تكون مهمة لقرار الموظفين بالبقاء أو االنتقال 

إلى الشركات أو الخروج منها لموقع معين أو منه.

لقد حددت الحكومة االتحادية لنفسها هدًفا يتمثل في الحفاظ على 
ظروف معيشية متساوية وتعزيزها في جميع المناطق في بلدنا. ومن 

أجل تحقيق هذا الهدف، تعتمد ألمانيا، من بين أمور أخرى، على 
نظام دعم جديد لجميع األلمان. ويضم أكثر من 20 برنامًجا لتعزيز 
المناطق الضعيفة هيكلًيا من خالل تعزيز القوة االقتصادية والبحث 
واالبتكار والرقمنة والتنمية الريفية وأيًضا البنية التحتية والخدمات 

االجتماعية ذات االهتمام العام. أيًضا البرنامج االتحادي للمنزل متعدد 
األجيال. مًعا – مع بعضنا البعض هو جزء منه أيًضا ويهتم بهذه 

الوظيفة المهمة. 



هيئة النشر

هذا المنشور جزء من أعمال العالقات العامة للحكومة االتحادية؛
ُيوزع هذا المنشور مجاًنا، فهو غير مخصص للبيع. 

الناشر: 
 الوزارة االتحادية لألسرة، 

وكبار السن، والسيدات، والشباب
11018 برلين

www.bmfsfj.de

الجهة المختصة:
 جهة توزيع المنشورات الدعائية للحكومة االتحادية

"Publikationsversand der Bundesregierung"
18132 Rostock ،48 10 09 صندوق بريد

هاتف: 2721 272 18 030 
فاكس: 2721 272 10 18 030 

gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de :هاتف اإلشارات
publikationen@bundesregierung.de :البريد اإللكتروني

www.bmfsfj.de

لمزيد من األسئلة، استخدم
هاتف الخدمة: 130 179 20 030 

من االثنين إلى الخميس من 9 صباًحا حتى 6 مساًء
فاكس: 555-4400 18 030 

info@bmfsfjservice.bund.de :البريد اإللكتروني

1FL69 :رقم المنتج
تحريًرا في: يوليو 2022، الطبعة 2

neues handeln AG :التصميم
)Steffen Kugler( اعتمادات الصور: الحكومة االتحادية/ستيفن كوجلر
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