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 .2023دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 
 فریق خدمة العائلة یرحب بك! 

 2023یونیو عام  25حتى  17في الفترة من  2023سوف تقام دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 
األولمبیاد الخاص الموھوبین واألقویاء وعائالتھم. بالنسبة إلى  في ألمانیا، وسوف تجذب اآلالف من ریاضیي 

األشخاص الذین یتدربون ویقدمون أفضل ما لدیھم، تفتح دورة األلعاب العالمیة لھم األبواب أمام فرص ال  
 تُصدق. ونحن نتطلع إلى االحتفال معك ومع عائلتك! 

وفًدا، حیث   190یة البالغ عددھا أكثر من عضو من أعضاء الوفود الدول  10,000نحن نتوقع وجود حوالي 
ریاضة. وبفضل دعم أفراد عائالت الریاضیین ودعم متطوعینا یمكننا أن نجعل من   26سیتنافس الریاضیون في 

 الحدث الریاضي األكثر شمولیةً وتأثیًرا في ھذا العام.  2023دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 

). كما أنھ یحتوي أیًضا  Family Programسجیل ھذا على التسجیل في برنامج العائلة (سوف یساعدك دلیل الت 
 على المعلومات الضروریة المتعلقة بترتیبات السفر لضمان زیارة ممتعة إلى برلین. 

 .2عملیة التسجیل موصوفة في الفصل 
 

 نتطلع إلى رؤیتكم في برلین! 
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 معلومات التسجیل  1
 واالتصاالت واألسئلةالمعلومات  1.1

جمیع المعلومات عن    2023سوف یوزع فریق خدمات العائلة بدورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 
إذا كانت لدیك أي أسئلة حول التسجیل أو  طریق منسق العائلة التابع لبرنامج األولمبیاد الخاص الذي تشارك فیھ. 

 منسق العائلة الخاص بك.  حول برنامج العائلة، یرجى التواصل مع

إضافةً إلى ذلك، سوف یتم توفیر المعلومات المحدثة في قسم العائلة بالموقع الرسمي لدورة األلعاب العالمیة.  
 نرجو منك التحقق من الموقع بانتظام للتعرف على التحدیثات.

https://www.berlin2023.org/en/families   

 المتطلبات  1.2

یقدم برنامج العائلة مجموعة من الخدمات الحصریة ألفراد عائالت الریاضیین والمشاركین في دورة األلعاب  
أفراد العائلة ھم أي شخص ینتسب إلى الریاضي المشارك، على النحو . 2023خاص برلین العالمیة لألولمبیاد ال 

 التالي: 

 زوج أو زوجة أو شریك أو طفل الریاضي المشارك.  -
أحد األقارب (مثل األم أو األب أو األخوة أو األجداد أو العم/الخال أو العمة/الخالة أو أو ابن األخ/األخت   -

اء األعمام/األخوال أو بنات األعمام/األخوال أو قریب عن طریق الزواج أو  أو ابنة األخ/األخت أو أبن
 شریك أحد األقارب). 

 الوصي القانوني أو شریك الرعایة أو مقدم الرعایة  -

 یمكن أن یتضمن المشاركون جمیع أفراد عائلة:

 (الشركاء الموحدین)   Unified Partnersوالریاضیین المشاركین  -
 (القادة الریاضیین)  Games Athletes Leadersالرسل العالمیین وغیرھم من   -
 الریاضیین المشاركین في المرحلة األخیرة من جولة الشعلة  -
- Sargent Shriver International Global Messengers  

 مزایا للمشاركین في برنامج العائلة  1.3

 المساعدة في اإلقامة
". یوجد فندق  visitBerlinاإلقامة في فندق من خالل بوابة السفر الرسمیة في برلین "یمكن ألفراد العائلة حجز 

المساعدة في تأمین غرفة لكم ھناك. لمزید من المعلومات  visitBerlinعائلي رسمي واحد، ویمكن لشركة 

https://www.berlin2023.org/en/families
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قامة، فنحن  . إذا كنت ترغب في حجز نوع آخر من أنواع اإل5.1حول عملیة الحجز، یُرجى الرجوع إلى الفصل 
في األقسام الخاصة بالمسافرین الفردیین (بین   visitBerlinندعوك إلى النظر في العروض المتاحة عن طریق 

ضیوف فأكثر). كما یمكن ألفراد العائلة أیًضا حجز خیارات إقامة أخرى   10ضیوف) وبالمجموعات ( 9إلى  1
  4.1حة بخصوص إجراءات الحجز. انظر الفصل بأنفسھم. وفي ھذه الحالة لن یتم تقدیم أي مساعدة أو نصی 

 لمزید من التفاصیل حول موضوع اإلقامة.

 

 خصومات على معالم الجذب السیاحي في برلین 

یتمتع أفراد العائلة بفرصة الحصول على خصومات لمعالم جذب سیاحي محددة في برلین. ستتم مشاركة المزید  
 من المعلومات قریبًا. 

 

 الوصول إلى مركز الترحیب بضیوف الشرف والعائالت 
  یُعد مركز الترحیب بضیوف الشرف والعائالت نقطة االتصال األولى ألفراد العائلة الذین یحضرون دورة 

. فھناك یمكن ألفراد العائلة المسجلین استالم أوراق االعتماد  2023األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 
الخاصة بھم (أوراق االعتماد عبارة عن بطاقات وصول تحمل االسم والصورة علیھا)، وحقائب الترحیب، وكافة 

 15ن، المدخل الجنوبي، وسیبدأ العمل في الوثائق األخرى. سیكون مركز الترحیب موجوًدا في معرض برلی
 ). Family Games. وسیتم اإلعالن عن ساعات العمل الدقیقة والعنوان في كتیب ألعاب العائلة ( 2023یونیو 

 
 حقائب الترحیب 

عند التسجیل سوف تحصل كل عائلة على حقیبة ترحیب بھا العدید من الھدایا التي ستكون مفیدة لأللعاب. دعنا  
 نفاجئكم! 

 
 وصول مجاني إلى وسائل النقل العام 

بعد الحصول على أوراق االعتماد، یحق ألفراد العائلة استخدام وسائل النقل العام في برلین مجانًا. ویمكن 
 . 2023یونیو  15الحصول على أوراق االعتماد في مركز الترحیب بضیوف الشرف والعائالت بدًءا من 

 
 ف والعائالتالوصول إلى قاعة ضیوف الشر

)  Marshall Hausیحق ألفراد العائلة الوصول إلى قاعة ضیوف الشرف والعائالت في منزل مارشال (
بمعرض برلین خالل أیام المنافسات. وھو یُعتبر مكانًا للراحة، والتجمع، والتواصل. كما یتم فیھ تقدیم المرطبات  

 الخفیفة.
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 مناطق مخصصة للعائالت
أوراق اعتماد العائلة تمنحكم إمكانیة الوصول إلى مناطق مخصصة في أماكن المنافسات، لالنضمام إلى  

 العائالت األخرى في تشجیع الریاضیین.  

 

 

 أنشطة برنامج العائلة 
سوف یتم تنفیذ برنامج العائلة أثناء أیام المنافسات، وسوف یتضمن فرًصا للتفاعل مع اآلخرین. جمیع أفراد  

 العائلة مرحب بھم للمشاركة في األنشطة. 

 حفل استقبال العائلة 
یونیو. حیث نود أن نقضي معكم أمسیة   20سوف یقام حفل استقبال العائلة یوم الثالثاء مساًء، الموافق 

 لطیفة في أجواء حمیمة. سیتم نشر المزید من المعلومات الحقًا.

 محادثات وقت الغداء العائلیة 
ء عبارة عن مناقشات أو عروض تقدیمیة أو ورش عمل بخصوص موضوعات  محادثات وقت الغدا

متعلقة بالعائلة. وستتم إقامتھا خالل وقت الغداء في قاعات العائالت بحیث ال تفوتكم المنافسات إذا أردتم  
 حضورھا. 

 
   البرنامج الثقافي

تتاح ألفراد العائلة الفرصة للمشاركة في فعالیات ثقافیة مختلفة ومثیرة في برلین. وسیكون ھناك ما 
یناسب كل شخص: ستتاح لكم الفرصة لزیارة معارض متنوعة أو حضور عروض مسرحیة أو  

االستمتاع بحفالت موسیقیة في فعالیات خاصة. وعالوةً على ذلك، سوف تحصلون على خصم على  
من المعالم السیاحیة، وتستمتعون بمعالم الجذب السیاحي الرئیسیة المذھلة في برلین. سوف تتم  العدید 

 مشاركة المزید من المعلومات مقدًما على قنوات التواصل العائلي. 
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 برنامج العائلة المضیفة 
الثقافة وأسلوب الحیاة الفریدین لمدینة  تم تصمیم برنامج العائلة المضیفة للعائالت الدولیة المھتمة بمعرفة المزید عن 

برلین. سیتم جمع كل عائلة دولیة مشاركة بعائلة مضیفة من برلین. وفي نشراتنا اإلخباریة القادمة سوف نوفر المزید من  
 المعلومات حول برنامج العائلة المضیفة، لتتمكنوا من المشاركة.

 

 Host Town  برنامج المدینة المضیفة 1.4

 . لذلك، لن تتمكن العائالت من المشاركة في ھذا البرنامج.  المدینة المضیفة مخصص للوفود فقطبرنامج 

وبدالً من ذلك، یمكن للعائالت القدوم بالفعل إلى برلین واستكشاف المدینة واالستفادة من البرنامج الثقافي 
Cultural Program   .(انظر أعاله) 

 10عقد خالل أیام المسابقة، إال أن العروض الثقافیة األولى ستبدأ في وعلى الرغم من أن البرنامج العائلي سی
 یونیو. 

 

 یمكن العثور على المزید من المعلومات عبر الموقع اإللكتروني: 

games-the-https://www.berlin2023.org/en/visit   

 

 معلومات ألفراد العائلة غیر المسجلین  1.5

نرحب دائًما بأفراد العائلة غیر المسجلین لالنضمام إلى جمھور المشاھدین لأللعاب. إال أنھم لن یتمتعوا بالمزایا  
 المذكورة أعاله للعائالت المعتمدة. 

  

https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games
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 عملیة التسجیل 2
 حصریًا من خالل نظام عبر اإلنترنت: یتم التسجیل في برنامج العائلة 

 قبل البدء:  2.1

 عملیة التسجیل مصممة لھذه األجھزة.   -من األفضل التسجیل على جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي 

 یمكنك حفظ التسجیل عبر اإلنترنت في أي وقت، واستكمالھ الحقًا. 

 التالیة: من أجل إكمال التسجیل عبر اإلنترنت، یُرجى تجھیز المعلومات 

معلومات االتصال، بما في ذلك العنوان، ورقم الھاتف، والبرید اإللكتروني، وجھة االتصال في حاالت  -
 الطوارئ. 

 معلومات حول الریاضي (الریاضیین) الذي تنتسب إلیھ (االسم، الریاضة، وغیر ذلك).  -
 معلومات السفر، بما في ذلك معلومات الرحلة وتواریخ الوصول/المغادرة.  -
 رقمیة لك وألي شخص آخر مسجل باسمك (انظر متطلبات الصورة أدناه).  صورة  -
 معلومات مستند الھویة ونسخة ضوئیة من مستند الھویة. -

 ).ä ،ö ،ü ،ßیُرجى عدم استخدام حروف غیر إنجلیزیة (
اإلنترنت، یرجى یجب إكمال جمیع الحقول المطلوبة في النظام. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في ملء الطلب عبر 

التواصل مع منسق العائلة الخاص بك. فھو نقطة االتصال األولى بالنسبة لك. إذا كنت بحاجة إلى المزید من المعلومات، 
 family.services@berlin2023.org.  یمكنك االتصال بالعنوان التالي:

 صورة بیانات االعتماد  2.2

نقطة في البوصة أو   300بدقة ال تقل عن  PNGأو   JPGقم بتحمیل صورة رقمیة ملونة في تنسیق  -
 بكسل.  600×  800

 یجب عدم نسخ الصورة من جواز السفر.  -
 یجب أن تكون الصور خالیة من الطوابع.  -

 متطلبات الصورة 

 ألغراض االعتماد. یُرجى قراءة التوجیھات واتباع التعلیمات أدناه: سوف یتم استخدام الصورة 

 وّجھ الرأس نحو الكامیرا مباشرةً.  -
 التقط الصورة أعلى منبت الشعر مباشرةً حتى منتصف الصدر.  -
 ابِق عینیك مفتوحتین وتنظران نحو الكامیرا.  -
 إذا كنت تستخدمھا في المعتاد.ارتِد النظارات   -

mailto:family.services@berlin2023.org
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 الوھج الناتج عن النظارات عن طریق إمالة الرأس قلیالً ألعلى أو ألسفل.  یمكن في المعتاد تجنب -
 یجب أن تكون الخلفیة بیضاء خالصة.  -
 یجب أن تكون الصورة ملونة.  -
یمكنك تضمین غطاء الرأس إذا كان یتم ارتداؤه بشكل یومي ألغراض دینیة؛ یجب أال یغطي العینین أو   -

 لھ على الوجھ. أي أجزاء أخرى من الوجھ وأال یلقى بظال
 صورة متوسطة الدقة. -
 یجب أن یكون باإلمكان التعرف على مالمح الوجھ الدقیقة.  -
 یجب أن یكون الوجھ بالكامل في بؤرة الكامیرا.  -

 أمثلة على الصور
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 برنامج التسجیل عبر اإلنترنت 3
 المخطط الزمني للتسجیل ومعلومات عامة  3.1

 . (الثالثاء) 2023مارس  28، ویُغلق یوم (الخمیس)  2022دیسمبر   1یتم فتح نظام التسجیل یوم 

) للتسجیل. ولن تُقَبل أي  Wiz-Teamالمقدم من قِبل ویز تیم ( نظام التسجیل عبر اإلنترنت یجب على جمیع أفراد العائلة استخدام 
 طریقة تسجیل أخرى. 

 أي ترجمات، لذا یجب تجاھل خیارات اللغات األخرى.  . ولن یتم توفیر)ENاإلنجلیزیة (باللغة نموذج التسجیل متاح  

 تعلیمات التسجیل  3.2
،  مستعد تماًمابالكامل، وتأكد من أنك    كتیب تسجیل العائلة قبل أن تبدأ في عملیة التسجیل الخاصة بك، تأكد من أنك قد قرأت وفھمت  

 واتبع التوجیھات أدناه: 
أو  üأو  öعلومات باللغة اإلنجلیزیة. ولن یتم قبول الحروف غیر اإلنجلیزیة (مثل یجب إدخال جمیع الم -

ä أوß .( 
تأكد من أن بحوزتك كافة المستندات والملفات المطلوبة قبل بدء التسجیل، والتي تتضمن جواز سفر   -

والصور  صالًحا أو مستند ھویة آخر، وصورة بیانات االعتماد، وإعالن الموافقة على حقوق األفالم  
 للقُصر، وغیر ذلك. 

ال تكتمل عملیات التسجیل إال عندما    لن یمكنك إكمال تسجیلك في حالة وجود حقول إلزامیة فارغة. -
" (إرسال) في عالمة التبویب  SUBMITتُدخل كافة الحقول اإللزامیة (الُممیَّزة بالرمز *)، وتنقر فوق "

"confirmation.(التأكید) " 
تم تنفیذ الحقول اإللزامیة للتأكد من عدم تقدیم عملیات   عشوائیة إلكمال التسجیل.ال تُدخل أي نصوص  -

 تسجیل تفتقد إلى المعلومات الضروریة، ویجب أن تكون كل المعلومات المدخلة صحیحة ودقیقة.  
إذا لم تكن تعرف بعد اإلجابة عن أحد الحقول اإللزامیة في أي  یتم حفظ نموذج التسجیل قسًما قسًما. -

سم، فال تفتح ھذا القسم. وإذا كنت بالفعل في قسم بھ حقل إلزامي ال تعرف إجابتھ، فاستخدم زر "رجوع"  ق
في المتصفح الخاص بك للعودة إلى القسم السابق، ثم یمكنك التنقل إلى األمام باستخدام عالمات تبویب  

 األقسام.  
بھا رابط فردي، یمكنك    ید إلكترونيفسوف تتلقى رسالة برإذا لم تكمل تسجیلك من الزیارة األولى،  -

استخدامھ للعودة وإكمال طلبك المحفوظ. من أجل تلقي رسالة برید إلكتروني یجب أن تكون قد أدخلت  
" (الملف الشخصي) ونقرت فوق  profileعنوان البرید اإللكتروني الخاص بك في عالمة التبویب "

"NEXT STEP .(الخطوة التالیة) " 
لن تتمكن من تحریر أي معلومات. إذا أردت تحدیث أي شيء بسبب تغیر   وإرسالھ بمجرد إكمال تسجیلك -

 family.services@berlin2023.org الظروف، یُرجى االتصال باللجنة المنظمة المحلیة على:

mailto:family.services@berlin2023.org
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 التسجیل  ى حقولنظرة عامة عل 3.3

 بدء التسجیل الخاص بك 

بعد النقر على الرابط، سوف تنتقل أوالً إلى مرحلة فحص الوصول، الضروریة من أجل منع التسجیالت   -
 التلقائیة:  

 

" (إدخال) سوف یتم نقلك إلى نموذج تسجیل العائالت. أكمل ENTERعند إنھاء الفحص والنقر فوق " -
 NEXTقسم. بعد إكمال جمیع المعلومات المطلوبة في القسم، انقر فوق "المعلومات المطلوبة في كل 

STEP .(الخطوة التالیة) للمتابعة إلى القسم التالي " 

 

 

 

 عالمات خاصة: 

میة  ، وال یمكن االنتقال إلى عالمة التبویب التالیة إال بعد ملء الحقول اإللزاإلزامیة. الحقول الُممیَّزة بعالمة النجمة (*) ھي حقول  1
 داخل القسم. 

 متعلقة بالحقل.  معلومات إضافیة وعند النقر فوق الرمز تظھر نافذة منبثقة بھا  بجانب اسمھا.تحتوي بعض الحقول على الرمز. 2
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(مثل نسخة    بك.والذي سیطلب منك عند النقر فوقھ تقدیم الملف من جھاز الكمبیوتر الخاص  على الرمز   تحمیل مستندسوف تحتوي الحقول التي تتطلب  .  3
  ممسوحة ضوئیًا من جواز السفر، أو صورة بیانات االعتماد)

 

 ملء التسجیل الخاص بك 

 من خالل ھذا الرابط سوف تجد الدعم والشرح لنموذج التسجیل بالكامل بجمیع لغات األولمبیاد الخاص: 

handbook-registration-games/family-the-www.berlin2023.org/en/visit 

 سوف یساعدك ھذا على ملء التسجیل. 

 

 إنھاء التسجیل الخاص بك 

" (الشروط واألحكام)، سوف تصل إلى  Terms and conditionsبعد االنتھاء من عالمة التبویب " -
إذا كانت أي من  " (التأكید) حیث یمكنك مراجعة وإنھاء تسجیلك. CONFIRMATION" التبویب عالمة 

 وماتك غیر صحیحة وبحاجة إلى تحریرھا، یمكنك استخدام عالمات التبویب للتنقل إلى القسم المعني.  معل
 ). " (إرسالSUBMITإلكمال تسجیلك، بعد التحقق من صحة المعلومات، انقر فوق " -

 

  

 
إذا حدث أي تغییر في الظروف،  بمجرد إرسال تسجیلك لن تتمكن من تحریر أي معلومات خاصة بك.   -

وأردت تحدیث تسجیلك، یُرجى االتصال باللجنة المنظمة المحلیة على:  
family.services@berlin2023.org . 

https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook
mailto:family.services@berlin2023.org
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 الخطوات التالیة  3.4

على   2023بعد إكمال تسجیلك سوف تتلقى رسالة برید إلكتروني للتأكید من دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 
OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG. جى عدم الرد على ھذه الرسالة أو الكتابة مباشرةً إلى عنوان البرید اإللكتروني  یُر

 ھذا، ألنھ حساب تلقائي ال یخضع للمراقبة، ولن تتلقى رًدا. 

بعد ذلك، سوف تتم مراجعة تسجیلك من قِبل المنسقین الوطنیین، وسوف تتلقى رسالة برید إلكتروني لتأكید ما إذا تم اعتماد تسجیلك.  
 . family.services@berlin2023.orgكان لدیك أي أسئلة أو استفسارات ،یرجى االتصال باللجنة المنظمة المحلیة على: إذا 

 

  بالكامل بجمیع لغات األولمبیاد الخاص:من خالل ھذا الرابط سوف تجد الدعم والشرح لنموذج التسجیل 

handbook-registration-/familygames-the-www.berlin2023.org/en/visit 

 سوف یساعدك ھذا على ملء التسجیل. 

  

mailto:OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG
mailto:family.services@berlin2023.org
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook
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 الرحلة إلى برلین 4
 اإلقامة  4.1

أفراد العائلة مسؤولون عن ترتیبات السفر الخاصة بھم (إلى ومن برلین) وكذلك عن حجز إقامتھم. یقدم شریكنا  
 ، تشكیلة كبیرة من خیارات الفنادق مع وصول سھل إلى أماكن المنافسات.  visitBerlinالمفضل، 

 

 ق الرسمي للعائالت. " ھو الفندLeonardo Hotel Berlin Mitteفندق لیوناردو ھوتیل برلین میتھ "

 

یمكن للعائالت حجز غرفة في الفندق العائلي عبر الرابط الموجود أدناه. كما توجد خیارات فندقیة إضافیة متاحة  
 للحجز في أماكن أخرى على امتداد المدینة. 

حجز  یقدم الفندق العائلي الرسمي سعًرا خاًصا ألفراد العائلة. عند حجز غرفة ھناك، یُرجى إدخال كود ال
SOWG23FAM .لیتم تضمینكم في مجموعة الفندق العائلي 

! یونیو ھو أكثر الشھور ازدحاًما في برلین، والعدید من الفنادق  اآلننشجعكم بشدة على بدء حجز إقامتكم من  
 تم حجزھا بالكامل بالفعل. 

 

2023-berlin-games-world-olympics-https://www.visitberlin.de/en/special 

 

https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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 معلومات التأشیرة  4.2

طلبات الحصول على   2023لعالمیة لألولمبیاد الخاص برلین سوف تدعم اللجنة المنظمة المحلیة لدورة األلعاب ا
تأشیرة الدخول إلى برلین، ألمانیا، عن طریق تقدیم خطاب دعوة رسمي إلى كل المشاركین في برنامج العائلة 
الذین أكملوا تسجیلھم عبر اإلنترنت بنجاح، والذین تم تأكید تسجیلھم من قِبل منسق العائلة الخاص بھم. سوف  

" (أحتاج إلى مساعدة في التأشیرة) عند إكمال تسجیلك عبر  need visa assistanceج إلى تحدید "تحتا
 اإلنترنت لدورة األلعاب العالمیة من أجل استالم ھذا الخطاب. 

المشاركون المسجلون في برنامج العائلة یتمتعون باإلعفاء من رسوم التأشیرة لتجنب تكالیف التأشیرة الخاصة  
 بھم.  

 التعلیمات 
یُرجى التحقق عبر اإلنترنت من الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الخارجیة األلمانیة سواًء كنت بحاجة إلى  

  ھذا الرابطتأشیرة لدخول ألمانیا أو لست بحاجة إلیھا. یمكنك الحصول على المعلومات عن طریق النقر فوق 
 والبحث عن جنسیتك. 

 

 need visaالستالم خطاب التأكید الخاص بطلب الحصول على التأشیرة یُرجى التأكد من تحدید "
assistance  (أحتاج إلى مساعدة في التأشیرة) عند إكمال تسجیل العائلة عبر اإلنترنت. سوف نرسل لك "

 خطاب التأكید بمجرد تأكید تسجیلك. 

أشھر على األقل من موعد السفر    3یُرجى التأكد من حجز موعد لدى السفارة أو القنصلیة األلمانیة المحلیة قبل 
 المحدد إلى ألمانیا. لألسف، ال یمكن للجنة المنظمة المحلیة مساعدتك في حجز المواعید. 

 

  وقتكم في برلین 5
برلین التاریخ. برلین الثقافة. برلین الموسیقى. برلین مثیرة وملیئة بالحیویة ومتنوعة. سكان برلین یرحبون بك  

 في أكبر حدث ریاضي شامل في العالم.  

ملیون   3.7برلین لیست عاصمة ألمانیا فحسب، والتي تُعد أكبر مدن جمھوریة ألمانیا االتحادیة بعدد سكان یبلغ 
  -ا إحدى المدن المشھورة على مستوى العالم والغنیة بالثقافة والسیاسة واإلعالم والعلوم نسمة، بل ھي أیضً 

والریاضة. تتمتع الجامعات، ومعاھد األبحاث، والمرافق الریاضیة، والمتاحف في برلین بسمعة عالمیة. وقد 
راكز زیارةً في القارة. كما منحت منظمة الیونسكو مدینة برلین لقب "مدینة التصمیم"، وھي واحدة من أكثر الم

أن الھندسة المعماریة، والمھرجانات، والحیاة اللیلیة في برلین معروفة على مستوى العالم. 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/-/231148
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 الریاضات 

.  1936برلین مدینة مضیفة للعدید من الفعالیات الریاضیة العالمیة الكبرى، بما في ذلك األولمبیاد الصیفیة عام 
للتحدیث بشكل مستمر، وھو یندرج ضمن   - 1936مكان حفل االفتتاح عام  -یخضع الملعب األولمبي الشھیر 

مجموعة صغیرة من المالعب الرائدة على مستوى العالم. كان الملعب األولمبي ھو مكان إقامة نھائي كأس العالم  
اب  ، وبطولة ألع2015، ونھائي دوري أبطال أوروبا 2009، وبطولة العالم أللعاب القوى 2006لكرة القدم 

.  لقد أثبتت العاصمة األلمانیة الواقعة في قلب أوروبا أنھا واحدة من أفضل األماكن 2018القوى األوروبیة 
 FINA، وكأس العالم للسباحة والغطس 2015لتنظیم البطوالت العالمیة، مثل بطولة أمم أوروبا لكرة السلة  

2022  . 

ف ملیون "مواطن برلیني" لممارسة جمیع أنواع  ناٍد تضم ما یزید عن نص  2,000یوجد في برلین أكثر من 
الریاضات. وما یزال استخدام الكثیر من المالعب والمسارات والحقول والحدائق العامة مجانیًا لألندیة. ینافس  

 فریقًا من برلین في أعلى األقسام في الریاضات الخاصة بھم.  150

 
 تعدد الثقافات 

دولة مختلفة   200د من الثقافات، حیث یجد األشخاص من أكثر من  برلین عبارة عن بوتقة تنصھر فیھا العدی
شخص. فعلى سبیل المثال، تُعتبر الجالیة  10,000جنسیة بأكثر من  25وطنھم الثاني. یتم تمثیل أكثر من 

 التركیة في برلین إحدى أكبر الجالیات خارج تركیا.  
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 المطبخ الوطني
بالنسبة إلى زوار برلین، فإن أحد العناصر التي یجب تضمینھا في مخطط الرحلة ھو استشكاف المطبخ الوطني.  

("بولیت"   Bulette("كاسلر" قطعة لحم خنزیر مملحة ومدخنة قلیالً)، و Kasselerأطباق برلین التقلیدیة ھي 
. البطاطس، في أشكالھا المختلفة، ھي الطبق  كرات لحم مقلیة من اللحم المفروم)، والكبد "باألسلوب البرلیني"

("شریبھ"   Schrippeالجانبي واسع االنتشار بین العائالت الناطقة باأللمانیة. المعجنات التقلیدیة في برلین ھي 
 Berliner Pfannkuchen("شبلیتر بروتشین" شرائح خبز)، و Splitterbrötchen)، و"لفائف خبز

 ). یقع مقر معھد الخبز األلماني في برلین. ("برلینر بفان كوخین" بان كیك

("كوري فورست" نقانق الكاري) (غالبًا   Currywurstاألطعمة الخفیفة األكثر شیوًعا التي تباع في المدینة ھي 
 مع البطاطس المقلیة) وإصدارات مختلفة من الكباب. برلین مشھورة بالمطاعم العالمیة الممیزة أیًضا. 

 المناخ
تقع المدینة في المنطقة المناخیة المعتدلة عند االنتقال من المناخ البحري إلى المناخ القاري. یكون متوسط درجة 

ملم.   70درجة مئویة. كما أنھ الشھر األكثر ھطوًال لألمطار، بمتوسط  22و  12ر یونیو ما بین الحرارة في شھ
 یُرجى االستعداد لمواجھة الشمس وكذلك المطر.

 
 العملة والتكالیف في ألمانیا 

 العملة
 ، €)EURعملة ألمانیا الرسمیة ھي الیورو (

  2سنت، و  1، وعمالت معدنیة من الفئات 500، و200و، 100، و50، و20، و10، و5یوجد الیورو في فئات 
 یورو. 2یورو، و  1سنت، و 50سنت، و 20سنت، و 10سنت، و 5سنت، و

 بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم
غالبیة المؤسسات في ألمانیا تقبل بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم. أحیانًا قد یتم تحصیل رسوم بسیطة منك  

 لذا ینبغي علیك التحقق من البنك المحلي الذي تتعامل معھ قبل المغادرة.  إلجراء معامالت البطاقة،

 )ATMsماكینات الصراف اآللي (
 أفضل طریقة للحصول على الیورو ھي سحبھ مباشرةً من إحدى ماكینات الصراف اآللي. 

فئاٍت  یورو للحصول على  190یورو. عند سحب األموال اطلب  200*معظم المطاعم لن تقبل الورقة فئة 
 أصغر. 

 تبدیل العملة
 . )europa.eu( األسعار المرجعیة لتبدیل العمالت األجنبیة بالیوروسعر تبدیل العمالت الرسمي متاح عبر 

ساعة. إضافةً إلى ذلك، من الممكن زیارة البنوك أو   24لة یعمل على مدار مطار برلین الدولي لدیھ مكتب لتبدیل العم

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
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 مكاتب الصرافة في المدینة لتبدیل العملة. أحِضر عملة بلدك في فئاٍت جدیدة نسبیًا وإال فقد ال یتم قبولھا لتبدیل العملة.

 
 معلومات أخرى مفیدة 

لمزید من المعلومات حول جمھوریة ألمانیا االتحادیة  یُرجى زیارة المواقع اإللكترونیة التالیة للحصول على ا 
 وبرلین: 

www.germany.travel 
https://www.visitberlin.de/en 

 

 األدویة في ألمانیا 6
 یجب أن یكون لدى أفراد العائلة تأمین سفر طبي صالح لجمھوریة ألمانیا االتحادیة. 

تستخدم وصفات طبیة دائمة، یرجى التأكد من إحضارك للكمیات المطلوبة أو إحضار وصفة الطبیب  إذا كنت 
الخاصة بھذه األدویة لتغطیة إقامتك في جمھوریة ألمانیا االتحادیة. بعض األدویة ال یمكن شراؤھا في ألمانیا  

 دون وجود وصفة صالحة. 

،  ("Apothekeضیر وبیع األدویة/الصیدلیات ("في ألمانیا، یمكنك الحصول على األدویة من محالت تح 
") Drogerie" أحمر كبیر. ویجب عدم الخلط بینھا وبین متاجر مستحضرات التجمیل ("Aوالُممیزة بحرف "

حیث یمكنك شراء مستلزمات التجمیل والنظافة. یمكنك الحصول على المزید من المعلومات حول األدویة من 
 خالل زیارة ھذا الرابط:  

 من یفعل ماذا في نظام الصحة األلماني؟

 

 تدابیر الكوفید 7
تظل صحة وسالمة ریاضیینا وجمیع المشاركین ھي األولویة القصوى بالنسبة لنا في ظل استمرار انتشار جائحة  

   الكوفید على مستوى العالم.

كمال استبیان خاص  ، فقد یُطلب منك إ2023ومن أجل حضور دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص برلین 
   بالكوفید أو تقدیم بیانات متعلقة بالكوفید تتضمن معلومات خاصة بالتطعیم. 

سوف یتم إرسال التفاصیل إلى جمیع مجموعات العمالء بمجرد تحدید بروتوكول الكوفید من قِبل اللجنة المنظمة  
  .المحلیة واألولمبیاد الخاص الدولي

http://www.germany.travel/
https://www.visitberlin.de/en
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/topics/health-guide-for-asylum-seekers/who-does-what-in-the-german-health-system.html


Special Olympics 

World Games Berlin 2023

Organizing Committee gGmbH

Warschauer Straße 70A

10243 Berlin 

WWW.BERLIN2023.ORG/EN

    SOWG.Berlin2023

  sowg_berlin2023

The content of this handbook reflects the  

planning status at the end of October 2022, 

subject to change
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