
  

             

 ! اهال و سهال بكم معنا
 

) يوجد العديد من العروض لألخوة الوافدين , و الذين نريد أن نشاركهم  Winterhude-Uhlenhorstفي منطقتنا (  
  حياتنا الثقافية , الرياضية و االجتماعية .

  روض المجانية التي نقدمها .يسعدنا بأنكم اآلن تعيشون في مدينتنا , و يسرنا دعوتكم جميعا للمشاركة و اإلستفادة من الع 
  و أيضا كل االخوة و األخوات من الجيران القدامى هم أيضا مدعوين لمشاركتنا هذه العروض و النشاطات المجانية .

لإلستفادة من عروضنا والتسجيل بها الذهاب الى مكتب الخدمات االجتماعية في مكان إقامتكم و التسجيل لديهم أو يمكنكم  
  ( أدناه )  لدى األشخاص المسؤولين عن هذا الموضوع التسجيل مباشرة

  ال يمكننا أن نضمن ألحد المشاركة بهذه العروض بدون تسجيل مسبق .
  لجميع اإلستفسارات و األسئلة , الرجاء التواصل مع :

  أو  acht.net-m.krohn@q(Heilandskirche und Q8) 466 413 040 |-15ميريم كرون 
  أو  peter.rautenberg@goldbekhaus.de(Goldbekhaus) 702 278 040 |-10بيتر راوتنبيرغ 
   haus.desuse.hartmann@goldbek(Goldbekhaus) 702 278 040 |-13سوزة هارتمان 

  كما يسعدنا أيضا عند قيامكم بإخبارنا عن رغباتكم حول نشاطات ثقافية أو رياضية جديدة ترغبون بها .
  م .و سنحاول القيام بتنفيذ المشاريع و العروض المقترحة من قبلك



  

             

 النشاطات
 

  فالمباأل | هال و سهالأ
  ؟مع مشروب  ةخفيف ةوجب لهمريح يتخل في جوفالم األ ةهدبالذهاب الى السينما و مشا ةهل لديكم الرغب

)Goldbekhaus  (فالم التي لى السينما بغض النظر عن األإربعاء من كل شهر أكل ثالث يوم  ةيدعو الوافدين و سكان المنطق
قبل  ه .الفيلم الذي ستقومون بختيارهو تم عرضه سيالذي   .فالم عنف أو أ رات مغام, كشن ا ة ,رومانسي ةو وثائقيأ ةمنزلي ة ,فني ة ,كالسيكي ة ,خيالي ت :سيتم عرضها في ماذا كان

ساسي سيتم عرض ملخص عن عرض الفيلم األ ةبداي ,  فالم التي سيتم االختيار بينها للشهر المقبلة أالخمس .  الموجودين سيقررون بأغلبية رفع اليد األشخاص
 ةحفللي ذا سنقوم بدعوتكم ضمن العام الجارله فةضاباإل

)   Goldbekhaus(في  ةكامل ةليل: فالم أ دةمشاه
  .طار خرى في هذا اإلشياء األو كل األ ة بير ة ,قهو , كياس نومأ , فالمأ ةمسلسالت أو سلسلمع 

هو موضع ترحيب و يمكن   ، أي شخص يريد أن يساهم في هذا   ، فالم التي سيتم عرضها تواليا أو المساعدة في موضوع اإلدارةألا سلسلة في موضوع اختيار مثال. فالم ختيار األإتنظيم و  ةالقيام بمساعدتنا في عملي ةخوبعض األ ةمكانيإو يسعدنا بشكل خاص حول   ة .جودو المعلومات المو ةنتباه على المواعيد المحددخرين القيام باإلوينبغي لجميع اآل, من قبلكم  ةفكار المقترحاأل نرحب بكافة
  :  التواصل مع

  adrian.wenck@goldbekhaus.de oder 040 278 702-14دريان أ
 2017كانون األول  من العام  20 /تشرين الثاني  15 /تشرين األول  18 /أيلول  20 /آب  16 /تموز  19 /حزيران  21 /أيار  17 /نيسان  19 /آذار  15 /شباط  15 /كانون الثاني  18المواعيد : 
  بعد الظهر 7:30عند الساعة 

  Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg |المسرح الخاص بالبهو المكان :
  تعالوا بسهولة وببساطة –بدون تسجيل مسبق   الدخول مجاني , و سنكون مسرورين بالتبرعات

  
 حفلة ترحيبية  | جميل أن نكون مع بعضنا البعض

 )BDF  (انه جميل أن نكون  الخاص بنا ) :مع ، األخ مازن يقول
و إننا نجد بأن هذا الكالم صحيح و لهذا السبب مع  ,  بعضنا البعض)

مازن و أشخاص آخرين من الجيران القدامى و الجدد سنحتفل و نرقص 
و نحن نتطلع إلى  . و نضحك و نقوم بالتعارف على بعضنا البعض

 DJ( أمسية رائعة متكاملة ما بين الموجودين و المساعدين و المنظمين 
( 
  ) ميل أن نكون مع بعضنا البعضأنه ج (

  



  

             

 النشاطات
 

  لمسرحا | المعدات من اجل الغد
 قد خسرن يكون أن يتابع حياته بعد أمكان الشخص إكيف ب

 بالحر سببب هالشاب الذي خسر موطن ؟ يروي كل شيء
 ةستمراريو بإشهر من الهروب أبعد  ة, الضغوط القاهرو 

, اآلن هو مانيا لأوصل الى  و المعرفة عدم اليقين ةحال
من السكن الجماعي  ةمظلم ةيجلس في زاوي غير مبالي و
 قدما العيش و المضي ةستمراريبإراغب  غير غير قادر و

  ة .الحياهذه في 
في بيئته الحالية , التي يعيش بها  ةوعلى الرغم من العزل

 بعض المقيمين معه في السكن الجماعي بمساعدتهيقوم 
  .ثمر عن شيءو لكن هذه الجهود لم ت ،

، و  ، قد درس التمثيل مازن صالح هو ممثل من دمشق
و لديه قدرات و خبرات   2015الذي فر إلى ألمانيا عام 

  .شخصية خاصة باألعمال المسرحية
باإلضافة  ، أحدهم طفل الجئ باإلضافة لمازن صالح يوجد شخصين محترفين في مجال التمثيل من ألمانيا -الفرقة التمثيلية 

 عندما يفقد المرء كل شيء)   يطرح نفسه هو ( كيف يولد األمل، الذي ، و السؤال ب من أصول مهاجرةلشا
نيسان عند الساعة  29التقديم يوم السبت  |مساءا  8:00نيسان عند الساعة  28يوم الجمعة الواقع في   :العرض األول   مساءا 8:00

  Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg |المسرح الخاص بالبهو المكان :
    | info@goldbekhaus.de0-040 278 702 حجز البطاقات :

ألبناء في فترة ما نحن نريد أن نقوم بدعوة اآلباء و ا اإلستماع للقصص خاصة باألطفال .  سنوات . 5حتى ال  3لألهل و األطفال بعمر  |مكان القراءة لآلذان الصغيرة 
في جو مريح و قراءة  Goldbekhausبعد الظهر في الطابق الخاص باألطفال في 

القصص القصيرة لألطفال مع كوب من الشاي , يمكن لآلباءو األمهات مع األطفال 
  الجلوس و المشاركة .

تشرين  26 /أيلول  21 /نيسان  20 /آذار  23 /شباط  23الخميس المواعيد : 
  بعد الظهر 4:00التوقيت عند الساعة  2017تشرين الثاني من عام  23 /األول 

  تعالوا بسهولة وببساطة –بدون تسجيل مسبق   Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9d, 22301 Hamburg  |الطابق الخاص باألطفال المكان : 
  



  

             

، مجموعات و مشاريع دورات  
عمل سيقوم المشاركون  في أربع حلقات  . يرة للدهشةرائعة و مث !نشاطات  - لعب  -: بناء  مسرح األقنعة 

. مسرح األقنعة هو شكل من األشكال القديمة  بصنع األقنعة و اللعب
  .و التقليدية للتمثيل

شياء تجلب الفرح أنشاء إدوات يمكن جدا من األ قليل ددوجود عب و
  .ا معا القيام بها بشكل المشترك و جماعينو السعاده و التي يمكن

و هي ذات  ةلى خبرات سابقإ ة أوباللغ ةانها ال تحتاج الى معرف و
 ةباللعب و التسلي ةن يكون لديكم رغبأنه يجب أما عدا  , معنى كبير

  . و ستطبق هذه النشاطات في نهاية المطاف في منطقتنا
  ممثلة و معلمة مسرحية |اإلدارة : غوندوال رونغة 

  المواعيد :
  ألقنعةنيسان صنع ا 29يوم السبت : 
  أيار القيام بنهايات عملية صنع األقنعة , التسجيل 6يوم السبت : 
  أيار العملية األولى للتعامل و اللعب باألقنعة , العثور على الشخصيات المناسبة لألشخاص 13يوم السبت : 
  أيار القايام بالتمثيل في الحي 20يوم السبت : 

  بعد الظهر 5:00صباحا حتى الساعة  10:00التوقيت من الساعة 
  info@goldbekhaus.de | Fon: 040 278 702-0التسجيل عند :   Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg  |غرفة النشاطات و في طابق األطفال المكان : 

  
هذا النشاط يعمل على تعزيز التبادالت الثقافية بين معا حول األلستر .   الجري ضمن مجموعة | الجري حول بحيرة األلستر

المهاجرين و غيرهم من أفراد المجتمع و خلق معارف جديدة و 
تحسين المهارات اللغوية . يمكن للمشاركين القيام بهذا النشاط بشكل 

جماعي أو فردي كجزء من اإلندماج في المجتمع . سيكون هذا النشاط 
  براعات للمالبس الرياضية .مجاني , و نسعى أيضا لحملة ت

بعد الظهر حتى الساعة  7:00الجمعة من الساعة  أيامالمواعيد :    ليال 9:00
 die Alsterperle | Eduard-Rhein-Uferنقطة اللقاء المكان : 

1, 22087 Hamburg  
  lsterrunning.deinfo@a |بيتري  - زابينة ايلسنرالتسجيل عند : 

  



  

             

، مجموعات و مشاريع دورات  
  نشاطات للدراجات الهوائية 

تم تأسيس ورشة مع بعضنا البعض و مع المقيمين في المنطقة 
إصالح للدرجات الهوائية . يمكن للوافدين القيام بإصالح الدراجات 

الهوائية القديمة هناك تحت اإلشراف . و هناك أيضا فرصة 
موا ركوب الدراجات في البهو و حضور دورات لألشخاص أن يتعل

  بخصوص السالمة على الطرق .
صباحا حتى الساعة  10:00اإلثنين من الساعة  أيامالمواعيد :  ظهرا حتى الساعة  2:00الجمعة من الساعة  أيام +ظهرا  2:00   بعد الظهر . 6:00

  Heilandskriche Winterhude-Uhlenhorst, Winterhuder Weg 132, 22085 Hamburg  |الفسحة في المكان : 
  66 67 144 0163 | 61 89 229 040 |كالوس شيبة التواصل : 

  تعالوا بسهولة وببساطة –بدون تسجيل مسبق 
  

  لليافعين |دورة سباحة 
يوجد دورات سباحة لليافعين في  ) .DLRG Ortsgruppe Nord-Ost e.V. بالتعاون مع (  الوثوق بالمياه

Berufsförderungswerk  كانون الثاني و ليس بها أمكنة شاغرة  13في منطقة فارمزن . الدورات الحالية ابتداءا من
  و نحن نعمل على إمكانية تقديم دورات إضافية قادمة .

  jan.knackstedt@goldbekhaus.de22-40 278 702| 0 |يان كناكشتيت  التسجيل عند :
  

سنة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة و الذين ال  27حتى  14دورة لألشخاص بين عمر ال  |التجديف على الواقف 
  يعانون من إعاقة .

مع انطالق ورشة العمل سيصعد الجميع إلى القارب , إلى الذين  نحن سنقوم بكل شيء و انتم ستكونون مدعوين !
)  SUPون صيفهم على الماء و ان يمضوا وقتا طيبا معنا ,و نشترك مع الجميع حول موضوع ( يملكون اإلهتمام بأن يك   ) و أشياء أخرى كثيرة . سيتم تقديم الوجبات الخفيفة و المشروبات . SUPو األلعاب و الخدع على الماء و استكشاف كيفية صيانة و اصالح لوح ال ( 

أن يكونوا قادرين على السباحة ,  لكل الذين يرغبون بالقيام بالتجديف يشترط
و بالنسبة لألشخاص القاصرين يجب أن يحصلوا على موافقة خطية من الوالد 

  أو من ولي األمر .
  لن يتم التجديف بدون سترة نجاة .

بعد  6:00ظهرا حتى الساعة  3:00األربعاء من الساعة  أيام المواعيد :
  2017الظهر ابتداءا من شهر أيار من عام 

  في البهو الخاص بي  ان :المك
Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg  

   jan.knackstedt@goldbekhaus.de22-| 040 278 702 |يان كناكشتيت  التسجيل عند :
 



  

             

  اللغة و اللقاء
 
 

  التحدث |رعاية اللغة 
مع شريك تمرين على التحدث باللغة األلمانية . في جو هادئ سنقوم بال

محادثة ثابت سيتم عمل الحوار و التدرب بشكل بسيط أكثر مما هو مع 
مجموعات كبيرة . و هذا سيساعد على ترسيخ المهارات اللغوية 

  العربية , الفارسية أو التغريبنية .؟!تبادل اللغات األلمانية , المكتسبة حديثا في اإلجتماعات العادية , لتعزيز المهارات اللغوية .سيتم 
 |التسجيل عند : كاثلين تشيك 

kathleen.czech@goldbekhaus.de   
مانيا منذ مدة أو اللواتي قدمن مؤخرا , إن هذه الدورة موجهة للنساء اللواتي يعيشون في ألتعلم الحروف الالتينية .   دورة لألطفال و النساء |محو األمية 

تريدون أنتم أن تتعلموا األبجدية الالتينية , و ذلك ألن يكون أساسا لكتابة اللغة األلمانية , و خاصة األمهات مع األطفال 
الصغار هم موضع ترحيب , و سيكون هناك موجهون لألطفال . إن الشيء المخطط له هو أن نقوم سويا باللعب مع 

  , و من ثم ستأتي األمهات ليكونوا بجوارنا . Goldbekhausesفال في المكان المخصص للعب في األط
  المسؤل : سونيا هممة و كاثلين تشيك

  ظهرا 12:00صباحا حتى الساعة  10:00أسبوعيا أيام اإلثنين من الساعة المواعيد : 
  Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg |الطابق الخاص باألطفال  المكان :

  | astrid.jawara@goldbekhaus.de16-040 278 702 |أستريد ياوارا التسجيل عند : 
   

  سنة لكافة األشخاص , مع أو بدون إعاقة . 27حتى  14أوقات الفراغ لألشخاص من عمر  –الوقوف مع وسائل اإلعالم 
و الهدف هنا سوف نقوم بذلك بأنفسنا .  –شعارات  –صور  –ات فيديوه

  هو التعرف على األشخاص الجدد في بيئة مريحة .
  كيف أعيش هنا ؟ ما الذي يمكنني القيام به لجعل مستقبلي إيجابي ؟

  حول هذه القضايا يمكننا أن نبدأ مشاريع الصور و الفديوهات الخاصة .
 |يان كناكشتيت  التسجيل عند :

jan.knackstedt@goldbekhaus.de   040 278 702-22   



  

             

 اللغة و اللقاء
  لكافة المواضيع المتعلقة بـ ( الوافدين إلينا )التدوين و التسجيل  

من األشخاص القدامى و الجدد في هامبورغ حول المواضيع الخاصة باللجوء و نقوم أيضا بتقديم نحن نعطي قصص 
هدفنا  Winterhudeحتى اآلن . و ينصب التركيز على األنشطة في  ) WIQ( العمل عن  المشورة و مناقشة األحداث حول

الالجئين انفسهم , و لذا فإننا ندعو بتعزيز التبادل بين جميع المساعدين , المتطوعين و المهتمين و على نحو متزايد مع هو إعطاء الجوانب و األصوات اإليجابية بشكل مشترك مع الالجئين و المزيد من السمع و التفهم . نحن نرغب أيضا 
الجميع أن يرسلوا لنا التقارير و القصص و الصور و األفالم و عندها سنستعين بها للمناقشة , و نحن نتطلع إلى مساهمتكم 

.  
   dequartier@goldbekhaus-im-wir10-| 040 278 702.|بيتر راوتنبيرغ  للتواصل :

  المرافقة و الرعاية  
نحن عبارة عن مجموعة من المتطوعين الذين يقومون  إنه يسعدنا التواصل معكم ! 

بمساعدة اآلخرين بسعادة . فإذا كنتم ترغبون في مرافقة أو مساعدة في خصوص 
باء أو شيء غير مألوف أو جديد , أنتم بحاجة للدعم في مؤسسات الدولة أو لدى األط

لديكم أي أسئلة حول الحياة هنا , نحن نقوم بالمساعدة قوال و فعال و نقوم بتقديم 
النصائح , و نذهب معا إلى الحفالت الموسيقية و األحداث الرياضية , و المشاركة 
  معا في الحياة الثقافية و مساعدتكم للوصول إلى الفعاليات التعليمية و دورات اللغة .

  إلى حديثكم دائما . و يسرنا اإلستماع
  p.b.wiq@gmx.de |ديتر زيليس للتواصل : 

    

أصبح معروف كفريق حماية و دعم مادي و  2016منذ منتصف العام  .Goldbekhaus e.Vأنه يسعدنا كثيرا أن ال  
  ! معنوي ، إضافة إلى اعرف المزيد عن العروض و المشاريع " نحن في الحي " و اللقاء بشكل مشترك مع الالجئين

 


