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األعزاء
أصدقاء نادي الترابط الثقافي
أولياء األمور المحترمين
تحية طيّبة وبعد:

Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
نحن على الطريق الصحيح إلعادة تشغيل مشروع كتابنا " ."My First Libraryباستثناء مدرسة واحدة ال تزال
تريد االنتظار ،حيث تلقينا إشعارات من جميع المدارس بأن المشروع يمكن أن يبدأ مرة أخرى.
بسبب وقت جائحة كورونا الطويل ،أنهى ما يقارب نصف رعاة الكتاب عملهم في المشروع ،وكان البعض سيفعل
ذلك بدون مشكلة كورونا ،ألن األطفال الذين يرعونهم انتقلوا إلى المدرسة الثانوية ولم يكن هناك فرص للعناية
بأطفال جدد .كما أضاف الوباء متطلبات جديدة ،فاألطفال يحتاجون رعاية خالل فترات الحجر الصحي سواء في
المدارس أم في روضات األطفال ،وهذا يحتاج إلى الجدة مثالا أو أحد األقارب .وبالنسبة لآلخرين ،فإن المخاطر في
المدارس االبتدائية والعمل مع األطفال الذين لم يتم تطعيمهم والذين لديهم العديد من االتصاالت االجتماعية ال تزال
مرتفعة للغاية.
نحن نحترم هذه األسباب  ،حتى لو كنا حزينين على كل عراب أو عرابة تنهي العمل معنا .بعضهم كان معنا لسنوات
عديدة وجعلوا نجاح مشروع "مكتبتي األولى" في المدارس ممكناا في المقام األول.
لم يرد بعض العرابين على أسئلتنا على اإلطالق ،وبالتالي لم نتمكن من شكرهم شخصياا على تعاونهم ،وهنا نود أيضا ا
أن ننتهز الفرصة لنشكر هؤالء اآلباء واألمهات على عملهم الرائع مع األطفال ،ونأمل أن نتمكن قريبا ا من إلقاء نظرة
على عملهم التطوعي بكل فخر واعتزاز .لقد حظي األطفال الذين كانوا يقرأون معهم بتقديرو تميُّز من خالل دروس
الكتاب والرحالت إلى عالم الثقافة ،والتي كان لها تأثير إيجابي على تعزيز شخصياتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Informationen aus dem Vorstand
معلومات من مجلس إدارة النادي
في  10/14يقدِّم النادي لحضراتكم دعوة الكاتبة السيدة  Wocheلتقيم كتابها الجديد ضمن سلسلة كتاب األطفال
"شارع الزهور  "111وهذا الكتاب موجَّه لتالميذ المدارس االبتدائية والمبتدئين في تعلم اللغة األلمانية كلغة ثانية،
وستتحدث أيضا ا عن خبراتها التعليمية معهم.

)(Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

الرجاء للتسجيل والمشاركة استخدام العنوان البريد االلكتروني التالي:
Mail: ulrike.dahmer@kulturverbindet-bonn.de.
كل المعلومات التي تحتاجونها ستجدونها على صفحة النادي على فيسبوك وذلك على الموقع االلكتروني للتادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Informationen aus der Vereinsarbeit
معلومات حول أنشطة النادي
لدينا طلب عاجل من مدرسة إليزابيث سيلبرت ،هناك طالبة تبلغ من العمر  15عا اما من الواليات المتحدة كانت في
المدرسة منذ بضعة أسابيع ،وهي موهوبة للغاية في مجاالت الرياضيات  /العلوم الطبيعية ،ولسوء الحظ  ،ال يمكنها
التحدث بأي لغة ألمانية أو أي لغة أجنبية أخرى.
في نظام المدارس األلمانية ،بدون مهارات لغوية  ،فإنها معرضة لخطر ترك الصف العاشر (ربما حتى بدون إنهائه).
تريد المدرسة منع ذلك وتبحث عن شخص يمكنه تعليم اللغة األلمانية بشكل منهجي للفتاة.
توصف الفتاة بأنها مؤدبة للغاية وودودة وموثوقة ومهتمة ،أي شخص يشعر أنه قادر على هذه المهمة الشيقة ،يرجى
االتصال بالسيدة  Rheingansعلى هاتف 016099673354 :أو بالبريد اإللكتروني إلى
.frauke.rheingans@kulturverbindet-bonn.de
في جميع المدارس باستثناء مدرسة  ، Andreasيقوم المعلمون وإدارة  OGSبقبول أطفال جدد في المشروع،
بمجرد توقيع الوالدين على استمارات التسجيل ،سوف نتلقى معلومات عن األطفال ،ثم نقوم بتمريرها إلى رعاة
المدرسة المعنية .بنا اء على المعلومات المتعلقة بالعمر والمهارات اللغوية واالهتمامات والسمات الشخصية لألطفال
باإلضافة إلى أوقات القراءة المحتملة ،يمكن تحديد الطفل الذي يناسبك ،ونأمل بعد عطلة الخريف على أبعد تقدير أن
نعيد تحديد ساعات القراءة األسبوعية المنتظمة.

في بداية شهر أيلول ،شارك بعض الرعاة في دورة تدريبية أخرى حول موضوع "اللغة السهلة والبسيطة" .خاصة عند
التعامل مع األشخاص الذين يتحدثون القليل من اللغة األلمانية ،وأيضًا مع األطفال الذين لديهم مفردات محدودة  ،فإن
العديد من مبادئ اللغة السهلة هي مساعدة جيدة للتواصل.
بعد مقدمة للموضوع ،كان هناك جزء عملي ،حيث يجب إعادة صياغة النصوص فيه بلغة سهلة ،وقد أدركنا حينها على
مدى صعوبة ذلك ،كما قام المحاضر بإحضار العديد من الكتيبات والنماذج والكتب بلغة سهلة كمادة توضيحية ،حيث
أمكن العثور على المعلومات األساسية حول هذا الموضوع في ملحق خطاب المعلومات هذا.
ستقام أنشطة مختلفة لألطفال خالل األسابيع القليلة القادمة ،حيث يمكنك العثور على التفاصيل على الصفحة الرئيسية
وعلى صفحة  Facebookوسيتم أيضًا إرسال الدعوات عبر البريد اإللكتروني كالمعتاد.
كذلك تم التخطيط لرحلتين لقضاء عطلة الخريف ،أحدهما في فالداو ،حيث نأخذ رحلة استكشافية في التاريخ الطبيعي
مع حراس الغابة في الغابة ،واألخرى في منتزه  Rolandseckللحياة البرية ،وسيتم إرسال التواريخ الدقيقة في األيام
القليلة المقبلة،كما سيتم نشرها أيضًا على الصفحة الرئيسية  www.kulturverbindet-bonnوعلى صفحة
.Facebook www.Facebook / KulturVerbindet.com
في األسبوع الثاني من العطلة ( 22-18أكتوبر  ، )2021سيتم تقديم أربع ورش عمل حول موضوع "الكتاب يلتقي
بالخيال واإلبداع" ،سيتم قراءتها من الكتب التي تتناول البحث عن الكنوز ،والقصص الخيالية ،والعواطف ،والسفر عبر
الزمن ،ثم سيتم تنفيذ الحروف اليدوية ،والرسم ،وعروض الدمى ،والبحث عن الكنوز حول هذا الموضوع ،كما سيتم
إرسال الدعوات لحضور ورش العمل في األيام القليلة القادمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Öffentlichkeitsarbeit
أعمال العالقات العامة
في يوم األحد  19أيلول ،نظمنا جولة إرشادية في معرض الذكاء االصطناعي في المتحف األلماني لجميع المتطوعين
واألعضاء وأولياء األمور ،حيث كانت الجولة مخصصة للبالغين وتتم من الساعة  11صبا احا حتى الساعة 12:30
ظهرا  ،وستجد الدعوة مرفقة برسالة المعلومات هذه.
ا
وتتولى التسجيالت السيدة ديتمان نوري
البريد tsgumei@yahoo.de :أو
هاتف.075711192547 :
لآلباء الناطقين بالعربية  ،تقدم السيدة ديتمان نوري ترجمة قصيرة للجولة إلى اللغة العربية.
صفحتنا الرئيسية أصبحت دولية أكثر! نحن بصدد ترجمة الصفحة الرئيسية إلى لغات مختلفة وكذلك تقديم النصوص
بلغة بسيطة ،حيث تم بالفعل االنتهاء من الترجمة إلى اللغة اإلنجليزية ،ويجري العمل بالفعل على النسختين العربية
والفرنسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Tipps zum Lesen und für die Freizeit
نصائح للقراءة ؤأوقات الفراغ
تقدم مبادرة "القراءة باستخدام التطبيق" التي أطلقتها مؤسسة القراءة ،بتمويل من الوزارة الفيدرالية لألسرة وكبار
السن والنساء والشباب ،نظرة عامة جيدة على مجموعة التطبيقات الموجَّهة للترويج للغة والقراءة ،حيث يتم اختبار
التطبيقات المقدمة مسبقاا من قبل لجنة اختبار.
هناك ستة مقاطع فيديو توضيحية جديدة على الموقع اإللكتروني لمؤسسة القراءة حول استخدام التطبيقات في مراكز
الرعاية النهارية والمدارس االبتدائية وفي المنزل مع األسرة ،ضمن أشياء أخرى :أسئلة مثل "كيف يمكنك استخدام
التطبيقات في مركز الرعاية النهارية للترويج للغة والقراءة؟" و "ما التطبيقات المناسبة لتعزيز مهارات القراءة
واألدب في المدرسة االبتدائية؟" و "كيف يمكنك استخدام التطبيقات للترويج للغة والقراءة؟ القراءة في االستخدام
المنزلي؟ "
باإلضافة إلى ذلك ،تمنح مؤسسة القراءة جوائز لكتب األطفال الجيدة كل عام ،حيث يأخذك الرابط
https://www.youtube.com/watch؟ v=qXU06jKcdggإلى مقطع فيديو حول كتب األطفال التي سيتم
منحها في عام .2021
بالنسبة للبالغين ،لدينا النصيحة التالية حول الكتاب :شيدا بازيار  -ثالثة رفاق "رواية ساخرة وغاضبة عن العنصرية
https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/lesen-buchtipps/shidaاليومية" بودكاست
 bazyar- three-kameradinnen-100.htmlمن خالل هذا الرابط يمكنك معرفة المزيد عن الكتاب.
الخريف هو موسم الكستناء ،من منا ال يحب جمع الكرات الالمعة والناعمة؟ تبدو جميلة ويمكنك تكوين شخصيات أو
حيوانات صغيرة باألشكال الخشبية والكستناء.
أو يمكنك صنع منظف عضوي من الكستناء ،حيث أن مجلة جيولينو لألطفال تشرح كيف يعمل هذا:
https://www.geo.de/geolino/basteln/21899-rtkl-anleitung-so-etzt-ihr-waschmittelaus-rosskastanien-her؟

Bilddquelle: Pixabay

Termine von den anderen Organisationen,
auf die wir gerne hinweisen
مواعيد عن من َّ
ظمات أخرى ،نُعلمكم بها بكل سرور
أسبوع الثقافات المتعددة في بون من  17إلى  29سبتمبر .يمكن العثور على البرنامج الشامل في ملحق هذه النشرة
اإلخبارية.
يوم الطفل العالمي في  20أيلول  2021من الساعة  2بعد الظهر :لكل من يريد الصعود ،تسلق برج التسلق في مرج
ريغال في باد غوديسبيرغ ،عرض مفتوح لألطفال ( 12 - 6سنة) برفقة والديهم ،شحن مجاني ،مزيد من المعلومات
في:
https://www.bonn.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen/hauptkalender/eigeneveranstaltungen/weltkindertag-rigalschewiese.php?p=1133%2C1540%2C1818%2C3703%2C3877%2C%2Fthemenentdecken%2Ffamiliepartnerschaft%2Fweltkindertag.php%2C146141&fbclid=IwAR1FmyaelfHSkc8f9E4Wl
nsMfxyV1Z90WU0ApttHNlcWJTi6H-uPaBQtRJo

في  2تشرين األول  ،2021من الساعة  1ظهرا ا شحن مجاني ل:
Bridge Forum
https://www.oneworldproject.global/one-world-festival/bonn؟fbclid=IwAR1xJPIpnf5qrA7qaff-
HBr3DIIBeWFfaggt6pDEw1fUdhLqmDdtUO2p3w
قراءة كندا في بون في  18تشرين األول  ، 2021الساعة السابعة مسا اء :األدب الكندي باأللمانية واإلنجليزية
والفرنسية .قاعة الفنون الفيدرالية .حدث من Literaturhaus Bonn
/https://www.literaturhaus-bonn.de/programm/overview/kanada؟
fbclid=IwAR3DF2a1cPSnyNiGdlu0BlIEpa63LpPaddA9kQbRfjts0B
w4A3QgoWiUdM

مواعيد

Termine

ـ  19أيلول  2021من  11:00صباحا ً –  12:30ظهرا ً :جولة إرشادية للكبار ،الذكاء االصطناعي ،المتحف األلماني
ملون
ـ  26أيلول  2021من  11:00صباحا ً –  13:00ظهراً :ورشة عمل األطفال" المتحف األلماني -دائري ،مربع أو َّ
سقين والمحاضرين في قهوة مفتوحة للنادي
ـ  14تشرين األول  2021من  6:00مساءاً :طاولة المن ّ

Gefördert durch: Aktion Mensch, Hans Günther Adels Stiftung, Förderfonds Demokratie, Stabstelle
Integration der Stadt Bonn, Integrationsrat der Stadt Bonn.

