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Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V., 
 

 

 
  ورش  وتنفيذ  بتطوير  حسن  نزيهة  ستقوم. أكتوبر  منذ  بنفسي"   مستقبلي  أرسم  "أنا  الجديد  لمشروعنا   جديد  موظف  لدينا

 كجزء   12-8  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  لها  المخطط  األسبوع  نهاية  وأنشطة  العطالت  ومشاريع  الجارية  العمل
 :نفسها تقدم هنا. المشروع من
 

 
tpriva Foto: 

 

  حماية   في  الماجستير  درجة  على  وحصلت  حلب  جامعة  في   الزراعية   علوم ال  درست  ،سوريا  في  ولدت   حسن  نزيهة  ياسم
  إلى   جئت  أن  منذ. دولي  أبحاث  مركز  وهو  ،  إيكاردا   في  باحث  ةوكمساعد  ةكمحاضر  هناك  عملت  ذلك  بعد  ،المحاصيل

 اكتساب   إلى  افةباإلض  ،المناخ  لتغير  مرشدة  ألصبح  تدريبية  دورة  أكملت  عام  قبل. األلمانية  اللغة  بتعلم  مشغولة  وأنا  ألمانيا
  الجماعي   العمل  في   مهاراتي  توسيع  من  تمكنت  ،  المناخ  وحماية  واالستدامة  المناخ  مع  التكيف  في   المتخصصة   المعرفة
  على  الحفاظ  ن وإ  همأجل  ومن   األطفال  مع  بالعمل  حقًا  أستمتع  أنا. سنة(  13  و  سنوات  6)  لطفلين   أم  أنا. شبكي  وكعمل
 لهم  المتاحة  الخيارات  على  وإطالعهم  األمر  بهذا  األطفال  توعية  وأريد  لي  بالنسبة  للغاية  همانم  أمران  واالستدامة  الطبيعة
  المدرسة   خارج  الجيد  والدعم  ،  الالمنهجي  التعليم  إلى  األطفال  يحتاج. فيها  العيش  تستحق  بيئية  وظروف  مناخ   في  للعيش

 البيئة  حماية  في  معهم  والمساهمة  قدراتيو  مهاراتي  خالل  من  األطفال  دعم  في  أرغب  الهادفة.  الترفيهية  واألنشطة
 .والمناخ

 



Informationen aus unseren Projekten 
 

 مشاريعلامعلومات من أعمال 

 
 مدرسة  في  األولى"   "مكتبتي  مشروع  إلى  للتو  انضموا  الذين  لألطفال  االفتتاح  حفل  أقيم  ،  األول  تشرين  19  في

  عالم   أطفال 10 اآلن سيكتشف ، المدرسة في .2020 آذار منذ به القيام من تمكنا إطالق حدث أول كان حيث ،لينجسبيرج
 .كثيًرا به ويستمتعون الكتب
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Informationen aus dem Vorstand 
 

 علومات من إدارة الناديم

 
: 0163 جديد  هاتف  رقم  اآلن  للجمعية  أصبح   ،لذلك. بنا  خاص   ذكي  هاتف  شراء  من  تمكنا  ،  االندماج  مجلس  من  بتمويل
 Signal على  مجموعات وإنشاء ، العمل على  االحترافي  الطابع إضفاء بالجمعية الخاص  الهاتف لنا يتيح 63 98 .552

 زلنا   ما. صوتية  وكملفات  مختلفة  بلغات  الدعوات  إرسال  وبالتالي  ،  ذلك  إلى  وما  ،  الكتب  ورعاة  لآلباء WhatsApp أو
 الممكن   من  يزال  ال. الفور  على  الجديد  الرقم  استخدام  منك   نطلب. االتصال  وجهات  األرقام  جميع  تخزين  طور  في

 االنتقالية. للفترة السابق الرقم  تتح الجمعية إلى الوصول
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Öffentlichkeitsarbeit 
 العالقات العامة 

 

 
  عن   نبحث  نحن. الموقع  على  بانتظام  وأنشطتنا  مواعيدنا  نشر  يجب .Facebook على  لصفحتنا  دعم   إلى  نحتاج

  السهل   من  يكون  أن   يجب  حيث  ،   الوقت  حيث  من  العمل   إدارة   يمكن. موثوق  بشكل  المهمة  هذه  سيتولى  شخص
  في   خبرة  ولديه  ، Facebook على  بالفعل  موجود  شخص  ألي  يمكن. سبوعاأل  في  واحدة  ساعة  لمدة  به  القيام

 01636398552 على Rheingans Frauke بـ االتصال  ، دعمنا في ويرغب المنشورات
  اإليميل خالل من أو
 bonn.de-frauke.rheingans@kulturverbindet 

  



Tipps zum Lesen und für die Freizeit 
 

  عزائنا األطفال أ

 
  الشيء   الجيدة.   األطفال  كتب  عن   عامة  لمحة  القراءة  ومؤسسة  للكتاب  اليبزيغ  لمعرض  القراءة  بوصلة   تنشر  ،   عام   كل

 حسب  مرتبة  -  القائمة  على  العثور  يمكن  األطفال.  تحكيم  لجنة   قبل  من  أيًضا  عليها  الحكم  يتم   الكتب  أن  هو  ذلك  في  المميز
 والشعور  اتللغ  وتقييم  كتاب  لكل  للمحتوى  موجز  وصف  إعطاء  يتم  هذه  علوماتالم  نشرة  ملحق  في  -  العمرية  الفئات

  من   العديد  في  الكتاب  لقراءة Käpt´n   مهرجان  سيقام  ،  الثاني  تشرين  6  إلى   األول  تشرين  23  من . والفكاهة  والمعرفة
 الرئيسية  الصفحة على  التواريخ حول معلومات على العثور يمكن .... والمدارس والمكتبات المتاحف - بون في األماكن

     leesefest.de.-w.kaeptnbookww         
  في   التاريخ   بيت  في  للكتاب  عشر   الثالث  بون  معرض  سيعقد  حيث  06/11  ولغاية   11/ 04  من. مجانية  األحداث  جميع
  والمحادثات  واألفالم   الشعرية  والبطوالت  القراءات  تقديم  يتمس  حيث  ،الوطن"   هو  "ما  هوو  العام  هذا  موضوع  بون

  اإللكتروني الموقع  على البرنامج على العثور يمكنو ،الموسيقية والحفالت

 
    www.buchmessemigration.de.                                                                                

 .2023 الثاني كانون  8 حتى التاريخ بيت في بحث"  - الرئيسية "الصفحة معرض زيارة كذلك
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 على منها العديد على العثور يمكنك عادية: وغير جميلة فوانيس صنع في يرغبون الذين األطفال لجميع النصيحة هذه لدينا
: thma-https://www.geo.de/geolino/basteln/31807-بطالرا  هذا  تحت  الرئيسية geolino صفحة

 great basteln-laternenفوانيس  ،  للمشروبات  ملفوفة  فوانيس  ،  البحر  قنديل  فوانيس  هناك. والتعليمات  االقتراحات 
 .إلينا الرائعة الفوانيس  صور بإرسال أيًضا نرحب  ،ذلك من تحقق. والمزيد يونيكورن

 

 
  
 

   كثيرة تحيات! ومشرقًا لونًام خريفًا للجميع نتمنى
  e.V.ةيالثقاف الرابطة جمعية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur verbindet e.V. 2022 

Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie eine kurze Mail an 
info@kulturverbindet-bonn.de. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler. 

 Kultur verbindet e.V. 

Bernkasteler Straße 21 

   53175 Bonn 

Gefördert durch:     Aktion Mensch 

Bonner Spendenparlament 

Integrationsrat der Stadt Bonn 

Stabstelle Integration der Stadt Bonn 

Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn 

           

 

 
 

 

 
 

 مواعيد

 ظهرا  1صباحا حتى  11الحريق من ورشة عمل ا   30/10/2022في 

 tsgumei@yahoo.deمشاركة على اإليميل التالي: التسجل وال

 015111192547أو رقم الهاتف: 

 يوجد دعوة مفّصلة مرفقة بنشرة المعلومات  

 

 12:30 -صباًحا   11،  2022 ن الثاني شريتن 6ة األفريقية ، متحف كونيج: األحد يرورشة عمل حول الغابات المط

 . هالعأ روكذملا فت اهلأو ا tsgumei@yahoo.de :التسجيالت على البريد .ظهًرا

 

 في مواقع مختلفة في بون 2022 تشرين الثاني 6إلى  تشرين األول 23للكتاب من  Käpt'n مهرجان

 

 .، بيت التاريخ في بون 2022 تشرين الثاني 6إلى  4الهجرة في معرض بون للكتاب من  

mailto:tsgumei@yahoo.de

