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 تحية طيّبة وبعد: 

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

لقد شارك العديد منكم في مشاريعنا كمتطوعين لسنوات عديدة،   خالل الربع الثاني من عام  2022 إليقاظ مشروع  كتابنا
قراءة مع األطفال وتنسيق المشاريع في المدارس ودعم  الجمعية بجمع األموال والعالقات العامة والترجمات أو اإلدارة 

 ومسك الدفاتر إلبقاء النادي مستمرا، عملك مهم حتى تستمر الجمعية في الوجود ويمكنها تقديم عروض لألطفال. 
 

نود أن نطلب من جميع المعنيين وجميع األصدقاء التفكير في أن يصبحوا عضًوا  داعًما للجمعية، الرسوم السنوية 
 للمتطوعين النشطين هي 12 يورو ، لآلخرين 60 يورو أو 30 يورو )رسوم مخفضة(

 
عدد  أكبر من األعضاء مهم، حيث سيكون لدينا "وزن"  أكبر في المفاوضات مع المدينة حول التمويللمؤسسي   للثقافة يربط
أو عند البحث عن مساحة خاصة  بنا لعروضنا. وعدد األعضاء الداعمين هو أيًضا  عامل مهم في التعاون مع المنظمات  

 .األخرى
 

  عبر البريد اإللكتروني، مرفق نموذج العضوية ، الذي يمكن ملؤه وإعادته إلى الجمعية
info@kulturverbindet-bonn.de أو بالبريد إلى M. Schmidt-Engbrecht  ،Wiedemannstraße 

3253173 ، Bonn). 
 

نحن نبحث بشكل عاجل عن متطوعين جدد للعمل في مشروعنا "مكتبتي األولى". نحن بحاجة إلى  المزيد من رعاة  الكتب 
 ف ي Goth ومدرسة Rüngsdorf في  Andreas ،  ولمدرسة Duisdorf في Astrid Lindgren لمدرسة

Plittersdorf   الذين  يمكنهم القراءة مع األطفال هناك وتقريبهم من عالم  الكتب. نحتاج أيًضا إلى متطوعين لمدرستنا  ،
 ،  حتى نتمكن من إعداد مشروع الكتاب والقراءة هنا أيضً ا  Nicolaus-Cusanus-Gymnasiumالشريكة الجديدة. 

 
 يرجى التحدث إلى معارفك ودائرة أصدقائك وإبالغهم بالعمل كراع  ، يمكن ألي شخص مهتم االتصال بالجمعية على 

info@kulturverbindet-bonn.de   11 أو عبر الهاتف على  016099673354 بين الساعة 8:30  صباًحا و
صباًحا إن  أمكن. سنقوم بعد ذلك بترتيب موعد الجتماع شخصي ، حيث سنبلغك  بالعمل والهدف من المشروع، نريد أن  
نستغل الربع الثاني من العام 2022 من أجل إعادة إحياء مشروع "  مكتبتي األولى"  من جديد وجعله نشط وحيوي، حيث  
تم العثور منسقين جدد لثالث من مدارسنا، وسيهتمون بأمور تنظيمية مختلفة وخاّصة الرعاة المتطوعين، حيث سيتيح ذلك 
البحث عن المتطوعين الجدد مرة  أخرى وتقديمه جيًدا للعمل في  المدارس في األسابيع القليلة  المقبلة، سنقوم أيًضا بتنظيم  

 اجتماعات رعاية للمتطوعين ، وبالتالي سنعود إلى تبادل اآلراء من جديد. 
 

 



ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Informationen aus der Vereinsarbeit/aus den 
Projekten 

 مشاريعلامعلومات من أعمال 

 
  جًدا ءسعدا نحن مدينتنا". في "الموسيقى لمشروع للتبرعات بون برلمان من منحة جمعيتنا لقتت ، نيسان نهاية في

  العمل ورشة  خالل ،الخريف إجازة خالل الجميل المشروع هذا تنفيذ ذلك لنا سيتيح يورو. 6700 البالغ السخي بالتمويل
  تنوع الكتشاف سنوات 10 و 6 ينب أعمارهم تتراوح  الذين لألطفال الفرصة ستتاح حيث ، أسبوعين لمدة تستمر التي
  إلى المتاجر وفي الشوارع  في الموسيقى ومن ، العود إلى الكمان ومن ، كيربيت إلى بيتهوفن من ،بون في لموسيقىا

 الموسيقية اآلالت يجربون ؛ بها ويشعرون بها ويشعرون ويسمعونها لألصوات األطفال يستمع الطبيعة: من األلحان
  المشاعر  على سيقىالمو تأثير في والتحقيق الصوتية مواألجسا الصغيرة اآلالت تصنيع يتم الغرض لهذا ،ويغنون
 والمزاج.

 
 شراء أخيًرا يمكننا باألموال ،بون مدينة في االندماج مجلس من هذه أشهر  الستة فترة خالل إضافيًا تموياًل  الجمعية ستتلقى
 االقتران.   ى إل الوصول إمكانية وتحسين االتصال جهات إدارة  السهل من يجعل هذا ،النادي في خلوي هاتف

 
  يبدأ أن يمكن ، الطلب  على  الموافقة تمت إذا  . Mensch Aktion إلى بنفسي"  مستقبلي أرسم "أنا الجديد طلبنا تقديم تم

 طلبال بشأن القرار  اتخاذ سيتم بون. في مناطق ثالث في األطفال مع المناخ وتغير البيئة موضوع حول الشامل المشروع
 . القادم  حزيران في
 

 أستريد  مدرسة من العرابون التقى حيث ،األولى"  "مكتبتي مشروع من المتطوعين مع األولى اتاالجتماع اآلن تجري
  الثقافية األحداث  في المشاركة  وعن ، األطفال يريدها التي والكتب ، األطفال عن تحدثنا .أيار 23 االثنين يوم ليندغرين

 المعلمين مع الجيد التعاون على  خاص بشكل ويثنون يًراكث العمل الرعاة جميع يقّدر ،العائالت مع التواصل وعن
 والمدرسة. 

 
Elsa  مدرسة من العرابون وسيجتمع يونيو بداية  في Kästner Erich مدرسة من العرابين اجتماع سيعقد

Brändström  المقبلة.  القليلة  األيام في التواريخ عن  اإلعالن  سيتم .حزيران في أيًضا 
 
 ورشة ستعقد حيث ،الشمسية  بالطاقة األمر يتعلق المرة هذه ،المعلومات  الةبرس مرفقة لألطفال  ي التال الحدث إلى عوةالد

   .أيار 29 األحد يوم العمل
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 

Informationen aus dem Vorstand 

 النادي لاأعم منمعلومات  

 
 كملف االجتماع محضر عضاءاأل جميع تلقى حيث نيسان شهر نهاية في  2021 المالية للسنة العمومية الجمعية انعقدت

pdf بالبريد. وأ اإللكتروني بالبريد 
 
  اإلدارة. لمجلس باإلجماع انتخابها تم   Voss Maja في جديد إدارة مجلس عضو  على حصلنا لقد
 هنا:  نفسها تقدم

 
  ةراعي كنت ،  2021 األول تشرين منذ ..V e الثقافي الترابط  نادي مجلس في جديد  وأنا Voss Maja أنا ، مرحبًا
ً  كنت ومؤخراً  ، تانينبوش في  strömBränd Elsa مدرسة في يدرس عظيم لطفل للكتاب   الكتاب رعاة منسق أيضا

  البالغة ابنتي مع اليدوية بالحرف القيام مثل الثقافية للعطالت تعليمي مشروع في كمستشار أعمل ذلك  إلى باإلضافة ،هناك



 إلى أتطلع إنني ،تنوعلل الحساسة األطفال وكتب اإلبداعية كتابةوال األخرى بالثقافات مهتم  وأنا سنوات أربع العمر من
 ( -: المتفانين! المتطوعين مع العمل

 
 التالي:  الرابط  عبر سماعها ويمكن ،للتنوع الحساسة األطفال كتب موضوع حول بودكاست حلقة Maja سجلت

 
-tssensibleiversitae- 5-Folge -podcast.podigee.io/6-unständig-//kultur https:

kinderbueche 

 

 

 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
eitÖffentlichkeitsarb 

 

 أعمال العالقات العامة

 
نتطلع إلى كل زيارة إلى جناحنا ،  ،عيتنا بمنصة في مهرجان بون للثقافة واللقاء، يتم تمثيل جم حزيران 12في يوم األحد ، 

وبالنسبة لألطفال لدينا   ،فباإلضافة إلى المواد اإلعالمية ، لدينا العديد من الكتب التي "نتبادلها" مقابل تبرعات مالية صغيرة 

 "ذكريات سمعية" صغيرة يجب تجربتها. 

 

يمكنك استخدام استعالم رسومات   ،لهذا اليوم ، الذين يدعموننا لمدة ساعتين تقريبًا في المنصةما زلنا بحاجة إلى مساعدين 

 الشعار المبتكرة هذا إلدخال الوقت الذي ترغب في مساعدتك فيه في المنصة. 

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/b68PDyRe 

 
مونيكا شميدت إنجبرخت وفراوك راينجانز بعض كتب األطفال الجديدة . قدم كل من أيار 19في  المنظمينتم تنظيم طاولة 

كان هناك الكثير من النقاش ، بما في ذلك كيفية توعية األطفال بمخاطر تغير   ،، كما أحضر العرابون كتبهم المفضلة معهم

طفال. يمكن العثور على ة والصور النمطية في كتب األالمناخ ، وكذلك حول القوالب النمطية الجنسانية وحول العنصري

 .قحل ملا يف ةضورعم لاقائمة بالكتب 
 
 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ  ـــــــــــــ
Tipps zum Lesen und für die Freizeit 
 

 وقات الفراغأونصائح للقراءة 

 
المتاحف في بون: في يوم السبت ،   ، سيقام مهرجان مايلز في متحف بون   حزيران  5واألحد    حزيران  4مهرجان مايلز 

مايل متحف  في  ل  ،الكبير  العملية  واألنشطة  الرائعة  األنشطة  من  العديد  هناك  والعائالتسيكون  ال  ،ألطفال  ، لسوء  حظ 

 البرنامج ليس على اإلنترنت بعد. 

 

في   البالون  الجمعة  Rheinaueمهرجان  من  األحد    حزيران   10:  في    حزيران  12إلى  البالون  مهرجان  سيقام   ،

Rheinaue،  يلة  هناك عمليات إطالق جماعية لمناطيد الهواء الساخن ، وترامبولين بنجي ، ومسابقات طيران لمسافات طو

يتوفر مزيد من المعلومات على الصفحة    ،الون والعديد من األلعاب الجذابة األخرى لألطفال والعائالتبالبالون ، ودوامة ب

 . www.https: //ballonfestival-bonn.deالرئيسية 

 
تعليمات حول كيفية فستجد   ، الوحل  في  في تحريك أصابعك  الملحق  وإذا كنت ترغب  في  السحري  الوحل    يمكنك  ،صنع 



 

 ، ألنه يمكن أن يكون فوضى لطيفة!خارج في هذا الطقسالقيام بذلك في ال

 
تنظمه   الذي  الفراغ  وأوقات  العطالت  عرض  عن  معلومات  لدينا   ، الملحق  مع  Kulturverbinde e.Vفي  بالتعاون   .

كة  ل الذين يرغبون في المشارمتحف مدينة بون في نهاية يوليو / بداية أغسطس. يمكن اآلن تسجيل األطفال. بالنسبة لألطفا

 Frauke، ولكن ال يمكن مرافقتهم من وإلى متحف المدينة ، يمكننا تنظيم "خدمة التوصيل والتوصيل". يرجى االتصال بـ  

Rheingans  علىfrauke.rheingans@kulturverbindet-bonn.de  .ويفضل قبل تسجيل الطفل ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Integration der Stadt Bonn, Integrationsrat der Stadt Bonn. 
  

 مواعيد

.ورشة عمل حول الطاقة الشمسية التفاصيل بالملحق 92/50/2022في   

.وقحة السعيد التالقي في مدينة بون سا 12/60/2022في   

بون حيث لمتحف رحلة عبر فترة رحلة العطلة الصيفية، مشروع عطلة ا 05/08/2022وحتى  25/70/2022 من

حق. ، مزيد من التفاصيل في المليتم تسجيلها بأفالم قصيرة  

 


