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 تحية طيّبة وبعد: 

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

 

 
 مرة المدرسة  تبدأ ، العطلة بعد. سبتمبر 30 الجمعة هو  دراسي يوم آخر, .NRW والية في الخريف عطالت تقترب
  اليدوية  الحرف حول نصائح توجد  الملل لمكافحة. عيدةس عطلة األطفال لجميع نتمنى. أكتوبر 17 االثنين يوم أخرى
 .التواريخ وتحت ريةاإلخبا النشرة هذه ملحق في الفراغ ووقت
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Informationen aus der Vereinsarbeit/aus den 
Projekten 

 مشاريعلامعلومات من أعمال 

 
  على   حصلنا  لقد SÜD. ALDI من Wir fürs Gut ,hier für “Gut“ التبرعات  جمع   حملة  في  لجمعيةا شاركت
 وسنستخدم  ،  بالطبع  رائع  هذا يورو  1500  بقيمة  تبرًعا  اتلقين  أننا  لدرجة  العمالء  تصويت  من   األصوات  من  العديد
  تمت   كتاب  كل   إعطاء  اآلن  يمكن  ،  االبتدائية  مدارسنا  في  أخرى:   مرة  تذكير  ذال  األولى".  "مكتبتي  مشروع  في  األموال
 جمعية  إلى  ينتمي  لكتابا  "هذا  بملصق  المرتبطة  الكتب  هو  الوحيد  االستثناء  ،كهدية   ليأخذه  للطفل  الطفل  مع  قراءته

 Kultur.الكتاب صندوق إلى إعادتها يرجى ، القراءة بعد ".  
 
  البريد   عنوان  على   راينجانز  السيدة  إلى   إرسالها   فيمكن  ،   الرعاة   أحد  نالب  معينة  كتب  على   حصوللل  طلبات  هناك  كانت  إذا 

  المرغوبة   الكتب  أو  الكتاب  ذلك  بعد  سنشتري bonn.de.-frauke.rheingans@kulturverbindet اإللكتروني
  Park. Godesberg مكتبة من
 
 لسوء  ولكن التصويت في e.V. Kulturverbinde منكم يدالعد دعم ب .Penny من التبرعات جمع في أيًضا شاركنا لقد

  1000 نتلقى زلنا ما  إخالص.  بكل عليه نحسد والذي  ،  المحلي المنافس"  "النادي من أقل   أصوات على  حصلنا ، الحظ
 . األولى"  "مكتبتي لمشروع جدد رعاة إيجاد أجل من. تمويلها يمكننا  التي  روضالع إلى ونتطلع يورو

 



 البيوت  أيام  في  وشاركنا Bonn. Anzeiger General في  مرتين  بنا  الخاص  القراءة  شروعم  إلى  تباهاالن  لفتنا
 في  الكتاب  مشروع  يبدأ  ،   الحظ  لسوء ولكن  استعالمات  بمنصة   مختلفة  مدارس  في   المدرسية  والمهرجانات  المفتوحة
  ى"."القدام و الجدد  العرابين  من الصبر من الكثير ويتطلب شديد ببطء المدارس

 
 محاولة   يمكننا  فقط  عندها  للمشروع.  المستهدفين  األطفال  حول  معلومات  على  للحصول  مختلفة  مدارس  في  ننتظر  زلنا  ما

 التعرف  من  يتمكنوا  أن  قبل  الخريف  إجازة  بعد  ما  حتى  االنتظار   منهم  البعض  على  يتعين  لذلك  القراءة.  ترادفات  تجميع
 .الجديد ابنهم على
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Informationen aus dem Vorstand 
 

 علومات من إدارة الناديم

 
  ذلك   بعد." لألطفال   اللغة  تطوير  وألعاب  اللغة  "تعزيز  هو  الموضوع. سبتمبر  29  ي ف  النادي  إلدارة   التالية  الجلسة   ستنعقد
 26  بحلول  التسجيل  ممنك  نطلب  ،  تنظيمية  ألسباب. البعض  بعضنا  مع  والتبادالت   للمناقشات  ف  كا  وقت  هناك   سيكون
  bonn.de-bindetinfo@kulturver.على  2022 سبتمبر
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Öffentlichkeitsarbeit 
 العالقات العامة 

 
 Erich لمدرسة  المفتوح  اليوم  في   إعالمية  بمنصة e.V. Kulturverbinde تمثيل   تم  ،  سبتمبر  منتصف  في
 stner.Käفي . بالجناح  ،  راينجانز  والسيدة  ،  المدرسة  في  كمنسقة  الجمعية  تدعم  التي  ،  جانسن  بيرجيت  تمتاه 

  يوم   في  للجمعية  إعالمي  بموقف  أيًضا   ،  Truong Hülya مع   ، Wurzbacher كريستين  ستعتني  24/09
  التي   ، School-Brändström-Elsa مدرسة  في  Voss Maja و Goth لمدرسة  المدرسي  المهرجان

  .النادي  إلشراك اليوم نفس في المفتوح اليوم في يمتأق

 

 
Foto: privat  

Tipps zum Lesen und für die Freizeit 
 

  عزائنا األطفال أ

 
  على   العثور  كنيم. الخريف  الجميلة  الطائرة  واألسماك  التمارين  لكتب  الملونة  واألغلفة  الملونة  الوحوش  تضيء  أن  يجب

 .اإلخبارية النشرة هذه ملحق في  اليدوية الحرف إرشادات

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


 
trivap Foto: 
 

 

 موسيقيو مدينة بون  
 

 . المتعددة والوسائط سيقىالمو من الكثير مع والحاضر  بون إلى بريمن مدينة لموسيقي المعروفة  الخيالية الحكاية نقل يتم
 

 
 

 

  حاملي   من  العديد  قبل  من   باالرتباك  يشعر  الذي  والكلب  ،  األليفة  الحيوانات  حديقة  من  له   لزوم  ال  الذي  الحمار  يهرب
 مبكًرا   تتغاضى  والدجاج   الركض  أثناء  الزائد  الوزن  ذات  القطة   وتهرب  ،السياج  فوق  ويقفز  الحديقة  في   محبوس  الطرود

  يمكنك   أنه  سمعوا  ألنهم  Godesberg إلى  االنتقال  معًا  األربعة  قرر  اء.الفن  من  اخارج  رفرف يو  الوقت  تغير   بسبب  جًدا
  تتراوح  الذين  الجمهور  ويتعلم  ،  فيديو  ومقاطع  حية  بأغاني  وبذكاء  بخفة  القصة  تُروى. هناك  المتنزه"   في  "موسيقى  تأليف

  والخامس   ،  أكتوبر  من  ولاأل  في  العروض  ستقام. والصداقة  والشجاعة   التماسك  عن  الكثير  عاًما  96  و  6  بين  أعمارهم
  والسابع   ،  عشر  والخامس  ،   عشر  والرابع  ،  والتاسع  ،  والرابع  ،  أكتوبر  3  وفي  مساءً   3  الساعة   في   عشر  والثامن  ،  عشر
 يُقام . يورو  16-11  تذاكر  جوديسبيرج.  باد  في  الصغير  المسرح  في  صباًحا  10:30  الساعة  في  عشر  والثامن  ،  عشر

  بها   المحيطة  والمنطقة  بون  أنحاء  جميع  في  العديدة  األحداث  تبدأ  العام.  هذا  أخرى  مرة  ةللقراء Book Käpt'n مهرجان
 https://www.kaeptnbook-الرئيسية  الصفحة   على   البرنامج  مشاهدة  يمكن  .2022  أكتوبر  23  في

 lesefest.de/.هنا سردها يمكننا ال التي الرائعة العروض من الكثير هناك . 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد

،  للدعم اللغوي وتبادل اآلراء، نأمل مشاركتكم إجتماع  في بيت العائلة الساعة السادسة مساءا    29/09/2022في 

  . info@kulturverbindet-bonn.de أنفسكم علىبتسجيل 
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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 

           

 

 
 

 

 
 


