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األعزاء
أصدقاء نادي الترابط الثقافي
أولياء األمور المحترمين

تحية طيّبة وبعد:
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
بدأ مشروعنا الجديد "أنا أرسم مستقبلي بنفسي" في أغسطس  .2022في الوقت الحالي  ،في البداية  ،الوقت المطلوب
للمؤسسة مكلف للغاية .لسوء الحظ  ،لم نعثر بعد على أخصائي تربوي في تعليم الطبيعة أو التربية البيئية لتطوير
المحتوى وتنفيذ العروض  ،وهذا هو السبب في وجود التأخيرات األولى في الجدول الزمني في مرحلة البداية .نأمل أن
يتم العثور على شخص ما قريبًا في الوظيفة المعلن عنها بدوام جزئي.
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بدأ مشروع "مكتبتي األولى" من جديد في المدارس ،العرابون الذين يواصلون رعاية أطفالهم من العام الدراسي الماضي
يقرؤون بالفعل مرة أخرى ،وسيتعين على أولئك الذين يتعاملون مع أطفال جدد التحلي بالصبر ،حيث تسير الترتيبات
التنظيمية مع المعلمين وراء الكواليس بشكل موازي ،نحن في انتظار الوالدين لتسجيل األطفال ومن ثم يمكن الترتيب في
جميع المدارس التي توجد بها صناديق كتب ،يمكن لجميع األطفال أخذ الكتب التي تمت قراءتها مع الراعي إلى المنزل
كهدية حتى إشعار آخر .االستثناءات هي الكتب المرجعية التي تحمل الملصق "هذا الكتاب ينتمي إلى الجمعية يرجى إعادة
وضعه في الصندوق بعد قراءته".
ال يزال لدينا الكثير من الكتب في المخزن بسبب كورونا  ،لذا يرجى إعطاء األطفال الكتب ألخذهم إلى المنزل خالل
األشهر القليلة المقبلة  ،سيكون هناك يوم مفتوح في جميع المدارس التي نتعاون معها تقريبًا .سيتم تمثيلنا بمنصة معلومات
في مدرسةElsa Brändström.
نحن نجري محادثات مع المدارس األخرى و نأمل أن نتمكن من كسب المزيد من رعاة الكتب الجدد للمدارس.

Foto: pixabay
لقد حجزت السيدة ديتمان نوري بالفعل عرضين رائعين لألطفال لشهر أيلول ،ويوجد ورشة عمل في متحف الفنون وحلة
استكشافية في الحديقة النباتية ،الدعوتان مرفقتان باللغات العربية واالنجليزية والصربية والكرواتية.
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Informationen aus dem Vorstand
معلومات من اإلدارة
يتعين على مونيكا شميدت-إنجبرخت التنحي ألسباب صحية بحلول نهاية العام .سيتولى أعضاء مجلس اإلدارة والمقيمون
ومنسقو المشروع اآلخرون واجباتهم على أساس مؤقت .جدولنا النظامي القادم سيكون يوم الخميس  29 ،أيلول 6 ،
مسا ًء .نود أن نقدم ونجرب ألعاب تطوير لغوية مختلفة .سيتم اإلعالن عن الموقع قريبًا  ،وسيتم إرسال الدعوات قريبًا .
الرجاء دعم ارتباطنا بحملة ! Förderpennyال يزال لدى الجمعية فرصة للفوز بـ  1000يورو .لهذا عليك التصويت
لصالح جمعيتنا .نحن نتخلف  ٪10فقط عن "منافسينا !"هذه هي الطريقة التي يمكنك من خاللها التصويت لصالح
Kulturverbinde e.V .: .1انتقل إلى صفحة Förderpenny 2022
https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny؟666
 .2قم بالتمرير ألسفل إلى الحقل األخضر وأدخل الرمز البريدي  53175وانقر على الدائرة الصفراء على اليمين .
 .3سيتم فتح حقل جديد أدناه .على اليسار يوجد بالط جمعيتنا .انقر فوق الدائرة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من
المربع  ،ثم انقر فوق مربع "تحديد" في الجزء السفلي.
.4ثم عليك إدخال عنوان بريدك اإللكتروني .ستتلقى رسالة بريد إلكتروني حيث يتعين عليك النقر فوق رابط التأكيد .
هام :يمكنك التصويت مرة واحدة يوميًا حتى  11سبتمبر .يمكننا فقط ربح  1000يورو بمساعدتك! ابق على اتصال
.سيتم فتح حقل جديد أدناه .على اليسار يوجد بالط جمعيتنا .انقر فوق الدائرة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من
المربع  ،ثم انقر فوق مربع "تحديد" في الجزء السفلي . 4.ثم عليك إدخال عنوان بريدك اإللكتروني .ستتلقى رسالة بريد
إلكتروني حيث يتعين عليك النقر فوق رابط التأكيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tipps zum Lesen und für die Freizeit
نصائح للقراءة ووقت الفراغ
نصيحة حول كتاب :كاسي كوز والغراب الكوميدي من تأليف O. Wnuk
ظهر غراب غريب في الغابة ،له ألوان زاهية الريش ويصدر صرخات شديدة ،حيوانات الغابة قلقة .تخشى الخنزيرة
خطيرا على عائلتها ،يخاف السنجاب فليتس على إمداد الجوز .البطة السيدة شناتر
البرية سوزي من أن يكون الغراب
ً
شنابل تغار من ريشها الملون ،ويشعر هير سباتز بالغيرة ألن زوجته سباتز تحدق في الحيوان الغريب بغرابة ،من حسن

الحظ أن كاسي كاوز يعرف كيف يستمع جيدًا  ...قصة شعرية ومالئمة لألطفال حول التعامل مع الخوف من المجهول ،
تُقرأ بصوت عال من سن الخامسة .هذا الكتاب هو نداء من أجل الشجاعة والفضول ،وعلى االنفتاح على االقتراب من
اآلخرين .تحت عنوان التواريخ (انظر أدناه) نشير إلى العديد من التواريخ في بون .على سبيل المثال  ،أسبوع الثقافات
(انظر البرنامج المرفق) واليوم العالمي للطفل في  19أيلول في ساحة السوق.
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.يقدم المتحف األلماني ورشة عمل رائعة في ثالثة تواريخ في أكتوبر  ،حيث يمكنك تجربة كيف يمكن الجمع بين الذكاء
االصطناعي والفن بشكل إبداعي ،المعلومات التفصيلية موجودة في الملحق (حقيبة ظهر ثقافية للنشرة اإلعالنية)

مواعيد
في  2022/09/16من الساعة  3حتى الساعة  5اليوم المفتوح في مدرسة إيريش كيستنر .
من  2022/06/16حتى  2022/10/03أسبوع الثقافات المتعددة في بون انظر المرفق.
في  : 2022/09/18ورشة عمل إبداعية في بوندس كونست هالة.
في  : 2022/09/19من الساعة  11حتى الساعة  5مساءاً ،يتم االحتفال بيوم الطفل العالمي بالعديد من العروض
مثل الموسيقى واألنشطة والطعام في ساحة سوق بون.
في  :2022/09/25ورشة عمل الطبيعة في الحديقة النباتية ،انظر المرفق.
مواعيد المدرسة.
مدرسة القوطي :السبت  :09/24الباب المفتوح ومهرجان المدرسة
verbindetالثقافة .
المفتح وسيتم تمثيل
Kultur
الباب e.V.
مدرسة إلزا بريندشتروم :السبت 2022:09/24
مدرسة إليزابث سيلبرت :السبت  :09/24الباب المفتوح الساعة  9صباحا
إجتماع الجمعية يوم الخميس  2022/09/29الساعة  6مساءا
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