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 تحية طيّبة وبعد: 

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

نريد أن نستغل الربع الثاني من العام 2022 من أجل إعادة   تخدام الربع الثاني من عام  2022 إليقاظ مشروع  كتابنا
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 .
 

 
 صورة خاّصة 

  
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

Informationen aus der Vereinsarbeit/aus den 
Projekten 

 معلومات من أعمال المشاريع
 والتي الظهر بعد ما فترة في  OGS فترة قراءة فيها تتم التي المدارس في الوقاية  على التدريب من مزيد طلبي ما غالبًا
  مدرسة  في  الحال هو هذا و ،الوقاية على التدريب دليل األحيان بعض في يلزم يثح ،كاثوليكية عايةر  OGS لدى يكون

Lyngsberg فترة في القراءة  وقت وقع إذا OGS . 
 

  في آخرين مقدمين من  عروض  إلى أيًضا نشير لكننا الموضوع هذا  حول مؤهلين متحدثين على  الحصول بصدد نحن
 للوقاية: تدريبيتين دورتين هناك ستكونو ،المقبلة القليلة األسابيع

 

 



 أيًضا يمكنك مساًء. 4 الساعة  إلى صباًحا 9 الساعة من بون الكاثوليكي الشباب عمل تقديم سيتم 2022 أيار  9 في
bonn.de/angebote-https://www.kja- الرابط  هذا على اإلنترنت عبر التسجيل

ausbildung/praventionschulung/ السيدة من اإللكتروني البريد طريق عن االستفسار أيًضا  أو Lohmann  
 بون. في Ring-Karl-Kaiser  في KJA bonn.de.-praeivenitung@kja على

 
  صباًحا 10 الساعة من  أيار 28 ، السبت يوم  اإلنترنت عبر يوم( ½ ، األساسي التدريب )نوع إضافي تدريب تقديم سيتم
 الرئيسية(: الصفحة   على التسجيل ، يورو 15 تكلفة ، 2216250013 الدورة ،مساءً  1 إلى
 
-koeln-erzdioezese-koeln.de/bw-https://bildung.erzbistum

isered_stex.htmlev/kursliste/praealvention_sexual 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــــــ

Informationen aus dem Vorstand 

 أعمال النادي منمعلومات  

 
 البريد طريق )عن كتابيًا األعضاء إبالغ تم فقد ،2022 مايو 5 في  2021 المالية للسنة العام االجتماع سيعقد

  اإلدارة مجلس في جديد عضو انتخاب سيكون ، 2021  عام في  اإلدارة مجلس أعضاء أحد استقالة منذ اإللكتروني(.
  عن أيًضا اإلدارة مجلس  سيتحدث ،حيثاالجتماع في  المشاركة األعضاء جميع من  نطلبوس االجتماع هذا في معلقًا

   مهًما. رأيك يكونسو ،الجمعية مستقبل
Monika   إلى الهاتف عبر  أو bonn-info@kulturkinden إلى اإللكتروني البريد عبر التسجيل يرجى

Engbrecht-Schmidt  0172-26 86 296 على 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
eitÖffentlichkeitsarb 

 

 أعمال العالقات العامة

 

 
ypixaba Bildquelle: 

 
  الجمعيةسيقام مهرجان بون الدولي لالجتماع مرة أخرى بعد استراحة لمدة عامين. تقدمت   2022 حزيران 12ألحد ا

علم عن عملنا في النادي وتبادل الكتب التي تلقيناها للتبرع لمشروعنا  نود أن ن  جناح عرض لها فيه، وبطلب للحصول على 

إذا كنت ترغب ، فين يدعموننا في ميدان سوق بون في هذا اليوملهذا ما زلنا بحاجة إلى مساعدين نشط ،"المكتبة األولى"

ثم  ومن  بك . ثم نعاود االتصالinfo@kultursekt-bonn.deيمكنك التسجيل على عنوان البريد اإللكتروني في المساعدة 

 نناقش التفاصيل بشكل فردي.

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ  ـــــــــــــ



Tipps zum Lesen und für die Freizeit 
 

 وقات الفراغأونصائح للقراءة 

 
كتب األطفال    كم كبير منلقبًا فائًزا لكتب األطفال والشباب من    30  في آذار الفائت  في اليبزيغ  Lesekompassت  اختار

البالغين  ،الحالية فقط  والمراهقليس  األطفال  أيضا  ولكن  وين،  الملحق  ،  والكاريكات قدمنا  في  الكتب  والكتب    يراتقائمة 

" ، والذي Fiese Viecherنوصي بشكل خاص بالكتاب غير الخيالي "حيث  .  10  -  6الصوتية المحددة في الفئة العمرية  

 انات رأًسا على عقب ضد العديد من الحيو رناخواطل يحو  

 
            ypixaba Bildquelle:                    
 

المجانية وعروض الترفيه والعطالت لألطفال  العديد من ورش العمل    Bonnفي    لككذو  NRW  مقاطعة  في  كل سنةتتوفر  

ووالشباب على  ،  عامة  نظرة  على  العثور  تقدم  احقيبة  اليمكن  التي  العاملثقافية  على    Bonnفي    لهذا 

www.kulturrucksack.nrw.de/kommune/bonn . 

 .: سجل في الوقت المناسب! األحداث تحظى بشعبية كبيرة وبالتالي يتم حجزها بسرعةنصيحة

 

الصيفية العطلة  الدولي في بون    نشاطات، يقدم متحف بون سيتي حملة  خالل  بالتعاون مع مركز االجتماع  لمدة أسبوعين 

هذه "جمعيتناو ستتم  األخيرين من  رحلة  .  األسبوعين  في  بون"  س الزمن عبر  تاريخيًا  تموز، حيث  مكانًا  األطفال  يكتشف 

مع أفالم التوقف الصغيرة الخاصة    يتك وأفكارك لما رأيته بشكل خالق وخياليمكنك تنفيذ انطباعا  ،مختلفًا في بون كل يوم

 سنرسل معلومات دقيقة قريبًا. ،بك

 

في الملحق. يمكن القيام بهذه  لكل من يحتاج بسرعة إلى األواني الصغيرة لألعشاب أو النباتات المزهرة للشرفة: الصورة  

 ب فارغة. األواني الجميلة بسرعة باستخدام عل

 

 عدة ثقوب بمطرقة وأظافر في الجانب السفلي وأيًضا ثقبًا على بعد حوالي سنتيمترات أسفل الحافة العلوية.  تسوية© 

 © رسم العلب باأللوان )ويفضل أن تكون ألوان مقاومة للماء للمعادن(.

 .زرع الزهرة أو األعشابإ، أو با© ثم امأل العلب بالتر

العلوي  © بس الثقب  أوبب  الشرفةسلك معدني  اسحب سلًكا  الحاوية بشبكة  قم بتوصيل  ولكن من فضلك حتى ال    ،وبالتالي 

 في قاع العلبة. الموجودة يتدفق الماء عبر الثقوب  أكثر من الالزم سقيتالجيران تحت رأسك! إذا على تقطر مياه الري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد

عطلة عيد الفصح. أول يوم دراسي بعد  25/40/2022في   

ة الساعة  05/05/2022في  مساءاً في مقر الجمعية. 6اجتماع الجمعية العام   

ورش عمل وتصميم انظر الملحق المرفق. 08/05/2022في   

ورشة برمجة في المتحف األلماني، انظر الملحق المرفق. 15/05/2022في   

مهرجان بون الدولي لمدينة بون، السوق.  12/06/2022ي ف  



 

 

 

 

 

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. 
  


