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ّ
األعزاء
أصدقاء نادي الترابط الثقافي
أولياء األمور المحترمين

تحية طيّبة وبعد:

Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
نريد أن نستغل الربع الثاني من العام  2022من أجل إعادة تخدام الربع الثاني من عام  2022إليقاظ مشروع كتابنا
إحياء مشروع " مكتبتي األولى" من جديد وجعله نشط وحيوي ،حيث تم العثور منسقين جدد لثالث من مدارسنا،
صة الرعاة المتطوعين ،حيث سيتيح ذلك البحث عن المتطوعين الجدد مرة أخرى
وسيهتمون بأمور تنظيمية مختلفة وخا ّ
وتقديمه جيدًا للعمل في المدارس في األسابيع القليلة المقبلة ،سنقوم أيضًا بتنظيم اجتماعات رعاية للمتطوعين  ،وبالتالي
سنعود إلى تبادل اآلراء من جديد.
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Informationen aus der Vereinsarbeit/aus den
Projekten
معلومات من أعمال المشاريع
غالبًا ما يطلب مزيد من التدريب على الوقاية في المدارس التي تتم فيها قراءة فترة  OGSفي فترة ما بعد الظهر والتي
يكون لدى  OGSرعاية كاثوليكية ،حيث يلزم في بعض األحيان دليل التدريب على الوقاية ،وهذا هو الحال في مدرسة
 Lyngsbergإذا وقع وقت القراءة في فترة .OGS
نحن بصدد الحصول على متحدثين مؤهلين حول هذا الموضوع لكننا نشير أيضًا إلى عروض من مقدمين آخرين في
األسابيع القليلة المقبلة ،وستكون هناك دورتين تدريبيتين للوقاية:

في  9أيار  2022سيتم تقديم عمل الشباب الكاثوليكي بون من الساعة  9صبا ًحا إلى الساعة  4مسا ًء .يمكنك أيضًا
التسجيل عبر اإلنترنت على هذا الرابط https://www.kja-bonn.de/angebote-
 /ausbildung/praventionschulungأو أيضًا االستفسار عن طريق البريد اإللكتروني من السيدة Lohmann
على  praeivenitung@kja-bonn.de. KJAفي  Kaiser-Karl-Ringفي بون.
سيتم تقديم تدريب إضافي (نوع التدريب األساسي  ½ ،يوم) عبر اإلنترنت يوم السبت  28 ،أيار من الساعة  10صبا ًحا
إلى  1مسا ًء ،الدورة  ، 2216250013تكلفة  15يورو  ،التسجيل على الصفحة الرئيسية):
https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-erzdioezese-koelnev/kursliste/praealvention_sexualisered_stex.html
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Informationen aus dem Vorstand
معلومات من أعمال النادي
سيعقد االجتماع العام للسنة المالية  2021في  5مايو  ،2022فقد تم إبالغ األعضاء كتابيًا (عن طريق البريد
اإللكتروني) .منذ استقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة في عام  ، 2021سيكون انتخاب عضو جديد في مجلس اإلدارة
معلقًا في هذا االجتماع وسنطلب من جميع األعضاء المشاركة في االجتماع،حيث سيتحدث مجلس اإلدارة أيضًا عن
مستقبل الجمعية ،وسيكون رأيك مه ًما.
يرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني إلى  info@kulturkinden-bonnأو عبر الهاتف إلى Monika
 Schmidt-Engbrechtعلى 0172-26 86 296
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Öffentlichkeitsarbeit
أعمال العالقات العامة
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األحد  12حزيران  2022سيقام مهرجان بون الدولي لالجتماع مرة أخرى بعد استراحة لمدة عامين .تقدمت الجمعية
بطلب للحصول على جناح عرض لها فيه ،ونود أن نعلم عن عملنا في النادي وتبادل الكتب التي تلقيناها للتبرع لمشروعنا
"المكتبة األولى" ،لهذا ما زلنا بحاجة إلى مساعدين نشطين يدعموننا في ميدان سوق بون في هذا اليوم ،فإذا كنت ترغب
في المساعدة يمكنك التسجيل على عنوان البريد اإللكتروني  .info@kultursekt-bonn.deثم نعاود االتصال بك ومن ثم
نناقش التفاصيل بشكل فردي.
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Tipps zum Lesen und für die Freizeit
نصائح للقراءة وأوقات الفراغ
اختارت  Lesekompassفي اليبزيغ في آذار الفائت  30لقبًا ً
فائزا لكتب األطفال والشباب من كم كبير من كتب األطفال
الحالية ،ليس فقط البالغين ،ولكن أيضا األطفال والمراهقين ،وفي الملحق قدمنا قائمة الكتب والكاريكاتيرات والكتب
الصوتية المحددة في الفئة العمرية  .10 - 6حيث نوصي بشكل خاص بالكتاب غير الخيالي " ، "Fiese Viecherوالذي
سا على عقب ضد العديد من الحيوانات
يحول خواطرنا رأ ً
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تتوفر كل سنة في مقاطعة  NRWوكذلك في  Bonnالعديد من ورش العمل المجانية وعروض الترفيه والعطالت لألطفال
والشباب ،ويمكن العثور على نظرة عامة على الحقيبة الثقافية التي تقدم لهذا العام في  Bonnعلى
.www.kulturrucksack.nrw.de/kommune/bonn
نصيحة :سجل في الوقت المناسب! األحداث تحظى بشعبية كبيرة وبالتالي يتم حجزها بسرعة.
خالل العطلة الصيفية ،يقدم متحف بون سيتي حملة نشاطات لمدة أسبوعين بالتعاون مع مركز االجتماع الدولي في بون
وجمعيتنا .ستتم هذه "رحلة الزمن عبر بون" في األسبوعين األخيرين من تموز ،حيث سيكتشف األطفال مكانًا تاريخيًا
مختلفًا في بون كل يوم ،يمكنك تنفيذ انطباعاتك وأفكارك لما رأيته بشكل خالق وخيالي مع أفالم التوقف الصغيرة الخاصة
بك ،سنرسل معلومات دقيقة قريبًا.
لكل من يحتاج بسرعة إلى األواني الصغيرة لألعشاب أو النباتات المزهرة للشرفة :الصورة في الملحق .يمكن القيام بهذه
األواني الجميلة بسرعة باستخدام علب فارغة.
© تسوية عدة ثقوب بمطرقة وأظافر في الجانب السفلي وأيضًا ثقبًا على بعد حوالي سنتيمترات أسفل الحافة العلوية.
© رسم العلب باأللوان (ويفضل أن تكون ألوان مقاومة للماء للمعادن).
© ثم امأل العلب بالتراب ،أو إزرع الزهرة أو األعشاب.
© بسبب الثقب العلوي اسحب سل ًكا أوسلك معدني وبالتالي قم بتوصيل الحاوية بشبكة الشرفة ،ولكن من فضلك حتى ال
تقطر مياه الري على الجيران تحت رأسك! إذا سقيت أكثر من الالزم يتدفق الماء عبر الثقوب الموجودة في قاع العلبة.

مواعيد
في  2022/04/25أول يوم دراسي بعد عطلة عيد الفصح.
ً
في  2022/05/05اجتماع الجمعية العامة الساعة  6مساءا في مقر الجمعية.
في  2022/05/08ورش عمل وتصميم انظر الملحق المرفق.
في  2022/05/15ورشة برمجة في المتحف األلماني ،انظر الملحق المرفق.
في  2022/06/12مهرجان بون الدولي لمدينة بون ،السوق.
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