
Datum الساعة ع الموض من العنوان نامج ال

1 25.09.2022 10:00 Uhr تعدد الثقافات االفتتاحية بالصالة Evangelisches 
Kirchspiel Genthin

Dorfkirche Altenplathow صالة االفتتاح يليها تبادل الحديث واالراء في البوفيه

2 25.09.2020 14:00-18:00 Uhr مسابقات مع عمدة المدينة Jugendhaus "Thomas 
Morus"

Marktplatz Genthin مسابقة الطهي متعددة الثقافات بين مركز الشباب "توماس مور" ورئيس بلدية غنتين

3 25.09.2022 15:00 Uhr مهرجان عائلي متعدد الثقافات Kirchengemeinde 
Steinitz

Hof Liebsch, 39319 
Jerichow OT Steinitz

تدعوك كنيسة شتاينيتس لتناول قهوة و كيك.  أداء مسرحية "التفاوت" مع المهرج درون درون

4 26.09.2022 09:00 -11:00 Uhr 
لطالب المدرسة

تعال ، دعني أخبرك قصة ، الصف االول اشتراك ما بين 
 Kirchengemeinde

 Jerichow, Grundschule
 ,Jerichow

Fachhochschule Stendal

Grundschule Jerichow قراءة كتاب وورشة عمل لألطفال

5 26.09.2022 
und 27.09.22

 9:15 und 11:15 
Uhr

حرب.  تخيل لو كان هنا Stadt-und 
Kreisbibliothek "Edlef 
Köppen"

Stadt- und Kreisbibliothek 
für   Sekundarschule "Am 
Baumschulenweg"  und 
Sekundarschule Brettin طالب 
المدرستين

مسرحية الطالب مع مسرح التمارك شتندال

6 26.09.2022 ab 15:00 Uhr صور تحكي قصة: التغييرات قبل وأثناء 
فترة وقت التحول في توخهايم

اشترام ما بين                         
           Marina Wöhling و 

Jugendclub Tucheim

Jugendclub Tucheim جولة إرشادية من خالل توخهايم للصغار والكبار مع شرح للتغييرات قبل وأثناء إعادة التوحيد

7 26.09.2022 18:00 Uhr "أفريقيا بعيون مختلفة" Mike Fleske Junge Kirche, 'Genthin محاضرة للمخرجة والمؤلفة الشابة ، لينا ويندت ، حول القارة األفريقية ، بمشاركة نشطة من زوار 
الحدث والطعام النموذجي

8 27.09.2022 09:00 -11:00 Uhr تعال ، دعني أخبرك قصة ، الصف الثاني اشتراك ما بين 
 Kirchengemeinde

 Jerichow, Grundschule
 ,Jerichow

Fachhochschule Stendal

Grundschule Jerichow قراءة كتاب وورشة عمل لألطفال



9 27.09.2022 10:00 Uhr "اإلفطار النسائي الدولي" اشتراك ما بين                        
 Netzwerkstelle

 Ehrenamtliches
 Engagement in der

-Integrationsarbeit, Tea
TREFF B

Lindenhof Genthin تتم دعوة النساء من جميع الثقافات بحرارة للدردشة وتبادل األفكار أثناء تناول اإلفطار في جو مريح

10 27.09.2022 14:30 Uhr مشروع التنزه على األعشاب والطبيعة 
والبيئة مع دبلومة االحياء                       

Elke Tantzen                  

Kirchengemeinde 
Jerichow 

Zwischen Stadtkirche und 
Kloster 

تنزه ومعلومات عن األعشاب والنباتات المحلية

11 27.09.2022 14:30 -17:00 Uhr جولة بالدراجات الهوائية إلى بارشن Sekundarschule Brettin - 
 Schulsozialarbeit,  Nico 
Pfeil

Sekundarschule Brettin جولة بالدراجة إلى بارشن للحصول على لمحة عن الثقافة المحلية وطريقة الحياة من السكان 
المحليين

12 27.09.2022 16:00 Uhr بطولة لعبة السهام بين الثقافات Jugendarbeit Jerichow 
und Schlagenthin

Jugendclub Schlagenthin بطولة السهام بين الثقافات لألطفال والشباب وعائالتهم ، يليها لقاء ومحادثات مع القهوة والكعك

13 27.09.2022 14:00 Uhr             
                             
حدث خاص

اقرأوا معًا - افهموا معًا - كونو مبدعين معًا Schülerförderung 
Genthin 

Kreis-und Stadtbibliothek 
Edlef Köppen/ 
Schülerförderung Genthin 
e.V. Lindenstraße Genthin

قراءة كتاب لطالب المدارس االبتدائية واألطفال ذوي األصول المهاجرة في مكتبة المنطقة 
والمدينة.  خلق "دور للقراءة" من خالل رسم المحتوى المفهوم للكتاب.  إنشاء صورة مشتركة 

وتصميم غالف

14 28.09.2022 09:00 -11:00 Uhr 
لطالب المدرسة

تعال ، دعني أخبرك قصة ، الصف الثالث اشتراك ما بين 
 Kirchengemeinde

 Jerichow, Grundschule
 ,Jerichow

Fachhochschule Stendal

Grundschule Jerichow قراءة كتاب وورشة عمل لألطفال

15 28.09.2022 10:00-12:00 Uhr 
حدث خاص

عرض فيلم - "عندما جاء باول عبر البحر" AWO fair.leben 
Integrations- und 
Heimbetriebe GmbH

AWO fair. Treff, 
Brandenburger Straße 54, 
Genthin

مناقشة للمرضى الخارجيين التابعين لالڤو

16 28.09.2022 13:00-16:00 Uhr صنع الفخار مع المهاجرين Schülerfirma 
KREA(K)TIV

SEK "Am 
Baumschulenweg", 
Mützelstraße 50, 39307 
Genthin (Töpferwerkstatt 
Raum 123)

صناعة الفخار مع أطفال ألمان ومهاجرين وأطفال  من أوكرانيا

17 28.09.2022 15:00 Uhr يمكننا أن نفعل ذلك                              
         - الجئون ٢٠١٥ في غنتين ، 

ذكريات المتطوعين

Bibliotheksförderverein 
Jerichower Land e.V.

Stadt-und Kreisbibliothek 
"Edlef Köppen" Genthin

تقدم السيدة بورشينسكي ذكرياتها عن األعوام ٢٠١٥-٢٠١٧، حيث قدم مواطنو غينثين الدعم 
لالجئين.  يجب تكريم المتطوعين بالموسيقى والمأكوالت الشهية



18 28.09.2022 15:00 Uhr نحن شباب وأنت؟ Jugendhaus Parey Jugendhaus Parey, Am 
Deich 7, Parey/ Elbe

التبادل عبر االجيال مع القهوة والكعك

19 28.09.2022 16:00 Uhr بطولة لعبة السهام بين الثقافات Jugendarbeit Jerichow 
und Schlagenthin

Turnhalle Schlagenthin بطولة السهام بين الثقافات لألطفال والشباب وعائالتهم ، يليها لقاء ومحادثات مع القهوة والكعك

20 29.09.2022 لطالب المدرسة "حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم" اشتراك ما بين                        
 Grundschule   

 Stadtmitte, "Eine Welt
-Netzwerk Sachsen

"Anhalt

Grundschule Stadtmitte 
Genthin

ورش عمل ألطفال المدارس في الصفوف ٢ و ٣ و ٤ حول موضوع "حقوق الطفل في جميع أنحاء 
العالم"

21 29.09.2022 09:00 -11:00 Uhr 
لطالب المدرسة

تعال ، دعني أخبرك قصة ، الصف الرابع اشتراك ما بين 
 Kirchengemeinde

 Jerichow, Grundschule
 ,Jerichow

Fachhochschule Stendal

Grundschule Jerichow قراءة كتاب وورشة عمل لألطفال

22 29.09.2022 11:00-15:00 Uhr "أنا أقرر بنفسي" اشتراك ما بين                        
 Netzwerk Tea        

 - Time 2.0
,Chancengleichheit

 Jugendhaus "Thomas
"Morus

Jugendhaus "Thomas 
Morus", Geschwister-Scholl-
Straße 4, 39397 Genthin

تنظم شبكة "تي تايم ٢" ، بالتعاون مع مركز الشباب "توماس مور" ، يوم العمل النسائي تحت 
شعار "أنا أقرر بنفسي!".  قبل كل شيء ، ولكن ليس ذلك فقط ، يجب على النساء * والفتيات * من 
جميع أنحاء العالم معرفة المزيد حول المواضيع  المختلفة في مجموعة متنوعة من األصعدة واتخاذ 

اإلجراءات بأنفسهم

23 29.09.2022 15:00-17:00 Uhr الحيوانات المحلية: الثعلب. مشروع الطبيعة 
والبيئة

Kirchengemeinde 
Jerichow

Gemeindehaus Jerichow ورشة عمل لألطفال مع عالمة األحياء الكي تانتسن حول موضوع الحيوانات المحلية: الثعلب

24 29.09.2022 15:30 Uhr "ركوب الخيل المشترك بين الثقافات" Reit-und Fahrverein 
Schlagenthin e.V.

Reitplatz Schlagenthin, 
Mühlenweg 10, 39307 
Schlagenthin

حقائق مثيرة لالهتمام حول الخيول ورياضة الفروسية

25 30.09.2022 15:00-18:00 Uhr مهرجان فناء متعدد الثقافات                    
offen geht #         

Jugendhaus "Thomas 
Morus"

Jugendhaus "Thomas 
Morus", Geschwister-Scholl-
Straße 4, 39307Genthin

مهرجان المزرعة بين الثقافات لجميع األطفال والشباب في المنطقة



26 30.09.2022 15:00 Uhr شرح انواع الفطر للمبتدئين Kirchengemeinschaft 
Jerichow

Pfarrgarten Jerichow شرح انواع الفطر، مشروع الطبيعة والبيئة للكبار مع الكي تانتسن

27 30.09.2022 16.00-19:30 Uhr يوم مفتوح - رياضة من أجل التفاهم لعدد 
الثقافات

Verein für 
Charakterbildende 
Kampfkunst e.V.

TKD-Schule, Brandenburger 
Straße 58, 39307 Genthin

يوم مشروع يتضمن العديد من الدورات التدريبية حول موضوع الرياضة من أجل التفاهم الدولي 
للعائالت التي لديها أصول مهاجرة وغير ذات أصول مهاجرة لتقليل التحيزات وتحسين التكافل

28 30.09.2022 15:00-17:00 Uhr ألمانيا ، هل تسمعني - قراءة ومناقشة مع 
حسين صابري

Kreismuseum 
Jerichower Land

Kreismuseum Genthin, 
Mützelstraße 22, 39307 
Genthin

حسين صابري ، ٢٣ عاًما ، يشارك الجمهور تجاربه كالجئ قسري من أفغانستان.  في المحادثة 
الالحقة ، يمكن مناقشة أسئلة حول الحياة قبل وبعد الرحلة

29 30.09.2022 19:00 Uhr أمسية فيلم بين الثقافات اشتراك ما بين                       
 Kirchgemeinde

 Jerichow, Förder-und
 ,Heimatverein Stadt

Kloster Jerichow

Stadtkirche Jerichow, Karl-
Liebknecht-Straße

جولة إرشادية عبر كنيسة المدينة ومن الساعة الثامنة مساًء سينما الكنيسة في كنيسة المدينة ، فيلم: 
أغنية في أذن هللا

30 01.10.2022 15:00 Uhr برج بابل - حفل المشاركة العائلية Kirchengemeinde 
Jerichow

Kirche Großmangelsdorf حفل موسيقي عائلي مع غابي وأمادوس إيدنر

31 02.10.2022 10:15 Uhr تعدد الثقافات االختتام بالصالة Kirchengemeinde 
Jerichow

Kloster Jerichow االختتام بالصالة مع فرقة فويال الموسيقية الشعبية

32 02.10.2022 13:00 Uhr مهرجان الحصاد في كارو - "نباتات ذات 
اصول مهاجرة"

Freunde der Feuerwehr 
Karow

Karow مهرجان عيد الشكر مع نظرة ثاقبة على أصل البطاطس أو الطماطم أو الذرة أو القرع


