
Nr. ــــخ التار ع الموض من العنوان نامج ال
من ا

1. 24.09.22 15.00 19.00 كرة القدم لالندماج SKZ المركز االجتما والثقا بورغ Soziokulturelles Zentrum Burg; 
August‐Bebel‐Straße 30, 39288 Burg

سامح. نافس الفرق المتنوعة معا  مختلف التخصصات من أجل أن تكون قدوة لل ت
اب من 10 إ 27 عاما  للش

2. 25.09.22 14.00 عد الظهر ا  ا نامج ثقا  ال المجتمع المح مو ;Info‐Punkt an der Trogbrücke مركز المعلومات
Wallstraße, 39291 Hohenwarthe

كو والطعام  ا دا د والثقافة والجمال والتناغم مع الموس أ التقال ء  ة عند عبور الممر الما الم ان ا ة  ة ثقاف أمس
ذ. ا اللذ ا ال

3. 26.09.22 15.00 17.00 طبول وألعاب من جميع أنحاء العالم Benvivo gGmbH Benvivo – Ort der Vielfalt;
Markt 1, 39288 Burg 

لعبها أطفال  ة والممتعة ال  نداما، ما  ألعاب األطفال المث دي إ ال األ ة إ التصفيق  رات الصغ ة ال من لع
دة اء جد شفون أش ك صنعون الموس و ة و دو صنعون الحرف ال لعبون و العالم؟  

4. 27.09.22 09.00 دات إفطار للس SKZ المركز االجتما والثقا بورغ Soziokulturelles Zentrum Burg;
August‐Bebel‐Straße 30, 39288 Burg

ع غنت  كة للتط سا متعدد الثقافات من  ترف بورغ ومكتب ش إفطار 
AWO fair. Brandenburger Str. Treff إ Bahnhof Burg دأ من ي
Genthin 39307

5. 27.09.22 10.00 12.00 ب القهوة تال ل Benvivo gGmbH Benvivo – Ort der Vielfalt;
Markt 1, 39288 Burg 

ش والعمل الالئقة  جميع أنحاء العالم.  ماذا تع  ف ع ظروف الع ش ونت ستهلك بها ونع قة ال  تؤثر الط
مكننا المساهمة  االستهالك المستدام؟ ف  التجارة العادلة؟  ك

6. 28.09.22 10.00 13.00 ش  عض ‐ نع عضنا ال هكذا نحن ‐ نتعلم من 
معا!

BBI  م واإلرشاد GmbH معهد التعل BBI Bildungs‐ und Beratungsinstitut GmbH Burg;
In der Alten Kaserne 10, 39288 Burg

شارة. ة واالس م ح مع عرض تقد لمختلف الخدمات التعل يوم مفت

7. 28.09.22 10.00 15.00 ة من جميع أنحاء العالم ال ات خ ا ح Nestor م GmbH معهد التعل Nestor Bildungsinstitut GmbH;
Kapellenstraße 30, 39288 Burg

ة من جميع أنحاء العالم معا ورسم  ال د قراءة القصص الخ مع هذا العرض متعدد الثقافات ب الوالدين والطفل ، ن
عك ــــح مع القهوة والشاي وال ادل م اء واألمهات هناك ت أحجار القصة.  لآل

8. 28.09.22 17.30 Die Odyssee فلم Kino Burg Theater نما بورغ س Kino Burg Theater; 
Magdeburger Straße 4, 39288 Burg 

ل  حثهم عن م ت ع الزجاج ‐ يروي قصة مؤثرة لألشقاء كيونا و ادري أثناء  ال ا  دو ة لإلعجاب ‐ مرسومة   صور مث
لم الرائع سا ، ابتكرت الفنانة فلورس ما هذا الف د.  مستوحاة من هروب أجدادها من أود جد

9. 29.09.22 17.00 19.00 ا م ال ال لت  الخط الصي  Benvivo gGmbH Benvivo – Ort der Vielfalt;
Markt 1, 39288 Burg 

ة  ق اء موس ة وتطورها.   الجزء الثا من الدورة ، تصبح األش ة المكت ن ــــخ اللغة الص ة حول تار دورة تذوق عمل
ا م ال ا  ق ة من إف د ة تقل ق استخدام آلة موس
و : info@benvivo.de.                                                                            او  د اإلل ق ال ل عن ط سج  ال
ان ق الهاتف: 017643363662 أو  الم عن ط

10. 30.09.22 09.00 حب الجميع نعم، هللا  THH Friedensau Kindertagesstätte "Kinder aus aller Welt" Friedensau;
An der Ihle 11, 39291 Möckern

حب جميع االطفال معا ، نصممها ونصنع الموس . نتعرف ع  ة نعم، هللا  د أن نغ أغن مع مدرسة الموس ن
اتهم الخاصة ستكشف القارات ونعرف أطفالهم وم أنفسنا.   مكننا العزف عليها  اآلالت المختلفة و

11 30.09.22 11:00 15:00 "أنا أقرر بنف " Netzwerk كة ‐ Tea Time 2.0 الش
 Chancengleichheit

Frauen* und 
Mädchen*kommunika‐
tionszentrum Tea TREFF

Rohlandmühle, August‐Bebel‐Straße 30 39288 Burg س فقط ،  ن ل ء ، ول ل  ل  ة يوم عمل المرأة تحت شعار "أنا أقرر بنف !".  ق ساو م ٢ فرصة م كة  تا تنظم ش
د حول الموضوعات المختلفة  مجموعة متنوعة من  ات * من جميع أنحاء العالم معرفة الم ساء * والفت جب ع ال

أنفسهم المواقف واتخاذ اإلجراءات 

الساعة


