من هي الجهة المنظمة
جمعيةNadeshda e.V.
الموجودة في العنوان التالي
Boxhagener Str. 106
10245 Berlin
بامكانكم التواصل معنا على رقم التلفون
Tel: 030 97 00 23 00
أو عبر البريد االلكتروني
info@nadeshda-ev.de
كما يمكنكم زيارة موقعنا االلكتروني
www.nadeshda-ev.de

لماذا االشتراك في النشاطات و
الفعاليات يتم بشكل مجاني
الن مشروع موبيل أزيل يتم تمويله عبر
المؤسسات التالية
 Pfefferwerkو Aktion Mensch

للتسجيل
قوموا بزيارتنا في العنوان التالي
Nadeshda e.V.
Boxhagener Str. 106
10245 Berlin
و ال 13.00أيام الثالثاء و ذلك بين الساعة
16.00
204الغرفة رقم

األوراق التي نحتاجها لتسجيلكم
هي
بطاقة التعريف بكم أو بطاقة الهوية
ورقة اثباث سكنكم أو ما يعرف باألنميلدونغ
و رقم الهاتف الجوال الخاص بكم

من يمكنه المشاركة
التالميذ و التلميذات المشاركين في صفوف
فيلكومنكالسن و الالجئين اليافعين و القادمين
سنة 18و 12الجدد ممن تتراوح أعمارهم بين

ماذا نقدم
المساعدة في حل الوظائف المدرسية
تعلم اللغة األلمانية في مجموعات صغيرة و
بشكل عملي ...مثال من خالل الذهاب الى السوبر
ماركت أو من خالل اللعب
التعلم على قيادة الدراجة الهوائية من خالل دورة
تتم باالشتراك مع شرطة العاصمة برلين
زيارة المتاحف و المسارح و حضور مباريات
كرة القدم و ذلك بشكل مجاني

متى يمكنني المشاركة
تعلم اللغة األلمانية بشكل عملي و الحصول على
مساعدة في حل الوظائف المدرسية
و ال 16.00أيام الثالثاء و الخميس بين الساعة
19:00
و ذلك في العنوان التالي
Boxenhagener Str. 106
10245 Berlin
تعلم قيادة الدراجة الهوائية في الشهور الدافئة
و ال 15.30أيام االثنين الساعة
النزهات 17:00
سوف يتم االعالن عن المواعيد في وقتها

ما هي التكلفة المادية
ال توجد تكلفة مادية تترتب عليكم فاالشتراك في
كل النشاطات يتم بشكل مجاني

موبيل أزيل
التالميذ و التلميذات المشاركين في ما يعرف بصفوف
سنة  18و 12فيلكومنكالسن و ممن تتراوح أعمارهم بين
بامكانهم القدوم الينا و الحصول على مساعدة في حل
الوظائف المدرسية مرتين في االسبوع ،كما يمكنهم
التدرب على قيادة الدراجة الهوائية مرة واحدة في االسبوع
و المشاركة في نشاطات و فعاليات ثقافية و رياضية
يمكنكم االشتراك في كل ما سبق ذكره بشكل مجاني

