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 ربارونجيبو -برول اليوجند تريف نادي الشباب
 
 

  
 ف 
ً
 ومرحبا

ً
 وسهال

ً
.  أو باختصار  ربارونجيبو -برول اليوجند تريف نادي الشباب أهال  يوت ب   ب  

دير نادي الشباب  رومان جوتنهو جمعية فرايبورغ للخدمات االجتماعية. أنا  الراع  لنادينا 
ُ
  سارو أنا  \ وأ

  وأجين 
عمل ف 

 نادي الشباب. 
 

رحب بجميع
ُ
ي ةالسابعة حنى الواحداألطفال والشباب من عمر  ن  ,جيلتس, بدون ببساطة الحضور . يمكنكنوالعشر

  نادي الاألهل إحضار وبدون 
 مقابلة األصدقاء, اللعب,  ترغب بفعله بحرية.  شباب يمكنك اختيار ما . ف 

ً
يمكنك مثال

سماع الموسيقى أو حنى تكوين صداقات جديدة. ليس عليك الحضور بشكل يوم  وال أسبوع  يمكنك بكل بساطة 
ي   اثني   منى شئت. يتو ر الحضو 

َ
ف  مشر

ً
ا يمكننكما   نا. . يمكنك الدردشة, اللعب أو مناقشة مشاكلك مععىل األقل اجد دائما

  بمدرسة أو تقديم المساعدة حنى بما يتعلق بال
. لكن عند ميوجند تريف نادي الشباب آوسبيلدونغ. التدريب المهن   

جاب 
, ملك الدفع رسوم بسيطة. وإذا كنت ال تفقط تنظيم الرحالت فعليك   

إيجاد حلول  بالتأكيد  يمكننا ال تقلق, مال الكاف 
ية. وبعضهم يتحدموظفونا يتحدثون األ بديلة.  إذا كنت  كلةليست هناك مش لذلكث العربية وااليطالية. لمانية واالنكلز  

 منها ة أو حدث اللغة األلمانيال تستطيع ت
ً
 . قليال

 
اء العصائر والحلويات  أن نتواصل باإليماءيمكننا حنى  . حيث يمكنك شر ة وكشك صغز  ات واإلشارات. لدينا مساحة كبز 

ا كما   البيزى 
ً
  القدم.  ةوطاولة كر  بيلياردو وطاولة  بالي ستيشن. ولدينا أيضا

ً
, وطاولة راوم ديسكو للرقص  مكانويوجد أيضا

  حديقتنا يمكننا اشعال النار والشواء واالستمتاع بالطقس. كومبيوتر التنس. كما يوجد غرفة  
  الخارج وف 

لألسف لدينا  . ف 
َرج 

َ
 لذلك يصعب الوصول باستخدام الكرس  المتحرك. عند المدخل د

 حنى السادسة والنصف مساًء  من الساعةيوم االثني   
ً
اب حيث يمكن لجميع الشب هو يوم اجتماع الشباب. الرابعة عرصا

 سعة والخمسة عشر الحضور. بي   عمر التا
 حنى السادسة مساًء هو يوم اجتماع الطالب. حيث يمكن للشباب والشابات 

ً
صف ال منوأما الثالثاء من الرابعة عرصا

 فما فوق الحضور.  الرابع
 فهو وقت الستقبال الجميع من عمر الثانية عشر فما فوق. السادسة حنى الثامنة الساعة ومساء الثالثاء من 

 يغلق النادي يوم األربعاء. 
 يوم نادي الصغار ة والنصف ثالثالمن لخميس أما ا

ً
  كلوب أو  حنى الخامسة والنصف ظهرا

فال حيث نستقبل األط – مين 
 من الصف األول حنى الرابع. 

ن عمر مللفتيات حيث يمكن  تريف ميدشنأو  الفتياتالجمعة من الثانية والنصف حنى الخامسة مساًء هو وقت لقاء 
 الحضور.  مسة عشر االخالتاسعة حنى 

 عشر فما فوق.  الثالثةهو وقت الستقبال الجميع من عمر الجمعة مساًء من الساعة السادسة حنى التاسعة 
  عطلة نهاية األسبوع 

 جار. يالخاصة لأل  والمناسباتللحفالت متاحة صالتنا فأما ف 
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 ستفسارات؟ اتصل بنا أو قم بزيارتنا ضمن أوقات الداوم المخصصة. إل أسئلة أو االمزيد من هل لديك 

 تحياتنا

  و رومان روبرت 
 يوت ب   ب   فريق  – جين 

 

 

 
 :للتواصل

Jugendtreff Brühl-Beurbarung  
Lortzingstr. 1a  

79106 Freiburg  
Tel: 0761-278097  

www.jbb-freiburg.de  
FB: facebook.com/jbb.freiburg  

IG: jbbfreiburg 

 
 

 

 
Arabische Übersetzung: Anas Alsakka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


