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 اي فاو كومونيكاتسيون اوند ميدين
 

, أنا أدىع 
ً
هنا   لأعمتواصل واإلعالم و ة الالتابع لجمعيآوفالدن لقرب من وانتم تقفون اآلن باينة شوماخر يغأمرحبا

وع  بية اإل ن مساحة للعلم واإلبداع بكل ما يتعلق بالالخاص بنا هو عبارة عالدن آوفكمرشدة إعالمية. مشر  . يةالمع تر
 
ّ ن خالل العروض التعليمية الثقافية ، نريد أن م ّ أو ,الشباب ,سنوات  الستلألطفال من سن  نبي   تر ح البالغي 

نت  ّ كيف يمكنهم التعامل مع وسائل اإلعالم واإلنتر ها والعالم الرقمي وكيف يمكنهم المتخصصي   نفسهم. ل  تسخت 
 

قمي من خالل مجموعة متنوعة من العروض. يتعلم نريد تعزيز كفاءة وسائل اإلعالم واالستخدام اآلمن للعالم الر 
وع ىل سبيل المثال ّفي مشر هذا ع كل.  واالستقالل ّفي المجال اإلعالمي  اإلبداع, نقد ال كيفية  غاًرا وكباًرا المشاركون ، ص

ي ورش عمل  1x1 يدينم
ي التدريب ال إذاعيةلألطفال ، فّ

ي عطلة نهاية السبوع ، فّ
ّ متقدم أو دورات الكمبيوتر للمبفّ تدئي 

ي 
ّ مور جفغاوكبار السن فّ من  همتم دعميحيث لوسائط الرقمية كأدوات. استخدام ا كيفية  المشاركون يتعلم. أوند تيم يتر

ا بالنسبة لنا أن يساهم المشاركونهمواهتمامات هملفكار  بحسالمنتجات اإلعالمية قبل فريقنا لتصميم 
ً
 . من المهم جد

ي المشبأفكارهم وم
ةعرفتهم فّ الرسوم الصور والفالم و  فينتج عن ذلكمًعا.  لإلبداع اري    ع وأن يكون لديهم مساحة كبت 

 المتحركة وتقارير الراديو والكتب والتطبيقات والعروض التقديمية. 
 

 ماذا نقدم لألطفال والشباب؟
ي 
نت بطريقة مبتيتعلم الطفال استخدام الهواتف الذكية والجهزة اللوحية واإلن 1x1 يدينمما يىلي بعض المثلة: فّ كرة تر

ي  يوجند فوتو برايز مسابقة يمكن للشباب إرسال صورهم إىل  كما   وآمنة. 
 ونتعلمي لةفوتوميديا وسيتم عرض الفضل. فّ

ي ور 
ي فّ
ي مهرجانالمزيد عن التصوير الفوتوغرافّ

ة ، ينصب ا كولة زوبة  ش العمل أو المحاّضات. فّ ّ لألفالم القصت  كت 
لتر

 . ستدامة وصنع أفالم لحماية المناخالمعىل الثقافة الغذائية 
 

؟ ن  ماذا نقدم للبالغي 
 "من نساء فرايبورغ من جميع أنحاء العالم"وسائل اإلعالم متعددة الثقافات  لتق  مبشكل خاص أن نقدم لكم  هنا  نود 

ن آوس آللر فيلت" تريفبونكتميدين انت  كولتوريلة  ّ الثقافات م . "فغايبورغاريين رئًيا من الهدف هو جعل التنوع بي 
ّ هنا خالل وسائل اإلعالم.  ي يرغي 

ّ  مبدعات ّفي مجال اإلعالم أن يكونن  يمكن للنساء اللواتر ّ ويرغي  بعض  بأن يحظي 
المرأة ،  مختلفة حول قضايا ال والفعالياتمشاري    ع العديد من ال. هناك  ركة وإظهار مواهبهن  المرح والتبادل الثقاّفي المشا

ي 
ّ
 ، و التنوع الثقاف

ً
ي يوم المر ن ع. تشارككيفية المشاركة مجتمعيا

ّ
ّ سواء اء نس أة العالمي ىل سبيل المثال سنوًيا ف ال  و أ ينتمي 

 ّ ي متع و كتب الطبخ والفالم والتقويمات إنتاج العديد من  حتر اآلن ، تم .  إىل أصول مهاجرة ينتمي 
 . دد اللغاتدليل صوتر

ة امرأة ّفي ذكرى مدينة فرايبورغ التسعمائة  مؤلفةفعىل سبيل المثال أنتجت مجموعة نساء 
ي عشر

الدليل  –من اثنتر
ي 
فيوتشر طبيق ىل تعهذه القصص يمكنكم سماع المدينة. مناطق بعض ّفي  نقصصه يتحدثن به عنريز آور ستو الصوتر

  هيستوري 
ً
وع الفرص العائلية ّفي  التعليم مندليل عىل محطتنا ّفي كما يمكنكم سماعها تماما  جز جايدبيلدونمشر

 . فرايبورغ نسةشافاميلين
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غايبورغاريّيّ ف نساء فرايبورغ من جميع أنحاء العالم فيسبوكيمكنكم اإلطالع عىل النشطة الحالية عت  صفحتنا عىل 
 . يوتيوبأو عىل قناتنا عىل آوس آللر فيلت 

 
ي نتحدثها؟

 ماللغات الت 
ية, ّ هناك  فيوجد  بونكتتريفميدين انتر كولتوريلة  وسائل اإلعالم متعددة الثقافات لتقر مأما ّفي  نتحدث اللمانية واالنكلت 

 العديد من المتحدثات بلغات اخرى. 
 

 ؟العروض الوصول إىلكيفية 
 ,خرىاشاري    ع إعالمية بالتعاون مع مدارس, مراكز شبابية أو مؤسسات بتنفيذ مكومونيكاتسيون اوند ميدين   نقوم هنا ّفي 

ح أفك  حيث نقتر
ً
وّتي  تجدوا كل هذ العروض خرى. ا ونشارك ّفي ارا

 لننا نتلقر دعم مادي عام. عىل موقعنا االلكتر
ً
 ونظرا

 معظم عروضنا مجانية. ف
 

وع  كاء ّفي مشر
وموقمنا بالتعاون مع  فرايبورغ نسةشافاميليننحن شر ّ هاوس  كيندر أوند و كالرا  فاميلينتسينتر فاميلي 
ي لدينا . بيلدونجز جايد دليل التعليمبانتاج وتطوير  لوثر

كو كابيس, دوراتا كاوشاج, محيث تضمن فريق الدليل الصوتر ت 
يمب غ  اي. غآرتور فو وزاىلي شر
 
 

 إذا كنت 
ً
ّ مهتمأطفالك أو شخصيا   كنتأو   بمشاري    ع إعالمية ي 

ً
ي أن تصبح ناشطا

ن منفتحون نحفبنا.  فاتصل، ترغب فّ
 . جديدةمشاري    ع لعىل أفكار 

 
 

 

 
Arabische Übersetzung: Anas Alsakka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


