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 بارونجوير ب-شتات تايل تريف برول

 

 
ً
 وسهال

ً
ي أهال

 
 ! بارونجوير ب-شتات تايل تريف برولبكم ف

ي باوار أنا 
 
, السيدة سوف ي

يال باوار وأعمل هنا مع فريق  هو ايل تريف شتات ت. ماكسيميليان بيتسينار والسيد جي  

. حيث يقدم الفعاليات واالجتماعات بشكل منتظم, عدا عن ذلك فهو متاح ليوم سبت  مكان متاح لسكان الحي

. واحد   من كل شهر لالستئجار الشخصي

.  لدينا العديد منكما  ي يتم تقديمها بشكل طوعي
 العروض الت 

يمكنكم زيارتنا يوم الثالثاء من الساعة الخامسة مساء حت  الساعة السابعة مساء ويوم الخميس من الثامنة 

. حيث يمكننا مناقشة مواضيع تتعلق بحي 
ً
 حت  التاسعة والنصف صباحا

ً
اقشة , منبرولوالنصف صباحا

ي تواجهكم, كما يمكنكم 
 . كولتور فونشأو  الفاميليان كارد تقديم طلب عىل المشاكل الت 

ي مدينة الفاميليان كارد فيتيح لكم 
 
يارة المسابح كتخفيضات عىل ز   فرايبورغالفرصة لالستفادة من عدة عروض ف

فهو فرصة لألشخاص ذوي الدخل المحدود, يمكنهم التسجيل والسحب الكولتور فونش عىل سبيل المثال. أما 

ها العديد. والفوز بجوائز   ثقافية كزيارة المرسح وغي 

 

, فنقدم كل ثالثاء الساعة الثانية عرسر حت   ان وتناول الطعام بشكل جماعي وكل من يهتم بالتعرف عىل الجي 

.  أويرو ثالثة الواحدة والنصف وجبة غداء لذيذة بقيمة  ها من قبل فريق طباخي   متطوعي    . يتم تحضي 

 

ظم  . و أوير أربعاء واحد من كل شهر بتكلفة واحد ونصف  يومكيندر كينو أما لألطفال فيوجد سينما األطفال  
َ
المن

ي الخاص اليوجند تريفمن قبل 
ون  -بروليف باليوجند تر . للمزيد من المعلومات ما عليكم إال زيارة الموقع االلكي 
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ي ال ي يمكنكم زيارة مجموعة البساتي   ولمحت 
ادسة يوم األربعاء بعد الساعة الس جارتن جروبةطبيعة والهواء النق 

ي بستان 
 
وني   مساء لممارسة النشاطات الزراعية ف ي  بيجيجنونجز جارتن ام ريي 

 
. اسةالكينتسينجر شتغف

ي هذه المجموعة 
 
ة إىل البستان. للتسجيل ف  ماعليكم إال زيارتنا أو الحضور مباشر

 

ي صالة مدرسة 
 
الرياضية عند الساعة الثامنة مساء مجموعة لممارسة لورتسينغ أما يوم األربعاء فيجتمع ف

 الرياضة الحرة. 

 حت  الثانية عرسر والرب  ع 
ً
كما يوجد مجموعة رياضة مخصصة للنساء. يوم الخميس من الحادية عرسر صباحا

ي ظهر 
 
 ف
ً
كافة الجسم, والذي يعتي  تمرين لوالبيالتيس. حيث تتم ممارسة التمارين الرياضية . شتات تايل تريفا

ي 
 
 مع الكثي  من ال شتات تايل تريفيسىع للتناغم بي   التنفس والحركة, والذي نقدمه هنا ف

ً
مرح مصحوبا

 والمتعة. 

 

 حت  السادسة مساء وكل آخر يوم فيوم الخميس من الثانية وض أخرى للنساء فقط. عر جد كما يو 
ً
والنصف ظهرا

 حت  الخامسة مساء تجتمع مجموعة نساء تركية تباعة لل جمعة من كل شهر من
ً
  .FAPالثانية والنصف ظهرا

سست من قبل مهاجرين من أصول تركية, واكاديميي   من عائالت   FAPوال
ُ
ي أ
هي منصة فرايبورغ االكاديمية, الت 

ي المنطقة. مهاجرة وهدفها تسهيل ع
 
 freiburg.de/-http://www.fapملية االندماج للعائالت ف

 

 بالطبخ أو التعرف عىل أطباق جديدة, فيوجد كل جمعة الساعة الخامسة مساء دورة تعليم 
ً
لكل المهتمي   أيضا

. والذي يمكن أن يكون للنساء فقط أو للر  كي
. الطبخ الي 

ً
 جال والنساء معا

 

ي 
 
ي العديد من الجمعيات ف

ي عطلة نهاية األسبوع فيلتق 
 
 : شتات تايل تريفأما ف

  ي
 
ية ف ي الجمعية النيجي 

ي ثالث سبت من كل شهر تلتق 
 
 . شتات تايل تريفف

  
ً
 حت  الواحدة والنصف ظهرا

ً
ة والنصف صباحا ي من العاشر

 اميلية. الت الثقافية الجمعيةاألحد تلتق 

  ي
 الساعة الواحدة تلتق 

ً
 . لألكراد  الثقافية الجمعيةواألحد أيضا

ي 
ون   كل العروض المذكورة تجدونها عىل موقعنا االلكي 
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http://www.fap-freiburg.de/
https://www.nachbarschaftswerk.de/einrichtungen/stadtteiltreff-bruehl-beurbarung/


www.familienchance-freiburg.de    

 

يد   أو عي  الي 
ً
أذا أردتم االلتحاق ببعض العروض أو كان لديكم أسئلة حول أي منها, فيمكنكم التواصل معنا هاتفيا

ي 
 
ي األوقات المخصصة للزيارة ف

 
ي أو زيارتنا ف

ون  ي  36اسة ي   باخر شتغتينااللكي 
 
 , يسعدنا حضوركم. برولف

 
 

Arabische Übersetzung: Anas Alsakka 
 


