
 

 المسجلة حدود بال الثقافة مشروع في بكم ابمرح

 

 .حدود بال الثقافة جمعية لدى الثقافي الشريك مشروع في امهتم بأنك جدا   سعداء نحن

 والطالب الالجئين بين الثقافي الشريك مشروع عن عبارة هو حدود بال الثقافة مشروع

 فراغهم أوقات في البعض بعضهم مع عهمامتجا خالل من ذلك ويتم , كييل مدينة في األلمان

 .المستوى نفس على الثقافات وتبادلهم

 دائما   جاهزون نحن األسئلة من لمزيد .المشروع هذا عن عامة لمحة على ستحصل يلي فيما

 .أسئلتكم على للرد
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 . مشروع الشريك الثقافي في مشروع الثقافة بال حدود.1

الثقافي , الذي يجمع بين الالجئين مشروع الثقافة بال حدود هو عبارة عن مشروع الشريك 

 والطالب في مدينة كييل.

من جهة تمكين الالجئين من الدخول واإلندماج في مجتمع مدينة  :الهدف من هذا المشروع

كييل كتحسين مهاراتهم في اللغة األلمانية و مساعدتهم في أمور اخرى, ومن جهة اخرى 

ختالط مع بعضهم في ى و التواصل و االإنشاء فرصة للطالب للتعرف على الثقافات األخر

 مجتمعنا.

 

 ماذا يعني ذلك بالتحديد؟ –. الشريك الثقافي 2

الشريك الثقافي لدى مشروع الثقافة بال حدود قائم على كل من الطالب/ة و الالجئ/ة فيما 

 يتعلق من اهتماماتهم المشتركة كالهوايات وتقريبا من نفس العمر واذا كانوا يرغبون من نفس

ساس قائم على تبادل الجنس ايضا . الشركاء الثقافيون لدى مشروع الثقافة بال حدود هو باأل

الثقافات في أوقات فراغهم. في بداية األمر يكون التعارف بين الالجئين والكييليين على 

 مرئى من أعيننا.

 

 . لماذا ينبغي أن أكون شريك/ة ثقافي/ة ؟1.2

تستطيع أن تدعم تواصلك مع المجتمع, التعرف على ناس لدى مشروع الثقافة بال حدود 

لطفاء وتكوين صداقات لتحسين مهارتك في اللغة األلمانية. كشريك ثقافي يمكنك المساهمة 

 في أنشطة متبادلة مع الشريك االخر والتواصل للتشجيع على التعلم المتبادل, وباإلضافة لذلك

 .سوف تقضون وقت ممتع

 

 ة ثقافي/ة ؟. كيف أصبح شريك/2.2

 يمكن للشخص الحصول على الشريك الثقافي لدى مشروع الثقافة بال حدود بكل سهولة:

  .التالي الرابطعبر  -. تعبئة طلب التسجيل 1

 تشارية.سالتعرف على بعضنا البعض خالل الساعة االب نقومفيما بعد 

 شريككل البريدي عنوانال. في األسابيع المقبلة ستصلك رسالة الكترونية منا, تتضمن 2

 الثقافي.

 . من خالل احدى اللقاءات لدينا يمكنك التعرف على شريكك الثقافي.3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvrRe2shctvwQEL3YRiUxw8wfPlqn8MkbZFn_6Z7v-VQDNhA/viewform
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 . من بعد ذلك ستكون عضوا  في مشروع الثقافة بال حدود.4

 

 . ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر لدي؟3.2

حترام المتطلبات األساسية لتصبح شريك ثقافي لدى مشروع الثقافة بال حدود هي اال

خرين باإلضافة الى ذلك األمانة والموثوقية وتفهم والتسامح في التعامل مع األشخاص اال

ود لديهم عمل أو دراسة مع ذلك الثقافات األخرى. جميع الشركاء لدى مشروع الثقافة بال حد

يشاركون برغبتهم معنا. األهم من ذلك أنهم يحضرون في أوقات فراغهم للتعرف على مدينة 

كييل وعلى الناس اللطفاء. مشروع الثقافة بال حدود هو ليس مشروع مساعدة أو مشروع 

فادة من  تعارف غرامي وأيضا  ليس مشروع البحث عن عمل و الخ , ولكنه قائم على اإلست

 أوقات الفراغ بشكل مشترك وتبادل الثقافات .

جميال , عندما  هكم من الوقت ستقضونه مع بعضكم كشركاء ثقافيين. نحن سنجدأنتم تقررون 

تخصصون ساعتين تقريبا كل اسبوع تقضوها مع بعضكم كشركاء ثقافيين. وبالطبع أنتم من 

 سيقرر متى وكم مرة ستلتقون.

 

 أقضي وقتي مع الشريك الثقافي؟. كيف يمكنني أن 3

كيفية تنظيم لقاءاتكم مع بعضكم البعض, هذا األمر تقرروه بأنفسكم و متروك لكم, فقط من 

 المهم أن تكونوا متفاهمين بشكل جيد وأن تلتقوا وتستمتعوا مع بعضكم البعض.

بعض الشركاء الثقافيون في مشروع الثقافة بال حدود يمارسون بعض الهوايات مع بعضهم 

البعض, على سبيل المثال لعب كرة القدم, كرة السلة أو كرة الطائرة, الذهاب مع بعضهم الى 

. البعض سويا يغنون بعضهم و هم يطبخون أصناف من ثقافات بلدان مختلفةعضبالسباحة, 

الثقافيون يلتقون في المقاهي ويرفهون على أنفسهم مع األخرين. والبعض االخر من الشركاء 

األخر يتبادلون تعلم اللغات , يتنزهون أو يذهبون الى الحفالت مع بعض.الشركاء الثقافيون 

متنوعون ومختلفون تماما. بكل بساطة ستكتشفون ما هي األشياء التي تحبون أن تفعلوها وما 

 .ستجدون المتعة فيهاهي االهتمامات التي سوف 

 

 . عروض مشروع الثقافة بال حدود.1.3

باإلضافة الى اللقاء مع شريكك الثقافي يقدم لكم فريق مشروع الثقافة بال حدود المزيد من 

ريك الثقافي                                   العروض التي يمكنكم بكل سرور لوحدكم أو مع الش

ة       التالي ستجدونها في الفقرات                                                                       
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 ة بال حدود.. فعاليات مشروع الثقاف1.1.3

جزء هام من المشروع هو اللقاءات الجماعية , التي تقام كل أول وثالث يوم خميس من كل 

شهر ويتم دعوة كل المشاركين في المشروع إليها. ضمن الفعاليات تتاح لك الفرصة 

إلكتشاف والتعرف على أماكن وعروض جديدة في مدينة كييل. باإلضافة الى التعرف على 

 من المشروع و قضاء الوقت سوية  .أشخاص أخرين 

تقام فعاليات مجانية من قبل فريق مشروع الثقافة بال  حدود على سبيل المثال رحلة الى 

 الشاطئ, شواء في الحديقة أو دوري كرة الطاولة ) بينغ بونغ( .

 

 . تجمع السيدات.2.1.3

ات عمل خاص مشروع الثقافة بال حدود تنظم بشكل دوري ومنتظم عروض مختلفة و ورش

للسيدات الالجئات والسيدات الكييليات. يستطعن السيدات ضمن بيئة محمية بالتحدث 

لديك الرغبة في المشاركة أرسلي لنا رسالة  توالتعرف على بعضهم البعض. إذا كان

عبر البريد االلكتروني الخاص ترونية الك

   frauentreffen@kulturgrenzenlos.deبنا
 

  . مجموعات الهواة.3.1.3

 كرة القدم: 

يجتمع فريق هواة لعب كرة القدم من مشتركيين مشروع الثقافة بال حدود مرة واحدة 

في كل أسبوع للعب كرة القدم مع بعض. في المقام األول من خالل هذه اللعبة ينصب 

واللقاء والتواصل بين سكان كييل والالجئين. التركيز على فرحة لعب كرة القدم 

 أوقات لعب مباراة كرة القدم تختلف من فصل دراسي الى فصل دراسي.

 

 :كرة الطائرة 

في فصل الصيف يتم لعب كرة الطائرة الشاطئية بشكل منتظم في الموقع التالي 

Kiellinie  من خالل . و أيضا هنا يكون في المقدمة اللقاء بين األصدقاء و التسلية

 لعب كرة الطائرة الشاطئية.

 

 :الرياضة النسائية 

تلتقي مجموعتنا النسائية الرياضية من أجل  20:30في كل يوم ثالثاء في الساعة 

 )في العنوان التالي  KMTVممارسة اللياقة البدنية, اليوغا والرقص في نادي 

Jahnstraße 8A ) .انضموا إلينا أو راسلونا . 

mailto:frauentreffen@kulturgrenzenlos.de
mailto:frauentreffen@kulturgrenzenlos.de
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 :سهرة اللعب 

باإلضافة الى ذلك ينظم مشروع الثقافة بال حدود بشكل منتظم أمسية للعب في مبنى 

Alten Mu  في صالةThinkfarm  ,إذا كان لديك الرغبة في لعب الشطرنج .

في الجنجفة )الكوتشينا, الورق(, هالي جالي, لعب األلواح أو المونوبولي وترغب 

 سرور. التعرف على أناس طيبيين, اذا انضم إلينا بكل

 

 :سهرة الفلم 

في  Alten Muمرة واحدة في كل شهر تكون هناك أمسية لمشاهدة فلم في مبنى 

. هل لديك الرغبة لمشاهدة فلم ممتع مع األخرين؟ للمزيد من  Thinkfarmصالة 

 المعلومات راسلنا عبر البريد األلكتروني و انضم الينا.

 

 :مجموعة الحدائق 

بالحدائق والزراعة. إذا كنت مهتم في العمل بالحدائق إلهتمام ل نجتمعكل يوم جمعة 

 والزراعة فأنت إذا بالمكان الصحيح.

 

 . بطاقة الشريك الثقافي.4.1.3

مع بطاقة الشريك الثقافي الصادرة من مشروع الثقافة بال حدود يمكن للشركاء سوية شرب 

أيضا إمكانيات أخرى القهوة أو الشاي وتناول الحلوى بسعر مخفض. ماعدا ذلك نقدم لكم 

سينما, مسرح, القبة  :لقضاء وقت الفراغ بسعر مخفض للشركاء الثقافيين. على سبيل المثال

السماوية, زيارة المتحف الخ. إذا كنتم مهتمين باألمر تعالوا إلينا اوقات الدوام األسبوعية في 

كبيرة حدى فعالياتنا الإل أو Lorentzendamm 6-8في العنوان  Thinkfarmصالة 

 واحصلوا على بطاقة الشريك الثقافي الخاصة بكم.

 

 . الفعاليات األخرى لمشروع الثقافة بال حدود.4

يقدم فريق مشروع الثقافة بال حدود لكم أيضا عروض أخرى يمكنكم المشاركة فيها. بهذه 

وضوع ما أو الطريقة يمكنكم اإلستفادة من أوقات دوامنا عندما تريدون النقاش معنا بم

 النضمام إلى فريقناا

 . الساعة االستشارية.1.4

 Altenفي مبنى  Thinkfarmمرة واحدة في االسبوع تقام لدينا ساعة استشارية في صالة 

Muبعضهم البعض من  ىالتعرف عل كنوا منليتمبشكل عام للشركاء الجدد,  خصصة. م
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خاللها. في حالة وجود أمر ال تحبذون نقاشه بالبريد االلكتروني يمكنكم أيضا طرحه من 

 خالل هذه الساعة. اكتب لنا رسالة الكترونية, عندها نحدد لك موعد للقائنا.

 فريق مشروع الثقافة بال حدود. .2.4

الثقافة بال حدود أو أن تكون عضوا إذا كنت ترغب بالمشاركة بالتنظيم في فعاليات مشروع 

نضمام إلى فريقنا. نحن نرحب بكل شخص, الذي فعاال في الفريق يمكنك بكل سرور اإل

يرغب بالمشاركة بغض النظر عن العمر )شاب أو متقدم في العمر( أو الحالة األجتماعية 

 )طالب, موظف, الخ(.

 لماذا أنضم لفريق ثقافة بال حدود:

 دماج اإلجتماعي لالجئين مع مجتمع كيل العالمي المنفتح.المساهمة في اإلن 

 تعزيز الكفائات الشخصية بين الثقافات. 

 .إثراء المعرفة الخاصة بك من خالل ورش العمل 

 .إدخال وتنفيذ األفكار الخاصة بك 

 التعرف على مشروع الثقافة بالحدود. 

 .بناء وتعزيز مهارات إدارة المشاريع 

  اجتماعي.أن تكون جزءا من مشروع 

 

ارسل لنا بكل سهولة رسالة الكترونية تعرف بها عن نفسك بشكل مختصر. بعدها نحدد 

موعد بيننا للتعرف على بعضنا. بانضمامك مع مشروع فريق الثقافة بال حدود , يمكننا ان 

 نصدر لك شهادة تفيدك في مشاريعك المستقبلية. يسعدنا انضمامك معنا.

 لمساعدة الالجئين في كييل.تصال مراكز وجهات اال. 5

في بداية األمر عندما ينتقل الشخص لمدينة جديدة تواجهه الكثير من األسئلة والتحديات , 

على سبيل المثال خالل البحث عن سكن أو دورة لغة. الشركاء الثقافيون لدى مشروع الثقافة 

لى التبادل الثقافي االستفادة المشتركة من أوقات الفراغ, باإلضافة إ طيعونيستبال حدود 

وليس تقديم المساعدة  أو الذهاب سوية إلى الدوائر الحكومية. بالطبع عندما تقررون سوية 

ذلك ال توجد لدينا أي مشكلة. كما قلنا, كيفية إمضاء وقتكم المشترك متروك لكم. فيما يلي 

ورة أو نقدم لكم الئحة من الجهات التي يمكنكم التواصل معها في حالة احتياجكم لمش

 معلومات إضافية.
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 . البحث عن مسكن.1.5

 .مرحبا بالالجئين 

o شقق سكن مشتركة لالجئين. 

o  :للتواصلwillkommen.de-hallo@fluechtlinge  

 

 . دورات اللغة.2.5

 فريق كيل لمساعدة الالجئين. 

o  كيل لمساعدة الالجئين ساعتين مجانيتين من الساعة كل يوم ثالثاء يقدم فريق

 .لتقديم مساعدات في اللغة 17-19

o  :للتواصلfluechtlingen.de-hilft-mail@kiel  

 

 Evangelische freikirchliche Gemeinde Kiel 

o  ومجانيدورات في اللغة االلمانية بشكل تطوعي. 

o  :للتواصلkiel.de-frey@efg  

o  

 Freie evangelische Gemeinde Kiel 

o دورات في اللغة االلمانية بشكل تطوعي ومجاني. 

o  :للتواصلkiel.de-www.feg  

 

 Initiative Michaelis und Liebfrauengemeinde 

o دروس لغة ألمانية. 

o  :للتواصلkiel.de-pastor.schlenzka@michaeliskirche  

 

  تطبيق تعلم اللغةEinstieg Deutsch des deutschen 

Volkshochschulverbandes  

o تطبيق مجاني لتعلم اللغة. 

o لنظامي اندرويد وايفون متوفر. 

o  اسم التطبيقEinstieg Deutsch 

 

 

mailto:hallo@fluechtlinge-willkommen.de
mailto:mail@kiel-hilft-fluechtlingen.de
mailto:frey@efg-kiel.de
http://www.feg-kiel.de/
mailto:pastor.schlenzka@michaeliskirche-kiel.de
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 ملء أوقات الفراغ.. 3.5

 Dinner for all 

o طبخ وطعام جماعي. 

o  للتواصلall.de-for-www.dinner   

 Welcome Dinner 

o طبخ وطعام جماعي. 

o  :للتواصلwww.welcomedinner-kiel.de 

 Evangelische freikirchliche Gemeinde Kiel 

o طبخ اسبوعي. 

o  :للتواصلfrey@efg-kiel.de 

 ADFC 

o جوالت بالدراجة الهوائية. 

o :للتواصل  www.adfc-sh.de 

 FT Adler 

o دورات رياضية مجانية للنساء. 

o :للتواصل  aikido@ft-adler-kiel.de 

 المركز الدولي لجامعة كيل. 

o عروض الطالب المستمع. 

o واصل: للتrefugees-guest@uv.uni-kiel.de 

 Rock- und Popschule 

o كورال متعدد الثقافات. 

o  :للتواصلinfo@rockpopschule.de 

 Nachbarschaftsinitiative Bugenhagenstraße 

o دورة طبخ عربي. 

o  :للتواصلRana-kochen@gmx.de 

 Nachbarschaftsinitiative Bugenhagenstraße 

o دورة تصوير. 

http://www.dinner-for-all.de/
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o :للتواصل  Mo-fotografie@gmx.de 

 Lotsenprojekt ZBBS 

o  مركزZBBS يقدم دورات تطوير الذات لالجئين. 

o  :للتواصلhuebner@zbbs-sh.de 

 New ways for newcomers (ZBBS) 

o )ورش عمل ودورات في مختلف المجاالت )حقوق االنسان, حقوق المرأة, الخ. 

o  :للتواصلhuebner@zbbs-sh.de 

 Tio e.V. 

o  للسيدات الالجئاتلقاءات. 

o  :671778 0431للتواصل 

 

 .. مواضيع أخرى4.5

 Fahrradselbsthilfe Hansa48 

o تصليح الدراجة الهوائية بمبلغ زهيد. 

 o للتواصل www.hansa48.de 

 Fahrradwerkstatt der Willkommensinitiative Friedrichsort 

e.V. 

o  للتواصل fahrradwerkstatt@kielnet.de 

 Refugee Law Clinic Kiel 

o استشارات قانونية لالجئين. 

o  للتواصل info@law-clinic-kiel.de 

  تطبيقMoin Refugee App von Markenwerk GmbH 

o برنامج للقادمون الجدد لمدينة كيل. 

o متوفر الجهزة انرويد وايفون. 

o  اسم التطبيق Moin Refugee App 

 

http://www.hansa48.de/
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 الكلمة الختامية وتفاصيل االتصال بنا.. 6

لقد توفر لكم الكثير من المعلومات لكن في حال وجود تساؤالت يمكنكم بأي وقت مراسلتنا 

 عبر البريد االلكتروني أو صفحتنا على الفيسبوك أو على صفحتنا االلكترونية.

 نحن مسرورون بتواصلكم معنا.

 .أطيب التمنيات

 .ودفريق مشروع الثقافة بالحد

 info@kulturgrenzenlos.de       البريد االلكتروني
 www.facebook.com/kulturgrenzenlos/ صفحة الفيسبوك

 www.kulturgrenzenlos.de  الموقع االلكتروني
  /www.instagram.com/kulturgrenzenlos              انستغرام  

 
 
 
 
Wir werden/wurden gefördert von: 
 

 

 
Wir sind Mitglied bei: 
 

        

 

mailto:info@kulturgrenzenlos.de
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