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برگه اطﻼع رسانی برای جهتيابی اوليه

اوقات فراغت و ديداربا ديگران
شما تنها وقتی به سرعت يک زبان جديد را در يک سرزمين جديد فرا می گيريد که با ساکنان آن در تماس باشيد و بيشتر اوقات فراغت و
زمان خود را با آنها سپری کنيد.در ماگدبورگ امکانات بسياری فراهم است تا تمام اهالی آن جدا از تابعيت و باور های گوناکون بهره مند
شوند.
اگر برای کسی زبان آلمانی هنوز زبان غريبه ای است در »کافه ديدار و گفتگو« می توانيد از اين فرصت استفاده کرده و در اينجا با ساير
افراد در اين محل در مورد مسايل روزمره گفتگو کنيد.
افه د دار :در مرکز کودک و خانواده »اِما« دومين سه شنبه هر ماه از ساعت  4تا  6بعد از ظهر برگزار می کند.محل برگزاری:
تلفن Kinder und Familienzentrum ‘‘Emma‘‘| Annastraße 32 | 39108 Magdeburg (Stadtfeld) | 0391 7328900
افه د دار :در تيمبوکتو,هر جمعه از  4تا  6بعد از ظهر ,محل برگزاری:
)Thiemstraße 13 | 391104 (Buckau
کافه گفتگو )برای کسانی که می خواهند به زبان مادری خود تکلم کنند( ,در خانه جهانی ,اولين و سومين پنجشنبه هر ماه برگزار می کند.
محل برگزاری:
تلفن Schellingstraße 3-4 | 39104 Magdeburg (Altstadt) | 03915371200
افه گفتگو :دومين پنجشنبه هر ماه )در ماه هايی که چهار هفته دارند( از ساعت  5تا  8بعد از ظهر در اتاق اجتماعات ,مکان برگزاری:
تلفن Pfarrhaus St. Norbert | Karl Schmidt-Str.5a| 39104 Magdeburg (Buckau) | 0391 4042806
افه گفتگو :در مچمع خوش آمديد در »نوی اشتاد« .دومين پنجشنبه ) و همچنين ماه های پنج هفته ای( از ساعت  4تا  ,7محل طﻼقی رسانه
ها| محل برگزاری:
تلفن Gareisstraße 15 | 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | 0151 27191083
اقه د دار :يک بار در ماه چهارشنبه ،از ساعت  .5:30ابتکاری از خانه جهانی» از کناری آغاز کن« را برگزار می کند .محل برگزاری:
تلفن eine Welt haus | Schellingstraße 3-4 | 39104 Magdeburg (Altstadt) | 017627079
کافه گفتگوی بين تمدن ها :واقع در خانه ملت در کانن اشتيگ ,يک بار در ماه دوشنبه برگزار می شود .محل برگزاری:
تلفن Johannes-R.-Becher-straße 57 | 39128 Magdeburg (Kannenstieg) | 0391 2512933
صبحانه برای همه) :انجمن سوسيال ميته( هر جمعه از ساعت  9در آلت سالبکه .آدرس:
تلفن Alt Salbke 68 | 39122 Magdeburg (Salbke) | 0391 24369714
بعضی از خانم ها می خواهند با خانم های ديگر در تماس باشند تا در مورد عﻼيق مشترک صحبت کنند و همچنين با يکديگر دانسته های
خود را به اشتراک بگزارند.
گفتگو ه هن ام خت نان :واقع در فاميلين هاوس در پارک ،پخت نان برای بانوان ،پنجشنبه  9تا  ،13آدرش محل برگزاری:
تلفن Am Weinhof 6 | 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | 0391 99000099
روزجها مادر و ص حانه :در فاميلين هاوس در پارک ،گفتگو درباره خانواده و تربيت ،سه شنبه از ساعت 9
تلفن Am Weinhof 6 | 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | 0391 99000099
پروژه ارهای دس  :خط در برابر خط در کافه کرهه ،دوشنبه تا پنجشنبه  10ﺻبﺢ تا  2بعد از ظهر ،محل برگزاری:
تلفن Evangelische Hoffnungsgemeinde | Krähenstieg 2 | 39126 Magdeburg (Neustädter See) | 0391 2530881
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در راهنمای مهاجران ما دبورگ عﻼوه بر بروشورهای اطﻼعا تعداد ب شماری مرا ز م ومشاوره چند
ز انه و همچن برنامه های مختل برای اوقات فراغت شما موجود اشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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