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کافە  ٣٥
سە شنبە تا شنبه

ساعت  ١٧:٠٠- ١٥:٠٠

 کمد لباس
 سه شنبه _جمعه

تعاس 17:00 – 15:00

Treffpunkt #Ukraine
سه شنبه تا پنجشنبه

ساعت 18:00 – 15:00

Ulmenallee 35, 14050 Berlin/Westend 

facebook.com/Ulme35

@interkulturanstalten 

اومله ٣٥“
”تالیق، هرن، مسائل اجتماعی

 زبانهای بیشرت، اطالعات و
بروز رسانیهای بیشرت
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سینمای بنی فرهنیگ: درس های فاریس
 (Vadim Perelman)فیلمی از وادیم پرملن

(Sol Bondy)گفتگوی بعدی با تهیه کننده فیلم سول باندی

جمعه, 04.11
19:00 – 21:30

گذر
خوانش نرث و شعر به زبان آملاین و عریب

شنبه, 05.11
18:00 – 21:00

رویارویی با آشزپی
 .آشزپی همه فرهنگها با هم

 alchahinsami@gmail.com :ثبت نام
یا از طریق واتساپ: 0049 176 30346715

شنبه, 12.11
14:00 – 16:00

ورکشاپ خالکویب هنا
یادگریی هرن الگوهای هنا

fsistershenna@gmail.com :ثبت نام

شنبه, 12.11
15:00 – 17:00

کلمات و مکانها- نوشته، تصویر و صوت در مورد مکان، زمان و فضا
 عرصکتابخواین با نویسندگان و هرنمندان جوان برلیین درباره مکانها و

محالت

شنبه, 12.11
19:00 – 21:00

دوره سوپ
 رای همه همسای های گرسنه.خرید از ما، آشزپی با شما و همه با هم

.می خوریم

پنجشنبه, 17.11
12:00 – 14:00

هرن و تبعید- فیلم عرص
 در فیلم” زندان یا تبعید- شهرداران عزل شده در تبعید” سه سیاستمدار

.در مورد پیامدهای رسکوب گزارش می دهند

جمعه, 18.11
19:00 – 21:00

یکشنبه های زنان- کارگاه هرنی برای زنان
 زنان هر یکشنبە آخر ماە در کارگاە مالقات می کنند تا با هم خالق باشند.

sonntagsfrauen2018@gmail.com :ثبت نام

یکشنبه، 27.11
13:00 – 16:00

.تریک عبدالغین: رمان و دشوارهای رشوع دوباره آن
 شما را به یک شب ادیب دعوت می کند. این (Alsaidea )انجمن شاد

.مراسم به زبان عریب برگزار می شود

یکشنبه, 20.11
18:30 – 21:00

دور محلە 35
 یک بار در ماه برای یک دور همی با همسایه ها در اومله 35 برای تبادل

.نظر و تحرک در محله مالقات می کنیم

پنجشنبه, 24.11
18:00 – 20:00
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 برنامە پیشنهادی آزاد با زبان عریب منطقە

مادری

17:30 – 15:30بعداز ظهر خالق برای کل خانوادە

دوشنبه

مشاوره امالک
با ثبت نام در: ٠١٥٧٣٤٦١٩٥٣٩

13:00 – 18:00

-familienzentrum :ثبت نام بوسیلە
kastanienallee@pfh-berlin.de

 جلسە موسیقی- برای کودکان در سننی
مختلف

15:00 – 17:40

-familienzentrum :ثبت نام بوسیله
kastanienallee@pfh-berlin.de

 جلسه موسیقی- پرندگان کوچولو برای
نوزادان از ١٢- ٣ ماهە

14:00 – 14:35

رنامه پیشنهادی آزاد با زبان عریب منطقە مادری

 گروههای بازی فرهنگهای مختلف برای
خانوادەهای دارای کودکان تا ٢ سالە

10:00 – 12:00

سه شنبه

تعمریگاه دوچرخە برای پناهندگان  
 هر کیس کە دوچرخە دارد یا نیاز بە تعمری

.دوچرخە دارد، خوش آمدید

18:00 – 20:00

راهنماهای ادغام در جامعە
 پشتیباین در زمینەهایی مانند: اقامت، دورەهای

 زبان آملاین، مرکز کار (جابسنرت)/ ادارە رفاە
 ...اجتماعی، مهد کودک و مدرسە و غریە

 زبانهای چهارشنبه: فاریس، کوردی، تریک، رویس
و اوکرایین

15:00 – 17:00

کافە زبان
 برای همه افرادی که می خواهند با یکدیگر
آملاین صحبت کنند، بازی کنند و لذت بربند

18:30 – 20:00

 برنامه پیشنهادی آزاد با زبان عریب منطقه
مادری

 گروههای بازی فرهنگهای مختلف برای
خانوادههای دارای کودکان تا ٢ سالە

10:00 – 12:00

چهارشنبه

 شما تکنیکهای بنیادی هرن را یاد می گریید وهرن
خود را بیان خواهید کرد

:فقط با ثبت نام در
 kunst@interkulturanstalten.de

21:00 – 18:00فضایی برای هرن-دورە کارگاە در اوملە٣٥  

)یوگا)اوکرایین
 برگزار می شود. Ulme35 دوره کالسها در باغ

 رشکت کردن بر اساس کمک مایل (اعانه) است.
یرانداز خود را به همراه داشته باشید. از طریق  ز

 تلگرام یا واتساپ 380964711811 + رزرو
.کنید

14:00 – 15:00

کارگاه آزاد هرنی
 تکنیکهای مختلف هرنی امتحان می شوند،

 تجربەهای بدست آمدە بە اشرتاک گذاشتە می
شوند

 :با ثبت نام در
kunst@interkulturanstalten.de 

 :یا در
(Elzbieta Latacz)٠١٧٩٩٤٠٧٧٩٥ الزیابت التاچ

18:00 – 21:00

صدای گروه کر اومله بدون مرز
یک گروە کر آواز خوان برای همه

18:30 – 20:30

راهنماهای ادغام در جامعە  
زبانهای پنج شنبه: عریب، لتوین، رویس، فاریس

15:00 – 17:00

اومله
 دهکدە چویب می سازیم. پیشنهاد هرنی برای

کودکان از ٥ سال

15:00 – 18:00

جمعه

 نشان دادن فیلم برای بچەهاو بعد باهم
 .نقایش می کشیم

 هم زمان کافە زبان برای بزرگساالن برای
یادگریی آملاین وجود دارد

18:00 – 15:00سینمای کودک و کافە زبان

شنبه

 با ثبت نام در 01573 461 95 39
18:00 – 13:00مشاورە امالک

 برنامه ای جامع از موسیقی، هرن و یوگا برای
familienzentrum والدین و کودکان ثبت نام در

-kastanienallee@pfh-berlin.de

11:15 – 10:30هرنمندان کوچک. برای کودکان 0 تا 2 سال

پنجشنبه

)یوگا )انگلییس
 برگزار می شود. رشکت کردن بر اساس کمک
یرانداز خود را به همراه  مایل (اعانه) است. ز

 داشته باشید. از طریق تلگرام یا واتساپ
.380964711811 + رزرو کنید

14:00 – 15:00

بازی بعداز ظهر
یها را با  بازی بعدازظهر برای همه باز است. باز

ید یا از اومله 35 قرض بگریید .خود بیاور

17:00 – 19:00

نقش ها و لباس ها
 کارگاه نساجی ارتقاء یافته برای افراد 12 تا

27 سال

15:00 – 18:00


