
Café35
 من الثالثاء حتى السبت

  من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة   8:30 مساًء

   غرفة تربعات املالبس
  من الثالثاء حتى الجمعة

 من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 مساًء

   نقطة لقاء أوكرانيا
  من يوم الثالثاء حتى يوم السبت

 من الساعة 5 ظهراً حتى الساعة 6 مساًء

Ulmenallee 35, 14050 Berlin/Westend 

facebook.com/Ulme35

@interkulturanstalten 

Ulme 35-لقاءات, فن ونشاطات إجتماعية  

 املزيد من اللغات
 واملعلومات وكل ما هو
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الثقافات: فيلم رسوم متحركة حائز على جوائز  سينما متعددة 
حول قصة املخرجة اثناء وبعد الثورة االسالمية يف ايران عام 2007

بعد الفيلم ننوي خوض نقاش حول األوضاع الحالية يف إيران

الجمعة 10.02
19:00 – 21:00

البداية مع فحم األخشاب بستانيون معاً_ 
.نتعلم الزراعة معاً وكيفية التسميد بالفحم

الجمعة 17.02
15:00 – 19:00

نجاة عبد الصمد ودمحم مالك: الرواية وصعوبات البدايات الجديدة
يا” تدعوكم إىل مساء أديب يقام باللغة العربية“ .سيدة سور

الجمعة 17.02
18:30 – 21:00

املوسيقى ترافقها  الفن واملنفى: قراءات 
 إضافة Barış Seyitvan تحادث املنسق الثقايف Yıldız Çakar الكاتبة

ية يقدمها .Nîweşev-Hîcaz إىل أغنيات بالكردية والعربية والدار

السبت 18.02
17:00 – 21:00

كرث  .Ulme35 جولة الحي الثالثة يف  كيف يمكننا جعل العروض ا
.Westend سهولة بالنسبة للمقيمني الجدد والقدامى  يف

”ورشة عمل تفاعلية لتطوير األفكار معا

الخميس 23.02
18:00 – 20:00

 حفلة غرفة املعيشة يف برلني
 امسية موسيقية غري الكرتونية يف جو غرفة املعيشة . سعر البطاقة والحجز

عرب الرابظ التايل
 14,00 € // Vorverkauf auf www.theband.berlin/tour

 الجمعة والسبت 24
و25.02

19:00 – 21:00 
الدخول يف الساعة: 18:00

 نساء األحد: ورشة فنية للنساء
 تلتقي نساء األحد يف املرسم ليبدعن معا”. يتم التسجيل عرب الربيد

sonntagsfrauen2018@gmail.com . األلكرتوين التايل

األحد 26.02
13:00 – 16:00
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 العرض املتاح للجميع مع فريق
”Stadtteilmutter” الناطق بالعربية

17:30 – 15:30مساء اإلبداع لكل أفراد العائلة

اإلثنني

استشارات حول إيجاد السكن
التسجيل عبر الرقم: 015734619539

13:00 – 18:00

 :التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
familienzentrum-kastanienallee@

pfh-berlin.de

 امللتقى املوسيقي لألطفال، مجموعات
ية مختلفة عمر

15:00 – 17:40

 :التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
familienzentrum-kastanienallee@

pfh-berlin.de

 ملتقى العصافري الصغرية املوسيقي،
لألطفال من عمر 3 أشهر حىت 12 شهراً

14:00 – 14:35

 العرض املتاح للجميع مع فريق
”Stadtteilmutter” الناطق بالعربية

يق اللعب،  مجموعة التبادل الثقايف عن طر
للعائالت مع األطفال حىت عمر السنتني

10:00 – 12:00

الثالثاء

 العرض املتاح للجميع مع فريق
”Stadtteilmutter” الناطق بالعربية

يق اللعب،  مجموعة التبادل الثقايف عن طر
للعائالت مع األطفال حىت عمر السنتني

10:00 – 12:00

األربعاء

السبت
يق املساعدة يف تسيري املعامالت واألمور  فر

الورقية
 الدعم يف مجاالت الحياة مثل االقامة ودورات

 اللغة األملانية ومركز العمل \ مكتب الرعاية
ية واملدارس وما اىل  االجتماعية والرعاية النهار

 ذلك . اللغات املتاحة كل يوم اربعاء: ”الفارسية
”و الكردية والرتكية والروسية واالوكرانية

15:00 – 17:00

املرسم املفتوح
 يتم تجريب تقنيات فنية متعددة كما تتم مشاركة

 :التجارب الفنية. التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
kunst@interkulturanstalten.de أو عرب 

الرقم: 01799407795

18:00 – 21:00

أصوات بال حدود ،Ulme-كورال
كورال املشاركة يف الغناء للجميع

18:30 – 20:30

يق املساعدة يف تسيري املعامالت واألمور  فر
الورقية

 اللغات املتوفرة يوم الحميس : عريب, التيين,
. رويس, فاريس , تريك

15:00 – 17:00

التسجيل عبر الرقم: 015734619539
18:00 – 13:00استشارات حول إيجاد السكن

 التفكري يف املشاريع الحرفية معا” لألباء
واألطفال

12:00 – 10:30 مقهى االبداع

الخميس

ورشة الدراجات الهوائية
 ترحب الورشة بكل من يبحث عن دراجة

هوائية أو يملك واحدة بحاجة إصالح

18:00 – 20:00

مقهى اللغة
 لكل األشخاص الذين يرغبون بتعلم اللغة

 األملانية بشكل تفاعلي من خالل األلعاب
والتسلية

18:30 – 20:00

 يتم تعليم التقنيات الفنية األساسية وطريقة
 التعبري بشكل فين، التسجيل عرب الربيد

 :اإللكرتوين
kunst@interkulturanstalten.de 

Ulme 3518:00 – 21:00غرفة للفن، دورة رسم يف الـ

Ulmesch
 نبين سوية قرية من الخشب! مرحب باألطفال

ابتداء من عمر الخامسة

15:00 – 18:00

 املشاركة مبنية على التربع .تستطيعون.
 احضار سجادتكم الخاصة او حجز واحدة عرب
 التيلغرام او الواتساب من خالل الرقم التايل

+380964711811´: 

17:00 – 15:00 يوغا

السبت
سينما األطفال & مقهى اللغة

 نعرض أفالماً لألطفال ونرسم سوية بعد ذلك.
 يف الوقت ذاته يمكن للبالغني املشاركة يف مقهى

.اللغة

14:00 – 15:00

مساء األلعاب
 مساء األلعاب يرحب بالجميع. أحرضوا ألعابكم

.Ulme 35 أو تعالوا واستعريوا إحداها من

17:00 – 19:00

 املشاركة مبنية على التربع .تستطيعون.
 احضار سجادتكم الخاصة او حجز واحدة عرب
 التيلغرام او الواتساب من خالل الرقم التايل

+380964711811´: 

18:00 – 15:00 يوغا

 )يوغا ) اوكراين
.Ulme35 تجري هذه الدورة يف حديقة ال

 املشاركة مبنية على التربع .تستطيعون
 احضار سجادتكم الخاصة او حجز واحدة عرب
 التيلغرام او الواتساب من خالل الرقم التايل

+380964711811´: 

13:30 – 15:00

柏林汉语游戏小组（0-2岁儿童） 
Chinesisch-sprachige Spielgruppe
参与该活动免费。请发送邮件到 
familienzentrum-kastanienallee@pfh-
berlin.de (德文)

09:00 – 11:00


