المركز الثقافي في شتات هاغن

هل أنت جديد في شتات هاغن ؟ هل أنت جديد في ألمانيا؟
لدينا في شتات هاغن مركز ثقافي للتواصل والترفيه .
تنظم هذا البرنامج جمعية ثقافية غير هادفة للربح .
عنوان المركز  Obernstraße 29,مقابل القلعة .

جميعكم مدعوون

أناس كثيرون
يلتقون في
المركز الثقافي
منذعام  ١٨٩٦كان.
هذا المبنى فندقاا
اسمه فندق مدينة بريمن فيما بعد أصبح هذا المبنى مركزاا للشرطة
وبعد عام  ١٩٨ .بقي المبنى فارغاا لبضعة أعوام فأطلق الناس عليه اسم" „Alte Polizeiأي الشرطة القديمة.
ومنذ عام  ١٩٩ .لدينا في هذا المبنى  :المركز الثقافي
ملتقى أنشطة للكبار و الصغار المركز الثقافي "„Alte Polizei

>
>
>
>

أوقات الدوام من الثنين إلى الجمعة من الساعة  ٩إلى الساعة  & ١٣من الثنين إلى الخميس من الساعة  ١٤إلى الساعة ٢٢
وفي المناسبات يومي السبت والحاد ايضاا.
المقهى الثقافي من الثنين إلى الخميس من الساعة  ١٨إلى الساعة  ٢٢حايث يوجد شبكة انترنت مجانية.
المقهى العالمي هو لقاءكل ثلثاء من الساعة  ١٩:١٥لجميع الذين يبحثون عن التواصل ويرغبون بالتحدث.
قصص الناس والحياة في شتات هاغن والمانيا تروى في مقهى القصص في أول أربعاء من كل شهرمن الساعة  ١٦إلى ١٨
وفي المقهى  „Café 60 „ ٦ .في أول خميس من كل شهر من الساعة  ١١إلى ١٣
في المركز الثقافي جميع الفئات العمرية والمجموعات اللغوية مرحاب بها .
فريق ومجلس المركز الثقافي يقولون لكم  :المشاركة مرغوبة – كونوا هناك.
للجابة على جميع التساؤلت من قبل مكتب الستعلمات في المركز على الرقم .٥٧٢٨٩١٣٧٧ .
أو على موقع النترنت www.altepolizei.de
Kulturzentrum Alte Polizei, Obernstr. 29, 31655 Stadthagen, info@altepolizei.de
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جميعكم مدعوون
جميع الفعاليات والنشطة تقريب اا مجانية
لكل نشاط في المركز يوجد شخص مسؤول للتواصل معه سيكون سعيد اا بتقديم المعلومات لكم
للجابة على جميع التساؤلت من قبل مكتب الستعلمات في المركز على الرقم .٥٧٢٨٩١٣٧٧ .
أو على موقع النترنت www.altepolizei.de
من الثنين إلى الجمعة من الساعة  ٩إلى الساعة  & ١٣من الثنين إلى الخميس من الساعة  ١٤إلى الساعة ١٨

او ال -أنشطة لمختلف الفئات العمرية
 الطفال :الورشةالبداعية )الخميس من الساعة  ١٦:١٥إلى الساعة ,( ١٧:٣ .سيرك ,متعةاللعب في السوق السبوعيالشباب  :ملتقى للجميع من عمر  ١٢إلى  ١٨سنة الثنين من الساعة  ١٦إلى  ١٩الساعة &الخميس والجمعة من  ١٦الساعة إلى الساعة ٢ .
النساء  :وجبة الفطارالعالمية للنساء ثالث خميس من كل شهر من الساعة  ١ .إلى الساعة  ١٢لمن يرغبن بتناول الفطار من المطابخ
 العالمية المختلفة كبار السن  :لقاء في المقهى كل ثلثاء من الساعة  ١ .إلى الساعة ١٢)كوب من الشاي او القهوة بـ  ٥ .سنت – تصف قطعة خبز بـ  ٧٥سنت (
ثاني اا -الفعاليات الثقافية
مسرح  ,موسيقا  ,معارض  ,شعر  ,أفلم  ,كل ذلك خلل ثلثة أشهر ضمن برنامج b ü h n e
ثالث اا -أكثر من  ٨ .مجموعة أنشطة و برامج شهري اا في المركز تقريب اا جميعها مجاني وهي
 استشارات :اسئلة حاول القروض والئتمان و الديون  ,الحياة في سن الشيخوخة  ,الحياة الجيدة في شتات هاغن دورات تعلم اللغة اللمانية  :أربع مجموعات  ,درس واحاد لكل مجموعة في الـسبوع برامج العطل  :في العطل المشتركة لـطفال المدارس البتدائية )عيد الفصح ,العطلة الصيفية ,عطلة الخريف(ءوكذلك متعة العطل للجميع من عمر  ٦إلى  ١٨سنة )في الصيف (ء
 احاتفالت  :مهرجان الصيف) فيسكوس(  ١ ١حازيران - ٢ .١٧اليوم العالمي للمرأة  ٨آذار – اليوم العالمي للطفل  ٢ .ايلول رســـــــم:دروس اللوان المائية -دروس اللوحاات الزيتية و الرسم والتلوين موســـيقى :تعلم العزف على الكمان – غناء البوب و الروك – مجموعة غناء -كورس الــــعــاب :الشطرنج – ورق الشدة – البلياردو – ألعاب في المقهى )الحاد الثالث من كل شهرمن الساعة  ١٥إلى ( ١٧ء رقـــــــص :الرقصات الشعبية – السالسا – التانجو – الرقص التقليدي مســــــرح :مسرح أطفال – برامج – مجموعة فتيات – الشباب و كبار السنجميع المعلومات على موقع النترنت
›› Gruppen im Haus
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