
"مرحبا بلليجيئين" معلومات للليجيئين واصدقائهم

SpielScheune der Geschichten

 تعيش في المنطقة شعوب.ونحن نقدم لكم الملعب الداخلي في هامبورغ "الملعب الداخلي للقصص". تعني 
مع احترام-  معا نشكل هذه المنطقة .  دولة ، وهذا يجعلنا سعداء للغاية20تتحدر من اصول مختلفة تفوق ال

لبعضنا البعض و الكثير من المرح.

 عرضنا لكم
شهدوا اسوأ الظروف حتى خلل رحلتهم, ان الفطفال والكبار الذين اضطروا للهرب من الحرب في بلدهم

.الكثيرون قد يكونوا خسروا من احبوا ولكن الجميع خسر حياته كما كانت. الصعبة الى ان يصلوا الى هنا
.التحدي الكبر الن هو التأ قلم في هذا البلد الجديد والمختلف

وأفضل فطريقة لنا ان.نريد المساعدة حتى تعود الثقة وتكبر في النفوس مجدداا. نريد المساعدة لشفاء الجراح
.والكثير من القصص لنتحدث عنها, الستمتاع سوياا, اللعب والفرح, نساعد هي زرع الكثير من المرح

هذه المجموعة تدعو العائلت ومجموعات من سكن). دائرة الصدقاء(نحن مدعومين من مجموعة تسمى 
ان مجموعة دائرة اللصدقاء تغطي نصف التكلفة, بدون اي تكلفة) الملعب الداخلي للقصص(الليجيئين لزيارتنا 

.نتكفل بلنصف اللخر) ادارة الملعب الداخلي للقصص(من التبرعات ونحن 

.ان زيارتكم سوف تتم أثنا ساعات العمل

معلومات عامة: التحضيرات
 معلومات ألتصال بنا أدناه). ادارة الملعب الداخلي للقصص(ان زيارتكم تتطلب تحضير مسبق معنا.

 سنة 12الى  3مساحات اللعب لدينا تصلح ومجهزة للفطفال من.

على الكبار الحضور لمراقبة أفطفالهم وان استطعنا قد نؤمن موظفين أو متطوعين.

 من و الى(واذا دعت الحايجة نستطيع مرافقتكم , المواصلت العامةل تنسوا تذاكرم اذا أتيتم في
).عنواننا

SpielScheune der Geschichten – Marie-Henning-Weg 1 – 21035 Hamburg-
Neuallermöhe

www.spielscheune-der-geschichten.de

http://www.spielscheune-der-geschichten.de/infos-preise/anfahrt/


SpielScheuneمعلومات عامة: في ال 

 يجوارب! ل يمكن دخول ملعبنا بدون يجوارب, ويمنع اللعب اذا الولد عاي القدمين أوالريجاء احضار
يرتدي حذاء. 

,عند الوصول, يريجى وضع احذيتكم و معافطفكم في الصناديق : عند دخولكم على اليسار خلف المدخل
خلف المنضدة, يريجى من الكبار مساعدة الصغار!

.ان الكبار ضمن فريقكم هم مسؤولين عن اللفطفال

 .يريجى اللنتباه للموظفين والمطويعين , حيث انهم سوف يبلغوكم عند انتهاء الوقت

أللكل والمقبلت:معلومات عامة
 اذا توفر من التبرعات نقدم. ألخ…  للجميع, بسكويت و شوكول, نقدم كعك. يويجد مياه وأكواب للجميع

.حلويات

بأسعار مناسبةالكثير من الحلويات والمقبلت ألخ… يمكن شرائها  .

يمنع احضار المأكولت الساخنة أو حتى أكواب حفظ, يمكن احضار المأكولت الباردة والمقبلت
.يمنع فطلب توصيل المأكولت الساخنة من المطاعم أيضاا, الحرارة

.  للمزيد من المعتومات قواعد تنظيم منزلناالريجاء قراءة

تريد المساعدة؟
. حلويات للفطفال مشكورة يجداا/هل لديك شيء لذيذ للفطفال؟ تبرعات البسكويت

.بأغلب ألحيان ان سكن الليجيئين والداعمين أيضاا لديهم نقص في الموظفين. أيضاا العمل التطوعي مشكور سلفاا
تريدون المساعدة؟ حتى أثناء, من و الى موقعنا) اللفطفال(ولهاذا في أكثر الحيان يصعب مرافقة الليجيئين 

.زيارتكم؟ الريجاء أبلغونا برسالة
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 Freiwilligen Zentrum Hamburg يريجى زيارة موقعنا , اذا كنتم تبحثون عن مزيد من فرص العمل ألتطوعي

.تساعدنا لتأمين أوقات ممتعة للفطفال, التبرعات المالية مهما كانت صغيرة أو كبيرة: مهم يجداا
.وبسعادة نمنحكم ايصال تبرع لمصلحة ألضرائب

:  هذه معلومات حسابنا 
IBAN DE13200505501096210669

BIC HASPDEHHXXX

اذا اردتم الحصول على ايصال لمصلحت الضرائب الريجاء ايضافة. )Flüchtlingskinder ( يريجى ذكر كلمة
. عنوانكم

:للتصال بنا
. تستطيع ان تجيب عن يجميع أسئلتكم بكل سعادة و ترتيب زيارتكم, أنيت أكرمن : السيدة

فطبعاا(تويتر و فايسبوكأو اتابعونا على   newsletterللمزيد من اتمعلومات عن نشافطاتنا يريجى التسجيل على 
 ). بللغة ألللمانية
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