
„Refugees welcome!“

ناش ناتسودو نيرجاهم يارب تامولعم                                                                                

                                                                                                                  
تسا يچ SpielScheune der Geschichten؟

 مدرم هقطنم 9مه رد .Neuallermöhe هقطنم رد Hamburg رد تسا )هتسب رس( لخاد رد يزاب ياج كي
 اب مهاب ار دوخ يگياسمه ام .تسا دنيا شوخ رايسب ام يارب نيا هك .دننك يم يگدنز فلتخم روشك تسيب زا رتشيب
.ميزاسيم يمرگ رسو يشوخو لباقتم مارتحا

:تسا صاخ اجنيا رد هكيزيچ .دننك يزابو يخوش دنناوتيم لاس تقو ره رد لافطا SpielScheune رد
 ياه بهذم زا و فلتخم ياه روشك زا و فلتخم ياه روتلك زا .دوشيم هصق اه هناسفا و اه ناتساد اجنيا رد زور ره
 انشا رتهبو رتبوخ دوخ ياه هياسمهو دوخ اب قيرط نيزا .زورماو ميدق زا ،فلتخم
 .ديامن دشر لافطا بلق رد حلص هك تسنيا ام راعش .ميوشيم

نات پورگ يارب ام داهنشيپ

 رفس تدم رد و دوخ روشك رد .دنا هدرك هبرجت ار كانتشحو ياه زيچ ،دنا هتخيرگ نارحب و گنجزا هك يمدرمو لافطا
 تداع نا رد هك يگدنز و دنا هداد تسد زا ارناش نازيزعو ارناش يگدنز ناش دايز هك ،دنا هديسر اجنيا ات هك تخس
 .دننك اديپ اردوخ هار هك دنتسا ورب ور تkكشم هب يجراخ روشك كي رد jاح .نداد تسد زا iشاد

 راك نيا .دننك اديپ رابتعا يدوز هب و دوش روج يدوزب ناش ياه مغو اه درد هك مينك كمك ميهاوخيم ام
.ميناوت يم ندرك هصقو رگيدكي نديد ،ندرك هدنخ ،ندرک يزاب هارمه SpielScheune رد

 هك .دنيايب اجنيا رد هك دننكيم توعد ار نيرجاهم ياه پمك لافطا ياه پورگو اه ليماف SpielScheune ناتسود و پورگ
SpielScheune دنزادرپ يمو دننكيم يروا عمج ام ناتسود 9مه ارنا رگيد فصنو دهديم ار تكت فصن. 

 .دييايب تسا زاب هكيتاقوا رد ديناوت يم

يگ هداما :دينادب تسبوخ

 .دينك مان تبث دياب ندما زا شيپ•

.دشاب يم هلاس ۱۲ ات ۳ 9ب لافطا يارب يزاب ياه ناماس و يزاب ياج•

ار امش مه SpielScheune ترورض تقو رد و ،ناش يرادهگن يارب دنيايب نkك كي هارمه لافطا•
   .دنكيم كمك

 تمسق رد ديتشاد ترورض رگا مهو .دينكن شومارف ارنات ياه تكت دييايم نرت و سب Bus und Bahn هارمه رگا•
.مينكيم نات كمك ام نات iفر هرابودو ندما

SpielScheune لخاد رد :دينادب تسبوخ



SpielScheune لخاد رد :دينادب تسبوخ

.ديناوت يم يزاب بارج هارمه اهنت لخاد رد ،ديشاب بارج هارمه افطل•

                                                                                                                                                                       ديدش لخاد هكيتقو .ديرازگب ام ياه قودنص لخاد ارنات ياه يتركو اه توب ديدش لخاد هكيتقو•
.دينك كمك لافطا هارمه اه نkك .ديناوت يم اديپ ارام ياه قودنص پچ فرط

 .دنراد ار اهلافطا يرادهگن تيلوسم دنيايم لافطا هارمه هكيياه نkك•

 .دوشيم متخ نات يزاب تقويچ kثم هك ديشاب اه يكمك هجوتم هشيمه•

ينديشون و يندروخ :دينادب تسبوخ

                                                                                                                                    .ميراذگيم تيلكاچ و تيكسب ،كيك ناتيارب ميتسناوت رگا تسا هدش هتشاذگ ناتيارب اه سkيگو بآ•

 ،رگيد ياه ينديشون Getränke, Süßigkeiten, Eis und Speisen ام زا نازراو مك ياه تميق هب ديناوتيم•
 .ديرخب نان و ميرك سيا ،اه ينريش

                                                                                                                                                                 نودب ينعي .دشاب درس ينديشون و درس نان افطل ،ديرايب ينديشونو نان ناتيارمه ديناوت يم•
.غاد ياچ زومرت و كنياچ

  .ديناوخب SpielScheune نوناق ينعي Hausordnung رد ار رتشيب تامولعم

 ؟ينك كمك يهاوخيم وت

 .ميوشيم شوخ كيك كي ندروا اي ندرك كمك زا ام  ؟يراد لافطا يارب نابرهم بلق كي وت

 ار نيرجاهم لافطا هك دنرادن ندرك كمك يارب يفاك رفن اه پمك .ميوشيم شوخ ديامن كمكو يراكمه ام هارمه يسك رگا
 .ديهدب ربخ ام يارب هك ميوشيم شوخ دينك كمك ديهاوخيم رگا .دنربب هرابود و دنروايب

 تفیرد رتشيب تامولعم ديناوتيم Freiwilligen Zentrum Hamburg رد ديناسرب كمك نيرجاهم يارب رتشيب ديهاوخيم رگا
  .دینک

 ام .دنوش فورصم بوخ ياه يمرگ رس هب لافطا هك دوشيم كمك دروخ اي نkك يلوپ كمك ره .یلوپ كمك :مهم رايسب
 .ميهدب تايلام يارب قيدصت كي ميناوتيم

  ديناوتيم اديپ ارام يكناب تامولعم Bankverbindung اجنيا
 ناور ام يارب ارنات سردا ديهاوخيم تايلام قيدصت رگا و .نيرجاهم لافطا ينعي "Flüchtlingskinder" ديسيونب افطل
 .دينك

  سامت يارب

 رگا .ديوش سامت هب Annette Ackermann هارمه ديناوتيم نيرجاهم يارب SpielScheune كمك هب عجار لاوس ره يارب
 Twitter اي Facebook ،Newsletter قيرطزا ديناوتيم ديشاب هتشاد ام ياه راك هب عجار رتشيب تامولعم ديهاوخيم
.ديروايب تسدب تامولعم


