Flüchtlingskoordination Glinde

Angebote für Flüchtlinge in Glinde Stand 03/2017
?Wo findet es statt

?Wann findet es statt

 Frau Drغرفة VHS Glinde 314
 MarktتلفونLehmann 04071002550
1, 21509 Glinde

مختلف جدا للمعلومات Frau
Lehmann

Spinosa,Schlehenweg 1a, Glinde
تلفون  Carsten Helmsللمعلومات السيد
0407112212

?Was wird angeboten

كورسات محتلفة على سبيل المثال تعليم اللغة
االلمانية وتشمل ايضا دورات للسباحة
والجمناستك للمسلمات وتوجد ايضا غرفة خاصة
للكومبيوتر واالنترنت غرفة رقم 324

االجتماع واللقاء مقهى ثقافي للتعارف واللقاءوتبادل
كل اربعاء من الساعة الخامسة الى
الثقافات من خالل الطبخ الجماعي واللعب
التاسعة مساءا
والموسيقى واالبداع

صالة االجتماعات Willinghusener Weg
Glinde, sonntagstreff@fh-glinde.de

كالألحد من الساعة الخامسة الى
السابعة مساءا

لقاء االحد لقاء مفتوح لكل الناس من كل االصول
وبلغات مختلفة موسيقى غناء  ,اكل ,لعب ,او
احتفاالت كلها مجانا

للمعلومات  Frau Fragemannتلفون
0407104761

حسب الضرورة وحاجة الطالب

دروس مساعدة النقطة المهمة والصعبة هي
المحادثة وتعلم الحروف الالتينية

Gutshaus Glinde,Möllner Landstr.
كل ثالثاء من الساعة التاسعة
تلفون  Frau Ackermannللمعلومات 53
فطور صباحي للنساء المهاجرات تالقي وتبادل
والنصف الى الحادية عشر والنصف
تلفون 04071000425 Frau Kaus
وجهات النظر وهناك مختصة للمساعدة
صباحا
تلفون 04071001236 Frau Laue
04071002918
للمعلومات السيدة  Frau Ackermannتلفون
 04071000425السيدة  Kausتلفون
04071001236

االربعاء والجمعة من العاشرة صباحا كورس الماني للنساء المبتدءات ومعلوماتهن
ضعيفة بكلفة  5أيرو شهريا
حتى الثانية عشر ظهرا

?Wer bietet an

Volkshochschule Glinde

Begegnungsstätte Spinosa

Flüchtlingshilfe e.V.

Gemeinschaftszentrum
Gutshaus Glinde

Flüchtlingskoordination Glinde

تليفون Markt 2, Glinde0407105000

الثالثاء والجمعة من الساعة الثانية بعد
الظهر حتى الساعة السادسة مساءا االربعاء
والخميس من الساعة التاسعة والنصف حتى
الواحدة بعد الظهر ومن الثانية حتى
السادسة مساءا السبت من التاسعة والنصف
حتى الواحدة بعد الظهر

Gutshaus Glinde, Möllner Landstr.
تليفون  Paul Nowatzkiللمعلومات 53
0407106742

الخميس من الساعة الثالثة حتى
الرابعة بعد الظهر

Gemeinschaftszentrum SNPS,
Möllner Landstr 53, Glinde, Frau
تليفون Julia Kaus 04071001236

االثنين من الساعة الحادية عشرة
صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا
الخميس من الساعة الثانية حتى
الرابعة بعد الظهر

مكتبة البلدية استعارة الكتب واالقراص بكلفة 2
أيرو لكل  3شهور

توزيع مواد غذائية بسعر مخفض ورمزي

أستشارات للمهاجرات والمهاجرين

من االثنين الى الخميس من الساعة
 AWO Sozialkaufhaus, Mühlenstr. 3التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا
بيع مواد كهربائية ومنزلية واثاث ومالبس مستعملة
الجمعة من الساعة التاسعة صباحا
Glinde
حتى الثالثة بعد الظهر
للمعلومات Sozialkaufhaus Glinde, 3
تليفون SNP Stiftung, Silke Löbbers
كل اول اربعاء من الشهر من الساعة
710000411 SNP Stiftung, Katrin
الحادية عشر صباحا وحتى الثانية بعد
تليفون Ackermann, 71000425
الظهر
Sozialkaufhaus, Jessicca Halbbauer
تليفون 73912476

ورشة تصليح غلندا تصليح المواد المنزلية ويتم
بالمساعدة الجماعية

Stadtbücherei

Glinder Tafel e.V.

AWO

AWO Sozialkaufhaus
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تليفون Am Sportplatz 98a,Glinde
0407107215

اوقات الدوام من االثنين الى الجمعة
من الساعة التاسعة صباحا الى
التاسعة والنصف مساءا

استخدام صالة االلعاب الرياضية ليس هناك رسوم
شهرية بل  20أيرو لكل  10جلساتا

للمعلومات Am Sportplatz 96,Glinde
تليفون Jürgen Ruben, 0407119241

الخميس من الساعة الثالثة والنصف
بعد الظهر الى الخامسة والنصف
مساءا

لعب كرة قدم مع Flüchtlingshilfe e.V

للمعلومات السيد Nabavi, Markt Raum 1
Glinde ,424

عند الضرورة والطلب

مساعدة في كورس اللغة

االثنين من الساعة الثانية ظهرا حتى
السادسة مساءا

واجبات متعلقة بالمالبس

Turn- und Sportverein TSV

Deutsches Rotes Kreuz
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