
دھد. ای ارا.$ �*�و�-$ ھ�ی اط,���* +�* در ()وص �و&و��ت ����ت%ز��$ »Bildungsstelle Globales Lernen«  در��رۀ ��:   .��aha – anders handelnۀ ا���� ���  Straßenbahnlinien 1, 2, 4 (Haltestelle Altmarkt),   Straßenbahnlinien 8, 9, 11, 12 (Haltestelle Prager Straße),   Buslinie 62 (Haltestelle Prager Straße)   از طر�ق ا���ل �� ���ن   ھ�ی ���وره:���ت   aha-bildung.deا���ر�ت:   einewelt@aha-bildung.deا���ل:   4923360-���0351س:   4923370-���0351ن:   aha – anders handeln.  Bildungsstelle Globales Lernen  Kreuzstraße 7 // 4. Etage  01067 Dresden�دۀ ا���ن ��ت   	�ر ا������ �ای 	�د	�ن و ����ا��ن ای در �6ر ای و +�ر�در�$ھ� �-طوف �$ �ود��ن، �و�وا��ن و �زر%��3ن و ھ���2ن ا�راد �-�ل �ؤ�ر در آ�وزش �در�$�ر���$ دا�ش و ھ���2ن ز��ن �و�ود ھ� �$ )ورت ��زا �� %روه ھدف �ر��ط، �9ش�&�و�* د:�ق �را�ط �ر%زاری �,س�8ورھ�ی   Bildungsstelle Globales Lernen   �9���6د ��:   در�دن و 8و�7 آن ا�ت. ���د%�ن ھ���د. در ���م ای �$ �-&�ً از ��ورھ�ی ��وب ھ���د، در (د�ت �ر�تھ�ی ����ر�$�ط��ق داده �ده ا�ت. �(�ران    Prießnitzstraße 18  01099 Dresden  ز��ن.�دۀ ���-7 ا:دام �رای E8وق �ود��ن و ا���ن ��ت -  Akifra  ����* ��9*:    ���م.ھ�ی آ���D*، ا����C* و �را��$ )�8ت �*�� �$ ز��ن    ھ�ی ���ل �<روزه�ر���$  -  2رخ �ر�و�ت  -  ھ�$ 8ق دار�د!  -  ��رھ�ی ا�����*  -  �)رف ���6* ��  -  ر���ر ��)���$  -  ای �ظ�ر ا�ن �وارد از �� �ؤال ���د:طول ��ل ا�ن ا�<�ن و�ود دارد �$ در��رۀ ���.ل �2�9ده



�رای د��ع از E8وق  2002�دۀ ���-7 ا:دام �رای E8وق �ود��ن و ز��ن ��ز���* (�ر�$ ا�ت �$ در ��ل ا���ن ��ت - Akifra   در��رۀ ��:    ��ۀ ��%$# ا"�ام �ای  ��ق 	�د	�ن و ز��ن.ا���� ��� - Straßenbahnlinie 1 (Haltestelle Hamburger Straße)   Akifra   ��17:30 ���ت  ��15-$ از ���ت    ھ�ی ���وره:���ت   www.akifra.orgا���ر�ت:    kinderkino@akifra.orgو  info@akifra.orgا���ل:   42645120-���0351ن:    Erstaufnahmeeinrichtung  Hamburger Straße 19  01067 Dresden  آدرس �ؤ��$: ��زی آ�وزش، �,�ت و �و�-7 �ود��ن و ز��ن در در�دن ���Gس �د. ھدف ا���ن ���8ت از ا:دا��ت ا��<�ری در را���ی �$��6 ای �-طوف �$ ھ�ی �و�-$��*ا�د.  �2ر2وب ��* (طز��ن و �ود���* ا�ت �$ از �ظر ا�����* �ورد �8رو��ت وا:H �ده ھ� و راھ�ردھ�ی ا�ن ھ�ی ��8* در ا�ر��E ا�ت �� در �&��* +�ر���ر�ز از ا�دهو ���د�دت �� ��ز��ن ھ�<�ری و ار���ط ����Eم ھ��* در ����، ���زا��� و او%��دا �ورد ��ن ���3ر �رود و ��6د��$ �و�د. در �8ل �8&ر 9روژهھ� ���8ت �ود، �طI آ%�ھ*��ز��ن ھ� �ر�وط �$ ردۀ ��* �ود��ن �وده و ���ز��د ھ�L دا��* از ز��ن آ���D* ���م. ا�ن ���مھر ��-$ �K ���م �رای �ود��ن 9(ش �*   �9���6د ��:   ا�دازی �ده ا�ت.ھ��* �رای ��9ھ�و��ن راه���8ت وا:H �ده ا�ت. در دا(ل ��ور آ��Dن 9روژه ھ�ی آ���D* �� د. ا��D$ ���م�و�(�K ��ر�ن ا������*) �*» �وش �ور �وK2«�����د و �ود��ن �رای �دت ز��ن �و��ھ* ��8ور  ���م �� �ود��ن ��Cھ* �$ �رھ�O �� ���داز�د، ھ� �ر)�* �راھم �*�ود. �$ ��K ���مز�ر�و�س �ر�* �� ��ر�* ��ز ����ش داده �* ر ���م. ھ�ز��ن ا�ن �ر)ت را در ا(���زدا�* ا��� �*���م و ��6* ھم در �ر%ر�* و ��ش�را%�ری ز��ن آ���D* را �Eو�ت �* Oھ* �$ �رھ��C� $� رد��* و طرا8* ��ز �رای �ود��ن ����6ت.دار�م�� ،*��E� ر ���داز�م. :�ل از آ+�ز ���م �ر)تC�8ت �*�� �$ ز��ن    ھ�ی د�( *D�Pو 9ر� *���Cا� ،*���Dم.ھ�ی آ���    Akifra  - وق �ود��ن و ز��ن.ا���ن ��تE8 دۀ ���-7 ا:دام �رای�  »MOVE IT! YOUNG»  Prießnitzstraße 18  01099 Dresden    :ا���ل:   42645120-���0351نinfo@akifra.org  وlars.leidl@moveit-young.de     :ا���ر�تwww.akifra.org   ��16 ���ت  9دو���$ �� ��-$ از ���ت    ھ�ی ���وره:���ت  



 Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße),  Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Görlitzer Straße, Nordbad)   Akifra  - ن ��ت��	ن.ا�	در��رۀ ��:   �دۀ ����� ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز  Akifra  - وق �ود��ن و ز��ن ��ز���* (�ر�$ ا�ت �$ در ��ل ا���ن ��تE8 وق  2002�دۀ ���-7 ا:دام �رایE8 رای د��ع از� ��زی آ�وزش، �,�ت و �و�-7 �ود��ن و ز��ن در در�دن ���Gس �د. ھدف ا���ن ���8ت از ا:دا��ت ا��<�ری در را���ی �$��6 ای �-طوف �$ ھ�ی �و�-$��*ا�د. �2ر2وب ��* (طز��ن و �ود���* ا�ت �$ از �ظر ا�����* �ورد �8رو��ت وا:H �ده ھ� و راھ�ردھ�ی ا�ن ھ�ی ��8* در ا�ر��E ا�ت �� در �&��* +�ر���ر�ز از ا�دهو ���د�دت �� ��ز��نھ�<�ری و ار���ط ����Eم  ھ��* در ����، ���زا��� و او%��دا �ورد ��ن ���3ر �رود و ��6د��$ �و�د. در �8ل �8&ر 9روژهھ� ���8ت �ود، �طI آ%�ھ*��ز��ن �K �ر���7 آ�وز�* �رای �ود��ن و �و�وا��ن در در�دن و ��%�ن در ���م طول ��ل ا�ت. در » MOVE IT! YOUNG«   �9���6د ��:   ا�دازی �ده ا�ت.ھ��* �رای ��9ھ�و��ن راه���8ت وا:H �ده ا�ت. در دا(ل ��ور آ��Dن 9روژه 9رداز�م. *ای و �رھ�C* �ھ�ی �و�-$��*ھ�ی �<روزه �9را�ون �K ��زی �� ���م ����د �$ ارا.7 �&���ن E8وق ��ری، (ط9روژه آ�وزان و ���(ت ���م �$ در �و&وع ��ر �� دا�شھ�ی �<روزۀ ��رح و ������ت �� �ر���* ھ�<�ری �*�رای طرا8* 9روژھ ا���D* ا���ن ���8ت از اد+�م �رھ�C*، ا�����* و ����* ���6ران و �Eو�ت ا��E,ل آ��6 ا�ت. د��ر ا���ن، �ر�ز ���ت ��نH���� *��8 ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل ���Gس Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:    .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� ���    ,Straßenbahnlinien 1, 2, 6,10 (Haltestelle Bahnhof Mitte),   Straßenbahnlinien 6, 11 (Haltestelle Kongresszentrum)   S-Bahnlinien S1, S2 (Haltestelle Bahnhof Mitte)    ��17 ���ت  13���$ از ���ت دو���$ و S�9   ھ�ی ���وره:���ت   www.auslaenderrat.deا���ر�ت:   bildungspatenschaften@auslaenderrat.deا���ل:   72666645-0176, 40754252-���0351ن:    Ausländerrat Dresden.  Bildungspatenschaften  Könneritzstraße 7, 3. Etage  01067 Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م.ھ�ی آ���D* و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن   ھ� ����ر�$ ھ���د.�و&و��ت ���م )IBZر�ز ���وره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا� K� ت. �,وه �ر ا�ن ) ���ل� $Eود����نای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� در در�دن ا�ت. و  



��D$)  ��18  ���6د%�ن داوط�ب و �-�ل �$ �ود��ن و �و�وا��ن ���6ر���ر (���8ت» Die Bildungspatenschaften«در    ���د%�ن آ�وز�*)(���8ت «Die Bildungspatenschaften«  �9���6د ��:   و %��Cوھ�ی ��ظم را�ط7 �ط�.ن  آ�وزش �در�$ �2زی ��ش از ���وره و ��K در ()وص �<��Dف �در�$ ا�ت: �� �,:�ت�د �� ر�د آ�وز�* ا�ن ا�راد را �Eو�ت ���د و در ��د%�ری ز��ن آ���D* �$ آ�K�� �6 ���د. ���8ت در �و&وع �و�-ر�* �* ��د%�ن داوط�ب دروا:H ���ن �$ )ورت �ردی ھ�راھ* و ���8ت �و�د. ���8ت���د%�ن���زھ�، �,.ق و ��Eط :وت، �و�ط ���8ت��8* �ود��ن و �و�وا��ن ����د. در �2ر2وب �ر���7 ����8* داوط���ن ا�ن ا�<�ن و�ود دارد �$ �ود��ن و �و�وا��ن ھ��ھ�O �� ان ا�راد ���ور و �ر�H در ()وص ���.ل و ��<,ت روز�ره �وا��د �$ ��و���د%�ن �*�ود و ���8تای ا���د �*دوطر�$ ���د%�ن آ�وز�* ھ� و ا�<���ت ����8* د�Cر در ��8ط ا�����* ����د. اھداف ���8تھ��* �رای ار���ط �� �ر���$�Eط7 ���س و 9ل ھ�ی ز���* و �رھ�C* ھ�ی د�Cر �� وا�ط���م و در )ورت ���ز �$ ز��نو ا����C* )�8ت �* رو�*ھ�ی آ���D*، �$ �$ ز��ن   ھ�ی �د�د و �����6ت ��ن آ���6ت�* �رای ��ف و�ژ%*�,:�ت ���رک دو ��ر �$ ا�<� -  ���8ت از ر�د و �<و�ن �ود��ن و �و�وا��ن در �در�$ و در ��د%�ری ز��ن آ���D* -    ���ر��د از: �ن   Ausländerrat Dresden  Straße 6-Zille-Heinrich  Dresden 01217�دۀ ا���ن ��ت    ���م.ھ�ی ����رده ھ�<�ری �*�ر��ط �� ز��ن�����16 از 
	�� ھ� ���  '���ت 	�ر   www.auslaenderrat.de  و�#�"ت  info@auslaenderrat.de  ا"�"ل  0351-4363732  ��س  4363726-0351 / 40754252-0351   ��	
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 ز%	ن  �G=G5 jا5	ن ��$� =���G.ھ	ی X*EY1 ا% 	1(1 ��k_ )$�� و )
H���� *��8 ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل ���Gس Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:    .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 6, 13 (Haltestelle Sachsenallee),   Buslinie 62 (Haltestelle Bönischplatz)   ��18 ���ت  16���$ از ���ت Mosaik:   S�9واDد�ن -د�دار �����رھ�C* �ودک   ھ�ی آ���D*، �ر�*، �ر�*)�)$ ز��ن ��12 ���ت  ��10-$ از ���ت    ھ�ی آ���D*، رو�*�)،($ ز��ن ��12 ���ت  10���$ از ���ت S�9   ،ھ�ی آ���D*، رو�*�)($ ز��ن ��15  13و از ���ت  ��12  10دو���$ از ���ت    ھ�ی آ���D*، رو�*، ا�(*���C،(�$ ز��ن ��15 ���ت  13و از ���ت  ��12 ���ت  10���$ از ���ت �$   ���ورۀ واDد�ن:   ھ�ی ���وره:���ت   www.auslaenderrat.deا���ر�ت:   �familien@auslaenderrat.deل: ا��  96970696-0176, 3070969-���0351ن:    Ausländerrat Dresden.  Elisenstraße 35  01307 Dresden�دۀ ا���ن ��ت  _______________________________________________________________  $�.a.ھ	ی ��%)، آ(K	5(، اB.*H5(، رو E� ا�����* و ����* ���6ران و ،*Cل آ��6 ا�ت. د��ر ا���ن، �ر�ز ���ت ��نا���ن ���8ت از اد+�م �رھ�,Eو�ت ا�� *���Dا )IBZ ر�ز ���وره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا�ت. �,وه �ر ا�ن� K� ل��� ($Eود����نای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� د�ن    �9���6دھ�ی ��:    در در�دن ا�ت. وDدر ()وص �و&و���* �ظ�ر 9رورش ��   ���ورۀ وا $�Dورۀ او��� K� د�نDواده  - �ورۀ وا��) -  ود����ن ا�ت. ا�ن �ر���$ �()وص� ھ�ی ر���* و ھ�راھ* ����ری در ()وص �ر���$واDد�ن ���6ر در �ل �6ر در�دن ا�ت. در )ورت ���ز واDد�ن اط,ع و  Jugendmigrationsdienstھ����ن (�رای ���ل و �ر���$ھ�ی د�Cر ا���ن و ھ���2ن ��6دھ�ی د�Cر ���ورۀ (�ص، �ر���$   �ود.�را�ز ���ورۀ ���6ر�ن) ارا.$ �*



ھ� و ��مر ار���ط �� �ود����ن و �را�ز �6Cداری روزا�$)، :راردادھ�ی �Pذ�$ و ��تھ�ی ��<* آ�وز�* و ���ر��* (د�رای ���$��م �ود����ن و �ر�ز �6Cداری روزا�$ از ���$ �ؤا�3* در ()وص �را��دھ�ی �ر���* (���7 واDد�ن و +�ره)، در(وا�ت ��ت -  �8ورھ�ی ���وره:   ھ�ی �(ت در ��ور �وطن و %ر�ز (�-ر�* ا�راد �$ رو8* ���* از ��ر�$ھ�ی ���8ت �ردن از ا�راد در �ورد ا&طراب -  ر�زی �رای �-ط�,ت و او:�ت �را+ت�ر���$ -    ھ�ی آ�وز�* و ورز�* (�رج از �در�$ �رای �ود��ن�ر���$ -  و��طت ����ر �رای ا:دا��ت ����8* �ظ�ر ��K در �ر��ت �رز�دان -    راھ�ردھ�ی ����E$ �� ز�د%* روز�ره -  �,��* �ود��ن و واDد�نھ�ی �6دا��* و ���.ل �را:�ت -  �ر��ت �رز�د و (��واده -  �2دز���C* -  ھ�...)���8ت ��D* (8ق او3د، �(��ف -  ھ�راھ* �� واDد�ن در %��Cوھ�ی ��<ل در �در�$  -    ھ�راھ* در %��Cوھ�ی ��<ل ���$ ا�ن �ر���$ �$ )ورت د�دار ��و�* در �ود. ھر ��S�9ر در ھ��$ �ر%زار �* �Mosaik KواDد�ن -د�دار �����رھ�C* �ودک  «MosaikواDد�ن - د�دار �����رھ�C* �ودک«   ���م.ھ�ی آ���D*، رو�*، �ر�*، �ر�* و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن   دھ* در ��8ط ا�����*%�ری و �6ت�6ت -  �ؤ���ت �())*) �ود. �()وص ا�ن �ر���$ �-طوف �$ �ر%زار �* Johannstadt Nordھ�ی ���6ر���ر ��ط7E �6ری در�7 اول �رای (��واده ھ�ی �و:ت ��ری ا�ت �$ در (��$ھ�ی ���6ر���ل دار�د. ��ر�ز �� �()وص �ر (��واده 11ھ�ی ز�ر واDد��* ا�ت �$ �$2 Übergangswohnheim  درJohannstadt د. �$ رو�* (,:��$ در ھ�ی ��-* در �را�ر �6ر ز�د%* �*�� در اردو%�ه��� Mosaik *� وی ��و�* ا���دC��% K� د�ن �*�و:-�تDر و ھ���2ن �� ��())�ن �ر��ت ا�����* �ود �$ واCوا��د �� �<د�� �ود. �رای دان و (��واده وارد %��Cو �و�د. �رای �ود��ن ھر ھ��$ �K �ر���7 ��رد��* د�Cر �ر%زار �*در��رۀ �ر��ت �رز� ھ�ی 9ذ�را�* �(�)ری ھم �دارک د�ده �ده ا�ت (�2ی، :6وه، آب، ���<و��ت، ��وه، ھ� �ر���$ا���د �K 8س (وب در (��واده   »Mein Viertel – Mein Kiez«���ت ���ورۀ 9روژۀ    ��12 ���ت  10���$ از ���ت �62ر���$ و S�9  ��16 ���ت  14���$ از ���ت �$  ز��ن ���وره:   www.auslaenderrat-dresden.deا���ر�ت:   info@auslaenderrat.deا���ل:   4363730-���0351ن:    Heinrich-Zille-Straße 6  01219 Dresden  ا���D*�ر�ز د�دار ��ن  .Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م)�8ت �* ھ�ی آ���D*، رو�* و ا����C*�� �$ ز��ن   ��زی و +�ره).



ا���D* ا���ن ���8ت از اد+�م �رھ�C*، ا�����* و ����* ���6ران و �Eو�ت ا��E,ل آ��6 ا�ت. د��ر ا���ن، �ر�ز ���ت ��نH���� *��8 ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل ���Gس Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:   .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 13, 9 und Buslinien 63, 61, 75, 85 (Haltestelle Wasaplatz)   و ط�ق ھ��ھ�C* :��*  ��12 ���ت  �6210ر���$ از ���ت   ��16 ���ت  13، از ���ت ��12 ���ت  10دو���$ از ���ت  )IBZر�ز ���وره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا� K� ت. �,وه �ر ا�ن ) ���ل� $Eود����نای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� ت در ()وص �,س  �9���6د ��:   در در�دن ا�ت. و�D�-زی �$ )ورت ��رده ھ�ی آ��دهھ�ی �-�ول �در�$ ������د، در �,س�ود��ن و �و�وا��ن ���6ر �د�د :�ل از آ�<$ �ر �,س  ��زیھ�ی آ��ده��� *� *���Dھ�ی آ��د%* را �رای ��ر%�ه :�ل از ظ6ر �$ �ر�ز د�دار ��ن��.و3ن �,سآ�وز�د. ز��ن آ) *���DاIBZ*� م �� ) د�وت��� آ�وزان ، �رو�S ورزش و �ر�ز ���وره را �$ آ��6 �-ر�* ���م. دا�شJugendkellerھ�ی ا���ن �ظ�ر ���8ت آ�وز�*، �ر���$ ھ�ی �(��ف ا����ده ���د و در �K ��ر%�ه �رھ�O �و�وا��ن �ر�ت ر���$ھ�ی (,:��$ و در ا�ن روز �ر)ت دار�د �$ از �ر���$ ای در ()وص �و&و��ت ��E&�ی ��P*، ��رآ�وزی و ادا�7 �8)�ل ارا.$ ھ�ی �<روزۀ و�ژه�و��د. ھ��ھ�O �� �-���ن، 9روژه ن �,�ق و ���زھ����ن را ���(ت و �ورد �واآ�وزان �*�و�د. در %��Cو �� دا�شا���D* د�دار ��ز ا�را �*���م �$ در �ر�ز ��ن�* ��ل �&��* ����ب ��دد ا�)�ب، ���دل �ظر و �� ھم �ودن  ��27  11:رار ا�ت �رای �و�وا��ن و �وا��ن ��ن  Jugendkeller   Jugendkeller   ھ�ی ����8* �-دی �$ )ورت �وردی ��ز���دھ* �و�د.�8ث :رار داد �� 9س از آن �ر���$ ھ�ی �(��ف او:�ت �را+ت �را���ن �راھم ا�ت. �$ ��ل (ود��ن ارا.$ ��د. در ا�ن �ورد ا�<�ن ا��(�ب از ��ن �ر���$ Jugendkeller ر و ��زی�� K� ،ن ورزشD�� ،*Eن �و��D�� ورت ��ظم ھ�ی ����9و�ری، �و���ل و �����رد ا�ت. �� �$ ���ل( ھ�ی رز�*، ر:ص �ر�K و �و��E*. �,وه ���م، �رای ���ل ورزشھ��* �ط��ق �� �,�ق �وا��ن و �و�وا��ن �ر%زار �*��ر%�ه ای �رای اد+�م ���6ران �وان در ��8ط ا�����* �6ر در�دن ا�ت. ا�ن 9روژه �ر���$» Mein Viertel – Mein Kiez«9روژۀ   »Mein Viertel – Mein Kiez«9روژۀ    ���م.آ���D*، ا����C* و رو�* )�8ت �* ھ�ی �ر�*،�� �$ ز��ن   ���م و در ا�ن �ورد ��ز ھ���$ آ��دۀ ���دن �9���6دھ�ی (ود��ن ھ���م.ھ�ی (�رج �6ر و ������E* ��ز���دھ* �*�ر آن %ردش ھ�ی �ردی ا�ن %روه ��* �� �و�$ �$ اد+�م ��ل ا�ت. �� ا�ن 9روژه :رار ا�ت از �Cرا�* ��26  12و�ژۀ �وا��ن و �و�وا��ن ��ن  ھ�ی آ�وزش ز��ن و اد+�م، ����و �رای ��<ن، ����ن �ر)ت ��م در دورهآ��6 ���8ت �ود؛ �واردی �ظ�ر �راوده �� ادارات، ��ت   Ausländerrat Dresden.  :*��9 *����  Heinrich-Zille-Straße 6  01217 Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م.�ت �*ھ�ی �ر�*، آ���D*، ا����C*، رو�* و �ر�* )��8 �$ ز��ن   ھ�ی او:�ت �را+ت.��P* و �ر)ت ��رآ�وزی �� �ر���$



ا���D* ا���ن ���8ت از اد+�م �رھ�C*، ا�����* و ����* ���6ران و �Eو�ت ا��E,ل آ��6 ا�ت. د��ر ا���ن، �ر�ز ���ت ��نH���� *��8 ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل ���Gس Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:    .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 2, 12 (Haltestelle Pennricher Straße)   (ز��ن �در�$) ��15 ���ت  12���$ از ���ت    ����ت ��ر ��:   www.auslaenderrat.deا���ر�ت:   info@auslaenderrat.deا���ل:   4363732-���0351س:   4363726-���0351ن:    ���Fatih Camii   Hühndorfer Straße 14   01157 Dresden Cottaد    ��-�ت ا�,�* �رک در�دن. - DITIB�دۀ ا���ن ��ت   در�* �رای �ود��ن �����نھ�ی ���Kر���$  آدرس �ؤ��$:  )IBZر�ز ���و� K� ره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا�ت. �,وه �ر ا�ن ) ���ل $Eود����نای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� ر���$   �9���6د ��:   در در�دن ا�ت. و�K�� ھ�<�ر از �ؤ��7 در طول ز��ن �در�$ ھر ���$ �$ �دت �$ ���ت �$ ��ر �دد��ر داوط�   در�* �رای �ود��ن �����نھ�ی K� ب وAusländerrat  ود��ن� $� ھ�ی ھ�ی ز���* و ��ر�ن���د از طر�ق ��زی���د. �-,وه ا�ن ا�راد �,ش �*��ن �� آ��د%* �رای آز�ون ��K �*در ا���م �<��Dف �-ر�*  Ausländerratھ�ی د�Cر ���* ز���* دا�ش ز��ن آ���D* �ود��ن را �Eو�ت �رده و در )ورت ���ز آ��6 را �$ �ر���$    Die Kunstkoffer kommen«   Johannstädter Spielplatz (Florian-Geyer-Straße Ecke Pfeifferhannsstraße)  01307 Dresden« - ز��ن ��زی   آدرس �ؤ��$:   Ausländerrat Dresden.  Heinrich-Zille-Straße 6  01217 Dresden�دۀ ا���ن ��ت  ����* ��9*:    ���م.ھ�ی آ���D* و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن   ���د.



ا���D* ��ر ا���ن، �ر�ز ���ت ��نا���ن ���8ت از اد+�م �رھ�C*، ا�����* و ����* ���6ران و �Eو�ت ا��E,ل آ��6 ا�ت. دH���� *��8 ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل ���Gس Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:   .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� ���   .Buslinie 62 (Haltestelle Pfeifferhannsstraße)   )��17 ���ت  15:30(در ز����ن از ���ت  ��18 ���ت  �6215:30ر���$    ھ�ی ���وره:���ت   www.auslaenderrat-dresden.deا���ر�ت:   info@auslaenderrat.deا���ل:   72666645-0176, 40754252-���0351ن:  )IBZ ر�ز ���وره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا�ت. �,وه �ر ا�ن� K� ل��� ($Eود����ن ای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� ر���7     �9���6د ��:   در در�دن ا�ت.و�„Die Kunstkoffer kommen“    7از �وی �ؤ�� $��:,) *ر���7 ��و�� K� ر آزاد در ز��ن ��زی��Ausländerrat  و»Kindertreff Jojo»  آژا�س ��8ظت) ھ� ا�ت. �رای �K�Ausländerrat $2 �ر���7 ��و�* از �ؤ����Johannstädt  7ر آزاد در ز��ن ��زی  از �ود��ن) ا�ت.   در��رۀ ��:   .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� ���   Buslinien 70, 333 (Haltestelle Wölfnitzer Ring)   )��17 ���ت  15، (ز����ن از ���ت ��18 ���ت  15���$ از ���ت �$   ھ�ی ���وره:���ت   www.auslaenderrat-dresden.deا���ر�ت:   info@auslaenderrat.deا���ل:   72666645-0176, 40754252-���0351ن:    Gorbitzer Park (zwischen Kesselsdorfer Straße, Wölfnitzer Ring und Altgorbitzer Ring)  01307 Dresden  ��د)(%ور���ز ھ�<�ری �* «Gorbitz spielt mit«9روژۀ   آدرس �ؤ��$:   Ausländerrat Dresden.  Heinrich-Zille-Straße 6  01217 Dresden�دۀ ا���ن ��ت  ����* ��9*:     %ذرا��د.����* را �� �ر���ن ا�����* �*�ود و در ا�ن �دت واDد�ن ھ�ی ��زی و (,:��$ �� �واد �(��ف در �ظر %ر��$ �*�ر���$



ا���D* ا���ن ���8ت از اد+�م �رھ�C*، ا�����* و ����* ���6ران و �Eو�ت ا��E,ل آ��6 ا�ت. د��ر ا���ن، �ر�ز ���ت ��نH���� *��8 ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل ���Gس Ausländerrat Dresden�دۀ ا���ن ��ت )IBZر�ز ���وره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا� K� ت. �,وه �ر ا�ن ) ���ل� $Eود����ن ای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� �9���6د ��:   در در�دن ا�ت.و  »Gorbitz spielt mit «$ای ���رک �� �ر���»Spielmobil Wirbelwind « از �ر�تOutlaw  .ت �8دود ا�ت�Dو.�� �� ��ن از ��ل ا�ت. �� �$ ھ�راه ھ�<�ران ��12  6دھ* ���وس �ر���* �رای �ود��ن ا�ن �ر���$ �K �9���6د ��زی آزاد �� �6ت Spielmobil Wirbelwind ھ�ی ��زی در (د�ت ������*، ��ف و آز���ش ���رک �� ��زی و ا�ده�� ���و�7 ���و�* از ا���ب �� ���س ��Cر�د. �وا��د �� ھ� ��ز �*در �8ل ��8)راً ���ور �ود��ن �����م، ��<$ (��واده Spielmobilھ� ھ���م. �� و �ر�ت �$2 �ود �$ �-�3ن ھ��ن در ���ن �&���ن �(��ف �ر�وط �$ ��ورھ�، ��ھ��$ �K 9(ت و 9ز �زرگ �$ ھ�راه �ود��ن �ر%زار �* ���د و در ا�ن 8ر�ت ��-* ��Cھ* ��* و اط,���* �و�د. �-�3ن در 9(ت و 9ز ��K �*ھ� ��ز �$ ا�ن �را�م د�وت �*���ت Oر ��ور��ن ارا.$ �* ھ�،در��رۀ ا�راد، �رھ�Cو �� �$ ز��ن   ���د.�ذاھب و �وارد د� *���Cا� ،*���Dدۀ ا���ن ��ت    ���م.)�8ت �*رو��ھ�ی آ�Ausländerrat Dresden.   9روژۀMOBA   Heinrich-Zille-Straße 6  01219 Dresden    :ا���ل:   4363730-���0351نmoba@auslaenderrat.de   :ا���ر�تwww.auslaenderrat-dresden.de   :��18 ���ت  15دو���$ از ���ت   �9���6دھ�:   Gustav-Hartmann-Straße 4d, 01279 Dresden (Familienwohnheim in Laubegast)   $� ��18 ���ت  15���$ از ���ت:   Am Jägerpark 18, 01099 Dresden (Spielplatz im Innenhof)    �18 ���ت � �6215ر���$ از ���ت:  Innenhof Herzbergerstraße 12 - 22, 01239 Dresden    ھ�<�ری ��Spielmobil Wirbelwind.   S�9 ��18:30 ���ت  15:30���$ از ���ت:   Am Jägerpark 18, 01099 Dresden (Spielplatz im Innenhof)   ھ�<�ری ��Diakonie - Stadtmission Dresden.   ��� ۀ ا������Ausländerrat Dresden -  وژۀ�-MOBA   :�� دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ�Ausländerrat Dresden س��G� ا�راد ���6ر در در�دن ا�ت. ھدف از ��ر ا�ن  1990�ده در ��ل H���� *��8 ل آ��6 ا�ت. د��ر ا���ن، �ر�ز ���ت,Eو�ت ا��E� ا�����* و ����* ���6ران و ،*Cنا���ن ���8ت از اد+�م �رھ��� *���Dا



)IBZ ر�ز ���وره �رای ���6ران و ھ���2ن �&�ھ��* �رای ��ر �ود��ن، �وا��ن و (��واده ا�ت. �,وه �ر ا�ن� K� ل��� ($Eود����نای ا���ن دارای دو د��ر ��ط� K� �9���6د ��:   در در�دن ا�ت. و  »MOBA « ر���7 ����* �ر ���ز، آزاد و �را�ری در �6ر در�دن �رای� Kواده���) ھ��* ا�ت �$ �ود��ن، �و�وا��ن و �ود. در ا�ن ()وص �� از �زد�K �� ��روھ�ی ��()ص ��ر ا�����* �ود��ن، ھ�ی ��ظم ���(�$ �*���2ن �ر:راری ���سھ�و�ود در �&�ی ا�����* ��<ن �� ���6ل ��د. ا�ن �ر���$ �� و�ژ%* ����و%ری، طرا8* او:�ت �را+ت �� �8ور�ت �ن و ھ�ی ���د. وظ��7 9روژھ��ن ا�ت �$ د��ر�* �ود��ن و �و�وا��ن را �$ �9���6دھ� و �ر���$���6رت و ��9ھ�و�* را ��ر�$ �* ھ�ی ھ�ی �(���* �� �ر���$���زی �دارد. �� در �<�ن���م. �ر���$ ��و�* و را��Cن ا�ت و �9شھ� ھ�<�ری �*�و�وا��ن و (��واده (%روه ��8ط ز��ت و ��8ظت از ط��-ت آ��Dن) ��8ظ �)�ID ط��-ت �� و�ود  �BUND$ ��وان �K ا���ن ��8ظت از ط��-ت   در��رۀ ��:   RefLAct -در'�ن  BUNDای >�وه ;5%�Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Alaunplatz)   :   ��16 ���ت  10دو���$ �� ��-$ از ���ت    ھ�ی ���وره:�ت��   www.reflact-dresden.deا���ر�ت:   sarah.morwinski@bund-sachsen.deا���ل:   27514800-���0351ن:    RefLAct – Refugees Lead Action  Kamenzer Straße 35  01099 Dresden   در�دن BUNDای %روه ��طE$    ���م.ھ�ی آ���D* و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن   �و�م.در �8ل �8&ر �* ھ�ی (,:��$ و ورز�*آ�9زی، �ر���$ ھ�م �� �و&H ���ر�* را در دھ��* را ��<�ل �*و د�Cران ��<$ NABU، Grüne Liga Dresden، Welterbe Dresdner Elbtalھ� ����د ھ� و ا���نھ� و �����8ت ا�ت. در ا�ن را��� ��  �� د�Cر ��ز��نر�زیھ�ی ����*، در �ر���$%�ری�)��م ھ� و ��رھ�ی %�ت و %ذارھ�ی ��-*، �-��Dت ��BUND��ری ���ت �$ اھ��ت ��8ظت از ط��-ت ����Eد �و�د. در ا�ن را��� �ری در �ظر ��Cر�م. آ�وزش ��8ط ز��ت ���دي ا�ت �� �ردم ھ� را در �<ل %��ردهھ�ی �زرگ ا�(�ذ ���م و �-��Dت�را�ر �ر���$ ھ�ی �<روزه و از طر�ق %�ت و ��د. �� ھ�<�ری �دارس در�دن �ود��ن و �و�وا��ن در 9روژه* را ��ز���دھ* �*ر���اط,ع ��ن آ��� �ده و ا����8ت آ��6 ���ت �$ %ذارھ�ی (�رج �6ر �$ )ورت �())* و ��ز�Cو���$ �� ط��-ت ��وا�ط7 اطراف ���م �� �$ )ورت �* ) ��9ھ�و��ن و ا�راد �وان در�د�* را در ���ر �<د�Cر ����RefLAct (Refugees Lead ActionH 9روژۀ   �9���6د ��:   �ود.ط��-ت ��دار �* ا�د، �ط�D-$ ���م. �$ ا�ن �ر��ب ���رک در��رۀ ��<,ت ��رم ��8ط ز���* �$ �� را �$ ��وان �K ���-7 ���6* در%�ر �رده ھ��* * ����وز�د، در �ورد �و&وع ���دل �ظر ���د و �$ ��6رت�وا��د �$ )ورت ����Eل از �<د�Cر �2زھ�����د%�ن �*�ر�ت ھ�ی آ�وز�* در آ(ر ���م. �,س�����رھ�C* د�ت �9دا ���د. در ���وع در را�ط$ �� ھر �و&وع �� S�9 دورۀ آ�وز�* ارا.$ �* ��8ط ز���* (ود��ن را ھ�ی ھ�ی �وK2 9روژه���د%�ن در :�Dب %روه�و�د. 9س از آن و:�* �$ �ر�تھر ھ��$ �ر%زار �*



�وا��د �رای �K �� �2د ��ر ���م. دوره ھ�ی آ�وز�* از �<د�Cر ���Eل ھ���د. ����را�ن ��� �*���د �� �� آ��6 ھ�راھ* �*آ+�ز �* در���ت » آ�وزش ��8ط ز��ت«��ت ��م ���د. ��* �$ �K دورۀ آ�وز�* و 9روژۀ (ودش را �$ ���9ن �ر���د، �K %واھ*  در آ��Dن  �ؤ��7 (د���* �و�وا��ن و �وا��ن �420<* از  Caritasverbandز�ر���و��6�Jugendmigrationsdienst  7د   در��رۀ ��:    .��Caritasverband für Dresdenۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 1, 2 (Haltestelle Schweriner Straße/Musikhochschule),   Bus 94 (Haltestelle Schweriner Straße/Musikhochschule)   ���ورۀ ��و�* ��17 ���ت  13���$ از ���ت S�9   (���وره در ()وص ز��ن و �در�$)، ��15:30 ���ت  14���$ از ���ت �$   �� �-��ن و:ت :��*، ��17 ���ت  13دو���$ از ���ت   ھ�ی ���وره:���ت   www.caritas-dresden.de/hilfeampberatung/jmdا���ر�ت:   jmd@caritas-dresden.deا���ل:   4984746-���0351س:   4984726-0351, 4984742-0351, 4984745-0351, 4984746-���0351ن:    Caritasverband für Dresden.  Jugendmigrationsdienst   Schweriner Straße 27   01067 Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م.ھ�ی آ���D* و ا����C* )�8ت �*� �$ ز��ن�    ��د.�* دھد. �� ��6رت �����رھ�C* و ���رب ���ورۀ ا�ت �$ ا�راد �وان ���6ر���ر را در �را��د اد+�م ھ�راھ* �رده �$ آ��6 ���وره �* دھ�م، ��رغ از در �ورد ���.ل ��د%�ری ز��ن، �در�$، آ�وزش، �8)�ل، ادا�7 �8)�ل در دا���Cه و اد+�م ا�����* ���وره �*��CD* ا�ت. �� �$ )ورت را��Cن  K�27 �ر�ز ���وره �رای �و�وا��ن و �وا��ن ���6ر �� �ن  Jugendmigrationsdienst  Jugendmigrationsdienst  �9���6د ��:   ���م.ھ�ی �را�ر و ���ر�ت در ز�د%* ا�����* را �رای ا�راد �وان ���6 �*�دت، �ر)ت-طو�3*   31215788-���0351ن:    Deutsches Rotes Kreuz YoCo - Young Connection  Schandauer Straße 43  01277 Dresden    ���م.ھ�ی آ���D*، ا����C*، �ر�* و رو�* )�8ت �*�� �$ ز��ن   ���* ����د.ا��<$ ا�راد �9رو 2$ �ذھب �� ��6ن



ھ�ی ھ� از )��ب �رخ در�دن ا�ت. �ود��ن و �و�وا��ن ���ت(��واده-�K 9روژۀ �ود��ن YoCo - Young Connection  در��رۀ ��    @?7< '�خ در'�ن. ��Kreisverband Dresdenۀ ا���� ���   www.drk-dresden.de/yoco   Straßenbahnlinien 4, 10 (Haltestelle Gottleubaer Straße)ا���ر�ت:   yoco@drk-dresden.deا���ل:  دا�د �$ ا�راد �� ر�زی ���د. 9روژه ا�ن را وظ��7 (ود �*�ر���$ �وا��د �زد �� او:�ت �را+ت (ود راھ����ن �*�(��ف و (��واده ر�زی ھ�ی �رھ�C* در ���Eل �� ھم د��ع ��د، ا����د را ��9$���ر ���6ر �� +�ر���6ر را در ���ر �<د�Cر ��H ��د، از ���ھم دا�ره ھ�ی (�ر�$ و ھ� و ��ز��نھ�ی ا��<�ری، �دارس، ا���ن���م و از %روهت �را+ت را ارا.$ �*ھ�ی را��Cن او:��� �-��Dت  �9���6دھ�ی ��   ��د و �وا�H را از �ر راه �ردارد.   در��رۀ ��:   .��JohannStadthalleۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 4, 10 (Haltestelle Fetscherplatz),   Straßenbahnlinie 6 (Haltestelle Trinitatisplatz),   Straßenbahnlinie 12 (Haltestelle Gabelsberger Straße),   Buslinie 64 (Haltestelle Gabelsberger Straße)   �-��ن و:ت :��*��-$ �را��س   ��18 ���ت  14���$ از ���ت S�9  ��12 ���ت  �629ر���$ از ���ت   ��18 ���ت  14���$ از ���ت �$  ��12 ���ت  9دو���$ از ���ت    ھ�ی ���وره:���ت   www.johannstadthalle.deا���ر�ت:   verein@johannstadthalle.deا���ل:   50193160-���0351ن:    Holbeinstraße 68  01307 Dresden  �رھ�C*-�ر�ز ا�����* - JohannStadthalle.  JohannStadthalle�دۀ ا���ن ��ت    ���م.ھ�ی آ���D* و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن    ���م.ھ����ن ���8ت �*�را�م



، در �ر�ز �رھ�Vereinshaus Aktives Leben *Cدر  -  johannstadthalle�دۀ در �$ �ؤ��7 ا���ن ��ت  johannstadthalle   و درBundschuhTreff - $دان در �ظر ھ�ی ���و�* �رای %ذران او:�ت �را+ت �,:$�&� و �ر����� ���د. ورود �$ ا�ن �$ �ر�ز ده دار�د و �$ ر�د �رھ�C* �<د�Cر ��K �*%ر��$ �ده ا�ت. ا���� �9ر و �وان �� �<د�Cر �راو ھ�، ����ت %��Cو و ھ�، �(�را�*ھ�ی 9(ش ���م، ��ر%�هھ�ی �رھ�C*، �ر���$�را�م JohannStadthalleدر �ر�ز �رھ�C*     �ود �$ در �&��* را8ت و آ�وده او:�ت (ود را �Cذرا��د.�,:�ت �رای ��وم آزاد ا�ت و از �����6ن د�وت �* ار���ط �� ��ران و ��<ن 9س از ��ل ������Cھ* در  - «WohnKultur«9روژۀ  JohannStadthalleا���ن در �&�ھ�ی  2012ھ� را 9و�ش دھ�د. در ��ل ��ن ا�ن ا�ت �$ ھ�7 ��لھ��* �� �&���ن �-�)ر در ا��ظ�ر �(�ط��ن ھ���د و ھدف������Cه ھ�ی ا�م. از ���$ ��زیای ����ر ���وع �ر��ب دادهھ� �ر���$�� �رای �ود��ن و �و�وا��ن ���6ر���ر �� آ���D* و ھ���2ن (��واده  �رھ�C*-�ر�ز ا�����* -  JohannStadthalle   �9���6د ��:    �6ر در�دن ا����ح �رد. Johannstadtرا در �ورد  -  1945 و  Johannstädtھ�ی ��رآ�وزی �ورس دار، ���وارۀ ��د��دک، دوره�&�ی ��ز و (�����*، �����ی (��واد%*، ��زارھ�ی �(��ف ھ�ی آ���D*، ا����C* و �را��$ دار�م! �� �$ ز��ن�Eدم ا�ن �����6ن را %را�* �* - ���7 ��رت ���ت �$ �� ���6ر�ن �,:�ت ���م     ھ�ی د�Cر. �ر���7 د:�ق در ���ت ا���ر��* �� در د��رس ����ت.ھ���2ن ������Cهو » �C�����»WohnKulturه  ، در �ر�ز �رھ�Vereinshaus Aktives Leben *Cدر  -   johannstadthalle�دۀ در �$ �ؤ��7 ا���ن ��ت   در��رۀ ��:   .��JohannStadthalleۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 4, 10 (Haltestelle Fetscherplatz),   Straßenbahnlinie 6 (Haltestelle Trinitatisplatz)   Straßenbahnlinie 12 (Haltestelle Gabelsberger Straße),   Buslinie 64 (Haltestelle Gabelsberger Straße)   ��-$ �را��س �-��ن و:ت :��*  ��18 ���ت  14���$ از ���ت S�9  ��12 ���ت  �629ر���$ از ���ت   ��18 ���ت  14���$ از ���ت �$   ��12 ���ت  9دو���$ از ���ت    ھ�ی ���وره:���ت   www.johannstadthalle.deا���ر�ت:   verein@johannstadthalle.deا���ل:   50193160-���0351ن:    JohannStadthalle.  Vereinshaus Aktives Leben  Dürerstraße 89  01307 Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م.)�8ت �* johannstadthalle   و درBundschuhTreff - $دان در �ظر ھ�ی ���و�* �رای %ذران او:�ت �را+ت �,:$�&� و �ر�����



���د. ورود �$ ا�ن �$ �ر�ز ا���� �9ر و �وان �� �<د�Cر �راوده دار�د و �$ ر�د �رھ�C* �<د�Cر ��K �* %ر��$ �ده ا�ت. ھ�ی ا��<�ری ھ� و ��-�تھ�، %روه�-��Dت در دوره ھ�ی ���و�* �رای�ر)ت Vereinshaus Aktives Leben 2005از ��ل     �ود �$ در �&��* را8ت و آ�وده او:�ت (ود را �Cذرا��د.�,:�ت �رای ��وم آزاد ا�ت و از �����6ن د�وت �* ھ� و ھ�ی �ردی، �(�را�*ھ� و اد���ت �راھم �رده ا�ت. ����(وا�*ھ�ی ورزش، ر:ص، آواز، طرا8* (,ق، ز��ندر 8وزه ک  و ��Dن ا�د. 8&ور �-داد ز��دی از ا�راد �$ )ورت ھ��C* در ��Dن ���رھ� ز�د%* را در ا�ن (��$ +�� �(��ده������Cه ھ�ی آ���D*، ا����C* و �را��$ دار�م! �� �$ ز��ن�Eدم ا�ن �����6ن را %را�* �* - رت ���ت �$ �� ���6ر�ن �,:�ت ���م ���CD���    �� 7ری �رای �ود��ن -    �طر�S �رای �ود��ن  -  ر:ص �وا��ن -  ر:ص (,:��7 �ود��ن -  دھ�م:ھ�ی ز�ر را ارا.$ �*��ل �ر���$ ��4 �رای �ود��ن ��3ی   Vereinshaus Aktives Leben   �9���6د ��:   ��د.�وO��D، ����(��$ و ��Dن ورز�* �&� را ���و از ز�د%* �* ای ��و�* �$ �(�طب آن ھ�7 (��7 �رھ�O، ا���ن و �6رو�دان ا�ت. (��$ Johannstädter Kulturtreff�دۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:    .��Johannstädter Kulturtreffۀ ا���� ���   Straßenbahnlinien 6, 13 (Haltestelle Sachsenallee)   Buslinie 62 (Haltestelle Bönischplatz)   ��20 ���ت  18:30���$ از ���ت S�9   ھ�ی ���وره:���ت   www.johannstaedterkulturtreff.deا���ر�ت:   kontakt@johannstaedterkulturtreff.dا���ل:   4472824-���0351س:   4472823-���0351ن:    Johannstädter Kulturtreff.  Elisenstraße 35  01307 Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م.)�8ت �* ھ�ی ز�د%* ����وت ھ���د. ���3ر�ن ھدف ا���ن ا�ن ا�ت �$ �ر)ت ھ� و ط��Eت ا�����*، ا�راد �� ���رھ�ی �(��ف و �<ل��ل ھ�ی ��دیھ�ی (�ر�$ و �,:$ھ� و ��ز��نھ�، ا���نھ�C* را �رای ا�راد ���6 ��د و از ا�راد، %روه���ر�ت در �ر��ت �ر ھ�ی �رھ�C* و اطراف آن ط�ف ���و�* از �ر���$ �Johannstadt$ �����ن  Johannstädter Kulturtreff�دۀ ا���ن ��ت  �9���6دھ�ی ��:   ��ن ���8ت ��د.�رھ�C*-ا�����*   ھ�ی ��:دھد. �ر���$ارا.$ �*



�* و ھ� و �9س �رای �دارس و �دارس ������رھ�C* و 9رورش �2دز���$ �رای �ؤ���ت آ�وز�* (در آ+�ز �رای �ود����ن�<* از ��Eط �6م �ر:راری ار���ط ��ن ���6ران �(��ف �6ر در�دن �ده ا�ت و �$ ��وان �K ���ور �����7 ���8ت از آ�وزش �����Cذاری �د و در طول �دت ز��ن �و��ھ* ��دل �$  2009در ��ل » Kolibri«�دۀ �ر�ز �ود��ن و �زر%��3ن ا���ن ��ت  در��رۀ ��:   .«Kolibri«��ۀ %�	C 	�د	�ن و Cر>A�Bن ا���� ���   Straßenbahnlinien 6, 11 (Haltestelle Kongresszentrum/ Haus der Presse)  Straßenbahnlinie 1, 2, 10 (Haltestelle Bahnhof Mitte)   ��17 ���ت  9دو���$ �� ��-$ از ���ت   ھ�ی ���وره:���ت   www.kolibri-dresden.deا���ر�ت:   ikmf@kolibri-dresden.deا���ل:   8524151-���0351ن:    Kolibri».  Ritzenbergstraße 3  01067 Dresden«�دۀ �ر�ز �ود��ن و �زر%��3ن ا���ن ��ت    ���م.��* و ھ��دی )�8ت �*ھ�ی آ���D*، ا����C*، ا������D �$ ز��ن   آ�ده ا�ت www.johannstaedterkulturtreff.deھ� در ���ت ھ�7 �ر���$   ھ�ھ�ی �-ط�,ت و ��ر%�ه�ر���$ -  Fasching, Frühlingsfest, Bönischplatzfest, Kirschfest, Apfelernte, Laternenfest, Fest des Friedensھ�ی �ود���$ �ظ�ر ��ن  -  ��ل �5رای �ود��ن ��3ی » !Bewegt euch«9روژۀ �.��ر   -  »Wörterfabrik«دورھ�* ز��ن و (وا�دن  -  دورۀ آ�وز�* ���CDری �ود��ن -  ھ�پ و ر:ص ھو3ھ�ی ر:ص ����د ر:ص �ر�K، ھ�پدوره  - ھ�ی ���وع آ�وز�* �رای �ود��ن و �زر%��3ن ���* ����$ ا�ت ھ�ی )�-�*) ����ت �ده ا�ت. �-��Dت ا���ن �� در �ر���$دا���Cه ھ�ی �Eد���* �و��E*، ھ�ی او�D$ �رای �ود��ن، ا��ود�وی ھ�ر و ��E�*، ر:ص (,:��7 �ود��ن، �,سھ�ی ��زی و ���8ت(%روه ھ�ی �����رھ�C*، ای ���وع �� �8ورھ�ی ���8ت از ��6رتز��ن و +�ره). ھ���2ن �K ��ر 9روژه ھ�ی�.��ر، �طر�S، �,س ھ�ی �وان �$ ����وال �ود��ن، ��پھ�ی ا)�* ��ر ا����* ���ت. از ���$ �*9رورش د�و�را�* و رواداری �<* از �(ش ھ�ی �(��ف ��ر �� �ود��ن و �و�وا��ن �ر���ن آ��ده ا��ره �رد. در �ر��ن ا�ن ��ر، �K ��<$ و��H از �ر��ی ھ�<�ر از 8وزه8)�ل �رای �ر���ن و �-���ن رو�* و �����رھ��* �رای ا���D* �وا��ن، ��رھ�ی آ�وز�* و ا��D$ ادا�7 ��-ط�,ت، ���د3ت ��ن آ�وزش �����رھ�C* در  - (����C* ��وع  “Faszination Vielfalt – Interkulturelle Bildung im Quartier„9روژه:   �9���6دھ�ی ��:   ��<�ل �ده ا�ت. �,:�ت  آ��ز ����E$ �ود. ا�ن 9روژهھ�ی ��-�ضآ��6 ���ت �$ ����8ت �����رھ�C* �را��C(�$ �ود و از ا�ن طر�ق �� %را�شھ�ی ا�����* و �����رھ�C* در �ورد �ود��ن و �و�وا��ن ا�ت. :رار ا�ت �$ ����8ت �8ور ا)�* 9روژه ���8ت از ��6رت  �$�8)



ھ�ی ��زد. دوره��<ن �* Friedrichstadtھ�ی ���6ر���ر �� آ���D* را در �7�8 �����رھ�C* ��ن �ود��ن و �و�وا��ن از (��واده ھ�ی ���د%�ن ھ����د آ�وزه�ن را��� :رار ا�ت �$ (,:�ت، آ%�ھ* از �دن، (ودادرا�* و (ودآ%�ھ* �ر�تدر�دن ارا.$ �ود. در ا Friedrichstadtھ�ی �����* و ھ�ری در ا�<�ل %و��%ون در ��8$ ھ��* در 8وزۀ ر:ص، ھ�ر، �و��E*، ��زیآ�وز�* و ��ر%�ه �ود، ھ�ی آ��� �&���ن ����و�* �$ �8ث %ذا��$ �*�$ �وا��ن �� و&-�ت ز�د%* در �8,ت د�Cر آ��� �و�د. در 8وزه�ود. از ا�ن طر�ق :رار ا�ت �$ ��6رت �����رھ�C* �وا��ن �Eو�ت �ود. ھدف از 9روژه ���دل ��ر�$ ا�ت، �$ �<�* �راھم �* Johannstadtو  ��Altstadt، Friedrichstadt، Gorbitzد در �8,ت �رای �,:�ت ھ�7 �وا��ن �,:$�� ا�ن 9روژه �Mobiler Interkultureller Jugendclub»   *�8«9روژه:    ���م.ھ�ی آ���D*، ا����C*، رو�* و او�را��* )�8ت �*�� �$ ز��ن     ��ن �Eو�ت �ود.د�و�را�* و رواداری ھ�ی (�رج �6ر، �.��ر و ���رت �ود، وD* %ردش-*، آ�9زی و ر:ص �ر%زار ��*روی ��ھ��* �ظ�ر ��زی �ردن، ��9ده�-��Dت ھ�ر از ز�د%* (ود Dذت ��ر�د، از ا�ن رو �$ :رار ا�ت �$ �$ �ود��ن ��K ��د �� از طر�ق  Kunststudio: Kunststudio -  �9���6دھ�ی د�Cر:   ���م.ھ�ی آ���D*، رو�*، ا����C* و �ر�* )�8ت �*�� �$ ز��ن    �ود.ھ� �ر%زار �*�ود و ��ن��ز���دھ* �* *� K�� �69ر�9<��و و ��ون �(��ف ��ب ھ�ی ھ�ری (ود را �<و�� ���د. آ��6 ��6* از �ر��ب���م �� �وا���*آ� ،Oدی، ر��� ھ�ی �ردی و س���د و �,وه �ر آن �,ھ�ی %روھ* �ر�ت �*�واز�د%�ن ا�ن %روه در ��ر�ن :«Balalaika«%روه �و��E*  -  ���د.�* ھ�ی �و��E* و آ�وزش ���داری �ود �ظر�$%روھ* در را�ط$ �� ��زھ� (��33.�<�، آ��رد.ون، %���ر، ز��و�ون) و آواز �ر%زار �* (وا�* �� (�ر، ���و�* �دارد! ای، �وان �� �9ر، ��ھر در �تدار�م؛ �واز�دۀ ���دی �� 8ر�$�ود. �Eدم ھ�$ را %را�* �*�در�س �* K� رو�* �*�&�ی آز�ون +�رر��* :ط-�ت �د�دی �* در *Eآ�وز�م و �� ھم �����* �2ی �واز�م، �2زھ�ی ز��دی در��رۀ �و�� ��ب  ھ�ی �(���*ا�راد �وان دا�ش و �وا���* از 8وزه» Buratino«در ا��ود�وی �.��ر  :«Buratino«ا��ود�وی �.��ر  -  ���م.�و��م و در��رۀ �9و�دھ�ی �و����E* )�8ت �*�* از ���$ ھ�ر ��ز�Cری، ز��ن روی )�8$، آواز �� طرا8* ر:ص. �<* از اھداف �ر�* �را��د �.��ر ��ر�ن ز��ن رو�*  -���د �* �و�د. ���د و ���ث �Eو�ت ر�د ھ��ھ�O �()�ت �*ھ� �$ ار��Eی ا����م ��K �*ر:ص :«Zauberland«ا��ود�وی ر:ص  -    ا�ت. �� *��� *D���8و�ت �*از ر�د ��<,ت اE� ه 8ر��* �دن را�Cد، در ر:ص �8رک، :وای �د�* و و%�ری �رده و د����� �ود. ��()7 ��رز ا��ود�وی ر:ص د��Dوگ �رھ�C* و رواداری 9ذ�ری و ھ���2ن ����K و ���9و��م ��ر�ن �*ا�-ط�ف ��دی �و�د. در ا�ن ا��ود�و ����* �ر��ب��D$ �$ ا��ود�وی (,ق �� د�وت �* ��12  �5ود��ن  ا��ود�وی (��ط* و (,:�ت:   ھ�ی �(��ف ا�تھ�ی ���ت�����رھ�C* و ھ���2ن ر:ص    MAF@outlaw-ggmbh.deا���ل:   49763912-���0351س:   24040222-0176و  26351800-���0351ن:    �� ��.و�Dت �8دود Outlaw�ر�ت (�ر�Adlergasse 2  01067 Dresden   7  (��ر (�رج از اداره) Mobile Arbeit Friedrichstadt – MAF    ���م.ھ�ی آ���D*، رو�*، ا����C*، او�را��* و �ر�* )�8ت �*�� �$ ز��ن   ���م.��ز�م و �� �واد او7�D ط��-* ��ر �*�-دی �*ھ�ی �$��دیدھ�م، �$ )ورت ���رک �ر��ب(��ط* و )���H ��د �*



�� ��.و�Dت �8دود دو �ر���$  ��Outlawر (�رج از اداره �8ت ���8ت �ر�ت (�ر�7 �ددر���* �$ �ود��ن و �و�وا��ن  MAF  در��رۀ ��:    ��	� 7E�(# %�در'��� : 	�د	�ن و ����ا��ن   Straßenbahnlinie 1, 2 (Haltestelle Bahnhof Mitte)  ھ�ی ار���ط �� ��:راه   ��19 ���ت  �6214ر���$ از ���ت    ھ�ی ���وره:���ت �$ در آن �ود��ن و  Adlergasse 2دھد:  از �K �و دورھ�* آزاد �ود��ن و �و�وا��ن در �رای ��K �$ �و�وا��ن ارا.$ �* در �2ر2وب ��ر ا�����*  �MAFوا��د او:�ت �را+���ن را �9ری ���د. از �وی د�Cر ��م ھ� �*��ل و (��واده ��27  �6و�وا��ن  ) (�ؤ��7 ��ت او�D$ ��9ھ�و��ن) در (����ن EAE�ده از �وی (ھ� و �ود��ن �-ر�*از ��ش از �K ��ل �9ش �رای (��واده  �9���6د ��:   د�ت ا�در ��ر ا�ت. �Friedrichstadtن در �(ش �6ری �ود� و �و�وا��ن �� �$  ا�م �$ در دورھ�* �ود��نا���ت در�دن، ا�ن �ر)ت را �راھم �ردهھ���ور%ر در �(ش �6ری �ر�در�ش ��ل �9ش ����ن %ذا��$ �ده ا�ت. �8ور ا)�*  K�20 �ر�ز �رھ�C* �وا��ن در �6ر در�دن ا�ت �$ �2زی ��ش از  SPIKE   در��رۀ ��:   .��SPIKE Dresden / Altstrehlen 1ۀ ا���� ���   Buslinie 75 (Haltestelle Karl-Laux-Straße)  Buslinie 87 (Haltestelle Marie-Wittich-Straße)  Buslinie 66 (Haltestelle Spitzwegstraße)  آدرس:   ��20 ���ت  15���$ از ���ت دو���$ �� S�9   ھ�ی ���وره:���ت   www.spikedresden.deا���ر�ت:   kontakt@spikedresden.deا���ل:   2818084-���0351ن:    SPIKE Dresden / Altstrehlen 1.  Karl-Laux-Straße 5  01219 Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ھ�ی او:�ت �را+ت ا����ده ��ر�د. )ورت ���رک آ�9زی ���د، +ذا را )رف ���د و از �ر���$ دھ* �$ �)�و�ر �6ری �� ھ�ی �S�6، �<لھ�ی ا��<�ری ا�راد �وان، 9روژه�-��Dت ا���ن �$ �<�* ���* ���ل ھ�راھ* %روه * �$ دھ�<ل 2015ھ�پ ا�ت. از ا��دای ��ل ھ��* در 8وزۀ ھ�ر ھ�پ��E�* د�واری و ھ�رھ�ی (�����* ���ز و ھ���2ن ��ر%�ه   �9���6د ��:    ھ��* �� ھ�<�ری آ��6 ��ز در ���ر �8ورھ�ی ا)�* ��ر �� :رار %ر��$ ا�ت.ھ��* �()وص ��9ھ�و��ن و 9روژه9روژه



�ر���*، ا�راد �ؤ�ر از ار��ره و ا������Pن، ا�<���ت او:�ت �را+ت و -دورھ�* ��و�* �رای ��9ھ�و��ن ھ�راه �� ���ورۀ ا�����*  ای �� آ�9زی و )رف +ذای ���رک  و ، �K �2ر2وب ��<$���Connecting People*. ھر �62ر���$ ��ی �ا���ر�ت وای ھ�ی ��Cر���، �ر�* و دری ���م. ا�راد �ؤ�ر �� �,وه �ر آ���D* و ا����C* �$ ز��نھ�ی آ���D* و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن   ا�<�ن ورود �$ ��<7 اھ�D* �6ر و داوط���ن ��ر (�ر�$. �7 آF�(�� ا���� ���    Straßenbahnlinie 11, 6 und 13 (Haltestelle Bautzner/Rothenburger Straße),   Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße)   ھ�ی ��ر اداری ��: �� �-��ن و:ت :��* و ا���ل �� ���ن���ت   ھ�ی ���وره:���ت    www.afropa.orgا���ر�ت:   verein@afropa.orgا���ل:   38803427-0176, 5635582-���0351ن:    Martin-Luther-Straße 21  01099 Dresden   )Afropa�دۀ ارو�9 (ا���ن ��ت -�دۀ ���ھم ��ن آ�ر��E ا���ن ��ت    ���د.ز )�8ت �*�� Gھ�HI ۀ (ارو-� (ا���� ��� -��ۀ��Afropa2003در ��ل    در��رۀ ��:   ) *��Eر(* از آ�ر��*���Dھ�ی ���ن در�دن و آ �Eو ���.ل ا�����*  دو :�ره ا�ت. در ا�ن ا���ن ا�رادی �� ارو�9 ����ن %ذا���د. ھدف  -ھ� ا����* را �$ ��ظور ���ھم ��ن آ�ر� Oرھ�� ،aن �,�ق ا�راد ���ت �$ ��ر��)�Cت �* ھ�ی �(��ف�9���$از ا�ن ا���ن �را��D�-� ا�ت و �� ��ون ���د. ا�ن ا���ن ارا.$�$ )ورت ���رک *Cدھ�دۀ ���وره و �,:�ت �����رھ� ھ�ی آ�ر���E* - در (��7 در�دن «ھ� ��م �رد: �وان از ا�ن 9روژهھ�ی ��-ددی را �� �و��Eت ا�را �رده ا�ت. �رای ���ل �*9روژه �ن ھ�راه �$ �<* از واDد�ن ���م �K �� دو ��ر در ��ه. �ود��ن دوازده ��D$ و �ود��ن �مای �ر%زار �*ھ�ی �ود���$�� دورھ�*   �9���6د ��:    ».آ�ر��E ا�روز«و » 9ر�م�ن �*« - . Mio dinowuza«روژۀ ���م و 72�D�: «9 9ر�ده«، »���د���ن در�دن د�وت �* �رھ�C* �رای �ود��ن و �و�وا��ن -ھ�ی ا�����*ژه���ز�د �$ در ا�ن �ر���$ �ر�ت ���د. ا�ن ا���ن در طرا8* و ا�رای 9رو ھ�ی %ذ��$ ھ�ی 9روژهر�زی ��د. ��و�$ھ��* را �� ھ�<�ران �ر�K �رای آ��ده �ر���$��رب ا�ت و ����ق ا�ت �$ ��2ن 9روژه ھ�ی �رھ�C* �� ھد�Cذاری-ھ� �9و�د رھ���ت ا�����*و�ژ%* ��رز 9روژه». 9ردازیھ�ی ��6ن �� (��ل��ری �$ ��6ن ���م -ز�Cران ���6* ��«و » ھ�ی آ�ر���E* و ارو��9*��ری �$ ��6ن ا����$ -:�72�D 9ر�ده «���رت ا�ت از 9روژۀ ا�رای �ود���$  ھ�ی �رک، �وان ھ�)�8ت���م. ��� �ر در(وا�ت �*ھ�ی آ���D*، 9ر�D�P* (ز��ن ��دری) و ا����C* )�8ت �*�� �$ ز��ن   ����* ا�ت.-ای�و�-$   ZMO-Jugend(  Kipsdorfer Straße 100  01277 Dresden�دۀ (ا���ن ��ت Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend�دۀ ا���ن ��ت    ی، ا������9*، �وا��8* و �را��وی را ��ز �رای �ر�ت در ���$ ��ز���دھ* �رد.���Pر



ھ�ی ا�ت �$ از ا�راد �وان ���6ر در طول �دت اد+�م ا�����* و �رھ�C* ���8ت ���م و آ��6 را ���ت �$ 9رورش دارا�*���ده ���Eل �دد��ری �وا��ن ا�ت. ھدف ا)�* ��ر �� ���ل ا�ن ا�ر �K ا���ن (�ر�$ و ارا.$ ZMO-Jugend�دۀ ا���ن ��ت   در��رۀ ��:   )��ZMO-Jugendۀ (ا���� ��� ��Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugendۀ ا���� ���    Straßenbahnlinien 4, 10 (Haltestelle Altenberger Straße),   Buslinien 65, 85, 87 (Haltestelle Altenberger Straße)   ��19 ���ت  13دو���$ �� ���$ از ���ت    ھ�ی ���وره:���ت   www.zmo-jugend.deا���ر�ت:   zmo-jugend@web.deا���ل:   2899276-���0351ن:   ھ�ی ��و�* و ا�ت. ��ر ا���ن �� در ار���ط �� �ود��ن و �و�وا��ن ����ر ���وع �وده و ���ل ���وره، ��ر %روھ*، دورهھ�ی �9���6دی �� �رای ���6ران و ا��D$ �ود��ن و �و�وا��ن آ���D* آزاد �����رھ�C* ��و�ق ���م. �ر�ت در دوره�رھ�C* و ���ھم  �ود. در ا�ن را��� از �K �و 9ردازی �*ھ�ی �6م ز�د%* �و�وا��ن و �وا��ن ���6ر���ر �&�ون�$ ��K �.��ر �� �و��D�2 *Eش   �9���6دھ�ی ��:   ھ�ی ���رد ا�ت.ھ� و �ر%زاری �,س(�ص، 9روژه �ود و در ��ن �ود و از �وی د�Cر ���زھ�، آرزوھ�، رو��ھ����ن �$ ز��ن آورده �*��<,ت ز�د%* روز�ره آوار%�ن ���وس �* C��9 ری از (�و�ت) ��ز د���ل �*�8ل اھداف�C��9 ،ودن� *Cود. �وا��ن و �و�وا��ن ���د در �ن ��وغ ھو�ت �را�$ (�����رھ�� ��د. �� ھ�<�ری �زر%��3ن، (و���ن �Eش �زر%* را ��زی �*» ھ�یر��$«(ود را �9دا ���د، در ا�ن را��� ���(ت در��رۀ  ��ن ا�ت. از طر�ق ���ر�ت در 9روژۀ �.��ر :رار ن )�8ت از رو��ھ� و آ��ده���د �$ در آن در آای ا�را �*�و�وا��ن ��������$ ھ� %��رش داده �ود و ھ���2ن �و&و��ت ا���* ز�د%* �و�وا��ن ���6ر���ر درک ا�ت �$ �وا�ش ز���* و ��6رت ار���ط* �$2 ھ�ی ����* و ���د%�ن، �وا���*��ن �Eو�ت �ود. (,:�ت ھ�7 �ر�ت%�ری و �����C* �ردی�ود و در ��ن �8ل :درت �)��م �ود. �وا�6$ �� ز�د%* (ود و ������ت ا�����* در (ودادرا�*، (ود��.و��D* و (ودا�د��* ���ق ھ����ن ��ز �Eو�ت �*ا��Cزه   ���م.ھ�ی آ���D* و رو�* )�8ت �*�� �$ ز��ن   �ود.ھ�ی %��Cو �ر%زار �*�K ��ر ا�����* ھد���د �رای واDد�ن در :�Dب ���وره، 9روژۀ اد+�م و �ر�ت در ا���ن  ���ده و روزھ�ی �-ط�ل�ر%رمھ�ی �-ط�,ت �ر�ت در �ر���$ -  �ر�ت در �را�م روزھ�ی �����رھ�C* -  ھ���Kھ�ی (�رج �6ر و K�9ھ�ی �����، %ردشھ�ی �ود���$، �بھ�، ��ن���رت -  ��ر%�ه ����9و�ر و ا���ر�ت -    ھ�ھ�ی �و��E*: ر:ص �ر:*، ��ر%�ه (,:�ت، ������Cه9روژه -  * ز��ن آ���D*، رو�* و ا����C*ھ�ی �Eو��* در��ر%زاری �,س -  ھ�ی �6م د�Cری �$ �رای �ود��ن و �و�وا��ن ��6$ د�ده �ده ا�ت:�Eش ��زا�* دار�د. �ر���$


