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 Akifra  - ن ��ت��	ن.ا�	دۀ ����� ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز�  Prießnitzstraße 18  01099 Dresden    :ن��   Martin-Luther Kirchgemeinde (Martin-Luther-Platz 5(     Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße),   Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Görlitzer Straße, Nordbad)در #�(ن ا����"�ت  18�� #�"ت  �16:30	�) از #�"ت '	&   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.akifra.orgا!	�ر	ت:    info@akifra.org, abc-tische@akifra.orgا!�!ل:    0351-42645120�

Akifra - ��	 
��� ا��ام ��ای ���ق ��د��ن و ز�ن.ا���رای د.�ع از ��وق  �2002دۀ ����� ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز	�ن #�ز��	, +!ر!) ا#ت �) در #�ل ا	��ن ��ت - Akifra   ��:در��رۀ    !�ۀ �� #�زی آ�وزش، #�4ت و �و#�� �ود��ن و ز	�ن در در#دن �3#!س �د. ھدف ا	��ن ���!ت از ا�دا��ت ا��0�ری در را#��ی �/!	) ای ��طوف �) ھ�ی �و#�)��,ا	د. >�ر>وب ��, +ط���", �ورد ��رو�!ت وا�9 �دهز	�ن و �ود��	, ا#ت �) از 	ظر ا� ھ� و راھ�ردھ�ی ا!ن ھ�ی ���, در ا.ر!�� ا#ت �� در .<�!, =!ر���ر�ز از ا!دهھ�0�ری و ار���ط �#��!م و ��	د�دت �� #�ز��ن ھ�!, در �	!�، ��	زا	!� و او?�	دا �ورد ل ��<ر 'روژه��ن ��A�ر �رود و 	/�د!	) �و	د. در ��ھ� ���!ت �ود، #ط@ آ?�ھ,#�ز��ن �!#, ��Fت �,�� �) ز��ن    �	!م.#�زی �رای ا����	�ت ��I �,آ��ده�+F�ً �� !0د!Gر آ�	� �و	د و �� ا!ن ��ر 	+#�!ن ?�م را �رای اد=�م  �و.ق �ردار	د. �� در +Fوص ا	��م �0�(!ف �	زل و آ�وزان ا!ن ا�0�ن را دار	د �) ی �رای 	+#�!ن �ر+ورد �� ز��ن آ(��	, ا#ت، ز��نا�ر	��)» �!ز آ�وزش ز��ن آ(��	, ABC«  '!�	/�د ��:   ا	دازی �ده ا#ت.ھ�!, �رای '	�ھ�و!�ن راه���!ت وا�9 �ده ا#ت. در دا+ل ��ور آ(��ن 'روژهG	, و ا	م.ھ�ی آ(��!	�   
 DAMF رک د!�ر)(دوره�د?,، �/��رت، 	ھ�	,، '	ھ�ی ز��ن آ(��  Antonstraße 13  01097 Dresden    :ن��  !�!لاز طر!ق ا   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.damf.blogsport.deا!	�ر	ت:    damf-dd@gmx.deا!�!ل:   2846966-0351.��س:   0176-30575326�



  (�4" ً��   �را��) �		د. Adlergasse 16, 01067 Dresden، وا�9 در Ausländerratدر د.�ر ھ��ھ	G, '	�ھ	د?,  13�� #�"ت  �10	�) از #�"ت �	دان ھر '	&(ط
DAMF ت، )�ک د&�ر)(دوره���+�ھ�!, در #طوح ز��	, ا	د، دوره�) '	�ھ�و!�	, �) ھ	وز از ھ!L دورۀ آ�وز�, ا#���ده 	0رده DAMFھ�ی را!G�ن دوره  در��رۀ ��:   ھ�ی ز��ن آ1��,، 0.�ھ.�-,،  ھ�ی اد=�م در �و	د �) '	�ھ�و!�ن �) �وازات دورهھ� �) Fور�, اراN) �,�	د. دورهاراB2 ,� (Nو  A1، A2، B1#وادآ�وزی،  �م  30   '!�	/�د ��:   ھ�ی ��و!�, �ر+وردار �و	د.4سھ�ی د!Gر و ھ�>	!ن �ھ� و آ�وزشآ	/� �ر�ت �و!	د �� از ���!ت��DAMF  , ���!ت �,دورۀ آ�وز�, از ز��ن 15در ��(ب	د.آ�وزان ز��ن آ(��		ن �4س �AوN#� و#ط�ھ�ی درس     	/�دھ�ی ا!ن �	ط�� �/ری �) Fورت را!G�ن در ا+�!�ر �� ?ذا��) �ده ا#ت.

�ن:    �DRKI.  Zittauer Straße 29  01099 Dresdenدۀ �ر�ز رو#, ا	��ن ��ت  رو#,).-(�ؤ##� .رھ	G, آ(��	, �Deutsch-Russisches Kulturinstitutدۀ ا	��ن ��ت �ز��ن �رده ا#ت. �� �� ھ�ی .رھ	G, آ(��	, و رو#,�3#!س �ده ا#ت و +ود را و�ف ?��Gو �!ن �وزه 1993ا	��ن �� در #�ل    در��رۀ ��:   رو�).-(�ؤ��� �رھ�� آ���� Deutsch-Russisches Kulturinstitut�دۀ ا���ن ��ت   www.drki.de   Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Nordstraße)ا!	�ر	ت:   drkidresden@drki.deا!�!ل:   0351-8014160� ا	داز .رھ	G, '�!�+ت ھ�ی �!	�	#�, �� ھ�0�ری �ؤ##�ت �+��ف �/ر در#دن، >�م!I �ر	��� .رھ	G, =	, و دوز��	) و 'روژه ھ�ی ز��ن و ���وره '!را�ون �		دۀ دوره) اراRusskiy Mir(N �+�!م. �ر�ز رو#, ا	��ن (��ت ���!ت �ؤ##� ا!�(�, را =	� �, ا!م و از اد=�م �/��ران ز��ن 'د!د آوردهز��ن رو#, در ����, #طوح ا#ت. �� �0�	, �رای ��4�ت #��	�ن آ(��	, و رو#, ھ�ی .رھ	Q و#�) ر?)�	!م. �) Fورت '!�وروی #��ق در ����� آ(��ن و ھ�>	!ن ھو!ت دو.رھ	G, و دوز��	� آ	/� ���!ت �, �	!م و +ود را Fرف !�د�ودی �رای ھ�ی .رھ	Q #�?#	, را در رو#!) �رر#, �,رو#, را در در#دن/#�?#ن و ھ�>	!ن ر?) �, ار���ط دار!م. �� از ھ�ی ���دد در #ط@ ا!�(�,، .درال و �!نای ���0ل از #�ز��ن�	!م. �� �� ��0)رو#, �,-.رھ	Q آ(��	,�ا(� ھ�ی �	!م. �د!ن �	ظور دورهاز دا	��و!�ن، دا	��و!�ن د��ری، ا#��دان و �در#�ن +FوF, �در!س ز��ن رو#, ���!ت �,   '!�	/�د ��:   �	!م.ری �!ن �/رھ� ���!ت �,ار���ط +واھ !, �رای ھ�"4وه �ر	��)�	!م. �)ز��ن رو#, در ���م #طوح �ر?زار �رده و ا.راد را �رای ا����	�ت دو(�, ز��ن رو#, آ��ده �, ھ�!, �� �و<و"�ت ھ�ی �دارس آ(��	, و رو#, 'روژه#�(ن �در!س �� ا�0�	�ت ��	وع و�ود دارد. "4وه �ر ا!ن �رای �4سا!م. �رای آ�وزش .��ل ز��ن رو#,، ا�0�ن ا#���ده از !I �در!س ز��ن رو#,، ��ر!S و ز	د?, ���Fر در رو#!) �دارک د!ده ھ�ی ز��	,، =ذاھ�ی رو#, و ھ�، ��ر!ن، .!�م»ھ�ی .رھ	Q رو#!) در در#دنر?)«، »آ(��ن ا�روز«، »رو#!� ا�روز«   �	!م.ھ�ی "��, اراN) �,?ردش



   �	!م.ھ�ی آ(��	,، رو#, و او�را!	, ��Fت �,�� �) ز��ن  
�ن:   Lingnerallee 3  01069 Dresden   ���ران ��ز?��) �) �وطن.ھ� و آ(��	,�دۀ اد=�م ا����", +�ر�,ا	��ن ��ت ��ن �+Fوص ���وره '	�ھ�و!,:   48488226-0351 .��س:  4843803-0351و  0351-48454647 ��   )Nordeingang, 3.Etage Zimmer 3314 und 3315)   Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4, 7, 12 (Haltestelle Pirnaischer Platz),  Buslinien 62, 75 (Haltestelle Pirnaischer Platz) 16�� #�"ت  10دو�	� (�� ���( از #�"ت    #�"�ت ���وره:   www.convectus.deا!	�ر	ت:   viaa.dd@t-online.deا!�!ل:    48488225-0351, 48488224-0351   ���رۀ �

 ��	 
��ھ� و ھ�>	!ن �/��را	, از ��ورھ�ی �+��ف �/�ن ا#ت �) �	!�ن ?ذا��) �د. ا"<�ی آن ���ل آ(��	, 1991ا!ن ا	��ن در #�ل    در��رۀ ��:    )��ران ��ز-859 �8 ��ط
.ھ� و آ1��,!�ۀ اد�6م ا�5��4, �3ر�,ا 'رداز!م. ا	��ن �� ه و ا(��) ھ	ر �زرگ ز!#�ن در �	�ر !0د!Gر �,=ر�ت 	0		د. در ا!ن را#�� �� �) �وا	9 �و>I ز	د?, روز�را	د. �Fد �� ا!ن ا#ت �) #/�, در ا!ن ز�!	) ا!�� �	!م �) '	�ھ�و!�ن در در#دن ا�#�س ھ�ی ����دی در آ(��ن ز	د?, �رده#�ل �	!م !� در ادارات آ	/� را ھ�راھ, ھ� ��I �,�	د. �� �) �دد�و!�ن در ��ر 'ر�ردن .رمھ�ی +ود!�ری 	!ز �ددر#�	, �,�) ?روه ھ�ی �0�وب را .ر#�!م !� �ر��)ھ�و!�ن �,�	!م. در ھ	G�م ��4�ت �� 'ز�I !� .را!	دھ�ی اداری ��ر���ن ���ھ, �) ھ�راه '	��, ھ�ی روز�ره +وا		د، در��رۀ >�(ش�		د. آ	/� �) ا���ق اد�!�ت آ(��	, �,�/��ران ار���ط و ز��ن آ(��	, را ��ر!ن �, -  ھ�ی ��ر���ن ���ھ, ا	��نھ� و ��4�ت�4س -  اد=�م �رای ز	�ن و د+�ران �/��ر#�!	�رھ�ی   -  ھ�ی +ود!�ری �/��ران?روه - و ��ر!ن ز��ن آ(��	,  Lesecafé -  ھ�ی �� �رای ر�د و '!�ر.ت دا	ش ز��	, از ا!ن �رار ا#ت:.��(!ت   '!�	/�د ��:   دھ!م.ھ�ی دو����!�, ���وره �,ھ� و +�	وادهدھ!م. �� �) زوج�را!��ن ا	��م �, دھ	د؛ در +ود!�ری و 	��م �,ر#�	, ا�		د؛ ?��Gوھ�!, +FوF, در��رۀ �#�Nل و ا�0�	�ت ��Iاد=�م ���دل 	ظر �, ,� ,"�#� I!ر��!ل �) اد=�م ���و!ت ��زه �,!G	ران اG!ی ���ر�ت در ����) �) د��د. در را#		د.�	, و  ھ� �) ز��ندر ���وره   �+�	,، رو#,، آ(����	�ت �, و .�ر#,ھ�ی و!��F (� (� !م. �� ��در!م	ت �رده  �25��F !ز	ر G!ز��ن د    ددر#�	, �	!م.و �) ا.راد �ر��ط �
 



�ن:    �German Lessons for Refugees.  Marienstraße 20  01067 Dresdenدۀ ا	��ن ��ت�   Straßenbahnlinien 1, 2, 44 (Haltestelle Marienberger Straße)   )19. ا��ق 9(ط���  14�� #�"ت  �10	�) از #�"ت >/�ر�	�) و '	&   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.facebook.com/GermanLessonsforRefugees.e.Vا!	�ر	ت:   housch.dana@gmail.comا!�!ل:   0174-9232253�
 ��	 
��!I #�ز��ن +!ر!) ���0ل از �ددر#�	�ن داوط�ب ا#ت. ھدف �� ارا�German Lessons for Refugees  �Nدۀ ا	��ن ��ت   در��رۀ ��:   .German Lessons for Refugees!�ۀ ا �	د ���ر !� و<�!ت '	�ھ	د?, ھ�ی �+��ف �/ر در#دن �رای '	�ھ�و!�ن ا#ت، .ر�, 	�,��	, در �0�ن�ر	��� �� �در!س ز��ن آ(  '!�	/�د ��:    �	!م.ھ�>	!ن ا.راد '	�ھ�و و آ(��	, ���!ت �,ھ�ی ز��ن و اد=�م �رای �#�	, ا#ت �) در ھ!F Lورت د!Gری ا�0�ن .را?!ری ز��ن آ(��	, را 	دار	د. �� از رو	د اد=�م و �4س    ا!ن ا.راد >) ���د.

   www.bruecken-schaffen.deا!	�ر	ت:   deutschkurs@bruecken-schaffen.deا!�!ل:    Klotzsche  Kieler Straße 52  01109 Dresden��ت 	ظ�رت و �) آدرس ادارۀ ���,   ('ل �ز	!د) «Brücken schaffen«?روه ا��0�ری   	��	, '#�,:  
�@IBS('ل �ز	!د) ( «Brücken schaffen«در ?روه ا��0�ری    در��رۀ ��:   (0< �=>�) «Brücken schaffen«-�وه ا�5:�ری F ,?د	د �) ���, ز	, آ�!ز و دو#ت) ا.رادی ���ر�ت دار	�دا�   deutschkurs@bruecken-schaffen.de���س:    �� !0د!Gر ا#ت.�� �Fد دار!م از '	�ھ�و!�ن در !�د?!ری ز��ن آ(��	, ���!ت �	!م. در ا!ن +Fوص ��Fت از �#ب دا	ش �	!�دی و ��Fت �ردن   '!�	/�د ��:    �/ر در#دن و ھ�0�ری �رای ھ�� #��	�	ش ھ#�	د. Nordenدر �+ش 



 
�ن:   �Institut francais Dresden  Kreuzstraße 6  01067 Dresdenؤ##�  �   Straßenbahnlinien 1, 2, 4, 12 und Buslinien 62, 75 (Haltestelle Pirnaischer Platz),   Straßenbahnlinien 8, 9, 11, 12 (Haltestelle Prager Straße)   14�� #�"ت  ���12) از #�"ت    19�� #�"ت  �14	�) از #�"ت '	&   19�� #�"ت  15:30، از #�"ت 12�� #�"ت  �10	�) و >/�ر�	�) از #�"ت #)  19�� #�"ت  15:30دو�	�) از #�"ت    #�"�ت ��ر �+ش ز��ن:   www.institutfrancais.de/dresdenا!	�ر	ت: /  info.dresden@institutfrancais.deا!�!ل:    4821899-0351.��س:   4821892  -0351�

 �?@A�Institut francais Dresden   :�� ؤ##�   در��رۀ�français  (� ظر	 (#وی را از ھ�	ر .راF��� ر	ھ ،,�)�!ت ا+�!�' ,G	4ش �رده ا#ت �� ھ�0�ری �ؤ##�ت ر#�, .رھ�!ن �ؤ##� 	#�,، اد�!�ت و "0�#,. ھ�>��رھ�ی 	، ھ��	ر، #!F��� ر، ر�ص��N� ،,�!#د: �و	, ��ر., �	ط��ن در#د�+�français , در#د	ه .�G�	, از �وزه�) ھ�0�ری دا	#�	وم ا�ھ�ی �+��ف را �) در#دن ن و د!Gر �ؤ##�ت ���,، 	��!	د?�ن " ھ�ی ھ�ی .�رده، �0درس، دورهھد: دورهدھ�ی �+��ف اراN) �,ھ�ی ز��ن را در ھ�� #طوح و �) �0ل�����ن .را	#وی �4س�	د �� 	G�ه .را	#وی را 	#�ت �) �<��!ن �) روز �رای �/رو	دان در#د	, ��ر!@ �		د. ھ�>	!ن �ؤ##) �� ھ�0�ری د"وت �, ھ�!, �� ��ورھ�ی ��!ن (	ظ!ر .رھ	Q، هھ� و ادارات !� دورھ�ی و!ژۀ �ر�تھ�ی �0�(�)، دوره�+Fوص �ود��ن، دوره �ود. اراDALF ,� (Nو د!'�م  DELFھ�ی ھ�ی آ��د?, �رای آز�ونِ�I و =!ره). "4وه �ر آن دوره?رد�Gری، ھ��داری، ھ�ی آ�وزان ز��ن .را	#)، ای 	!ز ھ#ت �) از ���) ���ل !� I����+	F+� (وص ز��ندارای !I ����+�	� ر#�	) �françaisؤ##�  د و �Fد دار!د '!ش از ا	���د �رارداد ��دی �) �0ل ھد.�	د دا	ش +ود را �/�ود ای ھ#�!�	د �) ��� ھم ا�	ون !I �ر.).ر�, 	�,  '!�	/�د ��:   دی و آ+ر!ن رو	دھ�ی �و#!�, ا#ت.ویای =	, از اد�!�ت دا#��	,، ��!I، 	#+) ھ�ی �د!د دی��داد ���و") �� و�ود  -�!��وز!د  Côte d’Azur.را	#وی �رای ?ذرا	دن ��ط!4ت ��دی در » دو #) ���)«��+�!د !� .�ط دو#ت دار!د  ھ�ی در#دن �4س francais#�!�وی ھ�ی ���9 آ�وزش ز��ن .را	#وی �� در ھ�� #طوح د�!��ً ��ی ��� '!ش ��#ت! ا	�ر	��) ,� (Nو", ارا	�, و #ن ���. ��� �,�	د، .�رغ از #ط@ ز��	روه �دا��ر �? I! !د در	وا�ورت  12F (� �! !د	ره �ر�ت ��	 ھ�ی ��و!ت در#,، �در!س .�رده و �در!س ھ�!, دار!م: دروهآ�وزان 	!ز �ر	��)ھ� و دا	ش��ط!4ت 	!ز و�ود دارد. �رای �>) ھ� ا�0�ن ا	�+�ب دورۀ .�رده در�	د �و!د. �) ھ�راه ا!ن �ر	��)ھ�ی �#!�ر �	�طف �� �/ره+FوF, در+وا#ت �دھ!د و از �ر	��)    �	!م.ھ�ی .را	#) و آ(��	, ��Fت �,�� �) ز��ن   ?روھ, ز��ن .را	#)!
  .�JohannStadthalleدۀ ا	��ن ��ت  



Vereinshaus Aktives Leben  Dürerstraße 89  01307 Dresden    :ن��   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 '	&   ،18�� #�"ت  14، از #�"ت 12�� #�"ت  �9	�) از #�"ت #)   ،12�� #�"ت  9دو�	�) از #�"ت    ھ�ی ���وره:#�"ت   www.johannstadthalle.deا!	�ر	ت:   verein@johannstadthalle.deا!�!ل:   0351-50193160�
��	 
��، در �ر�ز .رھ	Vereinshaus Aktives Leben ,Gدر  -   �johannstadthalleدۀ در #) �ؤ##� ا	��ن ��ت   در��رۀ ��:   .JohannStadthalle!�ۀ ا johannstadthalle   و درBundschuhTreff - (��	و", �رای ?ذران او��ت .را=ت "�4).<� و �ر	�ظر ھ�ی �	دان در 	� ,� I�� رG!0د! ,G	د و �) ر�د .رھ	ر �راوده دارG!'!ر و �وان �� !0د ��	) �ده ا#ت. ا!�د. ورود �) ا!ن #) �ر�ز ?ر.		� ھ�ی ا��0�ری ھ� و ���!تھ�، ?روهھ�ی ��	و", �رای .��(!ت در دوره.رFت Vereinshaus Aktives Leben 2005از #�ل     او��ت +ود را �Gذرا		د.�ود �) در .<�!, را�ت و آ#وده ��4�ت �رای "�وم آزاد ا#ت و از �/��	�ن د"وت �, ھ� و ھ�ی .ردی، #+	را	,ھ� و اد�!�ت .راھم �رده ا#ت. ����+وا	,ھ�ی ورزش، ر�ص، آواز، طرا�, +4ق، ز��ندر �وزه �!#, �ر?زار �,�	دن �4س�� �رای ھ�� "Vereinshaus Aktives Leben  (�4   '!�	/�د ��:   �	د.�و(!	Q، ����+�	) و #�(ن ورز�, .<� را ���و از ز	د?, �,ا	د. �<ور ��داد ز!�دی از ا.راد �) Fورت ھ��G, در #�(ن ���رک  و #�(ن را در ا!ن +�	) =	� �+�!دهھ� ز	د?, 	��!�G�هG	!ھ�ی آ�وزش ز��ن ا	!م     م.�	ن را ?را�, �, - ��!� �#رت ��#ت �) �� �/��ر!ن ��4�ت ��	#) دار!م! �� �) ز��ن��دم ا!ن �/��	و .را ,#!�G	,، ا	ھ�ی آ(��    �	!م.��Fت �,

�ن:    �Jüdischer FrauenVerein Dresden.  Lingnerallee 3  01069 Dresdenدۀ ا	��ن ��ت �  2542091-0351.��س:   0170-5231226�



   Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4, 7, 12 und Buslinie 75 (Haltestelle Pirnaischer Platz)   15�� #�"ت  10دو�	�) �� ���) از #�"ت    ھ�ی ���وره:#�"ت   www.juedischerfrauenverein-dresden.deا!	�ر	ت:   elke@preußer-franke.deا!�!ل: 
��	 
��دا	!م �) �رای �	!�	Gذاری �ده ا#ت. �� وظ!�� +ود �, 1999#�ل  �Jüdischer FrauenVerein Dresdenدۀ ا	��ن ��ت  در��رۀ ��:   .Jüdischer FrauenVerein Dresden!�ۀ ا ھ�ی !/ودی �/!� �	!م �� ز��ن آ(��	, را .را�G!ر	د �/��ران !/ودی ارو'�ی �ر�,، +�	� دو�, �رای ��زآ�وزی و ���ظت از #	ت ��ھ, از ��ھدان ز	ده ا#ت. .��(!ت��ور!ت ��ر ا	��ن ���ل ��ر ��9  '!�	/�د ��:   �ن را .راھم �	!م �) !I ز	د?, !/ودی +ودآ?�ھ�	) را در در#دن #رو#���ن دھ	د.و �را!��ن ا!ن ا�0� S!ر��وص "��رت ا#ت از آوری F+ ھ�ی �� در ا!ن ای، �!ز?ردھ�، اھدای ھ�ی �در#)��ری �رای �>)ھ�ی ��ر ا����, و #�رھ�ی !�د�ود �) اردو?�هھ�ی د#�)�ر?زاری ?ردش �و<!�, �رای آزار و اذ!ت » ا!م...>را �� �) در#دن آ�ده«ھ�ی ?ل، ����+وا	, و �ر'�!, 	��!�G�ه. 	��!�G�ه �� �� "	وان ��ج �) ھر ز��	, و�ود دارد.�#نN#� رن �/��ران #��ن در در#دن ا#ت و ا�0�ن طرح ا!ن�) ���وره"4وه �ر آن �رای �/   	ورت روزاF (� ن �ر?زار �,��ران !/ودی��	!م.ھ�!, در �ر�ز ا	ت �,�� �) ز��ن    ���F ,#, و رو	م.ھ�ی آ(��!	�   

  8?@A��ن   Johannstädter Kutlurtreff e. V.  Elisenstraße 35  01307 Dresden  آدرس ���� ���  ھ�ی ��9وره@�www.johannstaedterkulturtreff.de   �4  و���#ت  kontakt@johannstaedterkulturtreff.de   ا#�#ل  0351-4472824 ��!س  4472823-0351 �����  18:30"�!  از � �#20  
 ,���4 >�   .Johannstädter Kulturtreff�دۀ ا���ن ��ت   )Straßenbahnlinie 6 und 13 )Haltestelle Sachsenallee,  Buslinie 62 )Haltestelle Bönischplatz  از ط�&C و@�&< ��< و 



6�Johannstädter Kulturtreff  3"5ۀ ا0123 /!�  ��: در��رۀ .���ط@ آن ھ1< 6�3< =9ھ�;، ا0123 و ":9و53ان اBC  D ECF1� ای HI3HJ" و KLMBC ی��رھ!# �O ا=9اد ،E��1MQت ا�S!و ط ��وت ھ5�MI. ا0123 /!�ھTMC EU53ی ز��ن  Johannstädter Kulturtreff"5ۀ ھ�D��  OJohannstadt  C�39O از E�F�MC KVو اط9اف آن طEC  Xارا EYی =9ھ���]0Z9# ھ5ف ا0123 ا0Z ھO .5دھ � 5�D و از ا=9اد، 9UوهV:C 9ای ا=9ادO را EY9ھ�= �VO9# در �Dر�]C �^9=  D ���نھ�، ا0123اCز��ھ�ی Z9V6  و ھ� و  1��5�CEی�`_ MQی ا�1�EY.5�D �Z=9ھ�-ھb ن�"  
�HC دوره  ��: 0>9.+�د" �C �Vc�d= دران و�C ،ن�1�9O E3ای ز3cن آ�Oن ز�YZی را��ن �EO9 (ا0123 /!�، دوره»ھ1< ا=9اد«ھOی ز�) KAMA"5ۀ ھ �EZ (ا0123 /!�و ھ0V�g1 دورهVc�MZن ا�Oی ز�1�E3ھcآ >dC�Q 5ۀ"- �C وه`�  O .���EZ در�5ن) اVc�MZاEnglish Clubs  و E1دورھ E3اFBO�MD و E3�Oن ز�YZی را��ن hU9Oار Wörterfabrik «EC«ھDدFD 9ایO.iV�D  

�ن  در د�9Mس ا��. www.johannstaedterkulturtreff.de ھ� در آدرس اEM39M�Zھ1< دورهOز  O �CEC �!k^ 5ی�Lو ھ EZ�Vc�MZا ،EIVLY3ا ،E3�1cی آ�  iV�D.ھ
�ن:    Kolibri».  Ritzenbergstraße 3  01067 Dresden«�دۀ �ر�ز �ود��ن و �زر?#�Aن ا	��ن ��ت  ____________________________________________________________�   Straßenbahnlinien 6, 11 (Haltestelle Kongresszentrum/ Haus der Presse),   Straßenbahnlinien 1, 2, 10 (Haltestelle Bahnhof Mitte)   17� #�"ت � 9دو�	�) �� ���) از #�"ت    ھ�ی ���وره:#�"ت   www.kolibri-dresden.deا!	�ر	ت:   info@kolibri-dresden.deا!�!ل:   2068443-0351.��س:   0351-2068441�

��	 
��رس .	, و ھ� و #'س �رای �دارس و �دا�!	�.رھ	G, و 'رورش >	دز��	) �رای �ؤ##�ت آ�وز�, (در آ=�ز �رای �ود�#��ن!0, از 	��ط �/م �ر�راری ار���ط �!ن �/��ران �+��ف �/ر در#دن �ده ا#ت و �) "	وان !I ���ور ��!#�� ���!ت از آ�وزش �	!�	Gذاری �د و در طول �دت ز��ن �و��ھ, ��دل �)  2009در #�ل » Kolibri«�دۀ �ر�ز �ود��ن و �زر?#�Aن ا	��ن ��ت  در��رۀ ��:   .«Kolibri«!�ۀ ���= ��د��ن و �=ر-?�Eن ا ھ�ی ��	وع آ�وز�, �رای �ود��ن و �زر?#�Aن ���, !�.�) ا#ت ھ�ی F	��,) ���!ت �ده ا#ت. .��(!ت ا	��ن �� در �ر	��)دا	�G�ه ھ�ی ��د���, �و#!�,، ھ�ی او(!) �رای �ود��ن، ا#�ود!وی ھ	ر و 	���,، ر�ص +�4�	� �ود��ن، �4سھ�ی ��زی و ���!ت(?روه ھ�ی �!	�.رھ	G,، ای ��	وع �� ��ورھ�ی ���!ت از �/�رتھ�ی ز��ن و =!ره). ھ�>	!ن !I ��ر 'روژه�N��ر، �طر	&، �4س �, ��ر ا	��	, ��#ت. از ���) �,'رورش د�و�را#, و رواداری !0, از �+شF!وال �ود��ن، ��پھ�ی ا�وان �) .#�ھ�ی  �, �وا	�ن، #�رھ�ی آ�وز�, و ا(��) ادا��ط!4ت، ���دAت �!ن�ھ�ی �+��ف ��ر �� �ود��ن و 	و�وا	�ن �ر�!�ن آ!	ده ا��ره �رد. در �ر!�ن ا!ن ��ر، !I ��0) و#!9 از �ر��ی ھ�0�ر از �وزه�� ��F!ل �رای �ر�!�ن و �����ن رو#, و #�!	�رھ�!, �رای ا(� ھ�ی #��ق �وروی ھ�!��ن از ��/وریا#ت �) �� +�	وادها!ن �ر	��) ��طوف �) �ود��ن، 	و�وا	�ن و �زر?#�Aن در#دن و �و�)   '!�	/�د ��:   ��0!ل �ده ا#ت. �و	د، �ود��ن و ا	د. �+Fوص �رای �ود��	, �) �) Fورت >	دز��	) �زرگ �,و د!Gر ��ورھ� �) آ(��ن �/��رت �رده



رو#, و ھ�ی �	د	د و ھ�>	!ن �در#�ن ز��ن رو#, و آ(��	, و ز��ن آ�وزان ز��ن	و�وا	�	, �) �) .رھ	Q و ز��ن رو#, "�4) ��� �) ز��ن   (KiTa�	وع در �ود�#��ن ( -    ھ�ی !0روزه در �ؤ##�ت آ�وز�,�ر	��) -  .رھ	Q و ��ر!S رو#!) -  ز��ن رو#, �) "	وان ز��ن +�ر�, -  ز��ن آ(��	, �) "	وان ز��ن +�ر�, -  �	!م:ھ�ی �	ظ�, �رای �ود��ن �ر?زار �,آ(��	, در �دارس "�و�,. �� دورهG	,، ا	ت �,ھ�ی آ(����F ,	!م.!#,، رو#, و او�را!	�   
�ن:    �Laubegast ist bunt.  Österreicher Straße 54  01279 Dresdenدۀ ا	��ن ��ت   	��	, '#�,: �   �	� �ر در+وا#ت  ھ�ی ���وره:#�"ت   www.laubegast-ist-bunt.deا!	�ر	ت:   info@laubegast-ist-bunt.deا!�!ل:   0351-25300190�

��	 
��ھ�، �/ر در#دن ھ#�!م �) �) Fورت داوط���	) در ز�!	� ��4�ت �Laubegast� ?روھ, ا��0�ری ���0ل از ا.رادی از �+ش   در��رۀ ��:   دورھ�, ز��ن آ1��, - Laubegast ist bunt!�ۀ ا �/ر در#دن 	!ز  �Laubegastود. ا!ن �ر	��) �رای #��	�ن �/وه ھ�راه ا#ت و در طول ��#) ز��ن آ(��	, ا#���ده و ��ر!ن �,�ر	��� دورھ�, ز��ن آ(��	, �� �رای ھ�� '	�ھ�و!�ن در#د	, آزاد ا#ت. ا"<�ی ��0) از 	زد!I �<ور دار	د، ?��Gو �� >�ی و   �	,دورھ�, ز��ن آ(�  '!�	/�د ��:    �	!م.ھ�، ورزش و ���وره �رای �/��ران .��(!ت �,ھ�راھ, +وا	!م، ��	د��	د 	�!	!م، ���ب �,آزاد ا#ت. �� �	�ر !0د!Gر �, �Laubegastرای ھ�� '	�ھ�و!�ن و ھ�>	!ن اھ�(, �	ط��    دورھ�, ����+وا	,   �ود.) �ر?زار �,Kirchgemeinde St. Christophorus (Hermann-Seidel-Straße 3 in 01279 Dresdenدر   18�� #�"ت  16ھ� از #�"ت )�	�ا!ن '!�	/�د #)  آزاد ا#ت. �	!م و دھ!م، 	0�ت "��, را '!دا �,ھ�ی �و>I آ�وزش �,آزاد ا#ت. �� ز��ن آ(��	, را در ?روه�رای ھ�� '	�ھ�و!�ن در#د	,   ھ�ی آ�وز�,��ر!ن ز��ن / دوره   �ود.) �ر?زار �,Österreicher Straße 61 in 01279 Dresden(  �) آدرس Laubegastدر ����+�	)  18�� #�"ت  16ھ� از #�"ت �ر	��) ھ�!�) ���)   ھ�#ت!آ�وز!م. ا!ن �ر	��) �#!�ر �	�#ب �>)ا	!م و از !0د!Gر >!زھ�!, �,+و�,   دار!م!ھ� را ?را�, �,ھ� ھ�راه �� �را��ت از �ود��ن. ��دم +�	واده�	!م. >/�ر�	�)واژ?�ن و د#�ورز��ن ��ر!ن �,



در +�	� �ود��ن و  20:30�� #�"ت  19ھ� از #�"ت �)و >/�ر�	 12�� #�"ت  10:30ھ� از #�"ت ا!ن �ر	��) ھ�!�) دو�	�) �!#, ��Fت �,�� �) ز��ن   �ود.) �ر?زار �,�Österreicher Straße 54 in 01279 Dresden) آدرس ( Chilli	و�وا	�ن G	, و ا	م.ھ�ی آ(��!	�   
�ن:    Altkaditz 23  01139 Dresden  آ(��	,-ا	��ن آ�وز�, >�Schola ludus - ,0دۀ ا	��ن ��ت �   Buslinie 72 (Haltestelle Altkaditz)   16�� #�"ت  8دو�	�) �� ���) از #�"ت    ھ�ی ���وره:#�"ت   www.scholaludus.orgا!	�ر	ت:    info@scholaludus.orgا!�!ل:   0162-3699756�

��	 
��
 آ��ز!, Schola ludus - ,:F!�ۀ ا���	!�	Gذاری �ده ا#ت. از  2005آ(��	, !I ا	��ن +!ر!) و در #�ل -ا	��ن آ�وز�, >�Schola ludus - ,0دۀ ا	��ن ��ت  در��رۀ ��:   آ1��,-ا ھ�ی آ�وزش و .رھ	Q ا#ت. ا!ن ھ�!, در �وزه���ر و �ر	��)اھداف ا!ن ا	��ن ���!ت از دوز��	G, و >	دز��	G, �ود��ن >0, �ود و �وا	ش ز��	, ار��� !�.�) ر�د ای ��ز!Gو��	) دا�	� واژ?�ن ز��ن ?#�رش داده �,ھ�ی �+��ف �) �!وهاز طر!ق �ر	��)  '!�	/�د ��:   �	د.ھ� ��ر!I �#�", �,,ھ� و آ(��	ا	��ن در ���ھم .رھ	G, �!ن >0, در  �ود.ا(+ط ز��ن >0, آ�وزش داده �,ھ�ی �و>I، �ود��ن و 	و�وا	�ن در ��(ب ھ�ت ?روه د#�ورز��ن و ر#م�	د. �>)�, �+�د. و��, �ود��ن �زر?�ر �د	د، ھ�ی �ر��, و ر�ص ر�د ز��ن را ���!ت �,ھ�ی 	+#�!ن �+Fوص آواز، ��.!)، ��زی#�ل �ود. ز��ن ھ�ی �و>I 	!ز ا<�.) �,ھ� و 'روژه�و	د و 'س از آن #+	را	,ھ� 	!ز �) �ر	��) ا<�.) �,ھ� و دا#��نا���ر، ا.#�	) ھ�ی �و>I 	!ز ?ر>) ھ	وز ���ر�ت .��(, 	دار	د، و(, در ا!ن �,، ��!د و �/م ���, �ود. �>)دوم ��!د �) ����) ا�ری ط�! �!#, ��Fت �,�� �) ز��ن    ھ� �<ور دار	د. �� ا!ن ھ�) �/م ا#ت �) از ا��دا �) Fورت ���4ً ط�!�, �) #�ت ز��ن #وق داده �و	د.�ر	��)G	,، >0, و ا	م.ھ�ی آ(��!	�   
�ن:    �SPIKE Dresden / Altstrehlen 1.  Karl-Laux-Straße 5  01219 Dresdenدۀ ا	��ن ��ت �  ھ�ی ���وره:#�"ت   www.spikedresden.deا!	�ر	ت:   kontakt@spikedresden.deا!�!ل:   0351-2818084�



   Buslinie 75 (Haltestelle Karl-Laux-Straße)  Buslinie 87 (Haltestelle Marie-Wittich-Straße)  Buslinie 66 (Haltestelle Spitzwegstraße)   18�� #�"ت  16>/�ر�	�) از #�"ت   19�� #�"ت  �16	�) از #�"ت �	�)، '	&دو�	�)، #) 
��	 
���, #�ل '!ش �	!�ن ? I!20 �ر�ز .رھ	G, �وا	�ن در �/ر در#دن ا#ت �) >!زی �!ش از  SPIKE   در��رۀ ��:   .SPIKE Dresden / Altstrehlen 1!�ۀ اF) �ده ا#ت. ��ور ا�ذا� دھ, �) �F�و!ر �/ری �� ھ�ی �/!&، �0لھ�ی ا��0�ری ا.راد �وان، 'روژه.��(!ت ا	��ن �) �0�, #	�, ���ل ھ�راھ, ?روه دھ, �) �0ل 2015ھ�پ ا#ت. از ا��دای #�ل ھ�!, د ر�وزۀ ھ	ر ھ!پ	���, د!واری و ھ	رھ�ی +!���	, ���ز و ھ�>	!ن ��ر?�ه �, ��ر �� �رار ?ر.�) ا#ت.�+Fوص '	�ھ�و!�ن و 'روژهھ�!, 'روژهF!ز در ���ر ��ورھ�ی ا	/� 	/�د ��:    ھ�!, �� ھ�0�ری آ	0�ن دورھ�, "�و�, �رای �4س   '!�� I! ,G	.رھ�	, و ���!ت در ز��ن.<�ی آ�وز�, �!�و!��ل، ھ�ی !F�� ،آ�وزی ھ�ی �0�وب ز!ر 	ظر �����ن داوط�ب 	!ز آ�وزی و '!�ر.ت �[�, �)  �و#ط �����ن داوط�ب ا#ت. "4وه �ر آن ��ر!ن�/�رت �!#, ��Fت �,�� �) ز��ن   ��0ن ا#ت.G	, و ا	ز��ن�ھ�ی آ(�� (� ,#!�G	, و ا	!م. ا.راد �ؤ�ر �� "4وه �ر آ(��	، "ر�, و دری �	ر!G!� ھ�ی    �		د.	!ز ��Fت �,

�ن:    �Neustadt  Königsbrücker Straße 26  01099 Dresden����+	�    Zentralbibliothek im Kulturpalast  Schloßstraße 2  01067 Dresden  آدرس �ؤ##): �  �Neustadt:  Straßenbahnlinien 7, 8 (Haltestelle Louisenstraße)  Straßenbahnlinien 3, 6, 11 (Haltestelle Albertplatz)����+	�    Straßenbahnlinien 1, 2, 4 (Haltestelle Altmarkt)  ����+�	� �ر�زی:   )Neustadt(����+�	�  �11	�) #�"ت   (����+�	� �ر�زی) 17دو�	�) #�"ت    ھ�ی ���وره:#�"ت   integration@bibo-dresden.deا!�!ل:   0351-8648140�



 
8�G��5� ھ�ی !+�ی در@�ن- »Dialog in Deutsch«   :�� در��رۀ   ���	ر�»Dialog in Deutsch « ) 2017از آور!ل	+����ب �ر?زار از #وی ��ھ�ی �/ری در#دن �� ھ�0�ری �دد��ران داوط �	دی �) #+ن ?��ن �) ���رب ���د() �و	د و ار���ط�ت �د!دی �0ل �G!رد. "�4)در .<�ی "�و�, ا!ن ا�0�ن و�ود دارد �)   '!�	/�د ��:   =!رر#�, �) ��ر ��ر	د و ��ر!ن �		د.�ود. در ?��Gوھ�ی ?روھ, �ر?زار�ده، �/��ران ا!ن ا�0�ن را دار	د �) دا	ش ز��ن آ(��	, +ود را در .<�ی ?��Gوی �,    ر !I .را!	د اد=�م �و.ق ا#ت.�	وع .رھ	G,، اط�!	�ن �+�!دن �) ا.راد در ز	د?, "��, و روز�ره و ا!��ی #/�, د�را	G!+�ن "�4) و �	�0�وی ا.راد 	#�ت �) » Dialog in Deutsch«ز�!	) �رار دارد. ھدف از �ر	��� ز��ن آ(��	, در '!ش

   Straßenbahnlinie 9 (Haltestelle Hugo-Bürkner-Straße),   Buslinie 66 (Corinthstraße),   Buslinie 75 (Dohnaer Straße)    18�� #�"ت  16دو�	�) از #�"ت    ھ�ی ���وره:#�"ت   www.strehlen-fuer-alle.deا!	�ر	ت:   Monika.Scheidler@TU-Dresden.deا!�!ل:    Strehlen  Gemeinde St. Petrus   Dohnaer Straße 53  01219 Dresdenدورھ�, ز��	,  
 ,در#دن ھ#�!م. ?روه �� ���ل ��=4ن، دا	��و!�ن و ��ز	�#��G	I! ��Strehlen  �� , ?روه "�و�, ���0ل از اھ�(, �	ط��    در��رۀ ��:   Strehlenدورھ�, ز�� د!ن. �� ��دم ���م از ���) اھ�(, �د!�, در#دن و ھ�>	!ن ا.راد 	�ل �0�ن �رده، ا.راد �#!�, و ا.راد �, #وا�ق ����وت ا#ت. دف ا!ن ا#ت در#دن ا#ت. ھ I!Strehlen ��4�ت "�و�, �رای �/��ران و ھ�>	!ن اھ�(, �	ط��  Strehlenدورھ�, ز��	,   '!�	/�د ��:   دار!م!�#�	, �) �Fد ���ر�ت و ھ�0�ری دار	د، ?را�, �, در#دن ��  Strehlen?!رد، ��0) اھ�(, �د!م و �د!د �		د. �در!س ز��ن �) آن �0ل Fورت 	�,'	�ھ�و در ا!ن �ر	��) �ر�ت �, 20ھ�ی �رای ?��Gو ا!��د �	!م و !0د!Gر را �) �0ل �����ل �/�ر ��	�#!م. ھر ھ��) �!ش از �) �� ھم وارد ?��Gو �و!م، ا	G!زه    �و	د.� !0د!Gر وارد ?��Gو �,Fرف >�ی و �/وه �

  �Willkommen im Hochland.  Wachwitzer Höhenweg 10دۀ ا	��ن ��ت  



01328 Dresden    :ا!�!لpost@willkommen-im-hochland.de   :ت	ر�	ا!www.willkommen-im-hochland.de   ) از #�"ت   ھ�ی ���وره:#�"ت��� ��) �	#�"ت  9دو� ��10   Buslinie 61 (Haltestelle Fernsehturm),  Buslinie 98B (Haltestelle Kurze Straße, Pappritz)   
��	 
��از !I ?روه ا��0�ری �/رو	دی �روع و �3#!س �د و '	�ھ�و!�ن  2015در #�ل » Willkommen im Hochland«„ا	��ن    در��رۀ ��:   .Willkommen im Hochland!�ۀ ا ���ری د#ت ا	در ��ر آ�وزش ز��ن آ(��	, ھ#�	د، در �#��و دھد. داوط���ن �,�!ت �رار �,را در '�'ر!�ز و �و�) �ورد �� ھ�ی ھ�ی ��	و", را در �وزه�		د و .��(!تآوری �,ھ�ی �رد�, را ���9		د، ���Iرای �#0ن و �[ل �� '	�ھ�و!�ن ھ�راھ, �, ا#ت. در ا!ن  Niederpoyritzو  Pappritzھ�ی روزا	) آ�وزش ز��ن �رای '	�ھ�و!�ن در .��(!ت �� ���ل �ر?زاری �4س   ��: '!�	/�د    �		د.ورز�, و .رھ	G, �رای او��ت .را=ت #�ز��	دھ, �, �!#, ��Fت �,�� �) ز��ن    �		د.رو	د '	�ھ	د?, �) �����ن �� ر�وع �,ا=�ب '	�ھ�و!�ن �رای 'ر#ش در��رۀ ھ� .�ط ھدف �� ز��ن آ(��	, 	!#ت، ��0) ارا�N دا	�, در��رۀ ز	د?, روز�ره، آداب و ر#وم در آ(��ن 	!ز �د 	ظر ا#ت.  �4سG	, و ا	م.ھ�ی آ(��!	�   

 :,�#' ,	��	   Willkommen in Johannstadt  ن در#دن��#�در#� "�(, 'رو�   Dürerstraße 25  01307 Dresden    :ن��  Buslinie 62 (Haltestelle Bönischplatz)   12�� #�"ت  10>/�ر�	�) از #�"ت   ھ�ی ���وره:#�"ت   �Johannstädter Kulturtreff.  Elisenstraße 35  01307 Dresdenدۀ ا	��ن ��ت  آدرس �ؤ##):   www.willkommen-in-johannstadt.deا!	�ر	ت: /  info@willkommen-in-johannstadt.deا!�!ل:   0351-469020�



Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Sachsenallee)   ن  (  رس �ؤ##):آد��#�در#� "�(, 'رو�EHS ق��ن '#ت، ا���+�# / (C.002  Gerokstraße 14 (Eingang Hans-Grundig-Straße benutzen)  01307 Dresden   &  ھ�ی ���وره:#�"ت	) از #�"ت '�	#�"ت  �19 ��21   Buslinie 62 (Haltestelle Gerokstraße)  Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Dürerstraße)   
Willkommen in Johannstadt    :�� در��رۀ   »Willkommen in Johannstadt « ھ�و!�ن و �/��ران�	ن را �رای '�	ن ا#ت. �� ���ر�ت #���	از #�� (	���!I ���0 داوط �@���ت �/ر در#دن �د!ر!ت و ھ��ھ	Q �,#��ن �+ش !وھ�نF ,دورھ� I! !م. د=د=� �� ا!ن ا#ت �) در	و ?�وده  آ�!ز� Q	#�ت �) .رھ	0�وی �	ل، رواداری و �����رام ��!م و در "!ن ��ل از ا�	د?, �	/د و ���ر�ت �� ز��!م. 	ر���!ت �G!وس ھ�ی د�����ت و '	�ھ�و!�ن را در �	�ر اھ�(, !وھ�ن» Willkommen in Johannstadt«و .رھ	Q ��. .رھ	Q ��، �	�+ت "�!ق �/ر ���ر�ز �ر �واردی از ا!ن د#ت ا#ت: '!�	/�دھ�!, �رای 	+#�!ن �ر	��� اد=�م، >Gو	G, !�د?!ری ز��ن آ(��	,، ��ر�� � ھ�، ���رب و Fرف ز��ن +ود ���!ت �	!د، �� دھد. ا?ر دو#ت دا��) ���!د �) از '	�ھ�و!�ن و �/��ران �� ا!ده!0د!Gر �رار �, �		د �� �) ز	�ن در !�د?!ری ز��ن آ(��	, ��I �		د. �� �ر	��� �را��ت از ھ� �) Fورت داوط�ب دورۀ را!G�ن �ر?زار �,در#د	,  (ھ�راه �� �را��ت از �ود��ن)» �نآ(��	, �رای ز	«دورۀ آ�وزش    '!�	/�دھ�ی ��:   'ذ!رای ��� ھ#�!م. �		د. ��دم ھ�) را ?را�, ھ�ی آ�وزش ز��ن اراN) �,اھ�(, در#دن �رای !�د?!ری ز��ن آ(��	, �) Fورت ���,، داوط���	) �4س  »ھ�)آ(��	, �رای «دورۀ آ�وزش ز��ن    ھ� �ر�ت �		د.دار 	!ز ��وا		د �) را��, در �4س�ود��ن را ھم دار!م �� ز	�ن �>) �!#, و .را	#) ��Fت �,�� �) ز��ن   دار!م.�,G	,، ا	م.ھ�ی آ(��!	�  

  Seminargebäude 1, Raum SE-1, 14  Zellescher Weg 22  01217 Dresden  �ر�ز و!ژۀ �ط�(��ت اد=�م -  ZfI  آدرس �ؤ##):   �ر�ز و!ژۀ �ط�(��ت اد=�م - Zellescher Weg 22   01062 Dresden ZfI  �ر�ز و!ژۀ �ط�(��ت اد=�م   دا	�G�ه F	��, در#دن  	��	, '#�,: 



�ن:  ��0ل ?ر.�) ا#ت.  02015ل از دا	��و!�	, ا#ت �) از #'����ر !I ?روه ا��0�ری ��� -  IDA – In Dresden Ankommen  در��رۀ ��:   �ر!ز و#ژۀ �ط��&�ت اد%�م - �Bürogebäude Zellesche Weg 17, Raum A004    Buslinie 61 (Haltestelle Dresden Staats- und Universitätsbibliothek)   ZfIرا#�س ھ��ھ	G, در   ھ�ی ���وره:#�"ت   www.ida-dresden.deا!	�ر	ت:   initiative.deutschkurse@mailbox.tu-dresden.deا!�!ل:   0351-46340627� �		د?�ن دا	��و ���!ت�!�	�!Gری و ھ�راھ, ��  :«MAKE NEW BUDDIES - Refugees Meet Locals«�ر	��� دو#��	�  -    در #) 	/�د در در#دن ABCھ�ی آ�وزش ز��ن آ(��	, و �!ز?ردھ�ی دوره -  '!�	/�دھ�ی ��:   آ�وزش #!�#, و آ?�ھ, �!	�.رھ	G, دا	��و!�ن -  !ت از ���دل .رھ	G, �!ن '	�ھ�و!�ن و دا	��و!�ن��� -  ھ�ی اد=��, �رای '	�ھ�و!�ن?#�رش و ھ��ھ	G, �ر	��) -  ھ�ی ا�دادر#�	, دا	��و!�ن �رای '	�ھ�و!�نھ��ھ	G, �ر	��) -  �ود. اھداف �� از ا!ن �رار ا#ت:ا!ن ?روه �و#ط دا	�G�ه F	��, در#دن و اھ�(, در#دن ���!ت �, �) �4س -   Neustadtدورھ�, ا	��م �0�(!ف �	زل در دا	�G�ه F	��, در#دن و �	ط�� �/ری  -    ھ�ی آ�وزش ز��ن '	�ھ�و!�ن در دا	�G�ه F	��, در#دندوره -  و '	�ھ	د?�ن#��!#,، "ر�, و .را	#) و ا#'�	!�!, ��Fت �,ھ�ی آ(��	,، �� �) ز��ن   ھ� در +Fوص �و<و"�ت �ر��طھ� و #+	را	,ھ� ھ�راه �� ��ر?�ه#G	م.ا!	�   
�ن:    �ZMO-Jugend(  Kipsdorfer Straße 100  01277 Dresdenدۀ (ا	��ن ��ت �Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugendدۀ ا	��ن ��ت  ���  19#�())، از #�"ت  14��  10( 18:30�� #�"ت  17:30#�())، از #�"ت  9��  6( 17�� #�"ت  �16	�) از #�"ت &'	   #�"�ت ��ر ��:   www.zmo-jugend.deا!	�ر	ت:   zmo-jugend@web.deا!�!ل:    0351-2899276�    Straßenbahnlinien 4, 10 (Haltestelle Altenberger Straße),   Buslinien 65, 85, 87 (Haltestelle Altenberger Straße)   #�()) 16��  14( 20#�"ت 



 ��	 
��
 	�� Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend!�ۀ ا���, ��ر �� ���ل ا!ن ا�ر !I ا	��ن +!ر!) و ارا�ZMO-Jugend (Nدۀ ا	��ن ��ت   در��رۀ ��:   )ZMO-Jugend!�ۀ (اFن ا#ت. ھدف ا�	ل �دد��ری �وا��ده �#		", و .رھ����#�ت �) 'رورش دارا!,ا#ت �) از ا.راد �وان �/��ر در طول �دت اد=�م ا�	/� را 	!م و آ	ت �!��� ,G	 ھ�ی ھ�ی "�و�, و ھ,، دورها#ت. ��ر ا	��ن �� در ار���ط �� �ود��ن و 	و�وا	�ن �#!�ر ��	وع �وده و ���ل ���وره، ��ر ?روھ�ی '!�	/�دی �� �رای �/��ران و ا(��) �ود��ن و 	و�وا	�ن آ(��	, آزاد .رھ	G, و ���ھم �!	�.رھ	G, ��و!ق �	!م. �ر�ت در دوره آ�وز	د. در ا!ن +Fوص ھ�ی ز��	, >!زھ�ی �!��ری �,�	�3 و!ژ?,�ود و در �	�ر آن در��رۀ 'ردازی �ود��ن آزاد �,+!�لز��ن، �+Fوص �رای �ود��ن �/��ر���ر ��	9 و در "!ن ��ل '�, �) ����� ��#ت. در ��ر?�ه اد�!�ت �� �F�و!ر و ��زی ����ت    ��ر?�ه اد�!�ت   '!�	/�د ��:   ھ�ی �	�رد ا#ت.ھ� و �ر?زاری �4س+�ص، 'روژه �		د ھ�ی .ردی �ود��ن ��ف �,ھ�ی ز��	, و ھ�>	!ن آز��!ش +�4�	) ا#ت. از طر!ق 	و��ن دا#��ن��ث �ر #ر ار���ی �/�رت ھم از ��	د+وا	دن و ���دل  ھ�ی آ��دۀ د!Gران را �Fرف �		د. �ود��ن�) �	�?ذا��ن �/�ن �+F, >�در ز!��#ت، 	) ا!	0) �/�ن    �	!م.�� �) ز��ن آ(��	, ��Fت �,    �ود.�ر	د. در >�ر>وب 'روژه �را#م ����+وا	, و 	��!�G�ه 	!ز �ر?زار �,ھ�ی +ود (ذت ز!�دی �,	ظر در��رۀ دا#��ن


