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�����ھ��� در در��ن - ��elixir Dresdenۀ ا�� ���و�ط ده ��ر �!��س �د. ا�رادی �� در ا�ن ا���ن �رد  2016در ژا�و�� ��ل » elixir Dresden e. V. i.G«�دۀ ا���ن ��ت   در��رۀ ��:   ��$# آز��!  ز�� �رط�4ی ���3ف 1م +�شرا�د، -,د دار�د ���' را در در�دن ا���د ���د �� در آن +��ھ�و��ن و اھ�(' در�دن )�'�&د�%ر آ�ده ���د.ز���'،  �رھ�%' و )�دت '�ھ�، �رھ�9 و آ�وزش ا���د �ود. ��8' ا�ن ا�ت �� �7 �ر�ز �����رھ�%' �رای �6-�ت Elixir Dresden�دۀ ا���ن ��ت  +����4دھ�ی ��:   ھ�ی ز�د�' ���3ف �� 3و�' در ���ر �&د�%ر ز�د �ود و -رار ا�ت �� در ��ز��زی �ده ا���د �ود. ا�ن +روژه �� ھ�&�ری �رای ز�د�' �����رھ�%'، �&و�ت و ��ر ا�را�' �'ھ�ی �د�د و در �����3ن -د��' ��ر در �����3ن 150+ذ�را �رای 8دود ھ�;��ن -رار ا�ت �� �7 �:�ی �د�د ا����)' و     آ��ده ��وع ��=�ت در�دن را ��ز����' ��د.
 

  Straßenbahnlinien 6, 10 (Haltestelle Sachsenallee),   Buslinie 62 (Haltestelle Bönischplatz)   ��=� �را��س �=��ن و-ت -��'   ،��18 ��)ت  �14 از ��)ت ���+�?   ،��12 ��)ت  9;�4ر���� 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.  BundschuhTreff  Bundschuhstraße 13  01307 Dresden�دۀ ا���ن ��ت
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، در �ر�ز �رھ�%' Vereinshaus Aktives Lebenدر  -   johannstadthalle�دۀ در �� �ؤ��@ ا���ن ��ت   در��رۀ ��:   .��JohannStadthalleۀ ا� johannstadthalle   و درBundschuhTreff - :� و �ر�����را1ت )6-��ذران او-�ت ���دان در �ظر ھ�ی ���و)' �رای  '� 7�����د. ورود �� ا�ن �� �ر�ز �ر��� �ده ا�ت. ا���� +�ر و �وان �� �&د�%ر �راوده دار�د و �� ر�د �رھ�%' �&د�%ر  ا�ن ا�&�ن را �رای �����ن  4�Punkthochhausز ��د. �� �:� ��=�(�ت �' Bundschuhstraße 13, Dresden-Johannstadt, BundschuhTreffھ�ی 3ود را در �:�ی �4ری ���رش داد و از آن ز��ن در ا�ن ���%�ه �=�(�ت 2014در �وDی ��ل    �ود �� در �:��' را8ت و آ�وده او-�ت 3ود را �%ذرا��د.ای )�وم آزاد ا�ت و از �����4ن د)وت �'�6-�ت �ر را �ر�زار  Philosophier Café، دورھ�' )�و�' ھ����%' و �6-�ت در Romméھ�ی ��زی �� �� ,ورت ��ظم �روه  BundschuhTreff   +����4د ��:   آور�د �� در ھ�ز���' ا����)' اد�1م �و�د، �� �&د�%ر �6-�ت ���د و در �:��' آرام �� ���دل �ظر �+رداز�د.�راھم �' ھ�ی آ(���'، ا�%���' و �را��� دار�م! �� �� ز��ن�Eدم ا�ن �����4ن را �را�' �' - ���@ ��رت ���ت �� �� ���4ر�ن �6-�ت ���م     دار�م.��دان را �را�' �'���م. �Eدم ھ�@ )6-��'    Straßenbahnlinie 1, 12 (Haltestelle Leutewitz)   Buslinie 92 (Haltestelle Droste-Hülshoff-Straße)   �را��س و-ت -��'   ھ�ی ���وره:��)ت   www.sufw.de/Betreutes_Wohnen.htmlا���ر�ت:   m.kokot@sufw.deا���ل:   0351-4210796���س:   04459761-0159و  42073730-���0351ن:    Am Lehmberg 46  01157 Dresden  �ده �رای �و�وا��ن��&ن �را-�ت   آ�وزی و ادا�� �8,�ل در�دن.�دۀ ��زا���ن ��ت - SUFW Dresden�دۀ ا���ن ��ت    ���م.,�8ت �'
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���دۀ �=��ر ;�مارا�G 1990از ��ل  SUFW Dresden�دۀ ا���ن ��ت   در��رۀ ��:   ��ۀ ��زآ�-زی و ادا�* ()'�& در��ن.ا�H��8,�ل و ادا�@ �8,�ل، ا� ،'�H� ل، ا�دازھ�ی�   +����4د ��:   �ری و �دد��ری و اد�1م ا�ت.�=�(��زی، �����'



�ده �ذار�م. آ��4 در ��&ن �را-�ت+س از رو�ن �دن و:=�ت ز�د�' �=�'، �7 ��3@ �و-ت و ����وت در ا���3ر �و�وا��ن �'  د�' و ا���م ا�ور ھ�ی ز�د�' )��' 3ود��ز���دھ' ز�ا���ت، ��8ظت و آ���ش دار�د. )6وه �ر ا�ن در 3,وص ��4رت '� �Gرا �و�=� �'�ود. �� �&د�%ر ;�مروز�ره �� آ��4 راھ����' ارا J���� ا�دازھ�ی آ��دۀ '�دھ�م �� ا�راد را -�در ��زد در ز�د �دۀ ��زآ�وزی و ادا�� �8,�ل در�دن �� )�وان )��ل �� ر���ت �����3 �دۀ �دد��ری ا����)' ���ر�ت ���د. ا���ن ��ت ھ�ی �و�وا��ن �� آ�وزش ��H' �رای �وا��ن را �ر�زار ھ�، از آ�وزش، ا���Hل در ��ر��های از �ر����&@ ���رده�و�وا��ن، �� ���م.ھ�ی آ(���'، رو�'، ا�%���'، �را���، )ر�' و ا�4ری ,�8ت �'�� �� ز��ن   ��د.�'   


