
                  www.bbb.wandelwoche.org

 18:00حتى الساعة  13:00من الساعة  : 2017سبتمبر/ أيلول 8

                   كووب كامبوس/ دي جيرتنيراي: المكان 
                                                                                  84.هيرمان شتراسه

                                                                                                    12051, برلين 

للجميع؟ مشاركة اللجئين في- جلب الحياة الجيدة 
                                       القاتصاد التضامني

                                                                                      .ساعات  5-4  تقريبا :المدة

                                                                                      :المشاريع المعنية

                                                           http://diegaertnerei.berlin: دي جيرتنيراي / كووب كامبوس-1

                                                                              /http://graefewirtschaft.org :جريفي فيرت شافت-2

                                                                                                     /http://solidrinks.de :سولي درينكز-3

                                                                        /http://www.glokal.org. : في.اي.جلوكل4-

الرجاء. اللمانية و النجليزية و نحن نحاول تنظيم الترجمة إلى لغات أخرى :ترجمة/ لغات 

                                                             .السؤال

عن التجاهات( برلين  12051 , 84.هيرمان شتراسه, كووب كامبوس / دي جيرتنيراي  :المكان

                      ) كيفية الوصول الى هناك،انظر أدناه 

                                                                            25كحد أقاصى  :عدد المشاركين

                                                                                            .المشاركة مجانية

إذا كان لديك أي أسئلة أو إذا كنت ترغب في المشاركة في هذا الحدث، يرجى  :المشاركة

                                jendo.berlin@gmx.de :إرسال بريد إلكتروني قاصير إلى 
مجتمع عادل و واعي ويضع في, القاتصاد التضامني يعني اعطاء الولوية لرعاية احتياجات النسان 

                                            . اعتباره المخاوف البيئية
مشروع البستنة و المجتمع ومساحة التعلم في برلين) البستنة ( بعد الظهر نريد ان ندعوكم الى

          ) أولد أند نيو برلينرز( التي شارك في نشأتها  نويكولن
الحديقة توفر مساحة وفرصة لتبادل الرغبات حول المستقبل و حول الصعوبات، و أيضا عن فرص

                                   . العمل وفيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل والتعليم والتدريب مهني

                                                             :استكشاف السئلة التالية  معا نود

                     الفرص التي للمشاركة و المشاركة بتوفير مشاريع القاتصاد التضامنية للجئين؟ - 1
                     ما يمكن للشركات القيام به لجعل العمل وتجريب المهنية أكثر سهولة للجئين؟ - 2
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و, ماهي العقبات الموجودة و ماذا يمكن أن يكون هناك من خطوات للحد من العوائق وتفكيكها- 3
    جعل المشاريع القائمة على التضامن أكثر سهولة؟

سوف يقدمون.) في.اي.جلوكل -سولي درينكز- دي جيرتنيراي - جريفي فيرت شافت : (الشركاء 
/المطاعم (  مشاريعهم و تعمل هذه المشاريع في مجال القاتصاد التضامني و في مختلف الفروع

كما أنها توفر إمكانية الوصول) الحرف اليدوية، والتسويق والتعليم/ فن الطهو، والحدائق العامة 
          . للجئين

الجولة خصيصا للجئين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن هياكل الجمعيات وهي الدافع لضإافة
                                                                . وجهات نظرهم

كووب/ دي جيرتنيراي(الوجهة و كيفية الوصول الى المكان 
 ( -   لينه شتراسه) U8(يقع بجوار خط محطة المترو  كووب كامبوس/ دي جيرتنيراي):كامبوس

Leinestraße (U8
 ( الخروج في اتجاه "هيرمان من منصة مترو النفاق : خذ المخرج الجنوبي لمحطة المترو

                             ").  شتراسه , لينه شتراسه , ميدان التمبلهوف
                                                                         بعد الخروج من المحطة اذهبوا مباشرة . 

 كووب كامبوس -  - أمامكم على الجانب اليمن من الشارع ستشاهدون لفتة زرقااء مكتوب عليها 
Coop Campus                                                        

             Die Gärtnereiدي جيرتنيراي -   -   المكان  مدخل بين اللفتة ومحل الفلفل سوف تجدون


