متحدون معا من
أجل التنوع

للتواصل
Vereint-fuer-vielfalt@dw-bonn.de
Für Bonn, Alfter und Bornheim
Michal Kramer:
0172-7007288
Für Bad Godesberg
Marko Grzincic:
0172-846 86 71
Für Rheinbach-MeckenheimSwisttal
Anne Mäsgen:
0151-44038895
المحر ر
متحدون معا من أجل التنو ع
Diakonisches Werk Bonn
und Region gemeinnützige GmbH
Kaiserstraße 125, 53113 Bonn
Kofinanziert durch Mittel aus dem Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds

 :األندية المشارك ة
اتحاد رياضة مدينة بو ن :
Stadt Sportbund Bonn e.V.

متحدون معا من أجل التنوع –
مشروعنا يربط الناس عبر الحدود

نادي البريد للرياضة بون :
Postsportverein Bonn e.V.
نادي الجودو بون بادغودسبيرغ :
1.Judo Club Bonn Bad Godesberg

هل تريد ممارسة هواياتك مع
أشخاص آخرين؟
هل تريد لقاء الجيران ،والتعرف على
أصدقاء جدد ؟
هل تريد خوض التجارب معنا
والتعرف على أشياء جديدة ؟
إذا بادر واشترك معنا !!
كل هذا يمك نك الحصول عليه إذا
كنت عضوا في األندية.
بسبب حب األلمان
لألندية ستجد
أندية لكل شي
تقريبا في ألمانيا

مشروع متحدون معا من أجل التنوع
يساعدك كمواطن جديد في بون والمنطقة
المحيطة بها على إيجاد
األندية المناسبة لك.
تشارك العديد من األندية ف ي مشروع
„متحدون معا من أجل التنوع“ من خالل
األنشط ة الثقافية ،أو الرياض ية ،أو الكرنفال،
أو من
خالل المساعدة والوقوف الى جان ب األخرين
 لدينا أندية لكل االهتمامات والهواياتالمختلفة ف ي Alfter Bornheim Bonn
ومنطق ة
Rheinbach-Meckenheim-Swisttal
على سبيل المثال ،هل تلعب كرة القدم
ولديك خبرة ورغبة لتدريب اآلخرين؟
هل تحب الغناء وتود أن تشارك
بموهبتك في الكورال؟

هل أنت مهتم؟ إذن اتصل بنا!
يسعدنا أن نتواصل معكم.
اشتراك العضوية في ال نوادي سيدف ع من
قبلنا لمد ة أول عامين )  24شهرا( كجزء من
مشروع „متحدو ن مع ا من أجل التنوع “.
نوادي بون ستكون
سعيدة بالتعرف عليكم

نادي الحمر والبيض للرياضة (كرة القدم ( :
)SV Rot Weiss Dünstekoven (Fußball
فرق ة المسرح الدولية (مسرحيون بون (:
The Bonn Players e.V.
)(internationale Theatergruppe
فرقة الغناء (جوقة ( :
)The Rhubarbs (Chor
نادي للكرنفا ل :
Festausschuss Bonner Karneval e.V.
نادي للكرنفا ل :
)Knatsch Verdötscht (Karnevalsverein
نادي لمساعدة الناس المصابين بأمراض
خطيرة وللناس المحتضرين :
Lighthouse e.V. – Verein für
Hospizarbeit e.V.
سياسة وبيئة :
Netzwerk politik/atelier e.V. (engagiert in
)„Eine-Welt Themen“ und Nachhaltigkeit

