
 2021 المركز العائلي
 حضانه و مركز باربارا العائلي

 Triftstraße 139-143| 23554 Lübeckالعنوان:  

 السبت الجمعه الخميس االربعاء الثالثاء االثنين

 لتعلم على الماءا

14:00-14:45   

 الولياء االمور و اطفالهم الصغار
  15:45-14:45و من 

الولياء االمور و اطفالهم من 
 سنه 2,5من  ابتداءا  المعاقبن 

 
 .شهريايورو  10الرسوم: 

 
حضانه المالنتا/ شارع مسبح  

 1المالنتا 
 

 ملتقى االمهات 

14:30-16:30 

 ابتداءا  يتم تامين رعايه لالطفال 
 من عمر ثالث سنوات

لتقى االمهات من كل انحاء حيث ي
حضانه و مركز باربارا  في العالم

 العائلي
 

 االسترخاء و اليوغا 

15:00-15:45   

 سنوات 4من  ابتداءا  لالطفال 

لالطفال كل اخر اثنين من الشهر 
 مع ذويهم

 غرفه الرياضه التابعه لحضانهفي 
 باربارا

 
 اعزف معنا الموسيقى

15:00-15:45 

لمعاقين ل المفتوح االستشارةوقت 
 و عوائلهم

  9:00-8:00الساعه 

كل ثالث ثالثاء من كل شهر في 
حضانه و لالمركز العائلي مكتب 

 مركز باربارا العائلي
 

العاب الحركه في صاله االلعاب 
 الرياضيه

 ابتداءا  لالطفال  14:30-16:00

 سنوات  8من 

 في صاله امكراد كابلر التابعه لنا
 

شباب في الداخل و كرة القدم لل
 الخارج

17:00-18:30  

 سنه. 12من عمر  ابتداءا  لالطفال 

 في صاله امكراد كابلر التابعه لنا
 
 
 
 

 
 

 للعوائل  وقت االستشارة

8:00-9:30 

المشاوره االوليه للتعرف على 
 العناوين االوليه المفيده لك

حضانه لالمركز العائلي في مكتب 
 و مركز باربارا العائلي

 
 اول محاوله للسبح

14:00-14:45   

 سنه 3,5من  ابتداءا  لالطفال 

 15:45-15:00و من الساعه 

 سنه 4,5من  ابتداءا  لالطفال 

 .شهريايورو  10الرسوم: 

 
حضانه المالنتا/ شارع مسبح 
 1المالنتا 

 
 ماما تتعلم االلمانيه

15:00-17:30 

دورة تعلم اللغه االلمانيه للنساء و 
االمهات مع امكانيه االعتناء 

 6من عمر  ابتداءا  باالوالد 
 سنوات.

 في حصانه بيت باربارا 
 

مساء االستشارة المفتوح الولياء 
 االمور فيما يخص امور التربيه

15:30-16:00 

 

 اللعوائل  وقت االستشارة 

14:00-15:30 

للتعرف على المشاوره االوليه 
 العناوين االوليه المفيده لك

حضانه لالمركز العائلي في مكتب 
 و مركز باربارا العائلي

 
 معا الكتشاف الموسيقى

 
 14:15من الساعه  ابتداءا  

 سنوات  6- 3من  ابتداءا  لالطفال 

في غرفه الرياضه التابعه 
 للحضانه
 شهريايورو  8الرسوم: 

 
العاب الحركه في صاله االلعاب 

 الرياضيه

 6-3لالطفال من  15:00-16:00
 سنوات 

في غرفه الرياضه التابعه 
 للحضانه

 
 
 

 لالباء وابنائهموقت اللعب 

15:00-16:00  

 سنوات 6-3من  ابتداءا  لالطفال 

 في صاله امكراد كابلر التابعه لنا
 
 
 

مجموعه الشعور المريح لالطفال 
 الرضع

9:00-10:00 

 اشهر 8-1من  ابتداءا  لالطفال 

في غرفه الرياضه التابعه 
 للحضانه

 
 

 وابنائهملالباء وقت اللعب 

9:40-10:40  

 سنوات 3-1من  ابتداءا  لالطفال 

 في صاله امكراد كابلر التابعه لنا
 
 

 في الغابهعائلي يوم 
 ست مرات في السنه 

11:00-14:00 

 سنوات 3من عمر  ابتداءا  لالطفال 

 تحدد المواعيد اثناء التسجيل
 بادشفارتاو

 
 برنامج الطبخ لالطفال مع ذويهم

 مرتان في الشهر. 
حيث يتم طبخ االطباق الموسميه 

 .اللذيذة والصحيه
11:00-14:00  

 لالطفال من عمر ثالث سنوات.
 تحدد المواعيد اثناء التسجيل

 يورو للشخص. 2الرسوم: 

 مطبخ حصانه باربارا
 

 تجربه الضرب على الطبول

18.09.2021 

14:30-16:00 

مشاركه االطفال لدويهم و غيرهم 
ى من البالغين  في الضرب عل

 الطبول
  في قاعه االحتفتاالت التابعه لنا

 



 سنوات 8من عمر  ابتداءا  

في مقر اكادميه الثقافه التابعه 
 العائلي نالمركز

 يورو شهريا. 8رسوم التسجيل: 

 
 

دورة تعليم الدراجه الهوائيه 
 للنساء فقط

تحدد المواعيد اثناء التسجيل حيث 
الدراجه الهوائيه  يتم تعليم قيادة

 وتأمين حركه المرور
لمبيرك  -شارع الما-بركرهاوس 

3 

و حدود ، القواعد ، ال .1
، ما مقدار  العواقب
ها حتاجالتي ي الرعايه
 طفلي؟

مبادئ النشأة مع وسائل  .2
تعامل و كيفيه اإلعالم 

 هااألطفال مع
 

مع امكانيه االعتناء باالوالد 

 سنوات. 3من عمر  ابتداءا  

 
 تحدد المواعيد اثناء التسجيل

 في حصانه بيت باربارا

 
 ماما تتعلم االلمانيه

15:00-17:30 

دورة تعلم اللغه االلمانيه للنساء و 
االمهات مع امكانيه االعتناء 

 6من عمر  ابتداءا  باالوالد 
 سنوات.

 في حصانه بيت باربارا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :طرق االتصال بنا

    04514002  50559هاتف|التسجيل: مونيكا راينهولد 

 diakonie.de-familienzentrum@vorwerkerالبريد االلكتروني: 

  diakonie.de/familienzentrum-www.vorwerkerصفحتنا على االنترنت:

 Bogenstraßeاو     Vorwerker Diakonie. اسم المحطه: 10ورقم  3المواصالت المتاحه: الحافله رقم 

 

 

ت بيه يها من الكتستطيع /تستطيعين المشار       كل عروصنا مع االشاره

  طريق االيميل نال الرابط عس.يعد التسجيل يتم ارعن طريق الكومبيوتر

mailto:familienzentrum@vorwerker-diakonie.de
http://www.vorwerker-diakonie.de/familienzentrum

