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 السبت  الجمعه  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين 

دورة تعليم الدراجه الهوائيه  
 للنساء فقط 

9.30 –  10.30  Uhr 

قطه  ثالث ن الشهر الءا من دات ب ا
- بركرهاوس  ء مقابل القاااللت 

 لمبيرك   -شارع الما 
 
ء  للنسا وقت االستشارة    
 مل  ضوع العومل

 شهر  ال  في  همره واحد
 ن او االريعاءي ن االث 

14.00  – 17.00 Uhr 

 
من كل انحاء  ملتقى االمهات 

 العالم 
14:30 -16:30 

  ابتداءا  يتم تامين رعايه لالطفال 
 من عمر ثالث سنوات 

 
 اعزف معنا الموسيقى     

15:00 -15:45 

 سنوات  8من عمر  ابتداءا  

ى  االول وقت االستشارة       
 للعوائل  
13:30 -15:00 

 ال يشترط التسجيل المسبق 
المشاوره االوليه للتعرف على  

 المفيده لك العناوين االوليه 
حضانه  لالمركز العائلي  في مكتب  

 و مركز باربارا العائلي
 

العاب الحركه في صاله االلعاب  
 الرياضيه 
دويهم   و  ل افطال ل 16:00- 14:30

 سنوات    3من  ابتداءا  

 في صاله امكراد كابلر التابعه لنا
 
 

 الموسيقى مع اآلالت 
 عصرا   4:15 – عصرا   15:30

 
ه  الموسيقي  الالت تعرف على أ ال
 هات جرب نيه ت كااممختلفة وال

 سنوات   7لألطفال من عمر  
 يورو شهريا.  8رسوم التسجيل:  

 

 ماما تتعلم االلمانيه    
14:00 -16:30 

  المهات لدورة تعلم اللغه االلمانيه 
 سنوات.  6عمر  لحداالوالد ع م

 في حصانه بيت باربارا 
 

 ب و الرياضه  اللع 
15:00 -16:00   

  7من عمر   ابتداءا  لالطفال 
 . واتسن 

 في حصانه بيت باربارا 
 

مساء االستشارة المفتوح الولياء  
  االمور فيما يخص امور التربيه 
مع امكانيه االعتناء باالوالد  

 سنوات.  3من عمر  ابتداءا  

 في حصانه بيت باربارا  
15:30 -17:00 

 
 ل  فا طمخاوف اال  .1
  كيفيه مرافقه  .2

  هالعاطفي طورات ت ال
 طفلي؟ ل

العاب الحركه في صاله االلعاب  
 الرياضيه 
08:00 -08:45 

9:00-09:45   

 سنوات   3من   ابتداءا لالطفال 

في غرفه الرياضه التابعه  
 للحضانه 

 يورو شهريا.  8رسوم التسجيل:  

 
 للعوائل   وقت االستشارة         

13:30 -15:00 

 ال يشترط التسجيل المسبق 
المشاوره االوليه للتعرف على  

 المفيده لك العناوين االوليه 
حضانه  لالمركز العائلي  في مكتب  

 و مركز باربارا العائلي
 
  للعوائل  وقت االستشارة   

و المشاركه مع  الساكنه  
ت  االحتياجاشخاص دوي اال

 ه الخاص
14:00 -15:30 

ر. يشترط  في الشهمره واحده  
 ق النسجيل المسب 

مجموعه الشعور المريح لالطفال  
 الرضع 
9:00-10:00 

 اشهر  8-1من  ابتداءا  لالطفال 

 في غرفه الرياضه التابعه للحضانه 
 
 

 لالباء وابنائهم وقت اللعب 
9:40-11:00   

 سنوات  3-1من  ابتداءا  لالطفال 

 في صاله امكراد كابلر التابعه لنا
 
 فل عافات االوليه للطساال
و  االمور  ياء ه الولتدريبي  س دور
 جداد  اال
 .  ن في الشهر وعدام

14:00 -16:00   

 
 سنوات   3من  ابتداءا لالطفال 

 في غرفه الرياضه التابعه للحضانه 
 تحدد المواعيد اثناء التسجيل 

 

 في الغابه عائلي يوم  
 ست مرات في السنه  

11:00 -14:00 

  3من عمر   ابتداءا  لالطفال 
 مو دويه  سنوات

 تحدد المواعيد اثناء التسجيل 
 

برنامج الطبخ لالطفال مع  
 ذويهم 
 في الشهر.   همر

11:00 -14:00   

طبخ االطباق الموسميه اللذيذة  
 .والصحيه

 لالطفال من عمر ثالث سنوات. 
 مطبخ حصانه باربارا 

حيث  يورو للشخص. 2الرسوم:  

 تحدد المواعيد اثناء التسجيل يتم 
 

يله و  مالجطفال عب االمال
 وار ج في البريه البيعه طال
ئل مع  العواشاف كست ث يتم اي ح

 اننت ابتداءا من عمر ساالطفال 
 وار ج في البريه البيعه طال
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في مقر اكادميه الثقافه التابعه  
  ترفتشارع  -العائلي نالمركز
 أ  139

 يورو شهريا.  8رسوم التسجيل:  

 
 االسترخاء و اليوغا       

16:00 -16:45    

 سنوات  4من  ابتداءا  لالطفال 

لالطفال  كل اخر اثنين من الشهر 
 مع ذويهم

  في غرفه الرياضه التابعه لحضانه 
 باربارا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في مقر اكادميه الثقافه التابعه  
  ترفتشارع  -العائلي نالمركز
 أ  139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبادئ النشأة مع   .3
و كيفيه  وسائل اإلعالم 
و  تعامل األطفال  

 هامعم هدوي 
 

 تحدد المواعيد اثناء التسجيل 
 في حصانه بيت باربارا 

 
 
 
 
 
 
 

 في حصانه بيت باربارا 
 
 ماما تتعلم االلمانيه      

14:00 -16:30 

  المهات لدورة تعلم اللغه االلمانيه 
 سنوات.  6عمر  حدل االوالد مع 

 في حصانه بيت باربارا  
 

 معا الكتشاف الموسيقى 
14.15 -15.00 

 
 سنوات   6-  3من  ابتداءا  لالطفال 

في غرفه    رفي الشهمره واحده  
 الرياضه التابعه للحضانه 

 الين  ن اوء االمور ليامع او
 شهريايورو   8الرسوم:  

 
 
 
 

 
 
 

  4الخامس هر شال ابتداءا من
 هر شفي ال يد عوام

   تحدد المواعيد اثناء التسجيل
 

 

        كل عروصنا مع االشاره

ه  كتستطيع /تستطيعين المشار

ت عن طريق  بي يها من ال

.يعد التسجيل يتم  الكومبيوتر

طريق    نال الرابط عسار

  االيميل

 


