
 

 برنامج عطلة الصيف في مركز األسرة في كنيسة سانت توماس

 Dodesheide 46  ،49088 Osnabrückفي 

 

، نقدم برنامًجا ملوًنا  2020أغسطس  25يوليو إلى  16خالل العطلة الصيفية من 

لألطفال والكبار مع عروض ترويجية مختلفة كل يوم ثالثاء وخميس ونتطلع إلى زيارتك! 

 العامة ، ستجد جميع المعلومات الهامة حول العروض الفردية!في النظرة 

 

 معلومات عامة عن البرنامج:
 بسبب األحداث الجارية ، ال يمكن المشاركة إال بعد التسجيل.

 ظهرًا لعرض العرض المطلوب. 12التسجيل: يرجى التسجيل عند الساعة 

 أشخاص لكل عرض. 8يقتصر عدد المشاركين على 

 يورو. يرجى إحضار المال في شكل مناسب للعرض. 1.00شخص:  تكلفة العرض /

يرجى الحضور إلى هذا الحدث فقط إذا كنت تشعر بصحة جيدة وارتداء حماية الفم 

يرجى م من األشخاص اآلخرين. 1.5واألنف عند وصولك. يمكن إزالة القناع على مسافة 

 تسجيل الدخول في الوقت المناسب إذا لم تتمكن من القدوم!

 

 (:27،  23،  19،  14،  10،  ,5التسجيل / االتصال لجميع األحداث )باستثناء العروض بأرقام 

Iris Sieker :0915 680 0163, هاتف 
)إذا لم يكن متاًحا: يرجى التحدث برقم العرض واالسم ورقم الهاتف إلعادة 

 االتصال بجهاز الرد على المكالمات(

 ممكن أيضا. WhatsAppالتسجيل عن طريق الرسائل القصيرة أو 

 

 على:( 27،  23،  19،  14،  10،  ,5التسجيل / االتصال بنقطة االلتقاء توماس )العرض رقم 

 854 16 / 0541 هاتف:
)إذا لم يكن متاًحا: يرجى التحدث برقم العرض واالسم ورقم الهاتف إلعادة 

 االتصال بجهاز الرد على المكالمات(

 

 

 (: األلمانية في الحياة اليومية4,9,13,17,22,26 دورة لغة للنساء )عرض رقم

صباًحا  10:00( من الساعة 25.08.2020-.21.07تقام هذه الدورة كل يوم ثالثاء )

 ظهًرا في قاعة الرعية. 12:00حتى 

 بعد االستشارة ، رعاية األطفال ممكنة أيًضا في الفناء.

 للشخص الواحد.€  1.00تكلفة التعيين هي 

 .0915 680 0163على الرقم  2020يوليو  20تسجيل بحلول يوم االثنين يرجى ال

 إذا كان ذلك ممكنا ، يرجى المشاركة في جميع المواعيد الستة.

 

 معلومات اكثر:

وبعد العطلة  2020يوليو  14. ويوم الثالثاء 07.07فريق مكتبتنا يوم الثالثاء 

 في كنيسة سانت توماس!مساًء  5مساًء حتى  3الصيفية كالمعتاد من الساعة 

 

، مثل العديد من المؤسسات  Evangelische Jugend Osnabrückيقدم 

 ، برنامج عطلة صيفية ملونة. Osnabrückوالجمعيات األخرى في 

sommerferien-start-os.de/am-https://www.ej-ألق نظرة هنا: 

2020 

 

 

Dieses Angebot ist ein Kooperationsprojekt von: 

  

https://www.ej-os.de/am-start-sommerferien-2020
https://www.ej-os.de/am-start-sommerferien-2020
https://www.ej-os.de/am-start-sommerferien-2020


 برنامج عطلة الصيف في مركز األسرة في كنيسة سانت توماس
 Dodesheide 46  ،49088 Osnabrückفي 

 

 ال.

 
 تاريخ

 
 نهار -يوم 

 زمن

 ماذا؟

 
عمر 

المشا

 ركين

نقطة التقاء ، 

إن لم تكن كنيسة 

 سانت توماس

 

ASP 

 الخميس 16.07.20 1

10:00-11:30 
تأتي إلينا السيارة البيئية 

للجندب ونبحث معا في الحشرات 

 وحيوانات الغابات!

األطفا

 8-6ل 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

A.F. 

 الخميس 16.07.20 2

12:30-14:30 
رحالت الحمير: التنزه والتنزه 

 بالحمير

 

األطفا

 8-5ل 

 سنوات

Im Hollen 7 
49090 Osnabrück 
 

A.F. 

 يرجى إحضار: مالبس عملية مناسبة للطقس يسهل غسلها

عند التسجيل ، يرجى ذكر ما إذا كانت الحساسية أو عدم تحمل الطعام أو ما شابه ذلك. 

 حاضر

 

 الخميس 16.07.20 3

14:00-17:00 

الرسوم المتحركة: نعرض لك كيفية 

عمل رسوم متحركة قصيرة بنفسك. 

يرجى إحضار هاتف محمول / هاتف 

 ذكي معك.

األطفا

-10ل 

14 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

I.S. 

  

 الثالثاء 21.07.20 4

10:00-12:00 
 دورة اللغة للنساء: األلمانية في الحياة اليومية

 أطفال( 8األطفال للمشاركين )بحد أقصى بما في ذلك رعاية 

 التسجيل المسبق ضروري لجميع المواعيد الستة

Y.M. 

 الثالثاء 21.07.20 5

15:00-17:00 

 ملتقى توماس:

 مقهى عائلي للجميع

0-99 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

 

B.K. 

  

 الخميس 23.07.20 6

09:30-11:30 
أدوات العبث: نحن نلعب أدواتنا 

مثل خشخيشات وحلقات  الخاصة ،

 المشبك والطبول

 

، ويفضل  5األطفال من سن 

 أن يرافقهم أحد الوالدين

 

A.F. 

 الخميس 23.07.20 7

12:00-14:00 
أدوات العبث: نحن نلعب أدواتنا 

الخاصة ، مثل خشخيشات وحلقات 

 المشبك والطبول

، ويفضل  5األطفال من سن 

 أن يرافقهم أحد الوالدين

 

I.S. 

 الخميس 23.07.20 8

16:00-19:00 
الزراعة بكل حواسك: مداعبات 

الدجاج وجمع وختم البيض والتعرف 

 على المزرعة

األطفا

 ل

5-10 

 سنوات

 

Hof Stefan Middendorf 
Stockumer Feld 2 
49143 Bissendorf 
 

A.F. 

  يرجى إحضار: مالبس عملية مناسبة للطقس يسهل غسلها

  

 الثالثاء 28.07.20 9

10:00-12:00 
 ورة اللغة للنساء: األلمانية في الحياة اليوميةد

 أطفال( 8بما في ذلك رعاية األطفال للمشاركين )بحد أقصى 

 التسجيل المسبق ضروري لجميع المواعيد الستة

Y.M. 

 الثالثاء 28.07.20 10

15:00-17:00 
 لتقى توماس:م

 مقهى عائلي للجميع

0-99 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

 

B.K. 

  

 الخميس 30.07.20 11

10:00-12:00 
 
بالتعاون مع اثنين من معلمي الفن 

، نرسم الجدار الداخلي لمركز 

 األسرة

 

أطفال 

4-11 

 سنوات

 

كنيسة سانت 

 توماس

 

I.S. 

 الخميس 30.07.20 12

15:00-17:00 
بالتعاون مع اثنين من معلمي الفن 

 ، نرسم الجدار الداخلي لمركز

 األسرة

 

أطفال 

4-11 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

I.S. 

  

 الثالثاء 04.08.20 13

10:00-12:00 
 دورة اللغة للنساء: األلمانية في الحياة اليومية

 أطفال( 8بما في ذلك رعاية األطفال للمشاركين )بحد أقصى 

 التسجيل المسبق ضروري لجميع المواعيد الستة

Y.M. 

 الثالثاء 04.08.20 14

15:00-17:00 
 ملتقى توماس:

 مقهى عائلي للجميع

0-99 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

 

B.K. 



  

 الخميس 06.08.20 15

10:00-12:00 
 الفخار اإلبداعي مع األطفال

 
األطفا

 ل

5-10 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

H.D. 

 الخميس 06.08.20 16

15:00-17:00 

متعة المياه واأللعاب بعد الظهر 

 فناء مركز األسرةفي 

 

األطفا

 ل

4-7 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

I.S. 

  

 الثالثاء 11.08.20 17

10:00-12:00 
 دورة اللغة للنساء: األلمانية في الحياة اليومية

 أطفال( 8بما في ذلك رعاية األطفال للمشاركين )بحد أقصى 

 التسجيل المسبق ضروري لجميع المواعيد الستة

Y.M. 

 الثالثاء 11.08.20 18

10:00-12:00 
رحالت الحمير: التنزه والتنزه 

 بالحمير

 

األطفا

 ل

9-13 

 سنة

Im Hollen 7 
49090 Osnabrück 
 

I.S. 

 يرجى إحضار: مالبس عملية مناسبة للطقس يسهل غسلها

عند التسجيل ، يرجى ذكر ما إذا كانت الحساسية أو عدم تحمل الطعام أو ما شابه ذلك. 

 حاضر

 

 الثالثاء 11.08.20 19

15:00-17:00 
 ملتقى توماس:

 مقهى عائلي للجميع

0-99 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

 

B.K. 

  

 الخميس 13.08.20 20

10:00-12:00 
األطفا الفخار اإلبداعي مع األطفال

 ل

5-10 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

H.D. 

 الخميس 13.08.20 21

15:00-17:00 
بالروسية سنقرأ قصة خرافية 

والعربية واأللمانية ويجب أن تصنع 

 شخصيات لمسرح الظل

 

األطفا

 ل

4-7 

 سنوات

كنيسة سانت 

 توماس

 

I.S. 

  

 الثالثاء 18.08.20 22

10:00-12:00 
 دورة اللغة للنساء: األلمانية في الحياة اليومية

 أطفال( 8بما في ذلك رعاية األطفال للمشاركين )بحد أقصى 

 ضروري لجميع المواعيد الستةالتسجيل المسبق 

Y.M. 

 الثالثاء 18.08.20 23

15:00-17:00 
 ملتقى توماس:

 مقهى عائلي للجميع

0-99 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

 

B.K. 

  

 الخميس 20.08.20 24

10:00-12:00 
 

مع فنان سوف ترسم النوافذ في 

 فناء مركز العائلة.

أطفال 

4-11 

 سنة

 

كنيسة سانت 

 توماس

I.S. 

 الخميس 20.08.20 25

15:00-17:00 
 

مع فنان سوف ترسم النوافذ في 

 فناء مركز العائلة.

أطفال 

4-11 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

 

I.S. 

  

 الثالثاء 25.08.20 26

10:00-12:00 
 دورة اللغة للنساء: األلمانية في الحياة اليومية

 أطفال( 8بما في ذلك رعاية األطفال للمشاركين )بحد أقصى 

 التسجيل المسبق ضروري لجميع المواعيد الستة

Y.M. 

 الثالثاء 25.08.20 27

15:00-17:00 
 ملتقى توماس:

 مقهى عائلي للجميع

0-99 

 سنة

كنيسة سانت 

 توماس

B.K. 

 

يمكنك العثور على برنامج العطلة الخاص بنا مع جميع المعلومات عبر اإلنترنت مرة أخرى 

 على:

https://www.thomas-os.de 

 


