الثقافات بين عادلة أسابيع

عادلة أسابيع" في المتعددة الثقافات وأسبوع المعرض أسابيع بيي إشبورن مدينة تجمع  ،العام هذا ي
ف
".الثقافات بيي

عن دائما نعبي بمالبسنا الن  -العالم انحاء جميع في االنسان لحقوق العادلة التجارة  #يناسبك عادل #
.وقيمنا شخصيتنا

لنا يقدم  ،عام كل في .وممتع وبناء مبدع هو بل  ،فحسب تحديات يطرح ال تنوعنا ألن  -مفتوح #
.اليومية اللقاءات يتجاوز بما إيشبورن في الثقافي التنوع لتجربة الفرصة المتعددة الثقافات أسبوع
---!الحدث إشعار
 4:00الساعة تمام في سبتمبي  27في العامة إشبورن مكتبة في لألطفال اليدوية الحرف دورة ستقام
.سبتمبي  29يوم وليس  ،مساءي
 Niederhöchstadtوالبستنة الفاكهة جمعية تنظمه الذي التفاح مهرجان

الفاكهة وأشجار والكعك القهوة طلب يمكن  ،والبستنة الفاكهة لجمعية التقليدي التفاح مهرجان ي
ف
يتم  ،محلي معرض يوجد حيثما .يورو  3مقابل التوت وشجبات يورو  5مقابل المدينة من المدعومة
مثل  ،يحبونها التي المزروعة الطبيعية المناظر عل الحفاظ ويتم عادل بشكل المزارعيي رواتب دفع
.المروج بساتيي

مساءي  6:00الساعة حتي مساءي  2:00الساعة من  2022سبتمبي : 10الموعد

 ، Platz an der Linde ، Nieder Höchstadtالقديمة الحظبة :المكان

مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

 BuMoNaأطفال مجموعة فن التدوير إعادة
اصنع" شعار تحت ً
عاما  13و  9بيي أعمارهم تباوح الذين لألطفال الملون االثنيي يوم عرص يدعوك
ً
بالمشاركيي نرحب .الطالء من ملونة طبقة األثاث وإعطاء األكياس بخياطة نقوم ".القديم من جديدا
.الجدد
مساءي  6:00الساعة حتي مساءي  4:00الساعة من  2022 ،سبتمبي  19و سبتمبي : 12الموعد
إشبورن  Hauptstrasse 20 ،؛ األجيال متعدد مبل  1 ،غرفة :المكان
مطلوب التسجيل ؛ مجاني :التسجيل  /التكاليف

ومستدامة عادلة مواضيع حول ومسابقة الحظ عجلة
ي
اختب
سوق في العادلة التجارة أطباق رب ح يمكن !المستدامة التنمية أهداف عن العامة معلوماتك
.إشبورن في المدينة مجلس ساحة في األربعاء
ً
ً
صباحا  10:30الساعة من  2022 ،سبتمبي : 14الموعد
ظهرا  2:00حتي
: Rathausplatz ، Eschbornالمكان

العادلة التجارة عن معلومات جدول مع اليدوية الحرف فنانات السيدات
مساءي  2022 ، 7:00سبتمبي : 15الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  ،بهو :المكان
مطلوب التسجيل ؛ مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

المالبس مبادلة حزب
عرصية ليست المستعملة الموضة .لنا بالنسبة أهمية أكبي للمالبس المستدام االستخدام أصبح
ً
مفروغا ً
عنارص ر
أمرا تعتبي بل  ،فحسب
عشة إىل يصل ما واحرصي المالبس تبديل حفلة إىل تعال .منه
.ذلك في اآلخرون يرغب قد ولكن عنها التخلي تريد جيدة بحالة

مساءي  - 7:00مساءي  2022 ، 5:00سبتمبي : 16الموعد
؛ األجيال متعدد مبل : Pfarrscheuer ،حيث
المطلوب التسجيل  ،يورو  4التكاليف في اشباك :التسجيل  /التكاليف

ً
مبيعا األكثن الكرسن : monoblocفيلم
العالم فن
بيي للعولمة حرج كائن تاري خ هو . Monoblocالعالم غزا الذي الكرسي عن فكاهي وثائقي فيلم
.التدوير يوإعادة واالستهالك والمشاركة والرأسمالية والجمال الوظيفة
.دقيقة  2021 ، 90ألمانيا  ،ويندلر هوك :إخراج
مساءي  8:15الساعة  2022سبتمبي : 16الزمان
)الخلقي المبتي(  Jahnstraße 3؛: Eschborn Kحيث
 https://eschbornعل مطلوب التسجيل ؛ يورو  5القبول :التسجيل  /التكاليفk.de/events/monobloc/

الخياطة ورشة تدوير إعادة
مع الخياطة ورشة !طويلة لفبة والمختبة المجربة المالبس قطع ارتداء في االستمرار يريد من لكل
الجيدة المالبس إصالح كيفية حول ذكية اقباحات تقدم ولكنها  ،الخياطة محل تحل ال راوخ نيكول
.بالكامل تصميمها إعادة حتي أو استخدامها إعادة أو
مساءي  - 6:00مساءي  2022 ، 2:00سبتمبي : 17الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  ،صغبة قاعة :المكان
 13.9.22قبل مطلوب التسجيل يورو؛  6التكاليف تقاسم :التسجيل  /التكاليف

" "Drop Inوالطفل الوالدين اجتماع مكان فن عادل إفطار
واألطفال واألمهات اآلباء يلتقي  ،العادلة المنتجات حول معلومات وجلسة العادلة التجارة قهوة مع
.األطفال رعاية مع الصغار األطفال غرفة في الوالدين مقىه في الصغار
ً
صباحا  2022 ، 9:30 - 11:30سبتمبي : 19الزمان

 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  1 ،غرفة :المكان
مطلوب التسجيل ؛ مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

نسائن اجتماع
.منهما كل ثقافات عل ويتعرفن األفكار ويتبادلن ً
معا يطبخن األصلية البلدان مختلف من النساء
مساءي  - 6:00مساءي  2022 ، 4:00سبتمبي : 19الموعد
 Jahnstrasse 3؛ القديم الشباب مركز :المكان
التسجيل يتطلب ال ؛ مجائن الدخول :التسجيل  /التكاليف

عادل غداء
ً
ظهرا  12الساعة من  2022سبتمبي : 20الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  ،كببة قاعة :المكان
الساعة من  2022سبتمبي  16بحلول التسجيل  ،يورو  7التكلفة مشاركة :التسجيل  /التكاليف
ً
صباحا 10:00
 Ute Lattnerمع  ، 0174706 6373مساءي  5:00الساعة حتي

والكتابة القراءة تعلم مجموعة فن بسيطة بلغة ومستدام عادل
.أفضل بشكل بالحسابات والقيام القراءة تعلم في يرغبون الذين للبالغيي مخصصة التعلم مجموعة
مساءي  - 4:00مساءي  2022 ، 2:30سبتمبي  27و سبتمبي : 20الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  2 ،غرفة :المكان
مطلوب التسجيل ؛ مجائن الدخول :التسجيل  /التكاليف

دولية نسائية نقاش مجموعة
تحديد يتم .الدولية النسائية المناقشة مجموعة في األفكار العالم أنحاء جميع من النساء تتبادل
ً
.الوقت نفس في األلمانية اللغة ممارسة أيضا ويتم المشاركيي اهتمامات خالل من الموضوعات
مساءي  10:30 - 12:30؛  2022سبتمبي  28و سبتمبي : 21الموعد

 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  1 ،غرفة :المكان
مطلوب التسجيل  ،مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

اميكا كافيه
ويتبادلون الناس يتواصل .دعمهم يريد شخص وأي األوكرانييي لالجئيي لقاء مكان هو Café Amica
ً
ً
ً
ممتعا وقتا ويقضون المعلومات
.معا
 18:00حتي  15:00من ؛  2022سبتمبي  21األربعاء :الموعد
 Jahnstrasse 3؛ القديم الشباب مركز :المكان
التسجيل يتطلب ال ؛ مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

العادلة الموضة موضوع حول المستهلك استشارات مركز يلقيها محاضة :المستدامة األناقة
والصحية
تؤثر بل  ،ر
بالشاء االستدامة تنتىهي ال .متعارضيي يكونا أن يجب ال للموارد الدقيق واالستخدام الموضة
ً
حول معلومات  Maximiliane Heuerيقدم .بها والعناية وتجفيفها المالبس غسل عل أيضا
.مثبي موضوع
مساءي  - 7:00مساءي  2022 ، 5:00سبتمبي : 21الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  ،صغبة قاعة :المكان
مطلوب التسجيل ؛ مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

العادلة التجارة حول معلومات جدول مع العائلية اليدوية الحرف يوم ظهر بعد
.الظهبة بعد ما فبة في أجدادهم أو والديهم مع الثانية سن من األطفال يلتقي  ،السنة في مرات أرب ع
مساءي  - 5:00مساءي  2022 ، 3:00سبتمبي : 22الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  ،كببة قاعة :المكان
؛ واحد طفل مع بالغ شخص لكل يورو : 8التسجيل  /التكاليف
 christine.elcachoفي التسجيل ؛ مجاني الثالث الطفل ؛ يورو : 4الثائن الطفلbehnke@ekhn.de

شهرامانيان لوسينه مع األرمنن الطبخ
ً
تحضبي عند .الدورة هذه في المشاركيي إىل أقرب يجعلها مما  ،جدا خاصة طىهي بثقافة أرمينيا تتمتع
.الطاهي منشأ بلد حول الشيقة األشياء من الكثبي تتعلم ً ،
معا بها واالستمتاع األطباق
مساءي  - 8:00مساءي  2022 ، 5:00سبتمبي  23الجمعة :الموعد
؛ األجيال متعدد مبل في : Pfarrscheuerحيث
.سبتمبي  20بحلول مطلوب التسجيل يورو؛  10التكاليف تقاسم :التسجيل  /التكاليف

الثقافات بين العمل يوم
كمكان القديم الشباب مركز افتتاح سيتم .والطعام بالموسيقي المجتمع في بالتنوع هنا االحتفال يتم
.السابقة  JUZEل المختلفة العروض تقديم وسيتم الثقافات بيي للقاءات
ً
صباحا  2022 ، 11:00سبتمبي  24السبت :الموعد
مساءي - 5:00
 Jahnstrasse 3؛ القديم الشباب مركز :المكان
:المرحلة برنامج
ً
ً
صباحا 11.00
مرحبا
الكيبوب رقص عرض صباحا 11:30
المعاس مساءا 12.00
ر ي
المبل استكشف  -الغداء وقت مساءي 12:45
لدينا الطعام أكشاك واكتشف
المعاس مساءي 1:30
ر ي
الكيبوب رقص عرض مساءا 2:30
أوكراني صوني أداء 15.00
إشبورن من الجئون
بوليوود رقصة مساءي 3.30
اندونيسي رقص مساءا 4.00

 BuMoNaمجموعة فن العادل الطهن
بمكونات نطبخ نحن ً
!عاما  13و  9بيي أعمارهم تباوح الذين لألطفال الملون االثنيي يوم ظهر يدعوكم
.الجدد بالمشاركيي نرحب ً
.معا ونأكل العادلة التجارة
مساءي  - 6:00مساءي  2022 ، 4:00سبتمبي : 26الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل  ،بهو :المكان
مطلوب التسجيل ؛ مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

العامة إشبورن مكتبة فن لألطفال اليدوية الحرف دورة مع القراءة درس
حقائبنا من مستدامة مكتبة حقيبة نصنع أننا يبدو .لالستدامة  Hessianيوم في قصة قراءة تتم
القديمة
!قديم قميص إحضار .االبتدائية المدرسة سن في لألطفال شبت ني
 16:00 - 17:00؛  2022سبتمبي : 27الموعد
العامة إشبورن مكتبة :المكان
اإللكبوني البيد أو  06195 460256عل التسجيل ؛ مجاني :التسجيل  /التكاليف
stadtbuecherei@eschborn.de

كمبوديا  -الثقافات بين القصص رواية مقه
عن تكتب .الشد مقىه في ضيف  ،كمبوديا من آثار عالم  ،سات فاليي :القديمة المعابد من بكثبي ي
أكب
.إليك التحدث إىل وتتطلع وطنها في تجربتها
م  - 8.30م  6.30؛  2022سبتمبي  28األربعاء :الموعد
 20العام الشارع ؛ األجيال متعدد مبل في صغبة قاعة :المكان
 2022سبتمبي  22بحلول مطلوب التسجيل  ،مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف

اللجوء قانون  -للمتطوعين إضافن تدريب
اللجوء وقانون اللجوء إجراءات في والبت االستماع ؛ المطار إجراءات مواضيع  ،التدريب أثناء
توسيع ويريدون الالجئيي مع يعملون الذين األشخاص لجميع موجه إنه .اللجوء قانون من الموضوعي
.معرفتهم
 18:00 - 21:00؛  2022سبتمبي  28األربعاء :الموعد
كببة اجتماعات غرفة المدينة قاعة :المكان
عل سبتمبي  20بحلول التسجيل ؛ مجاني الدخول :التسجيل  /التكاليف
fluechtlinge@eschborn.de

" "Fair Cakeمع الظهر بعد
أخذ يمكنك .العادلة التجارة منتجات من المصنوع الكعك تذوق يمكنك  faire Kaffeeklatschي
ف
.العادلة التجارة وصفات كتيب في معك اللذيذ الكعك وصفات
مساءي  - 5:00مساءي  2022 ، 3:00سبتمبي : 28الموعد
كببة صالة  ،األجيال متعدد مبل :المكان
مطلوب التسجيل :التسجيل  /التكاليف

سبتمثن  ، 29لالستدامة  Hessianيوم أحداث
والركاب الدراجات لراكتي عادلة هدايا أكياس
ي
يتلق
التجارة وفاكهة الجزيل الشكر العام النقل وسائل أو بالدراجة يأتون الذين  Eschbornركاب
!اإلمدادات نفاد حتي فقط .العادلة
ً
ً
صباحا  2022 ، 8:00سبتمبي : 29الموعد
صباحا - 11:00
: Eschborn Südbahnhofالمكان

 Frankfurt-Kobane e.V.رشكة لممثلن مقدمة مع " -النهر من اآلخر الجانب" فيلم عرض

تحرير أجل من تناضل التي المرأة عن الدفاع وحدة في عضوا محافظة عربية عائلة من شابة تصبح
.األوسط ر
الشق في المرأة
مساءي  8:15؛  2022سبتمبي  30الجمعة :الموعد
 Jahnstrasse 3؛: Eschborn Kحيث
 https://eschbornعل مطلوب التسجيل ؛ يورو  5القبول :التسجيل  /التكاليفk.de/events/the-other-side-of-the-river/
ألمانية ترجمة مع كردي  /عرني :خاصة مبات

العادلة البضائع لبيع الخريف سوق
أن ينبغي ال .لذيذ طىهي عرض أخرى مرة هناك الكاهن في الشكر عيد لخدمة التقليدي الخريف سوق ي
ف
ً
.مفقودا عادلة سلع عل يحتوي الذي الحامل يكون

ً
صباحا  11:00الساعة من  2022أكتوبر : 2الزمان
األجيال متعدد مبل :المكان

