
التضامن  بيت

في

Truckenthal/thüringen

التضامن    البيت الى  ندعوكم
Thüringen مقاطعهفي 

بكم   وسهل اهل

البيت      عن لمحة لحضرتكم نعطي  نحب
والعائلت   للجئين .التضامن

من      المئات بمساعدة السابقة الشهر  في
ألمانيا      أنحاء وجميع المنطقة من  المتطوعين
البناء       بعملية قاموا منهم الشباب خصوصا  و

من       اتوا الذين معهم شاركوا الجئين  وكذلك
ايضا       العراق و سوريا في الكردية  المناطق
البيت       في البناء عملية في بمساهمة  قاموا

و       بينهم المتبادلة المساعدة تمت و  التضامن



اخوة      عن عؤيضة بخطوط سجلوا  بذلك
الدول   بين الوثيق   . التضامن الرتباط سيما  ول

الكردية       الحرية محاربي بين و ,بينهم

للقامة      الماكن يقدم التضامن البيت  أن
و       القامات على الحاصلين و للجئين  المؤقتة

حق       يدعى ما لديهم الذين و  المهاجرين
خاصا       دخل لديهم البقاء و ايضا ,الحماية  لديهم
التضامن       البيت في السكن و العيش  فرصة

  (  ) مقاطعة  في تاهل تروكن منطقة  في
   ( للجميع( يحق اي .كورينكين

البند      ( من القامة على الحاصلين  )25a§و
اللجوء   قانون .من

أن      بشرط بأنفسكم بيوتكم أختيار  وبأمكانكم
المكتب      أو الجتماعي الضمان مكتب  يدفع

اليجار  .العمل

و      الكردية العائلت خاص بشكل  وندعوا
.المهاجرين

البيت((       بها يتمتع التي المميزات هي  ما



التضامن))

شقق-      1 مع كبير بيت في الهادىء  السكن
الطبيعة       احضان بين قريتين بين .وأضلل

و-     2 للحرية المثالية المجمعات أحدى  و
الحرية     ,الديمقراطية محاربي مع التضامن  و

أتجاهم   وواجبهم .الكردية

منشأتنا-    3 في السكن حضرتكم  بأمكان
مثالي        مكان لنه و المؤقت أو دائم  بشكل

التضامن      و النقاها و المكان  ,للستجمام  وأن
لحوالي   .ساكن 300يتسع

خللها-     4 من خاصة مخططات ايضا  يوجد
البيت    على التعرف مجالس ,يمكنكم  وايضا

و      قبلكم من منتخبة للجئين  ديمقراطية
ستنشأ      الشباب و النساء للتمثيل  مجالس

.ايضا

يعطي-      5 كبيرا مطبخا المنشأ في ايضا  يوجد
بالطبخ     للستمتاع كبيرة يوجد  ,فرصة ايضا  و

فيها      للرياضة صالت و للجتماعات  غرف



و       للنساء مخصصة غرف و للشراء  متجر
.الطفال

اللغة-     6 للتعليم دورات بتقديم نقوم  نحن
لحضراتكم  .اللمانية

بيننا-     7 الفاشية و للعنصرية مكان نقوم  ,ل  و
السكان       جميع سلمة و حماية على .جمعيا

الوثيقة-     8 العلقات بتنظيم نقوم ايضا  نحن
المانيا       في الشعب نضال و السكان  بين
الحركات      جميع مع متقدمة دولية  بخطوات
لمناهضة      الجمعيات و التحادات و  الثورية

المانية   في منشأتنا  ,الفاشية في  ويوجد
في      موسيقية مهرجانات و صيفية  مخيمات

تدريبية      دورات يوجد وايضا الفراغ .أوقات

و-    9 الروضات زيارة يستطيعون  الطفال
ايضا     المدارس زيارة يستطيعون .الشباب

أماكن-     10 من الكثير يوجد المنطقة  في

المهني   للعمل    التدريب أماكن و فرص  و
.ايضا



و-     11 المساعدين من المئات خلل  من
سيما       ول المانيا انحاء جميع من  المتطوعين

. المنشأ   يبنون الجئين

التعرف     الى بدعوتكم نتشرف  نحن
على      المشاهدة و التضامن البيت  على

 , يسعدنا    و عليه التعرف و  محيطه
. ايضا    والمساعدة النصح  بتقديم

*: موقعنا    -  www.ferienpark  -thueringerعلى
wald.de

* : اليميل    -info@ferienpark  -  thueringerوعلى

wald.de

 : الهاتف*  84762-036766وعلى


