
 

  

 

 

! كل يوم تقريبًا تقدم Marktplatz 5هناك دائًما شيء يحدث في 

عروض وفعاليات لجميع الفئات العمرية. الِق نظرة واكتشف المزيد! 

 إليك بعض النصائح:

 مقهى التصليح

 هل ستُلقي شيئًا في القمامة؟ ليس معنا!

 نُساعدك مجانًا في إصالح

 الكهربائيةقطع األثاث الصغيرة المعيبة، واألجهزة 

 الصغيرة وغير ذلك المزيد!

 17حتى  14أيام سبت في العام من الساعة  6حتى  5في 

 المجموعة اإلبداعية 

سواء كانت حياكة أو تطريز أو  - 14أيام الخميس من الساعة 

 يمكن القيام بالكثير عند احتساء فنجان القهوة. -خياطة 

مدينة  متجر مجاني لمستلزمات األطفال، الدياكونية في

 هانوفر

 ساعة الشاي للبالغين

، تناول كوبًا من الشاي 17يوًما، الساعة  14في أيام الجمعة، كل 

 وانخرط بالحوار باللغة األلمانية، وتحدث حول مواضيع مختلفة.

 مجموعة العمل الخاصة باللغة في شبكة الالجئين في مدينة التسن

 

 مبنى المدينة

تُقام عروض مختلفة في مبنى المدينة. والكثير من هذه العروض 

سينما ما بعد الظهر، أو مخصصة لكبار السن. على سبيل المثال، 

الحفالت الموسيقية، أو القراءات، أو تمارين الجلوس، أو البطاقات 

 أو مجموعات الكمبيوتر.

 5401- 8205 0511 

 Stadthaus@laatzen.de 

 Marktplatz 2مبنى المدينة في التسن،  

 الحرف اليدوية التطوعية

 خدمة الحرف اليدوية التطوعية

 تُجري عمليات اإلصالح البسيطة في المنزل وكذلك

 في الحديقة.

 5423 - 8205 0511 

 مشورة اإلسكان التطوعية
إذا لم تعد شقتك تفي بمتطلبات كبار السن، فمن المنطقي أن تقوم 

تقدم خدمة مشورة اإلسكان التطوعية معلومات حول  بموائمتها.
 0511 8205-5402 اإلجراءات وكيفية تمويلها 

 خدمات الزيارة التطوعية

 هل تحب أن تعيش بمفردك، لكن في بعض األحيان ينقصك

شريك تتحدث معه؟ يقوم متطوعو خدمة الزيارة لدينا بزيارة كبار 
 السن بشكل دورّي.

 5402 -8205 0511 

هيئة التنسيق الحضري يمكن طلب عروض أخرى لدى 

 لالندماج والمشاركة:

  5033 - 8205 0511 

 integration@laatzen.de 

 

 

 شبكة الالجئين في مدينة التسن

للتعرف  -متنوعة: نحتفل سويًا باألعياد الدينية والثقافية عروضنا 

على بعضنا البعض والتغلب على األحكام المسبقة. باإلضافة إلى 

ذلك، نقدم بانتظام فعاليات للتعرف على الحياة في مدينة التسن 

 باإلضافة إلى دورات اللغة لتعميق اللغة األلمانية.

ية والكردية والفارسية عند نتحدث األلمانية واإلنجليزية والعرب

 الطلب.

 36583962 0511   0179 6109141أو 

 laatzen.de-in-info@willkommen 

 "Park der Sinne" حديقة 

" هي مكان فريد من نوعه تتمتع Park der Sinneحديقة "

التسن. يجتمع الصغار والكبار من بمناخ خاص في وسط مدينة 

 جميع الثقافات سويًا هنا. الدخول مجانّي.

 "Park der Sinne" حديقة تفاعلية في حديقة 

 )خلف مبنى الحديقة(

اجتماع الحديقة المفتوحة، كل خميس، بدًءا من حوالي الساعة 

17:00. 

 الحديقة الثقافية

لألطفال  Leineحديقة صغيرة رائعة بالقرب من مركز 

 والبالغين من جميع الثقافات للحدائق والمحاصيل واالحتفاالت.

Jukus .ج.م 

 jukus.de-info@leine 
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 العروض فوق اإلقليمية

 

 artsÜبطاقة كبار السن التابعة لشركة 

بطاقة شبكة كبار السن هي بطاقة شهرية لجميع المنتفعين من معاش 

أو األشخاص بدًءا من عمر  60التقاعد أو المعاش بدًءا من عمر 

في مرحلة وقت الفراغ الخاصة بالتقاعد الجزئي. البطاقة  60

 صالحة للرحالت في منطقة هانوفر بأكملها.

0511 590-9000 

  

 Üstra خدمات المرافقة من شركة

الركاب ذوي قدرات الحركة  Üstraيرافق موظفو شركة 

المحدودة مجانًا عند االنتقال بالحافلة والقطار ويتم دعمهم عند 

 الصعود والنزول من المواصالت وعند تغييرها.

0511 1668-0   

 

 ارتياد المتاحف مجانًا في هانوفر

يكون زيارة المتحف دائما جديرة باالهتمام. في بعض األيام، 

 الدخول مجانيًا.

  www.hannover.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عروض وقت الفراغ

 

 

 

 

 

Flyer Freizeitangebote 

Sprache Arabisch 

 

 

 

 مجموعة العمل الخاصة بكبار السن والهجرة

ستشاري لكبار السن في مدينة التسنالمجلس اال  

 مكتب كبار السن في مدينة التسن

 تنسيق االندماج والمشاركة

ج.م.شبكة الالجئين في مدينة التسن   

 

 

 

 

 

 

لكبار السنالمجلس االستشاري    
Marktplatz 2, 30880 التسن 

 0511 8205-5424

 seniorenbeirat@laatzen.de  
2022الطبعة األولى  
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