
 

)خانم  habibtisیحبیبتی فقط برا - یاآلمان توی یفرهنگسیاحت کارگاه: 

  های دوست داشتنی(

 

 برای درک. خوش آمدید می گوییم« آلمانیا» درفرهنگی کوچک  سیاحتبه یک شما را 

به سؤاالت در مورد مهمترین یک گروه زنان  درهمشهریان خود، می خواهم  و فهمیدن

. در مورد چیزهایی مانند اینکه: چرا دهیمپاسخ  لبخندیک و چیز ها با کمی کنایه 

زندگی می کنند؟ چرا آلمانی ها در خانواده های آلمانی حیوانات بیشتری نسبت به کودکان 

« مٔوسسهٔ نان»و حتی یک  گوناگون نیاز دارند ( نوع نان!3000برای سالمتی شان به )

چه معنی  (و برای یک مردبرای یک زن )« آزادی موفقانه زنان»  را تأسیس کرده اند؟

فلد و اوستویستفالین دارای کدام ویژگی های هستند؟ در این کارگاه به یدارد؟ ساکنان بیل

می پردازیم « عربی فرهنگ»و « فرهنگ آلمانی»بررسی شباهت ها و تفاوت های بین 

بین این  و با یکدیگر یکجا در این بارهٔ فکر می کنیم که چگونه می توانیم هم افزای مثبت

برای ما، برای خانواده های  -« عربی-مسلط آلمانیفرهنگ »به منظور  - دو فرهنگ

 .کنیم  ایجادمان و برای فرزندان مان 

 

و آوردن خوردنی ها همراه  است( پرسش های شما، فرزندانتان )مراقبت کودکان موجود

 .را خیِر مقدم می گوییمتان را خود

  

 .رایگان است برنامهکارگاه به زبان آلمانی است. شرکت در این 

 18:00تا  15:00از ساعت  04.11.22: جمعه مورخ زمان

بیلیفلد  33602، 17در طبقه دوم کتابخانه شهر، کوالری اشتراسی  SO2: محل

(Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld) 

 در صورتیکه آمار کرونا باال باشد، گارگاه به صورت آنالین برگزار می گردد.

 : سارا ساف، مربی و آموزش دهنده برای مهارت های بین فرهنگی سخنران

 0521/3299530یا  bielefeld.de-info@freiwilligenagenturاز طریق:  ثبت نام

Workshop: Kültürausflug durch Almanya -for habibtis only 
  
 
Herzlich Willkommen zu einem kleinen Kültürausflug durch 
‚Almanya‘.  
Hier möchten wir in einer Frauenrunde humorvoll und ein wenig 
ironisch die wichtigsten Fragen beantworten, um die hiesigen 
Mitbürger*innen zu verstehen: Warum leben mehr Tiere als Kinder 
in den deutschen Haushalten? Weshalb benötigen Almans für ihr 
Wohlbefinden (3000!) verschiedene Brotsorten und haben sogar 
ein „Brotinstitut“ eingerichtet? Was bedeutet „gelungene 
Emanzipation“ für eine Frau (und für einen Mann)? Welche 
Charaktereigenschaften sagt man den Bielefelder*innen bzw. 
Ostwestfälinnen und Ostwestfalen nach?  
In diesem Workshop beleuchten wir Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der „almany kültür“ und „arabischen kültür“ und 
überlegen gemeinsam, wie wir positive Synergien bilden können - 
im Sinne einer „almany-arabischen Leitkültür“, für uns, für unsere 
Familien und Kinder.  
 
Der Workshop ist auf Deutsch  
Die Veranstaltung ist kostenfrei  

 
 
Wann: Freitag, der 04.11.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr  
 

Wo: Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld.  
2. Etage im Raum SO2   
Anmeldung über: info@freiwilligenagentur-bielefeld.de  
oder 0521/3299530  

 

mailto:info@freiwilligenagentur-bielefeld.de

