
                                                                           

 

 نشاط  ضد العنف
 شتايلسهوب

 
                                                                                                                                           

 
          

 برنامج لالطفال والشباب وللكبار
                                   -------------------------------------------------------------------------------- 

               ******************************************************* 

 

نشاط ضد * من خالل النشاط الشهري تحت عنوان شتايلسهوب 

ي * العنف 
 
نضع لكم عالمه واضحه للتعايش  الودي االرسي ف

 .منطقتنا

6/1من تاري    خ       الي تاري    خ             22/7/1 ي شتايلسهوب   
 
يوجد  ف

كم والطفالكم من خالله معرفه الحقوق برنامج متنوع  يمكن ل

المتعلقه باالطفال  وكيفيه معالجه المشاكل بعقالنيه كما يمكن لكم 

ممارسه العديد من االنشطه كزياره المرسح او زراعه الورود المختلفه 

الخ... ……  

من  خالل برنامجنا نود ان نتيح لكم فرصه التحدث والتعبير عن 

حات ,الراي  والتعايش لالستمتاع معاوطرح المقير . 

ويمكن لالطفال والشباب ,يعد التوتر والقلق جزءا من الحياه اليوميه 

والبالغير  االستفاده من العروض المختلفه حيث يمكنهم تجربه 

كيفيه العثور علي موقف مري    ح يخرجهم من هذا القلق والتوتر مره 

 اخري



 
 
 
                                                         

امج ا ي تقدمها لك شتايلسهوب من الير
لمتنوعه تعد ان الخدمات التر

دعوه لك والبنائك والرستكم الكريمه فاهال وسهال بكم وان حضوركم 

فنا ويسعدنا  يرسر

                                    

نامج                                                 الير

                                                                    *********** 

ي  
 
22/6/1ف من االساعه   4 ي  

مساءا  وحتر 7 مساءا سنقوم بافتتاح  

نامج الشهري  وستنطلق الحفله من بدايه المجمع التجاري  بدايه الير

وبات  ي الموسيقيه وتقديم مرسر
 
ي شتايلسهوب وسيتم عزف االغان

 
ف

من القهوه والكيك  كما  سيتم اتاحه الفرصه لالطفال الظهار 

ي  ا
 
لرسم وعمل نشاطات اخري متنوعه للتعبير عن مواهبهم الفنيه ف

  قدراتهم الفنيه

فيهيه  سيتم  ايضاح كافه  المعلومات المتعلقه  ومن خالل برامجنا الير

    بحقوق االطفال

__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.22, 16:00 – 18:00 Uhr                    

16.06.22, 16:00 – 18:00 Uhr RECHTEHABER*INNEN –  

  االطفال وحقوقهم                                 



 
 
 
                                                         

   لجميع اعمار االطفال                                    

ي المجمع التجاري لمنطقه شتايلسهوب                     
 
المكان ف

: بتاري    خ  01.06                                                                                       

Stadtteilbüro Schreyerring   47                         وبتاري    خ

16.06.22 ي    
 
ف   

ط التسجيل للحضور                        ي , ال يشير
 
الحضور مجان      

Einrichtung: 

Allgemeiner Sozialer Dienst Steilshoop 

ي شتايلسهوب  حقوقهم   
 
فهيه يتعلم االطفال ف من خالل االنشطه الير

   وبذلك يتم   تتويجهم  كاطفال مالكير  لحقوقهم
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

03.06.22, 19:30 Uhr                     

  سوف  يتم عرض فلم بعنوان“MULHERADA„ لكافه 

كير  ولجميع سكان شتايلسهوب
   االعضاء المشير

                                                 Stadtteiltreff A.G.D.A.Z.         

   المكان /

                                                       Gropiusring 43A 

                                                    kurse@agdaz.de                  

  التسجيل  /

التكلفه                                                                                       

ع           /  تير                                            

Einrichtung 

mailto:kurse@agdaz.de


 
 
 
                                                         

Stadtteiltreff A.G.D.A.Z. in Steilshoop e.V.   

 عرض

ي عام 
 
ازيليه ف 2019فلم عن الحركات النسائيه الير تليها مناقشه مع , 

 المخرج

 Ella Antoni. 
 

 

------------------------------------------------------------------- 
 

 

04.06.22, 10:30 Uhr                     

10.06.22, 15:30 Uhr 

 DIE STREITHÖRNCHEN  /ي مصور بعنوان
 
    فلم سينمان

                                                          Bücherhalle 

Steilshoop,  /المكان   

                                                                     Gropiusring 43 a 

                                             steilshoop@buecherhallen.de 

  التسجيل /

                                                                                             

 الدخول مجانا

Einrichtung: 

Bücherhalle Steilshoop 

السناجب ويتم عرض الصور / سوف يتم القراءه من الكتاب المصور 

  علي اللوحه الذكيه

 ------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
                                                         

07.6.22, 10.00 – 13.00 Uhr                     

14.6.22, 10.00 – 13.00 Uhr 

 االدعاء علي القدره بالتحكم الشخصي 

SELBSTBEHAUPTUNGSSCHNUPPEREINHEIT 

  سوف يتم تحديد المنطقه عن التسجيل

  لالوالد من الصف الرابع الي السابع

ي عرسر طفال كاقصي حد بالمشارك
                     سوف يتم السماح الثت 

Eilert Sandmann 0176 60462905       / التسجيل                                   

oder Arnd Hildebrandt  

0175 9920526 

  هذا العرض مخصص فقط البناء المدارس                               

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

07.06.22, 19:30 – 21:00 Uhr 

ي بعنوان رجال شتايلسهوب 
 
وع سينيمان وموضوع العنف  / مرسر

                                العائلي 

        الدعوه لجميع المهتمير                                     

      

                                     StoP Männer Steilshoop    /المنطقه  

                                                       Schreyerring 47 

  040639059-21                / التسجيل                                          

Ausrichtende Einrichtung 

StoP Männer Steilshoop 



 
 
 
                                                         

تقديم فيديو يتم بعده  طرح  خمسه اسئله تطرح من االشخاص 

ي شتايلسهوب  حول موضوع العنف االرسي الح
 
ين  ف تليها ,اض 

 مناقشه للموضوع

---------------------------------------------------------------------- 
 

08.06.22, 19:00 – 21:00 Uhr 

ي 
 / توضيح للمعت 

ي حاله الخالف االرسي
 
  ماذا نقول وكيف نترصف ف

ة ولجميع العاملير  عليها لجميع السكان فوق سن السادس عرسر                     

        المكان

  Stadtteilraum im Campus Steilshoop, Gropiusring 43/  

  التسجيل    /                              2 13 08 92 /0160                   

veranstaltung.steilshoop@stop-partnergewalt.org 

 

Einrichtung:   

StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt 

ي ستسمح لنا جميعا 
نود توضيح االسئله واستخالص االجابات التر

ي العالقات االرسيه
 
 بالترصف بثقه اكير  عند التعامل مع العنف ف

------------------------------------------------------------------------- 
 

 

11.06.22, 18:00 Uhr 

  المشاركه  واالكل الجماعي                                      
 

Platz zwischen MLK-Kirche und Ärztehaus      /      المكان 

Einrichtung:  



 
 
 
                                                         

Martin Luther King- Kirchengemeinde, 

St. Johannis- Gemeinde, muslimische Gemeinde 

Steilshoop 
 

المفضله للمشاركه الجماعيه  كل من يود المشاركه باحضار االطعمه

  علي مائده واحده له منا كل الشكر وبذلك تكمن المشاعر االخويه

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
14.06.22, 16:00 – 18:00 Uhr  

                                    برنامج مقدم  لالهل  مع رعايه لالطفال يساعد علي 

     التخلص من المشاكل والمشاجرات 

 تعزيز وجود الوالدين واظهار قدراتهم علي معالجه المشاكل بحكمه 

  

                                     Elternschule Steilshoop        / المكان 

                                       Gropiusring. 43 a 

: التسجيل                                            040 428815695  

                                     oder 040 6390590 

Einrichtung: 

Elternschule und Erziehungs- und Familienberatung  

للحصول علي  كيف يمكن لالهل اعطاء ابنائهم التوجيه الصحيح

        حلول سليمه تمكنهم من القدره  علي  حل جميع مشاكلهم

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

17.06.22, 15:30 Uhr                    



 
 
 
                                                         

18.06.22, 10:30 Uhr 
 

ي مصور
 
 GROLLTROLL :  كتاب سينمان

 Bücherhalle Steilshoop                        :المكان 

 steilshoop@buecherhallen.de                   : التسجيل

 

  الحضور مجانا                                  

Einrichtung /  Bücherhalle Steilshoop 

سوف يتم القراءه من الكتاب المصور وسيتم عرض  الصور علي 

الذكيهاللوحه    

------------------------------------------------------------------------ 

17.06.22, 18:30 Uhr 

ي 
  فنون وعزف موسيقر

  // فخر باسم الحب//

    

   مقدمه من

 Manuela Cordes und Aykut Akcil   

ي تايلسهوب
 لكل ساكت 

                           Bühne im Haus der Jugend Steilshoop, 

Gropiusring 43 a          / المكان  

                                                                                        040 

       التسجيل     /           677 815 428

Einrichtung: 

Haus der Jugend Steilshoop ,  

Martin Luther King- Kirchengemeinde 



 
 
 
                                                         

تحيه منا للسيد   مارتير  لوتر  كينغ  الناشط الكبير للحقوق االنسان 

المدنيه والذي كان يسعي دائما الي تحقيق التعايش السلمي والودي 

  ودمج  الثقافات المختلفه   بير   جميع الشعوب

-------------------------------------------------------------------------- 
 

18.06.22, 10:45 – 17 :00 Uhr                    

13من االعمار  16)       الي    )          

19.06.22, 10:45 – 17:00 Uhr                        

9من االعمار )              الي   12)  

WENDO – تقويه شخصيه الفتيات  

                                                                                          

Sporthalle Steilsoop               /    المكان  

                                                                                        

(neben dem Campus, Gropiusring 43) 

                                                                vfj-

steilshoop.de/aktuelles                       /    التسجيل  

                                                                      oder 639 056 17 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

/ التكلفه                                                                     3 يورو                          

Einrichtung: 

Vfj Steilshoop e.V., HDJ Steilshoop 
 

ي بنفسك     !                                  
                                                                                        ثقر

ي المواقف الغير مناسبه     
 
,  هنا تتعلمير  كيف يمكن لك الترصف ف

      لكي تستطيعير  من تحقيق رغباتك الشخصيه



 
 
 
                                                         

   

 كل فتاه يمكن لها الدفاع عن نفسها                           
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
21.06.22, 17:00 – 19:00 Uhr 
 

ماذا عن االطفال.. …االهل يختلفون فيما بينهم      

                    

     Bögemann und Manfred Dresch 

          Erziehungs- und Familienberatung,  /   المكان     

Gründgensstr. 28 

  التسجيل   /             0 – 059 639 040                               

Einrichtung: 

Elternschule und Erziehungs- und  

Familienberatung 
 

الي  ما هو شعور االطفال عند يقع خالف عائلي بير  االهل يؤدي

   االنفصال

ي مثل هذه الحاله                   
 
 علي االطفال ف

كير 
  الير

__ 
 

22.06.22, 17:30 – 20:30 Uhr                 



 
 
 
                                                         

مشاهده        RAFIKI    ومناقشته                                                 

الي جميع المهتمير   فلم مقدم      Wanuri Kahiu /   من الفلم    

                        Stadtteilbüro Schreyerring 47   /   المكان  

Einrichtung:  

comMIT!ment / Jungenarbeit Hamburg e.V. 
 

                                               RAFIKI.. 

ي الجميل للتعبير عن حريه الحب      
هو عباره عن فلم يوضج المعت 

سعيدهوالحياه ال   

كما انه يعالج مساله ما يطلب                                                         

                                                                 من  الفتاه والمراه  ومدي  عالقته ذلك  بالعنف االرسي

 

----------------------------------------------------------------- 
 

23.06.22, 16:00 – 19:00 Uhr 
 

ان نشاط ضد العنف  / الجير                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الدعوه عامه لجميع السكان ولجميع االعمار 
 

Gropiusring 58                                                  /  المكان    

وري / التسجيل                                                         غير ض                                                                                                                                                                                                                                             

Einrichtung: 

StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt 

وع زراعي يمكنكم من معرفه كيف يمكنكم من زورونا لعمل   مرسر

ك    خاللنا مواجهه الخالفات العائليه كعمل جماعي مشير



 
 
 
                                                         

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

       24.06.22, 11:00 Uhr                                                 

الغضب مرسحيه كتم                                                                
9من سن                                   ي   

حتر 11                                         

Bühne im Haus der Jugend Steilshoop           /المكان  

  التسجيل   / 12 – 059 639 040                                         

Einrichtung: 

Haus der Jugend Steilshoop 
 

ر والذي اصبح  تدور احداث المرسحيه حول قصه طفل اسمه ابيي  

ي البيت ,يشعر بضيق حياته 
ي انه بات يشعر بانه اريكه البيت وحتر

حتر

 نفسه اصبح شيئا ال يطاق

ي وقت كان  
 
بعد رحيلهم الي بنايه عاليه تشمل العديد من السكان وف

ر بالتعرف ه يقوك  ابيي      االهل يعيشون  فيه ضائقه ماليه كبير

  علي  شخص اسمه سمي , 

  حينها...………

 
 
 
 
 



 
 
 
                                                         

 
 
 
 
24.06.22, 15:30Uhr     

ي مصور بعنوان 
 
ي / سيتم عرض كتاب سينمان

ي تجعل مت 
الكلمات التر

اعاشخصا قويا وشج                                           
 

Erziehungs- und Familienberatung Steilshoop 

                                                               Bücherhalle 

Steilshoop, Gropiusring 43 a     / المكان  

                                                                                                                                      

       الدخول مجانا

Einrichtung: 

Bücherhalle Steilshoop 

                                                                              

steilshoop@buecherhallen.de   / التسجيل   

ي شخصا قويا وشجاعا  / سوف يتم قراءه كتاب 
ي تجعل مت 

الكلمات التر

وسيتم عرض الصور علي الشاشه الذكيه /   
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

mailto:steilshoop@buecherhallen.de


 
 
 
                                                         

 

 

 

 

01.07.22, 16:00 – 19:00 Uhr                    

  حفله الختام

                Campus Steilshoop, Gropiusring 43 a /المكان  
 

 

ب من نهايته  الكثير  تعلمنا  منه –ها هو شهر رائع مفعم يقير   

  

ي الهيب 
ي  وبالرقص علي موسيقر

نحتفل بذلك علي انغام الموسيق 

  هوب

يمكنكم من خالل معرض جمع المعلومات تحت عنوان التخلص  

      من العنف التعرف  علي العروض المقدمه من  المراكز االستشاريه
 

ي ظل تناول 
 
سنكون سعيدين ا لحضوركم والحديث معكم ف

وبات والوجبات  الخفيفهالمرسر  
 


