
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کودکان، جوانان و بزرگساالن یبرا یبرنامه ا
 

یا هم پیام  گنالیخشونت" س هیفعال عل - Steilshoop"تحت عنوان  یک ماهه خود اقداماین  باما 

در خانواده ها و منطقه و زندگی در فضا صلح و همبستگی  زیمسالمت آم یستیهمز یبرا را روشن
برنامه رنگارنگ در  کیمیالدی  2022جوالی سال  1تا  جون 1. از میکن یارسال مرا خود 

Steilshoop  با که در آن شما وجود دارد  فرزندان تانبرای شما فامیل های عزیز و محترم و

برخوردار  یحقوقحق و از چه در جامعه که کودکان و جستجو کنید  دیابیدر دیتوان یتان م فرزندان
در جریان این برنامه  د،یشومانع  ها در جامعه و بین اطفال از اختالف دیتوان یهستند، چگونه م

 یزهایچ یلیرنگارنگ و خ یگل ها همزمان امکانات کاشتن دیکن دنیدها و تیاتر ها  یاز بازمیتوانید 
 .هم موجود میباشد گرید
  

و تبادل  گفتگو یبرارا  ییخود فرصت هاما این مبیاشد که ما می خواهیم با برنامه برنامه هدف از 
 .میکن جادیبا هم ا حیو تفرو خواهشات شما را جمع اوری کردن  نظر، نظر با همدیگر

 
هستند، کودکان،  همه ما و شماها روزمره یاز زندگ یبخش شهیهم ها یکه استرس و نگران ییآنجا از

مختلف استفاده کنند تا بتوانند نحوه بازگشت و نظریات  شنهاداتیاز پ توانند یجوانان و بزرگساالن م
 آرام را تجربه کنند. و وضعیت نگرش کیبه 
 

تان  های از شما و خانواده مانهیصم Steilshooperاز امکانات  یاریبس و مملو از متنوع برنامهاین 

 .دیباشبرنامه ن باز آ یکند تا بخش یدعوت م
 
 .میمشتاقانه منتظر شما هست ما
 
 

 

Steilshoop 

 .خشونت هیفعال عل
 

 میالدی 2022 ماه جون سال



 

 برنامه
__ 
 

 بعد از ظهر 7:00ایل بعد از ظهر  4:00، میالدی به ساعت 2022سال  06ماه ششم  01تاری    خ 

 برنامه  یراه انداز اغاز یا هم 

 Schreyerring, 26: مکان

 

وع یم د یاطراف مرکز خر  از   میکن  شر

 و رقص، ق  یموس با 

 و تنقالت، کیقهوه، ک با 

 دست   عیو صنا نقاشر  با 

 در مورد حقوق کودکان ی   انگ جانیاطالعات ه با 

 پیشکش هاماه در مورد  و 

اک کنید  !به ما بپیوستید و اشی 

 

__ 
 

 

 بعد از ظهر 6:00بعد از ظهر تا  4:00، 06/01/22
 - صاحبان حقوق -بعد از ظهر  6:00بعد از ظهر تا  4:00، 22/06/16

 کودکان و حقوق آنها
 ی   کودکان در تمام سن: یبرا

                                                                             + دیدر مرکز خر  06/01/22 : مکان
ا  06/16/22  Schreyerring 47 - 47 نگیر یدر شر

اک نمایید د یفقط مراجعه کن -به ثبت نام  از یبدون ن نام:  ثبت    !و اشی 
 Steilshoop عمویم خدمات اجتمایع : مرکز 

 
و سپس  شوند با حقوق خود )کودکان( بهی  آشنا یم Steilshooper کوچک، کودکان  یها یو باز  ها  تیفعال قیطر  از 

 .شوندیم« صاحبان حقوق»تاج 
 

__ 
 

 بعد از ظهر 7:30، 6/3/22
 "MULHERADA": لمیف
 باشگاه و یاعضا : یبرا

 Steilshoop ساکنان
                                                                             A.G.D.A.Z. ،Gropiusring 43A نقطه جلسه منطقه : مکان
 kurse@agdaz.de : نام ثبت
                                                        )هر قدر شما الزم ببینید( در مقابل اهدا  : نهیهز 

  .A.G.D.A.Z انجمن ثبت شده محل مالقات منطقه : مرکز 
 
 .با کارگردان اال آنتون   یبعد ی. گفتگو 2019در سال  لیز ادر بر  ست  ینیفم یها درباره جنبش لیمیف

 
__ 
 

 



 

 صبح 10:30، 06/04/22

 بعد از ظهر 3:30، 06/10/22

 : سنجاب هایر یکتاب تصو   نما یس

 Steileshoop ،Gropiusring 43 a کتابخانه: مکان

 steilshoop@buecherhallen.de : نام ثبت

 گانیرا : یورود

 Steilshoop  کتابخانه  : مرکز 

 

 .شوندداده یم شینماتخته  یرو وی  ر یو تصاو  شود بلند خوانده یم یبا صدا« هاجنگ سنجاب»مصور  کتاب

 

__ 

 

 بعد از ظهر 1صبح تا  10، 07.6.22
 بعد از ظهر 1صبح تا  10، 14.6.22
 یخوداظهار  ش  یواحد آزما

 خواهد شد پس از ثبت نام اطالع رسان  : مکان
کت کننده 12پرسان، کالس چهارم تا هفتم، حداکیر  : یبرا  شر

 Eilert Sandmann 0176 60462905: نام ثبت
 Arnd Hildebrandt 0175 9920526  ا ی

 .Jungenarbeit Hamburg e.Vمرکز: 
 
از  با قرار قبل میتوان یم ما  ی   هستند. همچنو راض  خوشحال خود است که از کالس  شاگردان مکتب یبرا شنهاد یپ نیا

 .مییایبیعت  مکتب شما به مدرسه  قبل
 

__ 
 
 

 بعد از ظهر 9:00بعد از ظهر تا  7:30، 07.06.22
  STEILSHOOPER: مردان ی  ویدیو  پروژه
  در 

 
 مورد خشونت خانگ

 که عالقه مند است  هر کیس: یبرا
 Schreyerring 47 : مکان
 040 639 059 -12 نام:  ثبت
 StoP Männer Steilshoop : مرکز 

 
  5هوپر  لیکه در آن از مردان است  ن  دئویپروژه و  کی ارائه

 
شود و در ادامه  یم دهیپرس سوال در مورد خشونت خانگ

 .شود بحث و گفتگو انجام یم
 

__ 
 
 

 بعد از ظهر 9بعد از ظهر تا  7، 08.06.22
 کرد  د یچه با -گفت   د یبا چه
 سال و باالتر 16 ی   ساکن: یبرا
 نهاد ندگانینماو 

                                                                                                Steilshoop ،Gropiusring 43در داخل کمپوس اتاق  : مکان
 هم ا یو  0160/  92 08 13 2تلفن:  نام:  ثبت



 

event.steilshoop@stop-partnermacht.org 
 StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt : مرکز 

 
در هنگام برخورد با خشونت  دهد که به همه ما امکان یم  میارائه کن ن  هاو پاسخ حل بسازیمها را پرسش میخواهیم ما 

 .میعمل کن یشی  یب نانیبا اطمروابط بی   هم 
 

__ 
 
 

 !دیرا درج کن رسایم ها  همه
 

 بعد از ظهر 6:00، 6/11/22
اک   با   خوردنبا هم غذا  - گذاشتر  هم به اشتر

 و مرکز پزشگ MLK یسایکل  ی   ب دانیم: مکان
 نگ،یلوتر ک ی   مارتکلیسای جماعت  : مرکز 

 لشوپیجماعت مسلمانان است س،یوهانیسنت  جماعت
 

  .کنند  یم میخود تقس گانیو آن را با همسا ند یآ یم ای خود  مورد عالقه یغذا کیبا  همه
 .دیاور یخود را با خود ب د یامو عالمه نشانه  و 

 
__ 
 
 

 بعد از ظهر 6:00بعد از ظهر تا  4:00، 06/14/22
 -دیاز دعوا خارج شو "

 "نیحضور والد تیتقو 
 با مراقبت از کودک - مادران و پدران: یبرا

 Steilshoop ،Gropiusring 43 a  نیمدرسه والد: مکان
  040 6390590هم  ا ی و  040 428815695نام:  ثبت
 و ا یمدرسه اول: مرکز 

   و خانواده یلیتحص مشاوره
 

 گ
 

 .ابندیب یدیمف یکنند و راه حل ها  یی  به فرزندان خود جهت گ یشی  یتوانند با آرامش ب یم نیوالد چگونه
 

__ 
 
 

 15:30ساعت  06/17/22 
 صبح 10:30، 06/18/22

 GROLLTROLL: یر یتصو  کتابنما  یس

 Steileshoop ،Gropiusring 43a  کتابخانه: مکان
 steilshoop@buecherhallen.de م: نا ثبت
 گانیرا : یورود
 Steilshoop  کتابخانه  : مرکز 

 
 .شود داده یم شینماتخته  یرو  ر یشود و تصاو  خوانده یم «Grolltroll» تصویری کتاب  از 
 

__ 
 
 



 

 18:30ساعت  22/06/17
 ""غرور به نام عشق کالیموز 

 Aykut Akcil  و  Manuela Cordes توسط
 Steilshooper  : همه شهروندانیبرا

 Steilshoop ،Gropiusring 43 a  صحنه در مرکز جوانان : یبرگزار  محل
 040 428 815 677 نام:  ثبت
                                                                                            شاپ، لیخانه جوانان است : مرکز 

 نگیلوتر ک ی   مارت کلیسای  جماعت
 
ام به مارت یادا بوده است که همه مردم و فرهنگ ها  نیا شهیهم. هدف او رهیر بزرگ حقوق مدن   نگ،یلوتر ک ی   احی 

 
 

 .کنند  در کنار هم در صلح و آرامش زندگ
 

__ 
 
 

 !هنوز مفقود است مثلث
 

 سال( 16-13)بعد از ظهر  5:00صبح تا  10:45، 18.06.22
 سال( 12-9)بعد از ظهر  5:00صبح تا  10:45، 19.06.22

WENDO -  ان یبرا خودآگایه  دختر
 شاپ لیاست سالن ورزشر : مکان

 (Gropiusring 43 ،کمپس  )پهلوی
 vfj-steilshoop.de/aktuelles: نام ثبت
                                                                        639 056 17هم  ایو 
                                            ورو ی 3 : نهیهز 

 VfJ Steilshoop e.V. ،HdJ Steilshoop :مرکز: 
 

انجام  د یتوان یم ن  ناراحت کننده چه کارها یها تیگرفت که در موقع  د یخواه اد ی نجا ی! در اد یخود را احساس کن قدرت
                                                               !تواند مقابله کند یم ی! هر دخی  د یخود دفاع کن یازهایتا از ن د یده
 

__ 
 
 

 بعد از ظهر 7:00بعد از ظهر تا  5:00، 06/21/22
 و بچه ها؟ -در حال دعوا هستند  نیوالد
 پدرهاو دران ما: یبرا

 و خانواده تحصییلمشاوره  مرکز  : مکان
Gründgensstr. 28 

 040 639 059 – 0نام:  ثبت
 و خانواده یلیمشاوره تحصمرکز  : مرکز 

 
 بچه ها چه احساش د،یشو  از هم جدا یم د،یکن  را شزنش یم گر یهمد د،یکن  با هم دعوا یم نیشما به عنوان والد وقت  

 .میکن  فرزندان شما تمرکز یم یدارند. ما رو 
 

__ 
 
 

 بعد از ظهر 8:30بعد از ظهر تا  5:30، 06/22/22
                                                                                گیفا: ر جلسه بعدیو  لمیف
 ویکاه  یاز وانور  لیمیف



 

 که عالقه مند است  هر کیس : یبرا
 Schreyerring 47دفی  منطقه  : مکان
 .comMIT!ment / Jungesarbeit Hamburg e.V مرکز: 

 
ان و زنان انتظار یم یم یو شاد یکه با عشق آزاد  لیمیف گیراف دهد. چه  رود را پوشش یم درخشد. او آنچه از دخی 

 به خشونت دارد؟ ربیط
 

__ 
 
 

 بعد از ظهر 7:00بعد از ظهر تا  4:00، 06/23/22
 -همسایه داری 

 در برابر خشونت در روابط فعال
 ی  همه ساکنان از جوان تا پ: یبرا

                                                               در محل مجسمه ها، - یمحور مرکز  : مکان
Gropiusring 58  

                         به ثبت نام از یبدون ن نام:  ثبت
 StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt : مرکز 

 
در رابطه ها خشونت  هیبا هم عل میتوانمنطقه یم کیکه چگونه ما به عنوان   د یابیو در  د یکن  دنیکاشت از ما د  ی   کمپ  در 

 !میاقدام کن یمیصم به شکل
 

__ 
 
 

 صبح 11:00، 06/24/22
                                                              "شوايگرت"و  نمايشنامه

 سال 11-9کودکان : یبرا
 Steilshoop  صحنه در مرکز جوانان : مکان
 040 42881 5677 نام:  ثبت
 Steilshoop  خانه جوانان : مرکز 

 
  در 

 
   آپارتمان   تیو در نها ابتدا صندیل -شود  ناگهان کوچکی  یم ی   همه چ Ebeneser زندگ

 
 که خانواده او در آن زندگ

 د یپول ناپد دائیم رسد پدر و مادرش تحت نگران   که به نظر یم  ن  ، جادیگر بزرگکنند. پس از نقل مکان به ساختمان   یم
                                                                                                     .شود آشنا یم شوند، با سایم یم
 

__ 
 
 

 15:30ساعت  22/06/24

 من راکه : کلمات  یر یکتاب تصو   نما یس

                                                                     میکند و شجاع  یقو 

 Steileshoop ،Gropiusring 43 a  کتابخانه: مکان

 گانیرا : یورود

 Steilshoop  کتابخانه  : مرکز 

 steilshoop@buecherhallen.de : نام ثبت

 



 

داده  شیهوشمند نما تخته یرو  ر یو تصاو  شود خوانده یم «کنندو شجاع یم یکه مرا قو   کلمان  » تصویری کتاب   از 

 .شودیم

 

__ 

 

 

 بعد از ظهر 7:00بعد از ظهر تا  4:00، 07/01/22

 برنامه هیاختتام

 Steilshoop ،Gropiusring 43 aکمپس : مکان

 

ده عایل کی  - رسد یم انیبه پا ماه فرسر

 میکن  یم یی  گ  جهینت

 .میی  گ  هاپ جشن یم پیبا رقص و ه ما 

 دیاموز یاطالعات تحت شعار ب شگاهینما در 

 ."دی"از خشونت خارج شو  شنهاداتیپ

 .شناسند از مراکز مشاوره را یم یار یبس

 !اغاز کنیم مکالمهبا شما ها به  دن  یبا تنقالت و نوش هستیم که نایمشتاقانه منتظر  ما 


