
Herzlich willkommen 
in unseren offenen Treffs

Willkommen

Welcome

Hoş geldiniz

добро пожаловать

Mehr Infos und unser Programm finden Sie online unter:
familienzentrum-geesthacht.eva-kita.de

Das Evangelische Familienzentrum Geesthacht 
steht für: Bildung, Beratung, Begegnung und 
Begleitung für Menschen mit Kindern aus 
Geesthacht.

The evangelic family center Geesthacht stands for: Education, 
Consulting, Meeting and Companionship for parents and their 
children from Geesthacht.

ره وړ دیراو وډه، وری وروود د و ره د وو ره     Evangelische Familienzentrum 

دا   د  تو ور یو:  

Familienzentrum-geesthacht.eva-kita.de

 یودا  وک  و دارھ.  

  familienzentrum.geesthacht@eva-kita.de   :ون ر٠١۵٧۵٣۶١۴۵ل:٠٠ا
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د رورة از ارتز
ود ھ أ، وأب، وُ، وأطُ ر أطك ل ردي وُر . ر ًم   اوح

ًو .ر ود ء ان ا كر ذل، وطو ا وص كأ   وم . وارا
رُ  ط كت وأطك أ رو لط ً دةُرف اوا ،و  م ذيودي ال . ا

.إ، وار اء ً ودون ل

اوت او اطل ار
 وات0-3ل أو دا ًن ن دم أطل راوح رھم ن 

 ن ا ءرم ا11:00 - 09:30أ  ددار ا Am Spakenberg47
 ن ا سم ا17:00 - 15:30أ St.Salvatoris  ،BergedorferStr. 6-8

  Kunterbunt
 St.Salvatoris  ،BergedorferStr. 6- 8

 وات 0-6ط ا ن ن دم أطل راوح رھم ن 

اوت  ارت: اواد

 Kinderwagen
  ،در اطا ط د بز ار Bahnstr. 45

ط ا ر وار
 ن ا ءم اد17:00 – 15:30أوات:  ارا  توا

ام، واورة، وال، وارا راد : رز ارة ارو د زت  ُل ن
.ن دم أطل  د زت

:د ازد ن اوت ن ر ر ارت  اراط

familienzentrum-geesthacht.eva-kita.de

د  وك

Meike Franckمف ر500 015753614:  ھ  

رود ارا :familienzentrum.geesthacht@eva-kita.de
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Основные цели нашего семейного центра - это 
образование, проведение консультаций и встречи 
поддержка семей с детьми, проживающих в Geesthacht.

Evangelische Familienzentrum Geesthacht asagidakileri teskil 
ediyor: Geesthacht’a tüm cocuklu insanlara Egitim, Danismanlik, 
Karsilasma ve Eslik.

Evangelisches Familienzentrum Geesthacht
Büro: Bergedorfer Str. 6-8, 21502 Geesthacht
Leitung: Meike Franck

Tel.: 0157 536 14 500  
E-Mail: familienzentrum.geesthacht@eva-kita.de

Evangelische Familienzentrum



Hier gibt es Lieder, Spiel, Spaß und Aktionen für und mit Ihren 
Kindern. Wir beantworten Ihre Fragen zur kindlichen Entwicklung 
und was Sie noch gerne wissen möchten. Die freundschaftlichen 
Gespräche in der Gruppe und die kindgerechten Räumlichkeiten 
bieten Ihnen zusammen mit Ihren Kindern einen entspannten 
Treffpunkt. Kommen Sie gerne vorbei, die Treffen sind kostenlos 
und ohne Anmeldung.

Degerli Misafirlerimiz, acik Toplantimiza Hos geldiniz. Burada 
cocuklariniza sarkilar, oyunlar, eglence ve aksiyonlar bulunmakt-
adir. Eger cocuklarin gelisimini sormakta bulunursaniz veya 
bundan baska sorulariniz olursa bizlere sorabilirsiniz. Gruptaki 
dostca görüsmeler ve cocuklara yönelik tesisler, cocuklarinizla 
birlikte rahat bir bulusma yeri sunar, bu bulusma ücretsiz ve kay-
itsiz yapilmaktadir. Herkes Davetlidir.

Добро пожаловать на наших открытых встречах. Мы поем, 
играем и проводим веселые акции для Ваших детей и 
вместе с ними. Мы отвечаем на Ваши вопросы, касающиеся 
развития детей, а также на другие интересующие Вас 
темы. Дружеские беседы в группе в удобных для детей 
помещениях создают атмосферу отдыха для Вас и 
Ваших детей. Наши встречи проводятся бесплатно и без 
предварительной записи. Мы ждем Вас! 

Herzlich willkommen 
in unseren offenen Treffs.

Welcome to our open gathering place, where you can find music, 
games, fun and a wide range of activities for you and your kids. 
We are happy to answer all your questions about your growing 
up child and everything you need to know. Kind conversations in 
a child-friendly environment, makes our family center a perfect 
place for parents and children. Feel free to come by at any time, 
our meetings are free and don’t require registration. 

Evangelische Familienzentrum Geesthacht

 ، یو ت. درا   ی را وږودزو وو ،ودرو و  و ره وو ره او د
د واو  و  ورو و اوو. د ووا ووو و د وږ ره   ور او دھر رو دو   

ری ول او ر وو وړ وی و و   د آرا ی وراډی  ډ   ر ، دروو. واړی
 وی    ، او ر راوو  را.وی.  
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  مركز األسرة البروتستانتي بمدینة غیزتاخت
ًیوجد ھنا أغاني، وألعاب، ومتعة، وأنشطة یمارسھا أطفالك بشكل فردي ونمارسھا سویا. ًمرحبا بكم في لقائنا المفتوح ُُ ُ .

 الودي الذي یتم في الحوار. سنقوم باإلجابة على أسئلتك بخصوص نمو الطفل، وغیر ذلك من األشیاء التي تود معرفتھا
ُمجموعة، والغرف المعدة خصیصا لألطفال توفر لك أنت وأطفالك نقطة تالقي مریحة ًتعال إلینا، واحضر اللقاء مجانا . ًُ

  .ودون تسجیل
  

  المجموعات المفتوحة األطفال الصغار
  سنوات 3- 0ًبشكل أسبوعي دائما للبالغین ممن لدیھم أطفال یتراوح عمرھم بین 

  Am Spakenberg 47بدار البلدیة في  11:00 -  09:30عاء من الساعة أیام األرب
  Bergedorfer Str. 6-8، في St.Salvatorisفي حضانة  17:00 - 15:30أیام الخمیس من الساعة 

  
  Kunterbuntمقھى فیال 
  Bergedorfer Str. 6- 8، في St.Salvatorisفي حضانة 

  سنوات  6- 0راوح عمرھم بین نقطة التالقي للبالغین ممن لدیھم أطفال یت
  

  المعلومات على اإلنترنت: المواعید
  
  

  Kinderwagenمقھى 
  Bahnstr. 45في مركز الشباب عند محطة القطار القدیمة، في 

  نقطة التالقي للصغار والكبار
  المعلومات على اإلنترنت: المواعید 17:00 – 15:30أیام الثالثاء من الساعة 

  
  
  

التعلیم، والمشورة، والتفاعل، والمرافقة لألفراد ممن لدیھم : ُانتي بمدینة غیزتاخت یعني بكل منمركز األسرة البروتست
  .أطفال في مدینة غیزتاخت

  
  :ستجد المزید من المعلومات عن برنامجنا عبر اإلنترنت على الرابط

  
familienzentrum-geesthacht.eva-kita.de  

  
  بوكستجدنا على فیس

  
Meike Franck500 14 536 0157:  ھاتف رقم    

  
  familienzentrum.geesthacht@eva-kita.de: البرید اإللكتروني
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التعلیم، والمشورة، والتفاعل، والمرافقة لألفراد ممن لدیھم : ُانتي بمدینة غیزتاخت یعني بكل منمركز األسرة البروتست
  .أطفال في مدینة غیزتاخت

  
  :ستجد المزید من المعلومات عن برنامجنا عبر اإلنترنت على الرابط

  
familienzentrum-geesthacht.eva-kita.de  

  
  بوكستجدنا على فیس

  
Meike Franck500 14 536 0157:  ھاتف رقم    

  
  familienzentrum.geesthacht@eva-kita.de: البرید اإللكتروني

  مركز األسرة البروتستانتي بمدینة غیزتاخت
ًیوجد ھنا أغاني، وألعاب، ومتعة، وأنشطة یمارسھا أطفالك بشكل فردي ونمارسھا سویا. ًمرحبا بكم في لقائنا المفتوح ُُ ُ .

 الودي الذي یتم في الحوار. سنقوم باإلجابة على أسئلتك بخصوص نمو الطفل، وغیر ذلك من األشیاء التي تود معرفتھا
ُمجموعة، والغرف المعدة خصیصا لألطفال توفر لك أنت وأطفالك نقطة تالقي مریحة ًتعال إلینا، واحضر اللقاء مجانا . ًُ

  .ودون تسجیل
  

  المجموعات المفتوحة األطفال الصغار
  سنوات 3- 0ًبشكل أسبوعي دائما للبالغین ممن لدیھم أطفال یتراوح عمرھم بین 

  Am Spakenberg 47بدار البلدیة في  11:00 -  09:30عاء من الساعة أیام األرب
  Bergedorfer Str. 6-8، في St.Salvatorisفي حضانة  17:00 - 15:30أیام الخمیس من الساعة 

  
  Kunterbuntمقھى فیال 
  Bergedorfer Str. 6- 8، في St.Salvatorisفي حضانة 
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