
In Kooperation mit:

„Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm des Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

أین تلتقي مجموعات الظھر؟

توجد في لونبورغ خمس مجموعات لألھالي في المراكز التالیة:

مكان إجتماع المنطقة زالینو 

Stad�eiltreff SalinO (Sülztorstraße 41)

حضانة كالتنمور 

Kita Kaltenmoor (Kurt-Huber-Straße 16)

آفو مركز األسرة لوتھ لیمكھ

AWO Familienzentrum Lo�e Lemke  

(Carl-Friedrich-Goerdeler-Str.50)

حضانة شاتس كیستھ

Kita Schatzkiste (Ochtmisser Kirchsteig 58) 

حضانة القدیس میشایلیز

 Ev. Kita St. Michaelis (Am Weißen Turm 9) 

یمكن لجمیع العائالت حضور اللقاءات ، حتى لو أن أطفالھم لیسوا في 

الروضات التي فیھا مجموعة حقببة الظھر أو أنھم الیذھبون إلى أي 

روضة.

األشخاص المسؤولین عن مجموعاتنا -
حقیبة الظھر:

حضانة كالتنمور:

السیدة أوزدیمیر، رقم الھاتف: 

آفو مركز األسرة لوتھ لیمكھ:

السیدة أوندر، رقم الھاتف: 

حضانة شاتس كیستھ:

السید بروكس، رقم الھاتف:

حضانة القدیس میشایلیز/ حضانة كلینیكوم

السیدة كودیكھ، رقم الھاتف:

السیدة فاسمان، رقم الھاتف:  

مكان إجتماع المنطقة زالینو:

السیدة دیتمان، رقم الھاتف:  

(من أجل حضانة مارین بالتز و حضانة شتاد میتھ وغیرھا)

لإلستعالم عن حقیبة الظھر:

دویكو أوزبیسیكلیتجھ 

ّمنسقة حقیبة الظھر

رقم الھاتف: 

04131 309 4260

04131 51 119

04131 309 4380

04131 309 3911

04131 45380
04131 309 4280

0151 205 361 34

Iduygu.oezbisikletci@stadt.lueneburg.de Rucksack KiTa
 Alltagsintegrierte Sprach- und Familienbildung

Das Rucksack-Team Lüneburg: Miriam, Cristina, Ghazale, Sara und Duygu

Hansestadt Lüneburg

أھال بكم في مجموعات ً
حقیبة الظھر الخاصة بنا
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welcome
καλωσόρισμα

خوش آمد

добро пожаловать

ترحیب
hos geldinizwelcome

καλωσόρισμα
добро пожаловатьخوش آمد

ترحیب

Willkommen

dobrodošli

اآلباء األعزاء،

نود أن ندعوكم بكل سرور للتعرف على برنامج 
حقیبة الظھر المجاني.

یتعلم األطفال من النماذج التي یحتذى بھا - فأنتم 
أول وأھم نموذج یحتذى بھ.

مع حقیبة الظھر ، فإنكم تدعمون أطفالكم في 
تطویر اللغة. ھذا لھ أھمیة كبیرة. ال یھم ما إذا كنتم 

تتحدثون األلمانیة أو تتعلمون األلمانیة.

ما ھي "حقیبة الظھر"؟

حقیبة الظھر ھو برنامج لتثقیف وإرشاد الوالدین.
تلتقي بكم مؤھلة بمرافقة اآلباء (في األغلب ھي أم 

أیضا) ومع أمھات / آباء آخرین بإنتظام في ً
مجموعة. ستتلقون إقتراحات حول كیفیة دعم نمو 

طفلكم بألعاب وتمارین بسیطة. سوف تحصلون في 
تلك اإلجتماعات على مواد للتعلم في المنزل. 

المواد متوفرة بلغات مختلفة.

متى؟

یجتمع اآلباء مرة واحدة في األسبوع لمدة ساعتین. ال 
توجد إجتماعات -حقیبة الظھر خالل أیام العطل 

المدرسیة.
في مجموعة اآلباء ، یمكنكم التحدث إلى اآلباء 

اآلخرین حول التربیة والحیاة األسریة الیومیة. یمكنكم 
معرفة المزید عن الحضانة والروضة والمدارس.

معا سوف تغنون و تقومون باألشغال الیدویة ً
وتضحكون وتتحادثون وتتبادلون األفكار حول 

مواضیع مختلفة.

لماذا؟

حقیبة الظھر تجلب اللعب والمرح والكثیر من 
األفكار الجدیدة إلى العائلة.

حقیبة الظھر تعزز العالقة مع طفلكم.
حقیبة الظھر تدعم لغة العائلة.

حقیبة الظھر تشجع جمیع األطفال على تعلم 
اللغة األلمانیة.
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