
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

الملتقى المستقل  لالستقبال )  إن مشروع المار

هو وليد رغبة محلية لمواطنين ( والثقافات المتعددة

سويسريين، ورد على وضع صعب و حاجة اجتماعية 

رح بعض الفرص الجديدة أمام ثقافية ملحة، ويط

.المهاجرين  

أنتم على الرحب . إن جمعية المار مفتوحة للجميع

تستطيعون استثمار طاقاتكم بالشكل المالئم : والسعة

لكم عن طريق التحضير لألنشطة أو اقتراح أنشطتكم 

.الخاصة  

ال تتردد في المرور على كارافان المار شارع جون 

 ريف مقابل كراج ساحة التزلج
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

أيلول 71وحتى  أيلول 5برنامج المار من   



 أيلول 5 االثنين
 ألعاب وتمارين لغة فرنسية 00:11-00:11

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 أيلول 6الثالثاء 
 تقنية لعب األدوار لتطويع اللغة الفرنسية 01-01

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 خدمة االستقبال والمشورة لجمعية حق البقاء في نوشاتل 00:11-03:91

 استقبال، معلومات ودعم للمهاجرين

 90شارع ايفول 

 أيلول 7األربعاء 
  قهوة ودردشة وألعاب 01:11-00:11

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 أيلول 8الخميس 
 استقبال عند الكارافان 00-03

 اجتماع مفتوح لالمار 03:11

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 أيلول 11األحد 
وجبة كردية لدعم جمعية : اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً 

 (فرنك 01المبلغ المقترح دفعه )هيفاسورالناشطة لصالح مشروع روجافا 

 شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج كارافان المار

 وفي حال سقوط المطر في كنيسة دي با

 أيلول 11االثنين 
 ألعاب وتمارين لغة فرنسية 00:11-00:11

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 

 أيلول 11الثالثاء 
 تقنية لعب األدوار لتطويع اللغة الفرنسية 01-01

 شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج كارافان المار

 خدمة االستقبال والمشورة لجمعية حق البقاء في نوشاتل 00:11-03:91

 استقبال، معلومات ودعم للمهاجرين

 90شارع ايفول 

 أيلول 11األربعاء 
 ورشة موسيقى وإيقاع مع فرقة تيرا كالينت: 00:11اعتباراً من الساعة 

 حفلة موسيقية صغيرة 01:91اعتباراً من الساعة 

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 أيلول 15الخميس 
 استقبال عند الكارافان 00:11-03:11

 اجتماع مفتوح لالمار 03:11

 كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 أيلول 17السبت 
 وجبة من ساحل العاج 09:11

 (باليه افريقي وإيقاع)فالو -حفلة موسيقية لفرقة بوغو 01:91

 تتبع بمشهد مسرحي مفتوح 

  كارافان المار شارع جون ريف مقابل كراج ساحة التزلج

 في حال سقوط المطر تحت سقف لجامعة نوشاتل

 شارع أبراهام لوي بروغي


