
 برنامه های نوزدهم سپتامبر تا اول اکتبر ٢٠١۶

 

 

  

المــار	(ملــغ)	انجــمن	خــودگــردان	و	چــند	فــرهــنگی	تــازه	تــاســیسی	در	
نــــوشــــاتــــل	اســــت	کــــه	بــــه	فــــعالــــیت	هــــای	فــــرهــــنگی	و	اجــــتماعــــی	بــــرای	

مهاجران	و	سایر	شهروندان	نوشاتل	می	پردازد.	
درهــای	ایــن	انجــمن	بــه	روی	هــمه	بــاز	اســت	و	هــمگان	مــی	تــوانــند	در	
فعالیت	های	آن	شرکت	کنند	یا	پیشنهاد	انجام	فعالیتی	را	بدهند.	
فــــــــــعالــــــــــیت	هــــــــــای	المــــــــــار	هــــــــــم	اکــــــــــنون	در	کــــــــــاروان	واقــــــــــع	در	شــــــــــرق			
Jeunes Rives مــتمرکــز	شــده	اســت	و	شــما	نــیز	مــی	تــوانــید	در	

آنها	مشارکت	یابید.

	 www.lamarneuch.wordpress.com
		

lamarneuch@riseup.net	:تماس	
L’AMAR			:بوک	فیس
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دوشنبه ۲۶ سپتامبر
۱۵ تا ۱۷ : تمرین و بازی برای یادگیری زبان فرانسه 

۱۷: ارائه اطالعات در باره کارگاه روزنامه نگاری شهروندی
  کاروان المار (ملغ)

سه شنبه ۲۷ سپتامبر
از ۱۴ تا ۱۶: نقش بازی برای تمرین فرانسه

 از ۱۸ تا ۱۹:۳۰ اعضای انجمن حق اقامت در نوشاتل
آماده پاسخگویی به سواالت و کمک به مهاجران هستند

   Rue de l'Evole 37

چهارشنبه ۲۸ سپتامبر
 ۱۵ تا ۱۸:بازی و گفتگو

 کاروان المار

 پنج شنبه ۲۹ سپتامبر
۱۸ تا ۱۹: گردهمایی در کاروان
 ۱۹: جلسه عمومی انجمن المار

 Jeunes-Rives est – en face du parking des Patinoires –کاروان المار
                       

جمعه ۳۰ سپتامبر
۱۶ تا ۱۸: تهیه مواد تبلیغی، پالکارد و بنر برای تظاهرات اول اکتبر

کاروان المار (ملغ)

شنبه اول اکتبر
 تظاهرات بزرگ برای حقوق پناهجویان، توقف قرارداد دوبلین برای بازگرداندن

 پناهجویان و دفاع از حقوق بشر در لوزان از ساعت ۱۵؛
Esplanade de Montbenon, Lausanne 

info@rester.ch :ثبت نام برای اتوبوس رایگان جهت رفنت به لوزان 
اتوبوس ساعت ۱۴ از مقابل استادیوم ملدیغ حرکت و ساعت ۱۹.۳۰ به همانجا بازمیگردد

                       
دوشنبه ۱۹ سپتامبر

۱۵ تا ۱۷ : تمرین و بازی برای یادگیری زبان فرانسه 
– Jeunes-Rives est –کاروان المار (ملغ)
en face du parking des Patinoires

سه شنبه ۲۰ سپتامبر
از ۱۴ تا ۱۶: نقش بازی برای تمرین فرانسه

 از ۱۸ تا ۱۹:۳۰ اعضای انجمن حق اقامت در نوشاتل
آماده پاسخگویی به سواالت و کمک به مهاجران هستند

   Rue de l'Evole 37

   چهارشنبه ۲۱ سپتامبر
۱۵ تا ۱۸:بازی و گفتگو

Jeunes-Rives est – en face du parking des – کاروان المار

 پنج شنبه ۲۲ سپتامبر
جشن کوھستانی

 از ساعت ۱۱ تا ۱۶: گردهمایی و پیک نیک برای تمام پناهجویان و سازمانهای
 امدادرسانی مرتبط در کانتون نوشاتل، سازماندهی شده توسط انجمن بل هوریزن،
 قرار مالقات برای حرکت به سوی محل برگزاری؛ ساعت ۱۰.۴۵ در ایستگاه قطار

Geneveys-sur-Coffrane
۱۹: جلسه عمومی انجمن المار

Jeunes-Rives est – en face du parking des Patinoires –کاروان المار

آخر هفته جشن خوشه چینی انگور (جشن شراب نوشاتل)
به مناسبت جشن شراب انجمن المار برنامه ای برای این آخر هفته ندارد.


