
we´ll come united Vorbereitungstreffen  

Sommer 2018 in Brandenburg: 

SUMMER CAMP 2018  
من ٥ - ٢٠١٨.٠٧.٠٨ سیكون ملتقانا التحضیري الكبیر في براندن بورغ   

فالكن بیرغ .في ھذا الملتقی لدینا الكتیر.  

- التنظیم: بلطبع سیتم اكمال التحظیر الستعراض في ھامبورغ ،وایضا لتحسین  
منظمتنا الداخلیة. 

- نحن نتواصل مًعا: یجب أن یخدم المخیم أیًضا للتعرف على أشخاص جدد 
ولتشبیك المبادرات والمجموعات المختلفة بشكل أفضل. 

- نحن نناقش: نريد استخدام الوقت لتبادل األفكار حول مواضيع مختلفة
- نحن تبادل: مختلف الناس لديهم مهارات مختلفة. نحن نريد أن نشارك 

ونضاعف هذه القدرات. تبادل املعلومات يجعلنا أقوياء!
- نحن نبني: نحن نترجم نتائج حججنا إلى مادة الستعراض هامبورغ: نبني 
الفتات ، أقنعة ، أزياء ، زخارف السيارات األولى ، منشورات ، أشرطة فيديو  

، أعالم ، إلخ.
- نحن ندعم: في حني أنه في بعض الحاالت ال توجد مساحة كافية للتغطية 
الشخصية لألفراد في عملنا اليومي ، فنحن نريد أيًضا توفير مساحة للدعم 
الشخصي في هذه األيام األربعة ، على سبيل املثال ، للحصول على اللجوء 

واملشورة االجتماعية
- نحن نعبx: نحن نريد أيضا استخدام املعسكر الصيفي لتعبئة الناس من 

برلني وبراندنبورغ ، لتشق طريقهم إلى هامبورغ
- نحن نحتفل ونرقص: األوقات مظلمة ، الحياة مرهقة في كثير من األحيان. 

من ناحية أخرى ، فقط احتفلوا معاً ، أطبخوا ، كلوا ، اضحكو ، اذهبوا 
للسباحة ، ارقصو ...!



ھنا نود أن نخبرك عن النقاط التنظیمیة للمخیم الصیفي ونطلب منك ملء 
االستبیان المرفق. یرجى التسجیل قبل 10 مایو على أبعد تقدیر حتى نتمكن من 

الحصول على لمحة عامة عن عدد األشخاص القادمین واالحتیاجات الالزمة 
حتى اجتماعنا في غوتنغن من 11-13 مایو 2018. لذلك ال تتردد ، یرجى ملء 
ورقة ، واإلعالن عن رغباتك واقتراحاتك ، والمشاركة! یرجى إرسال االستبیان 

المكتمل في أقرب وقت ممكن بتنسیق PDF أو الصورة أو المسح الضوئي. 

wellcomeunitedsummerschool@gmail.com :عبر االیمیل  

 او عبر الواتساب علي ھذا الرقم :1872272 01517

شكرا جزیال والى اللقاء. 

المخیم الصیفي برلین . 

mailto:wellcomeunitedsummerschool@gmail.com


المكان: 
یتم إقامة المخیم الصیفي على أراضي KuBiB e.V. في منطقة 

 .Falkenberg Cöthen

 

    Cöthen8,16259 Falkenberg       :العنوان      

محطھ القطار التالیھ: فالكن بیرغ (مارك)، علي بعد ٢.٥ كم ، و٣٠ دقیقھ سیرا 
علي االقدام،و١٣ دقیقھ على الدراجھ ،ونؤمن خدمھ نقل بلسیاره لل اناس 

القادمون سیرا علي االقدام. 

ركوب القطار من المحطة المركزیة في برلین: عبر ابرس ڤالده، وقت السفر 
1X ،01:30 في الساعة، وتكالیف € 6.90 

القیادة من برلین Hbf: 60 كم ، وقت السفر 1:20 ساعة 



التضاریس والمنزل: 

التسھیالت: ورشة عمل خالیة من العوائق وخالیة من الحواجز ومحل للندوات 
(المبنى الرئیسي) مع مساحات عامة وخاصة ، وحجرة مجددة مؤلفة من 

طابقین ، وورشة عمل ، ومناطق / مساحات خارجیة مختلفة ، ومرج خیام مع 
خیمة السیرك ، ومدفأة ، وفي الغابة المجاورة یوجد جدول میاه مع شالل میاه و 

بركة صغیرة. بستان،وموقف للسیارات أو المعسكر. 

أماكن النوم: في المبنى الرئیسي 5 - 6 غرف لـ 30 - 40 شخًصا ، في الحجرة 
لـ15-20 شخًصا ، إذا لزم األمر أیًضا في غرفة الحركة بمساحة 150 متًرا 

مربًعا ، وخیام لحوالي 300 - 200 شخص. 

قاعات دراسیة: غرفة واحدة كبیرة للحركة مساحتھا 150 متر مربع ، وغرفة 
اجتماعات كبیرة واحدة مساحتھا 150 متر مربع ، وغرف دراسیة صغیرة بحجم 
2x-1 تتسع لـ 30-40 شخًصا ، وكذلك خیمة سیرك وخیام للندوات في المنطقة 

الخارجیة 
ورش العمل / غرف العمل: بناء ورشة عمل منفصلة حوالي 30 مترا مربعا مع 
الساحة األمامیة ، وأیضا في المنزل الرئیسي حوالي 50 متر مربع كحل ورشة 

عمل ، غرفة إضافیة أو غرفة دراسیة متاحة 

المراحیض / الحمامات: في المبنى الرئیسي 4 مراحیض و 5 حمامات ، وأیضا 
مرافق صحیة متنقلة في منطقة في الھواء الطلق ، والسباحة في البركة :-) 

المطبخ: مطبخ كبیر ذاتي الخدمة مجھز بالكامل ، ومطبخ متنقل في الھواء الطلق 
للطبخ مًعا ، 



المالك: 
ینتمي الموقع والمنزل إلى KuBiB e.V. وقد تم بناؤه بواسطة مجموعة من 

الناشطات النسائیة. وتمثل في التركیز على الحركات التحرریة ، ومكافحة التمییز 
ومكافحة العنصریة. تھدف ورشة العمل والندوة إلى خلق مكان لألشخاص 

المتضررین من التمییز أو التمییز. لم تكن ھجمات عنصریة أو كراھیة للنساء في 
المنزل موجودة في الماضي. یرتبط المنزل بشكل جید في المنطقة ولدیھ 

اتصاالت مع األشخاص الذین قد یتمكنون من المساعدة ، على سبیل المثال ، إلى 
إدارة اإلطفاء المحلیة. من المھم بالنسبة لـ KuBiB e.V. أن یشعر كل شخص 

في الموقع بالراحة واألمان ، وأن ھناك مأوى كافي. 

التنظیمیة: 
یتم تشغیل المنزل واألراضي على أساس التبرع من قبل KuBiB e.V. عادة ، 

الستخدام الندوات والمبیت بین عشیة وضحاھا سیتم فرض مساھمة من 5 إلى 
25 € للشخص الواحد في اللیلة. لقد اتفقنا مع مضیفینا على أننا ندفع 5 یورو 

للشخص في اللیلة. بما أن البعض منا ال یستطیع دفع ثمن ذلك ، فإننا نطلب منك 
تحدید سعر الغرفة الخاصة بك بشكل فردي وبالتضامن ووضع االستبیان على ما 

یمكنك سداده. 
البیت الرئیسي یجب ان یدخل فقط حافي القدمین. 

یجب الحفاظ على خصوصیة األشخاص الذین یعیشون في المنزل.و أن یتم 
احترام المناطق الخارجیة الخاصة الموجودة على الموقع وعدم دخولھا. 




