
 

 
 

 

 کند اداره کودکان، جوانان، آموزش و فرھنگ بھ شما سالم می
 کند! ھای تفریحی ویژه کودکان و نوجوانان را معرفی می و فعالیت

 
 

بیابید. ما مجموعھ  Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagenدر  Haus der Jugendتوانید در  ما را می
 ایم. ھای ویژه اوقات فراغت را برای کودکان و نوجوانان فراھم کرده متنوعی از فرصت

 
 

 پیشنھادھای ویژه خردساالن نوپا:
 سال و والدین آنھا) 2تا  0جلسھ آزاد کودکان (برای کودکان + خردساالن نوپا از  •
 سال) 3برنامھ منظم سینمای کتاب مصور (از  •
 سال) 4)   بھ صورت مداوم (از -برگزاری تئاترھا (شخصیت ھا •

 
 پیشنھادھای ویژه کودکان:

 سال) 6پیشنھادھای گروھی در خانھ جوانان (از  •
 سال) 6(از  kreARTivای و گروھی در برنامھ کارگاه  پیشنھادھای دوره •
 سال) 6پیشنھادھای تعطیالت (از  •
 سال) 7ھای جوانان (از  باشگاه کودکان در باشگاه •
 سال) 7ھای جوانان (از  گردھمایی کودکان در باشگاه •
 طرحھا •

 
 پیشنھادھای ویژه کودکان با سن باالتر و نوجوانان:

 سال) در شھر و مناطق: 12ھای تفریحی آزاد (از  فعالیت •
  در باشگاه جوانانGodshorn 

Hauptstraße 3a | 30855 Fangenhagen :760 53 0511.78 | تلفن 
  در باشگاه جوانانWiesenau 

Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Fangenhagen :729 03 0511.74 | تلفن 
  در باشگاه جوانانKaltenweide 

Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen :0511.771242 | تلفن 
  در باشگاه جوانانSchulenburg/Engelbostel  2021(از اواسط( 

Amtsweg 1 | 30855 Langenhagen :0174.3417203 | تلفن 
 ، پیشنھادھا و طرحھای تعطیالتkreARTivپیشنھادھای کارگاه  •

 
 

 

 
 0511.7307مراجعھ کنید یا با شماره   Haus der Jugendتوانید بھ  برای کسب اطالعات بیشتر درباره پیشنھادھای ما می

 2 صبح تا 9ھا از  صبح، و جمعھ 7صبح تا  9شنبھ از  شنبھ تا پنج ب.ظ، سھ 6صبح تا  7:30ھا از  تماس بگیرید (دوشنبھ 9950
 ھای ما نیز اطالعات بیشتری ارائھ شده است. یا خبرنامھ langenhagen.de-www.kijuسایت ما بھ نشانی  ب.ظ). در وب

 
 ھا و رویدادھا برای ما مھم است. حضور کودکان و جوانان در ھمھ برنامھ

 
 تان ھستیم! منتظر دیدار شما و فرزندان

 
 گروه اداره کودکان، جوانان، آموزش و فرھنگ

 

http://www.kiju-langenhagen.de/

