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Am 3. Mai: Fest in der 
Anschlussunterkunft 
Europastraße!

Willkommensfest in 
Flüchtlingsunterkunft

Wer sich gern mit Geflüchteten 
und ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern austauschen möchte, 
sollte das Willkommensfest in der 
Flüchtlingsunterkunft in der Euro-
pastraße besuchen. Das Fest wird 
von verschiedenen Organisationen 
der Tübinger Flüchtlingshilfe, u.a. 
dem Asylzentrum, organisiert. Dort 
wird es Musik, Snacks und Getränke 
geben. Verschiedene Gruppen der 
Flüchtlingshilfe werden dort Stände 
haben, an denen man sich austau-
schen und informieren kann. Das 
Fest wird am Freitag, 3. Mai 2019, ab 
16 Uhr in der Anschlussunterkunft 
in der Europastraße gefeiert.

Am Donnerstag, den 9. Mai 2019 fin-
det von 16 bis 17 Uhr in Raum 5-014 
der Hochschule in Reutlingen eine 
Informationsveranstaltung zum 
Thema Orientierungskurs statt. 
Beim Orientierungskurs können 
sich Geflüchtete, die in der Zukunft 
studieren wollen, auf ein Studium 
vorbereiten. Voraussetzung ist ein 
abgeschlossener Integrationskurs 
(B1) und eine Hochschulzugangs-
berechtigung. Der Kurs beginnt im 
September 2019 und endet im Feb-
ruar 2020 mit einer TestDaF-Prü-
fung (B2/C1). Man kann sich bis zum 
7. Juni 2019 für den Kurs bewerben. 
Weitere Informationen unter: www.
reutlingen-university.de unter den 
Stichworten: „Vor dem Studium“, 
„Angebote für Geflüchtete“ und 
„Orientierungskurs“.

Wer Lust hat, sich einen traditionel-
len Flohmarkt in der Nähe des An-
lagenparks anzuschauen oder noch 
Küchengeschirr sucht, sollte zum 
„städtischen Flohmarkt“ in der Uh-
landstraße in Tübingen kommen. 
Dort gibt es etwa 200 Stände, an de-
nen verschiedene gebrauchte Dinge 
zu einem günstigen Preis verkauft 
werden. Man kann dort Kleidung, 
Haushalts- oder Küchengeräte, Mö-
bel, Spiele, Bücher und vieles mehr 
finden. Wer Hunger hat, kann sich 
auch an einem der Essensstände ei-
nen Snack oder ein Getränk kaufen. 
Der Markt findet am Samstag, den 
4. Mai 2019 von 8 bis 16 Uhr statt.

Am Samstag, den 27. April 2019 fin-
det in Tübingen am Nonnenhaus 
von 10 bis 18 Uhr der „Faire Markt“ 
statt. Auf diesem Markt werden nur 
Produkte verkauft, die aus „Fairtra-
de“ oder „fairem Handel“ kommen. 
Das bedeutet, dass alle Produkte un-
ter gerechten Arbeitsbedingungen 
hergestellt werden. Dabei erhalten 
die Menschen, die die Produkte her-
stellen, ein faires Gehalt und sind 
fest angestellt. Produkte aus fairem 
Handel sind meistens ein wenig 
teurer, aber so hilft man Menschen 
in anderen Ländern und unterstützt 
die Wirtschaft dieser Länder. Auch 
auf eine umweltschonende Her-
stellung wird geachtet. Die meisten 
Fairtrade-Produkte haben deshalb 
ein Fairtrade-Zeichen. Wer auch 
an anderen Tagen fair produzierte 
Waren kaufen möchte, kann diese 
in vielen Geschäften im Landkreis 
finden.

Flohmarkt in der 
Tübinger Uhlandstraße

Was ist Fairtrade? Infoveranstaltung 
Orientierungskurs

Party in refugee
accommodation
Everyone seeking to exchange 
thoughts with refugees and volun-
tary refugee workers, should come 
by the welcome party in the refu-
gee accommodation in the Euro-
pastraße. It is organized by different 
groups pertaining to refugee as-
sistance in Tübingen, among them 
the Asylum Centre. Different groups 
will be present there with stands, 
where people can meet, discuss and 
enquire. Snacks, drinks and music 
will be available as well. The party is 
held on Friday, 3rd May 2019, begin-
ning at 4 p.m. in the refugee accom-
modation in the Europastraße.

 Fairtradeچيست؟ 
 

بازار  ۲٠١٩ماه اپریل سال  ۲۷تاریخ  در
خانه راهبه  روبروى منصفانه یا عادالنه در

صبح اال  ١٠ها در شهر توبینگن از ساعت 
در این بازار خواهد شد  آغاز شام ۶

تحت شرایط منصفانه تولید وبه  محصوالت
کلمه منصفانه یا  .فروش خواهد رسید

به مقصد این استفاد ه  عادالنه در این بازار
در تولید محصول اال فروش میشود که افراد 

محصول سهم داشته است که از حقوق 
 آنعادالنه برخوردار باشد و پست دایمی 

وظیفه را از خود بسازند و از طرف دیگر 
به خاطر حمایت از  این کلمه منصفانه

کسانیکه در تولید محصول سهیم هستند 
هایکه با تولید شورمیباشد تا بتوانند ک

 .حمایت مالی کنند هستندمحصول مصروف 
البته این محصوالت که قرار است به فروش 

لی شما با برسد یک اندازه گران بوده و
میتوانید پرداخت یک اندازه پول گران 

تولید محصول مصروف  کسانیکه در بخش
این محصوالت را در  شما .هستند کمک کنید

مى های دیگر ها در روزبسیاری از مغازه 
 .توانید پیدا كند

 
 

 Uhlandstraße فلوماركت در
 

آیا عالقه مند هستید كه از بازار سنتى و 
توبینگن دیدن كنید،آیا هفتگى فلوماركت در 

هنوز هم در جستجوى لوازم یا ظروف 
آشپزخانه با قیمت مناسب هستید،پس به 

بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت 
یا دست دوم آمده و در آنجا از بیشتر از 

غرفه و محصوالت آنها دیدن كنید و  ۲٠٠
محصول مورد نیاز خود را خریدارى 

در  Uhlandstraße كنید.این بازار در
توبینگن برگزار خواهد شد و محصوالتى از 

قبیل لوازم آشپزخانه،مبلمان،كتاب،لوازم 
بازى،موبایل،لباس و لوازم صوتى و 

تصویرى و بسیارى اغالم دیگر در آنجا 
وجود دارد.ضمناً غرفه هایى هم در این 
بازار براى فروش غذا و نوشیدنى وجود 

ماه ماى سال  ٤دارد.این بازار در روز 
برگزار خواهد  ١٦الى  ٨از ساعت  ۲٠١٩

 .شد
 
 

 رويداد گيرى جهت دوره
 تاطالعا

 
 جلسه ،یک۲٠١٩ ماى٩شنبه، پنج روز در 

 گرایش های دوره مورد در اطالعاتی
 تا ٤ ساعت از جلسه این.شد خواهد برگزار

 دانشگاه ٥٠١٤ اتاق در ظهر از بعد ٥
 دوره طول در.شود مى برگزار رولتلینگن
 تحصیل به مایل که پناهندگانى به راهنمایی

 و گرفت خواهد صورت هستند آینده در
 آماده تحصیل برای توانند می متقاضیان

 سازی یکپارچه دوره یک نیاز پیش.شوند
 دانشگاه به ورود مدرک یک و (B1) کامل
 می شروع 2019 سپتامبر در دوره این.است
 امتحان با ۲٠۲٠ سال فوریه در و شود

TestDaF (B2/C1) شما.رسد می پایان به 
 ۲٠١٩ سال یونى ۷ تا دوره برای توانید می

 بیشتر اطالعات.کنید درخواست
  www.reutlingen-university.de:در
 
 

اقامت گاه مهاجرين خوش  هب
 امديد

 
اگر تمایل به تبادل نظر در مورد پناهندگان 
و داوطلبان دارید ، باید از جشنواره خوش 

آمدگویی در پناهگاه پناهندگان در جاده اروپا 
جشنواره توسط سازمان بازدید کنید. این 

های مختلفی از کمکهای پناهندگان توبینگن ، 
از جمله مرکز پناهندگی برگزار می شود. 

موسیقی ، تنقالت و نوشیدنی وجود  ادر آنج
كمك به پناهندگان دارد. گروه های مختلف 

 که در آن شما می توانید تبادل دخواهند كر
ر ره داین جشنوا .کنید.رسانیو اطالع  رنظ

 ۲٠١٩ سال می ماه ۳ ریخجمعه به تا روز
 بعد از ظهر دراقامت گاه ۴ت از ساع

 .مهاجرین در سرک اروپاه برگزار میشود
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 المنصفة التجارة هي ما
 

 سيقام ،2019 )نيسان(أبريل 27 السبت، يوم
“Faire Markt” توبنغن في Nonnenhaus 

تباع في  .مساءً  6 إلى صباًحا 10 الساعة من
 من تأتي التي المنتجات فقط هذا السوق

 هذا. ”المنصفة التجارة“ أو ”العادلة التجارة“
 ظل في تصنيعها يتم المنتجات جميع أن يعني

 األشخاص يحصل .منصفة عمل ظروف
 عادل راتب على المنتجات هذه ينتجون الذين

 منتجات تكون ما غالًبا .دائم بشكل ويعملون
 تساعد ولكنها قليالً، ثمناً  أغلى العادلة التجارة

 اقتصاد وتدعم األخرى البلدان في األشخاص
 صديقإنتاج  تحافظ على أيضا .البلدان تلك

 التجارة منتجات معظم فإن وبالتالي. للبيئة
 كنت إذا .المنصفة التجارة عالمة لديها العادلة
 أيام في عادلة سلع شراء في أيًضا ترغب
 من العديد في العثورعليها يمكنك أخرى،
 .المنطقة في المتاجر

 
 

 Uhlandstraße الشعبي السوق
 

 للسلع سوق زيارة في من لديه رغبة
 أو مرافق،ال من بالقرب والمستعملة الرخيصة

 المطبخ، أدوات عن تبحث تزال ال كنت
 ”المستعملة السلع سوق“ إلى تأتي أن فيجب

 يوجد. توبنغن في Uhlandstraße في
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 سكن في للترحيب حفل
 الالجئين
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 الالجئين ةلمساعدا المنظمات من العديد قبل

مساعدة  مركز منها في مدينة تيوبنغن
 ووجبات موسيقى هناك سيكون .الالجئين

هناك أكشاك  سيكون. ومشروبات خفيفة
 حيث المختلفة الالجئين مساعدة لمجموعات
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 لوالموص السكن في 16 ساعة منابتداًء 
 .Europastraße بسكن الالجئين في

 Fairtradeچيست؟ 
 

بازار  ۲٠١٩ماه اپریل سال  ۲۷تاریخ  در
خانه راهبه  روبروى منصفانه یا عادالنه در

صبح اال  ١٠ها در شهر توبینگن از ساعت 
در این بازار خواهد شد  آغاز شام ۶

تحت شرایط منصفانه تولید وبه  محصوالت
کلمه منصفانه یا  .فروش خواهد رسید

به مقصد این استفاد ه  عادالنه در این بازار
در تولید محصول اال فروش میشود که افراد 

محصول سهم داشته است که از حقوق 
 آنعادالنه برخوردار باشد و پست دایمی 

وظیفه را از خود بسازند و از طرف دیگر 
به خاطر حمایت از  این کلمه منصفانه

کسانیکه در تولید محصول سهیم هستند 
هایکه با تولید شورمیباشد تا بتوانند ک

 .حمایت مالی کنند هستندمحصول مصروف 
البته این محصوالت که قرار است به فروش 

لی شما با برسد یک اندازه گران بوده و
میتوانید پرداخت یک اندازه پول گران 

تولید محصول مصروف  کسانیکه در بخش
این محصوالت را در  شما .هستند کمک کنید

مى های دیگر ها در روزبسیاری از مغازه 
 .توانید پیدا كند

 
 

 Uhlandstraße فلوماركت در
 

آیا عالقه مند هستید كه از بازار سنتى و 
توبینگن دیدن كنید،آیا هفتگى فلوماركت در 

هنوز هم در جستجوى لوازم یا ظروف 
آشپزخانه با قیمت مناسب هستید،پس به 

بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت 
یا دست دوم آمده و در آنجا از بیشتر از 

غرفه و محصوالت آنها دیدن كنید و  ۲٠٠
محصول مورد نیاز خود را خریدارى 

در  Uhlandstraße كنید.این بازار در
توبینگن برگزار خواهد شد و محصوالتى از 

قبیل لوازم آشپزخانه،مبلمان،كتاب،لوازم 
بازى،موبایل،لباس و لوازم صوتى و 

تصویرى و بسیارى اغالم دیگر در آنجا 
وجود دارد.ضمناً غرفه هایى هم در این 
بازار براى فروش غذا و نوشیدنى وجود 

ماه ماى سال  ٤دارد.این بازار در روز 
برگزار خواهد  ١٦الى  ٨از ساعت  ۲٠١٩

 .شد
 
 

 رويداد گيرى جهت دوره
 تاطالعا

 
 جلسه ،یک۲٠١٩ ماى٩شنبه، پنج روز در 

 گرایش های دوره مورد در اطالعاتی
 تا ٤ ساعت از جلسه این.شد خواهد برگزار

 دانشگاه ٥٠١٤ اتاق در ظهر از بعد ٥
 دوره طول در.شود مى برگزار رولتلینگن
 تحصیل به مایل که پناهندگانى به راهنمایی

 و گرفت خواهد صورت هستند آینده در
 آماده تحصیل برای توانند می متقاضیان

 سازی یکپارچه دوره یک نیاز پیش.شوند
 دانشگاه به ورود مدرک یک و (B1) کامل
 می شروع 2019 سپتامبر در دوره این.است
 امتحان با ۲٠۲٠ سال فوریه در و شود

TestDaF (B2/C1) شما.رسد می پایان به 
 ۲٠١٩ سال یونى ۷ تا دوره برای توانید می

 بیشتر اطالعات.کنید درخواست
  www.reutlingen-university.de:در
 
 

اقامت گاه مهاجرين خوش  هب
 امديد

 
اگر تمایل به تبادل نظر در مورد پناهندگان 
و داوطلبان دارید ، باید از جشنواره خوش 

آمدگویی در پناهگاه پناهندگان در جاده اروپا 
جشنواره توسط سازمان بازدید کنید. این 

های مختلفی از کمکهای پناهندگان توبینگن ، 
از جمله مرکز پناهندگی برگزار می شود. 

موسیقی ، تنقالت و نوشیدنی وجود  ادر آنج
كمك به پناهندگان دارد. گروه های مختلف 

 که در آن شما می توانید تبادل دخواهند كر
ر ره داین جشنوا .کنید.رسانیو اطالع  رنظ

 ۲٠١٩ سال می ماه ۳ ریخجمعه به تا روز
 بعد از ظهر دراقامت گاه ۴ت از ساع

 .مهاجرین در سرک اروپاه برگزار میشود
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 المنصفة التجارة هي ما
 

 سيقام ،2019 )نيسان(أبريل 27 السبت، يوم
“Faire Markt” توبنغن في Nonnenhaus 

تباع في  .مساءً  6 إلى صباًحا 10 الساعة من
 من تأتي التي المنتجات فقط هذا السوق

 هذا. ”المنصفة التجارة“ أو ”العادلة التجارة“
 ظل في تصنيعها يتم المنتجات جميع أن يعني

 األشخاص يحصل .منصفة عمل ظروف
 عادل راتب على المنتجات هذه ينتجون الذين

 منتجات تكون ما غالًبا .دائم بشكل ويعملون
 تساعد ولكنها قليالً، ثمناً  أغلى العادلة التجارة

 اقتصاد وتدعم األخرى البلدان في األشخاص
 صديقإنتاج  تحافظ على أيضا .البلدان تلك

 التجارة منتجات معظم فإن وبالتالي. للبيئة
 كنت إذا .المنصفة التجارة عالمة لديها العادلة
 أيام في عادلة سلع شراء في أيًضا ترغب
 من العديد في العثورعليها يمكنك أخرى،
 .المنطقة في المتاجر

 
 

 Uhlandstraße الشعبي السوق
 

 للسلع سوق زيارة في من لديه رغبة
 أو مرافق،ال من بالقرب والمستعملة الرخيصة

 المطبخ، أدوات عن تبحث تزال ال كنت
 ”المستعملة السلع سوق“ إلى تأتي أن فيجب

 يوجد. توبنغن في Uhlandstraße في
 األشياء تباع حيث كشك 200 حوالي

 يمكنك. مناسب بسعر المختلفة المستعملة
 أو المنزلية واألواني المالبس على العثور
 واأللعاب واألثاث المطبخ الكهربائيةأجهزة 
 جائًعا، كنت إذا. بكثير ذلك من وأكثر والكتب
 مشروب أو خفيفة وجبة شراء أيًضا يمكنك

 يوم السوق سيقام. الطعام أكشاك أحد في
 8 الساعة من 2019 )ايار (مايو 4 السبت
 .مساءً  4 إلى صباًحا

 
 

 تنظيم دورة اإلندماج فعالية
 

 9 الخميس يومستعقد جلسة إعالمية 
 دورات موضوع حول 2019 )أيار(مايو

 في مساءً  5 إلى 4 من الفترة في اإلندماج
 خالل. نغريوتلن في جامعة 014-5 الغرفة
 يرغبون الذين لالجئين يمكن ،اإلندماج دورة

 .للدراسة االستعداد المستقبل في الدراسة في
 اندماج دورة هو السابق الدراسي المتطلب

 تبدأ. الجامعة لدخول ومؤهل (B1) كاملة
 في وتنتهي أيلول() 2019 سبتمبر في الدورة
 TestDaF اختبار مع 2020 )شباط(فبراير

(B2/C1) .7 حتى للدورة التقديم يمكنك 
 المعلومات من مزيدلل. 2019 )حزيران(يونيو
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 سكن في للترحيب حفل
 الالجئين

 
 مع النظر وجهات تبادل في ترغب كنت إذا

 حفل زيارة عليك والمتطوعين، الالجئين
 الالجئين سكن في الترحيب

Europastraße .من المهرجان تنظيم يتم 
 الالجئين ةلمساعدا المنظمات من العديد قبل

مساعدة  مركز منها في مدينة تيوبنغن
 ووجبات موسيقى هناك سيكون .الالجئين

هناك أكشاك  سيكون. ومشروبات خفيفة
 حيث المختلفة الالجئين مساعدة لمجموعات

 سيتم. منهم االستعالمومعهم  التبادل يمكن
 2019 )أيار(مايو 3 الجمعة يوم االحتفال

 لوالموص السكن في 16 ساعة منابتداًء 
 .Europastraße بسكن الالجئين في
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In der Tübinger Uhlandstraße findet drei Mal im Jahr der städtische Flohmarkt statt. Am 4. Mai ist es wieder soweit. An bis zu 
200 Ständen gibt es viele besondere und nützliche Dinge zu bestaunen und zu kaufen. Foto: designritter/pixelio.de.

Aufführung im LTT
Im Landestheater Tübingen (LTT) wird derzeit 

das neue Stück von Ayad Akhtar, einem 

amerikanischen Schriftsteller, aufgeführt. 

„The Who and the What“ erzählt eine politisch 

brisante Geschichte über die Rolle der 

Frau im Islam und ist ebenso ein Plädoyer 

für die Liebe. Die nächsten Vorstellungen 

finden statt am: 3., 11., 25. Mai und 14., 28., 

29. Juni. Karten im Vorverkauf und an der 

Abendkasse. Es gibt  Ermäßigungen mit der 

KreisBonusCard.

On Saturday, 27th April 2019, a fair 
trade market will take place in front 
of the Nonnenhaus in Tübingen. 
This market will sell goods from fair 
trade production only. All of the-
se goods were produced under fair 
and adequate working conditions. 
The people who produce these goods 
receive an adequate wage and are 
long-term employees. Therefore, 
these products are oftentimes a litt-
le more expensive, but buying them 
supports workers in other coun-
tries as well as the economy of these 
countries in general. Guidelines for 
environmental protection are ob-
served as well. Most of the fair trade 
products can be recognised by their 
“Fairtrade”-label. Fair trade pro-
ducts can be purchased in various 
stores as well.

What means Fair Trade?

Flea market in the
Uhlandstraße

Informative meeting 
for „Orientierungskurs“

On Thursday, 9th May 2019 an infor-
mative meeting on the topic of the 
“Orientierungskurs” (preparational 
course for university) will be held in 
Room 5-014 of the Hochschule Reut-
lingen from 4 to 5 p.m. The course 
seeks to prepare refugees with the 
goal of attending a university for 
studies on an academic level. The 
requirements for taking part in the 
course are a completed integration 
course (B1) and a university entran-
ce qualification. The course will start 
in September 2019 and end in Fe-
bruary of the following year with a 
TestDaF-Exam (B2/C1). Registration 
is possivle unitl 7th June 2019. For 
further information: www.reutlin-
gen-university.de

Everyone eager to visit a traditional 
flea market or still in need of cutlery 
can pass by the „städtischer Floh-
markt“, taking place in the Uhland-
straße in Tübingen. With roughly 
200 market stalls various second 
hand items will be sold there at a low 
price. Clothing, household or kit-
chen goods, furniture, games, books 
and much more is to be found. 
Stands for snacks and drinks will be 
available as well. The market is held 
on Saturday, 4th May 2019 from 8 
a.m. to 6 p.m. in close proximity to 
the Anlagenpark.

 Fairtradeچيست؟ 
 

بازار  ۲٠١٩ماه اپریل سال  ۲۷تاریخ  در
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 آنعادالنه برخوردار باشد و پست دایمی 

وظیفه را از خود بسازند و از طرف دیگر 
به خاطر حمایت از  این کلمه منصفانه
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این محصوالت را در  شما .هستند کمک کنید

مى های دیگر ها در روزبسیاری از مغازه 
 .توانید پیدا كند

 
 

 Uhlandstraße فلوماركت در
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بازار براى فروش غذا و نوشیدنى وجود 

ماه ماى سال  ٤دارد.این بازار در روز 
برگزار خواهد  ١٦الى  ٨از ساعت  ۲٠١٩

 .شد
 
 

 رويداد گيرى جهت دوره
 تاطالعا

 
 جلسه ،یک۲٠١٩ ماى٩شنبه، پنج روز در 

 گرایش های دوره مورد در اطالعاتی
 تا ٤ ساعت از جلسه این.شد خواهد برگزار

 دانشگاه ٥٠١٤ اتاق در ظهر از بعد ٥
 دوره طول در.شود مى برگزار رولتلینگن
 تحصیل به مایل که پناهندگانى به راهنمایی

 و گرفت خواهد صورت هستند آینده در
 آماده تحصیل برای توانند می متقاضیان

 سازی یکپارچه دوره یک نیاز پیش.شوند
 دانشگاه به ورود مدرک یک و (B1) کامل
 می شروع 2019 سپتامبر در دوره این.است
 امتحان با ۲٠۲٠ سال فوریه در و شود

TestDaF (B2/C1) شما.رسد می پایان به 
 ۲٠١٩ سال یونى ۷ تا دوره برای توانید می

 بیشتر اطالعات.کنید درخواست
  www.reutlingen-university.de:در
 
 

اقامت گاه مهاجرين خوش  هب
 امديد

 
اگر تمایل به تبادل نظر در مورد پناهندگان 
و داوطلبان دارید ، باید از جشنواره خوش 

آمدگویی در پناهگاه پناهندگان در جاده اروپا 
جشنواره توسط سازمان بازدید کنید. این 

های مختلفی از کمکهای پناهندگان توبینگن ، 
از جمله مرکز پناهندگی برگزار می شود. 

موسیقی ، تنقالت و نوشیدنی وجود  ادر آنج
كمك به پناهندگان دارد. گروه های مختلف 

 که در آن شما می توانید تبادل دخواهند كر
ر ره داین جشنوا .کنید.رسانیو اطالع  رنظ

 ۲٠١٩ سال می ماه ۳ ریخجمعه به تا روز
 بعد از ظهر دراقامت گاه ۴ت از ساع

 .مهاجرین در سرک اروپاه برگزار میشود

 المنصفة التجارة هي ما
 

 سيقام ،2019 )نيسان(أبريل 27 السبت، يوم
“Faire Markt” توبنغن في Nonnenhaus 

تباع في  .مساءً  6 إلى صباًحا 10 الساعة من
 من تأتي التي المنتجات فقط هذا السوق

 هذا. ”المنصفة التجارة“ أو ”العادلة التجارة“
 ظل في تصنيعها يتم المنتجات جميع أن يعني

 األشخاص يحصل .منصفة عمل ظروف
 عادل راتب على المنتجات هذه ينتجون الذين

 منتجات تكون ما غالًبا .دائم بشكل ويعملون
 تساعد ولكنها قليالً، ثمناً  أغلى العادلة التجارة

 اقتصاد وتدعم األخرى البلدان في األشخاص
 صديقإنتاج  تحافظ على أيضا .البلدان تلك

 التجارة منتجات معظم فإن وبالتالي. للبيئة
 كنت إذا .المنصفة التجارة عالمة لديها العادلة
 أيام في عادلة سلع شراء في أيًضا ترغب
 من العديد في العثورعليها يمكنك أخرى،
 .المنطقة في المتاجر

 
 

 Uhlandstraße الشعبي السوق
 

 للسلع سوق زيارة في من لديه رغبة
 أو مرافق،ال من بالقرب والمستعملة الرخيصة

 المطبخ، أدوات عن تبحث تزال ال كنت
 ”المستعملة السلع سوق“ إلى تأتي أن فيجب

 يوجد. توبنغن في Uhlandstraße في
 األشياء تباع حيث كشك 200 حوالي

 يمكنك. مناسب بسعر المختلفة المستعملة
 أو المنزلية واألواني المالبس على العثور
 واأللعاب واألثاث المطبخ الكهربائيةأجهزة 
 جائًعا، كنت إذا. بكثير ذلك من وأكثر والكتب
 مشروب أو خفيفة وجبة شراء أيًضا يمكنك

 يوم السوق سيقام. الطعام أكشاك أحد في
 8 الساعة من 2019 )ايار (مايو 4 السبت
 .مساءً  4 إلى صباًحا

 
 

 تنظيم دورة اإلندماج فعالية
 

 9 الخميس يومستعقد جلسة إعالمية 
 دورات موضوع حول 2019 )أيار(مايو

 في مساءً  5 إلى 4 من الفترة في اإلندماج
 خالل. نغريوتلن في جامعة 014-5 الغرفة
 يرغبون الذين لالجئين يمكن ،اإلندماج دورة

 .للدراسة االستعداد المستقبل في الدراسة في
 اندماج دورة هو السابق الدراسي المتطلب

 تبدأ. الجامعة لدخول ومؤهل (B1) كاملة
 في وتنتهي أيلول() 2019 سبتمبر في الدورة
 TestDaF اختبار مع 2020 )شباط(فبراير

(B2/C1) .7 حتى للدورة التقديم يمكنك 
 المعلومات من مزيدلل. 2019 )حزيران(يونيو

  www.reutlingen-university.de :في
 >>Vor dem Studium>>Angebote 
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 سكن في للترحيب حفل
 الالجئين

 
 مع النظر وجهات تبادل في ترغب كنت إذا

 حفل زيارة عليك والمتطوعين، الالجئين
 الالجئين سكن في الترحيب

Europastraße .من المهرجان تنظيم يتم 
 الالجئين ةلمساعدا المنظمات من العديد قبل

مساعدة  مركز منها في مدينة تيوبنغن
 ووجبات موسيقى هناك سيكون .الالجئين

هناك أكشاك  سيكون. ومشروبات خفيفة
 حيث المختلفة الالجئين مساعدة لمجموعات

 سيتم. منهم االستعالمومعهم  التبادل يمكن
 2019 )أيار(مايو 3 الجمعة يوم االحتفال

 لوالموص السكن في 16 ساعة منابتداًء 
 .Europastraße بسكن الالجئين في

 المنصفة التجارة هي ما
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خانه راهبه  روبروى منصفانه یا عادالنه در

صبح اال  ١٠ها در شهر توبینگن از ساعت 
در این بازار خواهد شد  آغاز شام ۶

تحت شرایط منصفانه تولید وبه  محصوالت
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در تولید محصول اال فروش میشود که افراد 

محصول سهم داشته است که از حقوق 
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البته این محصوالت که قرار است به فروش 
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میتوانید پرداخت یک اندازه پول گران 

تولید محصول مصروف  کسانیکه در بخش
این محصوالت را در  شما .هستند کمک کنید

مى های دیگر ها در روزبسیاری از مغازه 
 .توانید پیدا كند

 
 

 Uhlandstraße فلوماركت در
 

آیا عالقه مند هستید كه از بازار سنتى و 
توبینگن دیدن كنید،آیا هفتگى فلوماركت در 

هنوز هم در جستجوى لوازم یا ظروف 
آشپزخانه با قیمت مناسب هستید،پس به 

بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت 
یا دست دوم آمده و در آنجا از بیشتر از 

غرفه و محصوالت آنها دیدن كنید و  ۲٠٠
محصول مورد نیاز خود را خریدارى 

در  Uhlandstraße كنید.این بازار در
توبینگن برگزار خواهد شد و محصوالتى از 

قبیل لوازم آشپزخانه،مبلمان،كتاب،لوازم 
بازى،موبایل،لباس و لوازم صوتى و 

تصویرى و بسیارى اغالم دیگر در آنجا 
وجود دارد.ضمناً غرفه هایى هم در این 
بازار براى فروش غذا و نوشیدنى وجود 

ماه ماى سال  ٤دارد.این بازار در روز 
برگزار خواهد  ١٦الى  ٨از ساعت  ۲٠١٩

 .شد
 
 

 رويداد گيرى جهت دوره
 تاطالعا

 
 جلسه ،یک۲٠١٩ ماى٩شنبه، پنج روز در 

 گرایش های دوره مورد در اطالعاتی
 تا ٤ ساعت از جلسه این.شد خواهد برگزار

 دانشگاه ٥٠١٤ اتاق در ظهر از بعد ٥
 دوره طول در.شود مى برگزار رولتلینگن
 تحصیل به مایل که پناهندگانى به راهنمایی

 و گرفت خواهد صورت هستند آینده در
 آماده تحصیل برای توانند می متقاضیان

 سازی یکپارچه دوره یک نیاز پیش.شوند
 دانشگاه به ورود مدرک یک و (B1) کامل
 می شروع 2019 سپتامبر در دوره این.است
 امتحان با ۲٠۲٠ سال فوریه در و شود

TestDaF (B2/C1) شما.رسد می پایان به 
 ۲٠١٩ سال یونى ۷ تا دوره برای توانید می

 بیشتر اطالعات.کنید درخواست
  www.reutlingen-university.de:در
 
 

اقامت گاه مهاجرين خوش  هب
 امديد

 
اگر تمایل به تبادل نظر در مورد پناهندگان 
و داوطلبان دارید ، باید از جشنواره خوش 

آمدگویی در پناهگاه پناهندگان در جاده اروپا 
جشنواره توسط سازمان بازدید کنید. این 

های مختلفی از کمکهای پناهندگان توبینگن ، 
از جمله مرکز پناهندگی برگزار می شود. 

موسیقی ، تنقالت و نوشیدنی وجود  ادر آنج
كمك به پناهندگان دارد. گروه های مختلف 

 که در آن شما می توانید تبادل دخواهند كر
ر ره داین جشنوا .کنید.رسانیو اطالع  رنظ

 ۲٠١٩ سال می ماه ۳ ریخجمعه به تا روز
 بعد از ظهر دراقامت گاه ۴ت از ساع

 .مهاجرین در سرک اروپاه برگزار میشود


