
„Salz und Suppe“

الملح والحساء" "معلومات عن مشروع 

ما هو الهدف من الملح والحساء؟

هنا يعيش الشباب وكثير من السر وكبار السن والرجال والنساء والشخاص.   الحياة في يينا ملونة
كيف يمكن للجيران في مدينتنا العيش. ناذوي العاقة والمزيد من السكان يأتون إلي   من بلدان أخرى

" الملح.  كيف كانت الحياة من أجل العيش في يينا؟ نريد أن نعرف في مشروع   معا بسلم وباحترام
."والحساء

كيف نريد أن نعيش معا في يينا؟

هو الجمع بين مجموعة واسعة من الناس حول هذا الموضوع" الملح والحساء"والهدف من  . 

 " ؟" الملح والحساء كيف يسير 

ويشكل كل ستة أشخاص مجتمعا.   إذا كنت ترغب في المشاركة، يجب عليك تقديم طلب
 . هم من كبار السن أو الشباب، الرجال والنساء،.  هؤلء الشخاص الستة مختلفون جدا  للطهي

 – المختلفة أو.  هم مثل الناس في هذه المدينة   اللمان، الجانب، العلماء، العاطلين عن العمل
.المتنوعة

وفي نهاية كل,   ويشتمل المشروع على بداية يتعرف فيها جميع المشاركين على بعضهم البعض
 ) البيان الختامي.  مع إعلن نهائي للحتفال  (لقاء

  الطعام وبطبيعةوتتناولجميع مجموعات الطهي سوف تطبخ معا كل مساء أربعاء،  2018في يونيو 
.الحال الحديث عن كيف نريد جميعا أن نعيش معا في يينا

إذا لم يكن لديك مطبخ كبير بما فيه الكفاية أو كنت ل تريد.    يتم طهيها في الشقة من المشاركين
( ، فل يزال بإمكانك النضمام( لن الطفال ل تزال صغيرة جدا .أن يكون عندك الضيوف 

طهي فقط أو دعوة المجموعة إلى المنزلالفي الطلب عليك أن تقول، إذا كان يمكنك  . 

.تتلقى جميع مجموعات الطهي المال للمكونات

. كل مجموعة طهي لديها مشرف.   يتم في مساء الطهي الطبخ سوية، ثم يأكلون معا ويتحدثون
 المشرف هو شخص يعرف القواعد لمسيات الطبخ ويحرص على أن تكون المحادثة ودية، وأنه يسمح

 . المشرف يمكن أن,  والراغبين في العيش معا  للجميع التحدث والكتابة عن الذي كان في يينا 
.يكون رجل أو امرأة وتبدأ المجموعة المشروع بأكمله

من يينا، الذين يتمتعون بالطبخ ويرغبون في الحديث عن 18المشاركة مفتوحة لجميع المهتمين من سن   
.كيف يمكن للعديد من مختلف الناس في يينا العيش معا بشكل جيد



هل تريد النضمام؟

blog.jena.de/salzundsuppe : نفسك على شبكة النترنتعرف عن، 2018من فبراير 

.أو عن طريق بطاقات التسجيل التي يتم عرضها في الماكن العامة مثل مراكز الحياء أو المكتبات

 المشروع؟يوم هي مدةكم 

. 31.03حتى . 19.02من  في أبريل، سيتم اختيار.  يمكن التقدم بطلب للمشاركة في جولت الطبخ  
في .  ثم يجتمع فريق المشروع والمشاركين والمشرفين. 30.05المشاركين وسيتم دمج مجموعات الطهي  

. الحدثلنطلق  / حزيران، سأستضيف جلسات الطبخ السبوعية الربع التي تدار أسبوعيا.  وفي يونيو   
 . في الحدث النهائي في /  يوليه يتم تحديد نتائج جميع النتائج مسبقا. 15.08وستطبع النتائج في تموز  .

 

 ماذا يحدث للفكار التي يتحدث عنها الناس في مجموعات الطهي؟

سيجري الشخاص اتصالت شخصية، ويطورون.   النتائج في جلسات الطهي ستكون مختلفة جدا
 . ولذلك، فإن المشرف سوف يكتب لهم جنبا.  جميع النتائج مهمة  أفكارا حول كيفية تغيير مدينتهم

  ،ينا كيف تتطور المدينةيوتعطى هذه الوثائق للشخاص الذين يقررون في إلى جنب مع المشاركين.
ما الجديد .  مشروع أو(أيضا على سبيل المثال أو كيف يتم إعادة بناء الشيء ليكون مفيدا للجميع   

نتائج مجموعات الطهي. الجيدة والمفيدةالمبادرات و  مبادرة),   سوف تحصل على المال من المدينة
). أيضاتذهب ودارة المدينة ل وف تذهبس الذين( مجلس المدينة   إلى السياسيين في المدينة 

الملح والحساءمه قد قدما  في الصحيفة ائتها ، يمكن في وقت لحق قريستطيعوا النضماملم  .

!انضم

 ! أخبر أصدقائك  .  انضم ". ومعارفك نحن بحاجة لمساعدتكم ونحن نتطلع إلى" الملح والحساء عن   
.تلقي طلبك

تريد التسجيل؟ هل ل تزال لديك أسئلة؟

:كيفية التصال بفريق مشروع الملح والحساء

blog.jena.de/salzundsuppe على شبكة النترنت في ·

salzundsuppe@jena.de عن طريق البريد اللكتروني على ·

2606290-0162أو  492633-03641الهاتف  ·  


