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 سرلیک: چیک!
کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

ژبه  پښتو  ساعته   4  کوچنۍ ډلې  4 3 1  

 

د ځوانانو لپاره ، ټول اروپایي هیوادونه په کلتور کې د ښکیلیدو فرصت وړاندې کوي او په   لنډیز: 

ممکن د راتلونکي کاري ساحه وي. دا وړاندیزونه  ورته وخت کې د دې موندلو لپاره چې ایا کلتور 

ځوان مهاجرو ته د مهاجرت پس منظر سره او پرته خالص دي. دا فعالیت د دې فرصتونو په موندلو  

 او ارزولو کې د مرستې لپاره دی. 

 مدني ګډون ، ټولنیز ګډون ، کولتور ته ژمنتیا.    کلیدي ټکي:

 موخې:  

د فعالیت هدف دا دی چې ځوانان د مهاجرت پس منظر سره او نه پوه شي چې ټولنه او د هغې کلتور  

 ته ژمنتیا )داوطلبي یا نه( د عامه چارواکو لخوا د مالتړ ډیری انتخابونو سره انعام ورکړل شوی. 

 برخه اخیستونکي:  

 . کلونو ترمنځ وي  27او   16ځوانان چې عمرونه یې د ځوانان او 

 توضیحات: 

د دې فعالیت هدف په ټولنه کې د دوی د ځای موندلو او په کلتوري برخه کې د امکاناتو سپړلو کې   

مرسته کول دي. دا د مسلکي برخې په توګه د کلتور په سپړنه کې همکاري ده. ډیری دولتي ادارې ،  

ازمانونه )کلتوري اتحادیې ، یادګاري ادارې ، او نور( د دې ډول  خصوصي بنسټونه او نور س

  27څخه تر   16د "په کلتور کې داوطلبي ټولنیز کال" د جرمني مثال دی. دا  فرصتونو وړاندیز کوي. 

ځوانانو ته د اړیکې ټکي وړاندې کوي ترڅو د ښوونځي او وخت تر مینځ کار   کلونو عمر لرونکي

دا فعالیت د دې   تنکي ځوانان په بیالبیلو کلتوري پروژو کې دخیل دي.کولو ترمنځ وخت وکاروي. 

وړاندیزونو کشف او ارزونې لپاره د څیړنې دنده وړاندې کوي. دا باید د مدني ښکیلتیا او د ځوانانو  

 پروژې پلي کولو لپاره الهام هم وي. 
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. د انټرنیټ السرسی ، کمپیوټر / ګرځنده تلیفون  مواد:  

. انټرنیټ لټون ، د معلوماتو اسناد میتود: د   
کلتوري ژمنې   - د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې: ډیری ځوانان د اضافي نصاب ساعتونو کې ټولنیز 

ته چمتو دي ، مګر دا اکثرا د سازمانونو ، شرایطو او عامه مرستې پورې اړوند معلوماتو ته السرسی  
موندلی شئ ، د دې مینځپانګو ترتیب او ارزونه د   ستونزمن وي. که څه هم ټول معلومات په انټرنیټ 

 ځوانانو لپاره ننګونه ده چې په کلتوري برخه کې تجربه نلري. 

د دې فعالیت سره ، ځوانان باید زده کړي ، د سیمینار څخه هم مننه ، ترڅو دا معلومات راټول او  

اؤچر وړاندې کړئ )په جرمني  طبقه بندي کړي. د سیمینار په پیل کې ، د خپل هیواد پورې اړوند یو و

کې ، د مثال په توګه ، "فریویلیګیسزیازجهر کلتور"(. بیا به تاسو په فعالیت کې د مهاجرت شالید  

لرونکي ځوانان شامل کړئ او دوی ته اجازه ورکړئ د څیړنې وړاندیزونه و ارزوي چې په ځانګړي  

 ډول پدې برخه کې شتون لري. 

 سرچینه: له څخه ترالسه شوی 
 http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-

bildung/60024/freiwilliges-soziales-jahr-kultur 
 الرښود: 

(ACW)   همکار:    کلتور او آربیټ ای وی. -  د فرهنګ او کار ټولنه 

http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/60024/freiwilliges-soziales-jahr-kultur
http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/60024/freiwilliges-soziales-jahr-kultur

