 The .lkj) Saxony-Anhaltهي جمعية لثقافة الطفل وتعليم الشباب في الدولة التحادية في ولية
:وهي منظمة مظلية في الدولة التحادية ل
ثقافة الطفل وتعليم الشباب-
الخدمات التطوعية الثقافية في الداخل والخارج-
العمل الثقافي والجتماعي-الثقافي على نطاق واسع-
 Saxony-Anhaltونحن منظمة الدعم المعترف بها لرعاية الشباب ضمن ولية
BKJمرتبط ب The .lkj) Saxony-Anhalt (e.V Eingetragener Verein
)Bundes vereinigung Kulturelle Kinde-und Jugendbildung
.الجمعية الواسعة لثقافة الطفل وتعليم الشباب في ألمانيا
:ونحن نقدم للشباب
فرص التعليم الثقافية-
) FSJ Culture, weltwarts, EVSالخدمات التطوعية-
التبادلت الشبابية الدولية-
التأهيل العلمي وتصفية الشباب كقائد مجموعة أو مدرب-
لثقافة الشباب بالضافة إلى خبرات جديدة  ,المساعدة والمعلومات  Saxony-Anhaltالمنافسة :جائزة-
..التصالت والمرح
:لدينا مجالت العمل_
الشبكات الثقافية والجتماعية-الثقافية-
:هذه المناطق تدعم وتنصح الخرين
والمدارس الفنية للشباب ومرافق التربية الثقافية ) . ( lkjأكثر من  30عضوا لمنظمات ومؤسسات-
المراكز الجتماعية والثقافية-
كما ونمثل مصالح الطفال والشباب الجتماعية والثقافية في العديد من المجتمعات-
:www.lkj-sachsen-anhalt.deللمعلومات
التعليم الثقافي للشباب..هل تقوم بالعمال المسرحية؟ قمت بصنع فيلم أو مقطع صوتي؟هل لديك_
؟ التعليم الثقافي يقدم الكثير من الفرص للعمل بشكل إبداعي)  (Juleicaتجربة مع الصور أو الحصول على شهادة
الثقافية للشباب حتى  15أكتوبر من Saxony-Anhaltفي ورش العمل ,بالضافة إلى أنه يمكنك تقديم الطلب لجائزة
 www.jugend-Isa.de/jubirefكل عام ..للمزيد من المعلومات
الثقافة والتعليم  :الخدمات الطوعية -
يعني أن تكون نشطا في المجال الثقافي من العمل لمدة سنة واحدة لتطوير المشروع الخاص بك FSJثقافة ال
هو وسيلة FSJواكتساب مهارات فنية وثقافية جديدة في الندوات لع خبرات جديدة وإشراك نفسك في المجتمع وثقافة ال
هي الممارسة الميدانية عام من التوجيه والتعليم ومساحة للتجريب يمن ان تكون بمثابة إعداد لمواصلة التعليم
يهدف للشباب ما بين ال  16و  27عاما..ولكن لدينا أيضا الثقافة الطوعية للشخاص الذين هم فوق ال 27عاما FSJال
www.fsjkultur-Isa.de.للستفسار
سيكون الشيء الصحيح من أجلك Weltwartsهل انت مهتم بالخدمة التطوعية السياسية والتنمية؟_
www.weltwaerts.jugend-Isa.de
هل فكرة السفر إلى الخارج في أوربا والقيام بالخدمة التطوعية التي تركزت على الثقافة كانت دائما مثيرة-
بالنسبة لك؟ أو ربما حلم التطوع الخاص بك هو ترك قارتنا؟ إذا كان المر كذلك فقد جئت إلى المكان الصحيح
:للمزيد من المعلومات ) (EVSنحن المنظمة المرسلة للخدمة الطوعية في أوربا
www.fsjkultur-Isa.de/?page_id=2238
 Saxony-Anhalt:JISSAخدمة معلومات الشباب-
هو بوابة على النترنيت للشباب والموظفين المهنية وأولياء المور وسوف تنشر للطفال والشباب JISSA :
محتوى ذات الصلة يوميا في إطار المواضيع من المدرسة وفرص العمل والدراسة ووقت الفراغ المشاركة والتدريب
بالضافة إلى ذلك هناك مزيد من المعلومات حول ورشات العمل والندوات والمسابقات أو مطبوعات وصلت أخرى مثيرة
للهتمام
:تواصل عبر Saxony-Anhaltهو وسيلة جيدة لتصبح على اطلع على جميع العروض لك ولصدقائك في ولية -JISSA :
www.jissa.de or www.twitter.com/wwwjissade
LKJهناك أكثر من  20موظف وحوالي  10زملء العمل الحر لتحقيق مختلف حقول العمل والموظفين في-
 Saxony-Anhaltفي حين تنسق مؤسستنا برامج تطوعية مختلفة في ولية
.نحن نعمل كثيرا مع المتطوعين والمتدربين الوطنيين_

