مهرجان مارتين في بومبرغ
أيها اآلباء األعزاء ،أطفالنا األعزاء
سانت مارتن) (St.Martinهي حفلة لطفلك ولجميع األطفال الذين يعيشون في بومبرغ اويذهبون إلى المدرسة أو روض األطفال في
بومبرغ.
نحتفل بسانت مارتينز في بومبرغ منذ عام  ،1909ويركز هذا المهرجان على "لفتة المشاركة".
جميع األطفال باومبرغ الذين تتراوح اعمارهم بين ( 14-0سنة) سوف يتلقون يوم  11نوفمبر علبة من الحلويات والمفاجآت.
لجنة مارتينز تريد من جميع األطفال الحصول على علبتهم من المفاجآت بغض النظر عن جنسيتهم ومعتقداتهم.

شارك في قطار مارتين!
يمكن للجميع يوم  11نوفمبر حوالي الساعة  17:15المشاركة مع القطارين اللذان سوف ينطلقان من المدارس االبتدائية
) (Grund-Schulenعند تقاطع Hauptstr. / Deichstr.المشاركات والمشاركين من المدارس وروض االطفال يكونون لب
القطار ،اما بالنسبة للمشاركات و المشاركين اآلخرين المرجوااللتحاق بنهاية القطار سوف تكون هناك مجموعات موسيقية في وسط
المجموعة.
سيكون على متن قطارمارتين ممثل بشكل رسمي من المدارس االبتدائية )(Grundschulen
 .EV. Kita kath. Kita St. Dionysius ev.الموجودة في .Schellingstaße
 AWO Kitasهي ممثلة جزئيا بمبادرات خاصة.
لمزيد من المعلومات يُرجى االتصال بالمرافق المعنية.

كيف يمكنني الحصول على علبة مارتين؟
علب مارتن يحصل عليها فقط األطفال بين  0الى 14سنة ،تحتاج أوالً إلى بطاقة تفويض للحصول على علبة مارتين،
هذه البطاقات يمكنك الحصول عليه بطرق مختلفة.
من  25سبتمبر إلى  27أكتوبر ،2019سوف يقوم أكثر من  100جامع بزيارتكم في المنزل.
الجميع لديهم قوائم جماعية وأيضا بطاقات التفويض.
انتباه! الحصول على تصاريح الجامعون.
جامعة و جامع هذه البطاقات ليس لديهم حدود زمنية قد يقومون بذلك عندما يسمح وقت فراغهم،
كقاعدة عامة ،يحاولون زيارتكم مرتين على األقل إذا لم يتم التواصل معكم في المرة األولى.
يمكنكم أيضا إصدار البطاقة الالحقة يوم  2نوفمبر  20-18مساء في [ Baumberger Bürgerhausبومبرج] [برجرهوس]،
المتواجد في Humboldstr. 8
إذا كانت متوفرة  ،يرجى إحضار البطاقة التي تركها الجامعون في صندوق بريدكم" .كنا هناك  ...كنت لألسف غائب"
"  " Wir waren da … Sie leider nichtليتم تقصير وقت االنتظار الخاص بك.

نحن ال نعيش في بومبرغ
لألطفال الذين ال يعيشون في بومبرغ ستكون هناك قائمة لتسجيل انفسهم وسوف يحصلون على العلبة الخاصة بهم.

ماذا أفعل بـبطاقة مارتين؟
إذا كنت من المشاركين على متن قطار مارتينز يمكنك إرجاع البطاقة اعتبارا من  4نوفمبر  2019في المرفق.
أكياس مارتنز المتبقية يتم تسليمها من طرف لجنة مارتينز إلى مراكز الرعاية النهارية والمدارس.
الجميع سيحصلون على علب مارتين بين الساعة السادسة والسابعة مساء ًيوم  11نوفمبر في بومبرغ
Bürgerhaus, Humboldtstr. 8

كم تكلف علبة مارتين؟
مع بطاقات مارتين ،يمكنك الحصول على علبة مارتين في المدرسة أو روضة أطفال أو .Bürgerhausفي حقيبة مارتين يوجد
الكثير من الحلويات والمفاجآت لطفلك ،تبلغ قيمتها حوالي  8يورو.
يمكنك ايضا التبرع بحرية بما تريده.
نحن سعداء بكل مساهمة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.martins-komitee.de
أو إرسال بريد إلكتروني إلى info@martins-komitee.de

