
با ھم در شھر
چرخیدن

 

آیا دوست دارید در ھانوفر داوطلب
شوید و دیگران را خوشحال کنید؟

تازه وارد ھستید یا مدتی در ھانوفر بوده
اید؟

در مکان درستی 
                     ھستید

 “Serve the city“ پس

شما ،با

آیا دوست دارید با نھادھای مختلف
اجتماعی در ھانوفر آشنا شوید؟



&

Serve the City Hannover e.V
ابتکاری برای تعامل اجتماعی کوتاه مدت است. ما
پروژه ھای موقت (پروژه ھای کوتاه مدت) را در
نھادھای مختلف سازمان می دھیم. دو ساعت
پیاده روی با افراد مسن ، یک روز صبح جمع آوری

 زبالھ در جنگل شھر ایلنری یا یک
بعدازظھر برای کودکان خانواده ھای نیازمند برای 
کاردستی درست کردن. در این (advent) کریسمس

لیست امکانات

زیادی است
                 

 

ھرکسی دوست Serve the City Hannover در
دارد،برای این شھر و ساکنان آن کاری انجام دھد،

می تواند ھمکاری
.
 

کند. با ھر ملیت ،فرھنگ و دینی . ما با ھر نژاد و
رنگی یک تیم فعال می شویم و با ھمدیگر بھترین

را انجام می دھیم
احترام و گذشت برای ما بسیار مھم است

 
 
 
 

دعوت کنیم. در پروژه ھای Serve the City Hannover  ما ھمچنین می خواھیم شما را بھ عضویت در
 کوتاه

. 
مدت ما ، شما می توانید از نقاط قوت خود استفاده کنید ، با افراد جدید ارتباط برقرار کنید ، با نھادھای

مختلف اجتماعی آشنا شوید و موارد دیگر

 
 

 
در صورت داشتن ھرگونھ سوال در مورد

"خدمت بھ شھر" و یا اگر تمایل بھ شرکت در
پروژه ھای کوتاه مدت ما دارید، می توانید با ما

تماس بگیرید. ما منتظر شما ھستیم

 
در صورت تمایل ،با ما از طریق ایمیل(ھمچنین
-linda@servethecity) انگلیسی) یا از طریق

hannover.de)
تلفن: 0178-1580516 تماس بگیرید  

 
 

شما www.servethecity-hannover.de در سایت
می توانید در مورد کار ما اطالعات بیشتر کسب

کنید

متأسفانھ تاکنون ھمھ چیز فقط بھ زبان آلمانی
است ، اما امیدوارم کھ این عکسھا گویای ھمھ چیز

باشند

 


