
 پیارے باپ ،

ماہ میں ایک بار ، ہر سال کے آغاز سے ہی ہمارے پاس "پاپکالب" موجود ہے۔ کلب کے ایک حصے کے طور پر ، 

بجے سے ہاؤس وایلن بش کے کیفے میں ، باقاعدہ مالقاتیں کھلے والد کے کیفے کی حیثیت سے ہوتی ہیں۔ 6جمعہ   

ضلع کے باپ دادا کو مدعو کریں کہ وہ اپنے موضوعات کے  ہم وایلنبش گھر کے باپ دادا چاہتے ہیں کہ آپ تننبش

بارے میں ہم سے بات کریں۔ ہم باقاعدگی سے ملتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کے بغیر سفر اور 

سرگرمیوں کا منصوبہ بناتے ہیں جس سے ہم لطف اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخوت میں بھی ہماری مدد کرتے 

 ہیں!

ریل میں اپنی آخری میٹنگ میں ہم نے کورونا بحران سے نمٹنے کے بارے میں اور مئی میں ہوم اسکولنگ کے بارے اپ

 میں بات کی تھی۔

ہمیں بھی اس موضوع کو دوبارہ گہرا کرنے کا خیال آیا تھا کیوں کہ یہ ہمارے لئے بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔  

–بجے  8:00 - 6:00لٹ میں شام جون کو مالقات گرین بی 26جمعہ ،  -پاپکلیوب   

بحران کے آغاز کے بعد پہلی بار ، مالقات براہ راست اور ذاتی طور پر ہو رہی ہے۔ ہم باربی کیو کے عالقے میں  

 گرین بیلٹ میں ملتے ہیں۔

 اگر آپ ابھی تک پوزیشن نہیں جانتے ہیں تو یہ مقام ہے:

https://www.google.de/maps/place/Spielplatz+im+Gr%C3%BCng%C3%BCrtel/@50.7527614,7.

0367329,17.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgr%C3%BCng%C3%BCrtel+bonn+tannenbusch!3m4!1s

0x47bf1e3170cae32b:0x59b9f6a467f66dd9!8m2!3d50.7524816!4d7.0382427 

جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کے لئے کولڈ ڈرنکس اور ناشتے تیار ہیں۔  آپ کو کھانے کے لئے کچھ النے کا خیرمقدم کیا

کورونا کی وجہ سے ، براہ کرم مرکز میں اپنے ساتھ اپنا نام اور پتے درج کریں )فون یا ای میل کے ذریعہ بھی ممکن 

 ہے(۔

علیمی مرکز ہے( کے ہم نے "گھر میں بچوں کو سیکھنا" کے عنوان سے بی ایف ایم ایف ای وی کولون )یہ ایک مسلم ت

 ایک لیکچرر کو مدعو کیا ہے۔

مسٹر منیر کاگلیان کئی سالوں سے وہاں کے والد کلب کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ مختصر طور پر اپنا تعارف 

کرائے گا اور اپنے تجربات کے بارے میں بتائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو جاننے اور اس موضوع پر خیاالت کا تبادلہ 

یہ ایک حیرت انگیز دوستی اور تعاون کا آغاز ہوسکتا ہے ، کون جانتا ہے؟کریں گے۔   

 بہرحال ، ہم آپ کی دلچسپی پر بہت خوش ہیں:

 سمیر ، جورجن ، محمود اور عبدی سے پاپکلیوب وایلنبش۔

https://www.google.de/maps/place/Spielplatz+im+Gr%C3%BCng%C3%BCrtel/@50.7527614,7.0367329,17.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgr%C3%BCng%C3%BCrtel+bonn+tannenbusch!3m4!1s0x47bf1e3170cae32b:0x59b9f6a467f66dd9!8m2!3d50.7524816!4d7.0382427
https://www.google.de/maps/place/Spielplatz+im+Gr%C3%BCng%C3%BCrtel/@50.7527614,7.0367329,17.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgr%C3%BCng%C3%BCrtel+bonn+tannenbusch!3m4!1s0x47bf1e3170cae32b:0x59b9f6a467f66dd9!8m2!3d50.7524816!4d7.0382427
https://www.google.de/maps/place/Spielplatz+im+Gr%C3%BCng%C3%BCrtel/@50.7527614,7.0367329,17.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgr%C3%BCng%C3%BCrtel+bonn+tannenbusch!3m4!1s0x47bf1e3170cae32b:0x59b9f6a467f66dd9!8m2!3d50.7524816!4d7.0382427


     

 

 سال کی پہلی ششماہی میں جمعہ کی شام پاپکلیوب اجالس کے لئے مزید تاریخیں:

سے رجسٹریشن. 11.07 -     ۔21.07تعطیالت کا آغاز موسم گرما کی   

۔:والد اپنے بچوں کے ساتھ باپوں اور سارے کنبے کے ساتھ والد کے لئے سفر کرتے ہیں  

08.08.2020اگست اور  6جوالئی ، یکم اگست ،  25جوالئی ،  22ہفتہ ،    

نکات ، مشورے یا مشورے؟ پھر ہم سے  کیا آپ کے پاس کوئی سوال یا درخواست ہے؟ ہماری اگلی مالقاتوں کے لئے

: یا ای میل کے ذریعہ 0228/76363873رابطہ کریں: صمیر الل:   

                                                                                                   ackermann@vielinbusch.deجورجن ایکرمین 

 

 

 

 

 

 


