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یزکرم هاگتسیا
 زا ار ام ابیز ناتسرهش رد الامتحا امش اجنیا رد

.تسا هدمآ تاتشمراد
 یتح نامز نآ رد .دش حاتتفا 1912 لاس رد هاگتسیا

 هداوناخ یارب هژیو هب ،دراد دوجو Fürstenbahnhof کی
 یزاسزاب هزات ،2010 لاس .دوخ یاهرفس و یتنطلس

 نیرتابیز ناملآ راطق هاگتسیا ون رنه هاگتسیا
 هشیش اب ،تسا نردم زاب یاضف رد هقطنم .دش باختنا

.گنراگنر لبطصا یرازگرب

ESOC / ESA - لرتنک تحت یاضف
 زا 1967 لاس زا یا هراوهام یاه ناهج همه

 زا رفن اهدص .تبقارم و هدهاشم تاتشمراد
Wissenschaftler_innen راک رسارس زا 

 یزادنا هار لاثم رب تراظن و دراد دوجو ناهج
.سرپسکا خیرم و اتزور

 امش (سالک اب ای و) تالیطعت لوط رد
 اب - ESOC زا دیدزاب دیناوت یم نینچمه

.لاح نیا اب ،دیدش لرتنک یدورو

Darmstadium - هناخ سنارفنک 
رصنع و

 ملع رد :ترسنک ،هاگشیامن ،رتائت
 یم رظن هب هک ،هرگنک زکرم و نردم
 یزیچ گرزب یتشک کی دننام دسر

.هشیمه نتفر رد
 :بیکرت اجنیا رد یمیدق و دیدج

 اب یبوخ هب هک تسا هناخ
 هکت کی هکلب زهجم یژولونکت

 رد تسا یمیدق ناتسرهش راوید زا
.هب زهجم و ضرعم

 دادعت فشک هزات 1994 لاس زا نآ مان
110 ییایمیش رصنع

Woog - توارط بیش
Woog، ناتسرهش طسو رد ام یعیبط گرزب ابیز هچایرد نیا 

 کی :دینک باختنا امش یارب فلتخم یاه رختسا ود نیب .تسا
 و نتب یجرک اب رگید یوس زا و گرزب نمچ و دیالسا کی اب

 نتشاذگ کارتشا هب توارط بآ امش ناتسبات رد .رتم 10 یصاوغ
 سناش شوخ امش رگا ،رگید یاه هداوناخ و اه تشپ کال ،کدرا اب
 تسار تمس برد رانک رد هاگباوخ .تسا کچوک رام کی اب یتح

.تسا
 دمجنم خی رد یتح دیناوت یم امش دیاش ،درس یاه ناتسمز لوط رد

Woog نتفر هار.

Mathildenhoehe - ون هطقن ره رد
 ره یارب دیاب هک Mathildenhöhe نادنمرنه هرمعتسم

 یم ار تاتشمراد یفطع هطقن دنچ هک ارچ ،تسا یتسیروت
 هب کیدزن ،“جرب تشگنا جنپ„ :نیسحت اجنیا رد ناوت
 کود زا یسورع هب هیده ناونع هب الاب یرجآ جرب رتم 50

 هیسور ،Eleonore مناخ هدازهاش هب گیودول تسنرا گرزب
 صوصخ هب تاتشمراد-هسه زا اردناسکلا نیرز یارب ،لپچ

 رنه هزوم زیگنا ناجیه و ،تسا هدش هتخاس هیسور کاخ رد
.ون

 ون رنه نامتخاس ظفح لماک روط هب زا یخرب فارطا رد همه
 دوجو Rosenhöhe رواجم کراپ و 20 نرق هیلوا یاه لاس زا

.دشاب یم زین بوخ یور هدایپ کی شزرا دراد

امنیس زا رتهب رایسب - هجراخ روما رتائت
 ناشن و گرزب فلتخم هلحرم هس زا لکشتم یتلود رتائت

 رتائت هقیلس ره یارب .دنتسه عونتم رایسب هنازور دهد یم
.catered یارب ،تسا

 هدافتسا هنیزگ نیا دیاب امش ناراب نآ زا هک ینامز صوصخ هب
.دینک

 تشپ„ گرزب هداوناخ ارجا کی رد امش هبرجت سمل هب رتائت
 تسا باذج و یندید یاه رتائت زا یحارط هرابود ولج .“هنحص
 یارب ای ،همشچ رد یگتسخ عفر یارب بوبحم تاقالم لحم و

.دیدج ناوج دارفا نتخانش

مظنم یتسیزمه - یلم هزوم
 دش حاتتفا یلم هزوم ،2014 لاس
 دیناوت یم امش الاح .نردم هرابود

 رد بلاج هرابود تقوم یاه هاگشیامن
 کیلک اجنیا ،فلتخم تاعوضوم دروم
 شحو شخب و یخیرات هعومجم .دینک

 دشرا یسانشراک .تسا زاب هشیمه
 هب طقف ،فلتخم یاه نرق زا یمیدق

 .نردم رنه ناونع هب هناخ رد ناونع
 زا) یبرچ زا رپ یلدنص کی یتح

Beuyss) هب اجنیا رد هک تسا-
.درک هدز تفگش

-witzig یشزرو و ابیز ،لاعف یزاب نیمز!
 دوجو یسک هشیمه تسا لاعف یزاب نیمز رد

 یاه یزاب بابسا هب ار رهظ زا دعب رد دراد
 stilts ای دروب تیکسا ،پوت هلمج زا فلتخم
 یقیسوم هب نداد شوگ ،یزاب هک یلاح رد .رد

 زا ناوج دارفا و ناکدوک اجنیا رد چپ چپ و
 ناتسود هب ندش لیدبت فلتخم یاهروشک

 لابتکسب و لابتوف یاه هنیمز .تعرس
 همه ،مه اب خبط یتح و قالخ ،نشج .دراد دوجو
 یارب ات لآ هدیا هسلج .تسا ریذپ ناکما نیا

 ناهج رسارس زا شزرو نارادفرط و اه یزاب
.تسا

“زبس یگدنز„ تاتشمراد - غاب یاقآ
 ناتسرهش نیرت یمیدق و نیرتگرزب

 مرگ زور رد هصقانم هشیمه تاتشمراد کراپ
 ،منک یم رکف هب ار یمارآ ناکم کی یارب

 لحم هشیمه و فلتخم یاه شزرو یگدننار
 هب ناوج زا .ناتسود یارب لآ هدیا تاقالم

 ادیپ ار نینس مامت رد دناوت یم درف - ریپ
.دینک

 ،زادنا مشچ روحسم تسا فرب تروص رد
 همتروس هوک و دنیآ یم دوجوب فرب نادرم

 امش ماو یارب وزارت .تسا ارجا کیراب و زارد
Aktivspielplatz-.

تاتشمراد زا ناتسرهش زکرم - لحم سیئول
 زکرم رد یزکرم نادیم “ویل„ تاتشمراد

 نینچمه و تسا راطق و سوبوتا اب ناتسرهش
 .Luisencenter رد ،لاثم یارب ،دیرخ یارب

.دراد دوجو هتبلا و خی هفاک

 رد عافترا رتم 40 هب کیدزن یگنس نوتس
 گنس هسام همسجم هک دهد یم ناشن عبرم طسو

 هبنش تاقوا یهاگ نم Ludewig گرزب کود زا
 زا نیسحت امش تاتشمراد و دوعص دناوت یم

.مدق 172 الاب

شرامش و ایلیمآ زا تماقا - هعلق
 ییاضق یاه هزوح طسوت البق هک کوراب هرود زا رصق رهش
 میقتسم روط هب و تسا هدش نانکاس و ندیشوپ سابل بوخ

.تسا هدش عقاو رازاب رد
 و هاگشناد زا ییاه شخب ،Landgrave دروم رد هزوم کی زورما

.دراد رارق دراد دوجو تسا یتلایا هناخباتک
 هار دیناوت یم امش زورما اما دوب هعلق فارطا قدنخ کی البق
.فارطا رد هعلق غاب رد هباشون کی ندیشون یتح و نتفر

 KIDS بش کی یارب ام یناتسبات تالیطعت لوط رد
.دیورب هعلق رابنا رد وکسید
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Mit freundlicher Unterstützung von

Come to us!

Aktivspielplatz Herrngarten
• Meeting place for children of from 5 to 

14 years / free spare time in the park / 
Monday till Friday afternoon 

Förderverein Aktivspielplatz 

• Where is it nice in Darmstadt? 
• A town tour of youngsters for youngsters 
• 2. Place with Europe price in 2015 
• now digitally for EVERYBODY 

Darmstadt for beginners …

Come to us!
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