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كيف نذهب إىل „كيندر فالد“؟

تقع „كيندر فالد“ يف شامل غرب هانوفر ويسهل الوصول إليها بالسيارة أو
املرتو أو الحافلة.

املرتو
ومن   ،)Nordhafen( هافن“  „نورد  النهائية  املحطة  حتى   6 الخط 
الطريق  عرب  تقريبًا  دقيقة   25 ملدة  السري  ميكنكم  هناك 
 )Schulenburger Landstraße( بورغر“  „شولن  الرسيع 

.)Mecklenheider Forst( “خالل غابة „ميكلنهايدر

الحافلة
الخط 490/491 حتى محطة „هانزا شرتاسه“ )Hansastraße(، ومن 
„شتيلنغر“  شارع  عرب  تقريبًا  دقيقة   15 ملدة  السري  ميكنكم  هناك 

.)Stelinger Straße(

السيارة
هانوفر/النغنهاغن   -  44 مخرج  حتى   A2
„فارنفالدر“  شارع  إىل  هناك  ومن   ،)Hannover/Langenhagen(
أيل“  „بينيكا  وجادة  الصناعية  املنطقة   ،)Vahrenwalder Straße(
بورغر“  „شولن  الرسيع  الطريق  عىل   )Beneckeallee(
)Schulenburger Landstraße( باتجاه الشامل. ويوجد مكان انتظار 
ومن  .)Mecklenheider Forst( „ميكلنهايدر“  غابة  يف  السيارات 
هناك، ميكنكم السري ملدة 20 دقيقة تقريبًا خالل غابة „ميكلنهايدر“.



زيارة  والكبار  للصغار  ميكن 
„كيندر فالد“ يف أي وقت، ودون 
الطبيعة  ليستكشفوا  حجز، 
لألطفال  ميكن  كام  „بأنفسهم“. 
مبجموعات  االلتحاق  والشباب 
الثابتة،  والشباب  األطفال 
منتظم بشكل  تلتقي  والتي 

ويقودها مقدم رعاية ثابت. 

األطفال  لحضانات  وميكن 
حجز  واملجموعات  واملدارس 
الخاصة  العمل  ورش  برامج 
الخاصة  العمل  بالطبيعة وورش 
وورش  الطبيعة  ببحوث 
العام.  طوال  الغابات  يف  العمل 
أدق  معلومات  إيجاد  ميكنكم 
الخاص العمل  ورش  منشور  يف 
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األطفال يبنون املستقبل

وجوقات  ثابتة  مجموعات 
وأنشطة  عمل  وورش  غنائية 
 - وحفالت  ومخيامت  عائلية 
ليتمكن  مختلفة  طرق  هناك 
األطفال والشباب، وحتى الكبار، 
وبناء  أفكارهم  تحقيق  من 
ومستقبل  مستقبلهم  من  جزء 
البداية، فمن  فالد“.  „كيندر 

يشاركون ويساعدون يف تصميم وتطوير املكان وكذلك يف العروض.

فالد“  „كيندر  عروض  وتُقّدم 
األطفال  إىل  أسايس  بشكل 
والشباب الذين ترتاوح أعامرهم 
تُتاح  حيث  عاًما.    18 و   4 بني 
يف  الخربات  لجمع  فرصًة  لهم 
مجال الطبيعة وعلم البيئة والفن 
والبستنة  والبناء  والتخطيط 
االبتكار  عىل  قدرتهم  وتنمية 

قوتهم نقاط  عملية عىل  بطريقة  يتعرفون  ذاته،  الوقت  والتخيّل.ويف 
وحدودهم بشكل أفضل، ومن ثّم يطبقون ذلك يف الوقت املناسب. 

هنا „كيندر فالد“

يف  يهمنا  هانوفر“،  فالد  „كيندر  يف 
والشباب. األطفال  آراء  األول  املقام 

خوض  ميكنهم  املكان،  هذا  يف 
بالطبيعة  املرتبطة  تجاربهم 
كثب. عن  بها  واالرتباط  بأنفسهم، 

النمو. ميكنه  ما  كل  يُقابلون  سوف 
هي  الطبيعة  تكون  ال  وبذلك 
نهدف  ولكننا  فحسب،  املقصودة 
بني  الواعي  التقدير  خلق  إىل   أيًضا 
بعًضا. بعضهم  وألجل  وبعضهم  البرش 

„كيندر فالد“ تُفِسح املجال للنمو:

مجال لتطور القيم مًعا
مجال لالستمتاع بالحياة يف املدينة

مجال لالبتكار
مجال لحرية الحركة

مجال إبداع التصاميم
مجال للمشاركة الحية

مجال للمسؤولية
مجال للتعلّم من خالل املُعايشة وفهم الطبيعة

مجال للخربات الجامعية وتنمية الشخصية

)من وجهة نظر تربوية مخترصة(

فضاًل عن ذلك فإن „كيندر فالد“ هي ملتقى ومرسح ومرشوع بحثّي 
ومنتجع. كام أنها تتيح الفرصة للمرح واللعب والقيام مبختلف املغامرات يف
الغابة، من أجل معايشة الطبيعة بكافة الحواس باعتبارها شيئًا جمياًل 

وقيِّاًم.


