
۲۰۲۰ 7وی ۱۷ - ۱۳ خــــ.رات رد +*اتس'ات پم!  

حیسم FGع نامروB اA ەارم= >;سم رد  
  

تکراشم ه" ار امش زور جنپ لوط رد ام .م<یامن H ضرع E+وگدمآ شوخ دنراد ار ?<سم ,+اتس:ات پم6 رد روضح دصق هک ,+از)'ع همه ه"  
رد( ه" م<هد ارف شوگ ات م<dسه مه ا" ام .م<یامن H توعد فلتخم یاه گنهرف و ،موسر ،بادآ ا" E+اهروشک زا رگYد دارفا ا" یراVمه و  
یاهناtز ه" نداد شوگ و شزرو ناVما ,rsنچمهو ،دوp و dnoسرپ یاه mk<سوم ،کjkشم یاهوگتفگ ،?<سم نامYا و داقتعا ،)دروم  

. تسا مهارف دYدج یاه wkسود داجYا و فلتخم  

دهاوخ ناYا� ۰۰:۱۳ تعاس هعمج خــــ)رات رد و ەدش زاغآ ۰۰:۱۵ تعاس ه�~شود خــــ)رات رد  .دوش}م رازگرب پوکروب رد یا هسردم رد پم6  
. Yتفا  

: زا تسا ترا2ع یداع زور ک+ یارب همانرب   
۰۰:۸ تعاس هناح�ص  -   

۰۵:۹ اعد مسارم  -   

۳۰:۹   م<ناوخ<م دوp مه ا"    - 

۰۰:۱۰ سدقم باتک یارب نامز  -  

۰۰:۱۲ راهان  -  

۳۰:۱۳ تحاjkسا  - 

E ۳۰:۱۴+اچ و ەوهق  - 

۰۰:۱۵ فلتخم یاه ت<لاعف   - 

۰۰:۱۸ ماش  -  

۳۰:۱۹ :یروآ عمج  - 

 

یرو89 تاعالطا  
 

: ا: هن>;:   
نورک ۵۰۰ نالاسگرزب  - 

نورک ۲۰۰ نا�دنهانپ   -   

نورک۲۰۰ )د<نکH تفا)رد یرادرهش زا هک �وپ( ماغدا یاYازم نا�دننک تفا)رد  - 



نورک۲۵۰ �امتجا یاه کم6 نا�دننک تفا)رد   -   

نورک۱۲۰۰ ەداوناخ ره یارب هن)'ه ��jادح  -  

نورک۶۰۰ ەدنهانپ ەداوناخ کY یارب هن)'ه ��jادح  -  

. دشا"H نا�Yار لاس ۵ ر)ز ات ی اههچ" یارب  - 

. دشا"H تم<ق فصن لاس ۱۲ ات ۶ یاه هچ" یارب  - 

. د)روا<ب دوخ ەارمه کرادم  - 

  

: دEشاD هتشاد دوخ ەارم: ار ر>ز دراوم  
باوخ هس}ک   - 

)زادنا ر)ز,تشلا" ، وتپ ( ەjsغ و تخت هفحلم  - 

)�حم(�م سا�ل ،نشج سا�ل ,wkشادهب مزاول   -   

. د<شا" هتشاد ەارمه یردام ناtز ه" ل<جنا ،mk<سوم یاهزاس ناVما تروص رد  -  

. دjsگ<م تروص پم6 ه" دورو ضحم ه" و یدقن تروص ه" اههن)'ه تخادرپ  -   

: سامت نفلت و سردآ  
Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop, tlf. 30 80 74 32 

 : د)½ش ەدا<پ ەا�تس¼ا نیا رد د<نکH رفس راطق ا" رºا   

Børkop 

تسا U9وی ۲۱ مان تPث تلهم ن>Mخآ  
  

: د<نک ەدافتسا ەداوناخ یاضعا و دوخ نیالنا مان تÀث یارب ر)ز کنیل زا   

http://imta.dk/tvaerkulturelle-lejre/Boerkop/ 

. د<یامن مادقا تقو عpا رد ندرک مان تÀث یارب هک م<نک<م داهنش}پ سÂ دشا" H دودحم اها�Yاج دادعت   

: U9اتسYات پمW دروم رد تاE>;ج  
صاخ همانرب نامزمه ناناوج و اه هچ" .م)½ش jkکYدزن وا ما<پ و حیسم n}ع ه" م<هاوخ H ل<جنا یارب ەدش هتفرگ رظن رد نامز هس رد  

. دننک<م لا�ند ار دوخ  

بش نشج  
رد ار �حم اY ، �م ،نشج سا�ل (.دوش}م رازگرب ا<ند pاp و کرامناد زا نا�دننک تکH poامت روضح ا" جیهم نشج کY بش ه�~شجنپ  

. د<شا" هتشاد ەارمه ناVما تروص  



Wمع یا:را]   
 . م<نک<م کم6  اهفرظ ,rkسش و ,jsم ندرک عمج یارب رگYدکY ه" ام   

. درک دنهاوخ کم6 و یراVمه ندرک تفاظن رد ناناوج و نالاسگرزب همه ,jsن رخآ زور رد  

 

دEیامرف لصاح سامت ر>ز لEم+ا ا+ و نفلت ەرامش اà Dش_ب تاعالطا بسک یارب  
Krista Rosenlund Bellows 

21 31 34 55 / landsleder@imta.dk 

 
 


