
 

 بروز  شما را در فرانسه فرهنگی افغان های شهر استراسبورگ کانون

 انهیسال گدی پران جنگی و میله یبه   هفتم ماه ژوالی یکشنبه

 میگردد.برگزار نشانی زیر  در دادیرو نیا .خواندی مفرا  عتیدر طب

 

La Ferme Des Carrières 

Rue Liffol le Grand (tout au bout de la rue à droite) 

67350 PFAFFENHOFFEN 

  Dimanche le 7 juillet 2019 à 11H. 
 

 

میشود. این  پیش ازغذای چاشتانه، یک کارگاه کوچک گدی پران سازی توسط اعضای کانون بر گزار

کار گاه برای مردم محل، کودکان و نو جوانان در نظر گرفته شده است. هر کسی دیگر با پرداخت 

مثل همه سالها، دوستانیکه در مسابقه شرکت می  بهای مواد، میتواند از امکانات کارگاه استفاده کند.

 کنند، قبالً تار و گدی پران های خود را آماده می سازند.

 

 لونی اکیدا ممنوع است!تار های نی
 

تقاضا میشود تا از نخ نیلونی استفاده نکنند. استفاده ازین تار ها سال های پیش  ه کنندکت از دوستان شر

 .استفاده از نخ پالستیکی  بکلی غیر مجاز می باشدبدین منظور  مشکالتی جدی را بجود آورده بود.

 

در . اورندیمورد ضرورت را با خود ب یدنیتوانند غذا و نوش یم شرکت کنندگانمورد نان چاشت،  در

 نرویاست. از ریکباب کردن امکان پذ ،یتیامن در نظر داشت امور محل گدی پران بازی، با ضمن در

یک مغازه ی از مواد  ـ کاری یر ـ مزرعه ی. یداوریرا با خود ب ازیو کباب مورد ن ذغال نیدتوایم

 مان روز درب اش بروی عالقه مندان باز خواهد بود.( دارد که هBIOخوراکی )بیو

   

 یکیپالست تار هایبا رعایت کامل محیط زیست عمل میکند. ازینرو استفاده از یر  کاریمزرعه ی 

مزرعه جای  . هیچ چیز را در طبیعت نباید واگذار کرد و مواد اضافه و بیکاره را دراکیداً ممنوع است

 نگذارید.

جهت نگهداری محیط زیست و احترام به دیگران  شرکت کنندگان تمنا میشود کهدرین روز از کلیه 

 توجه قابل مالحظه داشته باشند.

   

نشانی الکترونیکی کانون در تماس شوید :  به  دیتوانیمشتریب یروشنجهت صورت ضرورت و  در

acas.afghan@gmail.com 

 

 ) خانم  دورا(  ریز فونیشماره تل با دوستان کانون و یا به دیتوانیم ،شد شیپ یمحل مشکل افتنیدر  اگر

 : دیدر تماس شو

Dorah à la Ferme des Carrières au 0750669380 

mailto:acas.afghan@gmail.com

