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 نحن و برلين ـ في الموسم الثالث

                         

(iKiKلقناة  VTـ FDZ)في  من "نحن و برلين" ينموسماول  بعد نجاح  

  .المستقبل  للشباب جديدةنظر وجهات مع جديد موسم نتعامل في  

 

 

 

 

. أربعة شباب من (   يذهب إلى الموسم الثالثiKiKلقناة  VTـ FDZ) في "برلين ونحن"من برنامج إالنتاج التلفزيوني  

 وتجربة أخرى مرة لبعض بعضهم على والتعرفلماضي ا من جدا مختلفة قصص مع الالجئين و أربعة شباب ألماني معا,

.تقريبا أشهر ثالثة لمدة - معا مغامرات  

 

  األلماني للشباب ألمانيا في الحياة فرص ما هي الفرص المهنية و السؤال هذا مع نتعامل أن نريد نحن الجديد الموسم في

؟ومن بدء بلتعامل مع ذلك التي يمكن العثور عليها؟ والالجئين  

 

التدريب شكل في المختلفة المهن لتجربة ,التدريب/العملي شكل في المختلفة المهن لمحاولة أبعد خطوة نذهب أن نريد  

 إلى تحتاج قد, بالفعل لديهم العملية المهارات لكشف, إصرارا أكثر من التجارب والكثير! الخاصة أعمالهم شبابنا سيبدأ

, اي نوع من العمل تتمتعون بها و اي نوع من العمل تزعجون القيام المشروع في سياق ذلك من مزيدال على الحصول

 نأخذ نحن" برلينو نحن " للمهمة؟ األفضل هو من معرفة يمكنك كيفن تكون مدير؟ وما هو الموظف؟ ا يعني ماذا ،بها. 

.برلين وسط فيستديرون منزل المظيفين للشباب   ,والالجئين األلمان شبابنا من كلل  النهج هذا  

 

لوحدك او كزوج ثنائي, يجب عليك  ،همميل على يتوقف وهذاكمضيفين، لمهامهم جيد استعداد على يكونوا أن أجل من 

جلب المعلومات في رعاية الضيوف. من خالل تجربتك يمكنك .المدينة في الفنادق أفضل في صغير تدريب  

 

 كيف .بأكملها مجموعةك أو كزوجين إما ,الشباب سلسلة هذه في الخاص التقارب هو ماركتش كما األهمية القدر بنفس

 الخاصة والثقافية األسرية بيئتهم مشتركة في أنشطة في الشباب نرافق و كيف ماذا يحبون الشباب اكثر؟ ؟ون الشبابيعيش

. بهم  

 في مواعيد التصوير ستبدء بلتصوير الفردي  ,الشباب نظر وجهة من باستمرار أخرى مرة الثمانية الحلقات تحدثسو

 خريف في بثه وسيتم. الصيفية العطلة من األولين األسبوعين حتى وتمديد مايو منتصف/ من ابتداء األسبوع نهاية عطل

   .2018 عام

 

كيكا في ينطلق" برلينو نحن" من الثاني الموسم مساء، 8:10 في ،2018 فبراير 5 في :  على فكرة :!

www.zdf.de/kinder/berlin-und-wir   تحت السابقة الحلقات وجميع البرنامج عن معلومات 

 

 

  

  

 

 


