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WELCOME-Treff 
Geiststraße 58 

06108 Halle (Saale) 

 

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de 

Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff  

 

 

ھای این ھفتھ از تاریخ برنامھ  11.04.2021—04..02                 Persisch Dari / فارسی دری 

  اطالعات کرونا :     

  نامه ها و سایر مشکالت براي فرم ها ،.ما میتوانیم  مجددا بدلیل کرونا براي همه گروهها اعمال میشودمحدودیتهاي تماس  مهمانهاي عزیز 

  . اینکار شما باید ثبت نام کنیدمهم :براي   )زوم (معموال با برنامه نیز نیازداریم ما پیشنهادات آنالین و  از شما پشتیبانی کنیم 

  ( ولکام ترفه )  6017  22  00  71  77باشماره تلفن ویا واتس آپ  :   اطالعات 

  willkommen-in-halle.de و   facebook.com/welcometreff:وب سایت و فیس بوك :

  دوشنبه تا جمعه02.04-05.04

  جشن استرن (عید پاك ) طیالت تع

 شنبهسه  06.04

  میشود آنالین :آلمانی براي خانمها  : تمرین و صحبت کنید. .لطفا ثبت نام کنید سپس براي شما یک لینک فرستاده     10:00 – 11:  00

  ( ولکام ترفه )  6017  22  00  71  77باشماره تلفن ویا واتس آپ       

  چهارشنبه 07.04

  )لطفا برای آن ترمین بگیرید   (   . آنالین  کمک براي پرکردن فرم ها     12:30-15:00

  )جدید     ، کمک براي پرکردن فرمها ولکام ترفه ( . 0176  16 37  18  66باشماره تلفن ویا واتس آپ :      

 تعیین موقعیت شغلی :     14:00-15:00

  همکار ما  پس جاي درستی آمدید  کار ،آسبیلدونگ و یا پرکتیکوم میگردید و نیاز به پشتیبانی  دارید ؟دنبال       

  : لطفا وارد لینک زیر شوید یک ساعت اداري در باره این موضوع دارد . علی طارق  آقاي دکتر        

        https;//kurzelinks.de/zdauکد شغل را وارد کنید.  و 

 

  میشود  لطفا ثبت نام کنید سپس براي شما یک لینک فرستاده (براي همه )آنالین : آلمانی تمرین کنید و حرف بزنید    19:00-20:00

  ( ولکام ترفه )  6017  22  00  71  77باشماره تلفن ویا واتس آپ       

  پنجشنبه08.04

 ----------------------------  

  جمعه 09.04

    میشود  لطفا ثبت نام کنید سپس براي شما یک لینک فرستاده آلمانی تمرین کنید و حرف بزنید(پیشرفته )  آنالین : 10:00-11:00

 ( ولکام ترفه )  6017  22  00  71  77باشماره تلفن ویا واتس آپ     


