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 زیادی داریم  ما برای شما پیشنهادات آنالین وجود دارد.ساخت و ساز  WELCOME-Treffحال حاضر در در توجه!           اطالعات

 و می توانیم به شما از طریق تلفن کمک کنیم.                      

 

 (  WELCOME-Treff )  77 71 00 22 0176واتساپ و تلفن:            ارتباط 

 facebook.com/welcometreffو    willkommen-in-halle.deفیسبوک و وبسایت:                    

 

 دوشنبه

آنالین:    11.00ـ  12.00   

خواندن و نوشتنـ  آلمانی                      

          .بتنام کنیدفت لینک برنامه ث ریادلطفا برای                      

                           (WELCOME-Treff  )   77 71 00 22 0176واتساپ و تلفن:                      

                      

شنبهسه   

برای پُر کردن فرم آنالین کمک   دوشنبه ـ جمعه!  

!لطفا با ما تماس بگیرید. به حمایت کردن از شما برای فرم ها، نامه ها و دیگر مشکالت ادامه می دهیمما                          

 ( جدید!  WELCOME – Treff  ) کمک برای پر کردن فرم 017616371866: واتساپ و تلفن                       

 

 چهارشنبه

 

    تعیین موقعیت شغلی  14:00 ـ  15:00

دنبال کار، اوسبیلدونگ و یا پرکتیکوم میگردی و نیاز به حمایت داری؟                        

انجام می دهد.  ی مشاغل زمینهر د گفتگو  ساعتیک  طارق علیپس جای درستی آمدی! همکار ما آقای                          

 https://zoom.us/j/94487219667: ین لینک بشویداوارد لطفا                        

 ! صحبت می کنیم  ایفختن وظتعویق ـ به تاخیر اندا ما در مورد:  تبادل نظر 15:00 ـ  16:00
 می خواهیم و  مثل تحصیل و سیاست صحبت می کنیم در مورد موضوعات مختلف اجتماعیبا هم ما در مورد ... حرف می زنیم" ما  " در پیشنهاد آنالین                     

   تو همچنین می توانی از  خوب زبان آلمانی حرف میزنی!  گوییم، مهم نیست چقدربه همه خوش آمد می  یگر آشنا بشویم. یکدبا نقطه نظرات و م اطالع رسانی متقابل کنی                     

    https://zoom.us/j/97351856445 مالقات می کنیم:  Zoomهمدیگر را در چهارشنبه هر هفته   ما شرکت کنی.طریق گوشی همراه                      

 : آلمانی ـ تمرین و مکالمه ) برای همه ( آنالین  20:00 ـ  21:00

       لطفا ثبتنام کنید تا لینک شرکت در برنامه را دریافت کنید.                        

                   (WELCOME-Treff )    77 71 00 22 0176واتساپ و تلفن:                        
 

 پنجشنبه

           

   010:0ـ  11:00

تمرین و مکالمه آنالین: آلمانی برای بانوان:                     

لطفا ثبتنام کنید تا لینک شرکت در برنامه را دریافت کنید.                          

 ( WELCOME-Treff )  77 71 00 22 0176  واتساپ و تلفن:                  

 

 جمعه

10:00ـ  11:00  

ـ تمرین و مکالمه ) پیشرفته (  آلمانیآنالین:                     

لطفا ثبتنام کنید تا لینک شرکت در برنامه را دریافت کنید.                           

   (WELCOME-Treff)    77 71 00 22 0176:  واتساپ و تلفن                  
                 
 

 
 

 

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 

 Dari Persisch /  فارسی دری   یی هفتگبرنامه     4.05ـ   .105.20231. 

https://zoom.us/j/94487219667?fbclid=IwAR3sYwSUJRoNT4-O9AWr8mv_f3tAzBVUJb1LAiU1jHGYemIuGeZOYohQK5E
https://zoom.us/j/97351856445
http://www.welcometreff.de/
mailto:welcometreff@willkommen-in-halle.de

