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 کسب  اطالع  WELCOME-Treffه یا در مکان اینجا از روی برنام به دلیل کرونا وجود دارد. لطفا همچنان محدودیت هامهمانان عزیز،           کرونا  اطالعات

 کمی صبر کنید. آیا باید ثبتنام کنید یا اینکه که کنید                            

 

(10:00ـ  17:00ساعت ) دوشنبه  

  فقط بانوان ( پیاده روی ـ آلمانی )کافه بانوان:   10:00ـ  11:00

 با هم به پیاده روی رفتن.و  WELCOME-Treff محل قرار مقابل                      

 WELCOME-Treffدر  کمک به پر کردن فرم    11.00  ـ 15:00

 و با هم به پیاده روی رفتن. WELCOME-Treffمحل قرار مقابل پیاده روی ـ آلمانی  جدید:     11:30ـ  12:30

 اینکه می خواهید شخصا فعال باشید؟ پس سواالت کلی دارید یا  WELCOME-Treffدر مورد     WELCOME-Treffفعالیت در دوباره: مشاوره    14:00ـ  15:00

 به اینجا بیایید. در این زمان                         

 نقاشی در تابستان  کالس  16.30 ـ  17:30
   ؟دوست داری آن را با قلم و کاغذ کشف کنی شهر هاله را با کمال میل تماشا می کنی و"  " شهر تو را طراحی می کند، تو شهر را طراحی می کنی                      

 همه وسایل مورد  .   WELCOME-Treffدر   16:30  ساعت شروع  !رها و خالق باش به دور و بر نگاه کن.برگه سفید بردار و   پس مداد و یک                       

    به همه خوش آمد می گوییم. . همراه بیاوری  توانی وسایل نقاشی خودت را میفراهم است اما اگر دوست داری  نیاز                       

 تریک هاله زیباجمع آوری زباله برای  Anpacken-Eintüten  17:00ـ  19:00

                        "Anpacken-Eintüten ، "شهر هاله )زاله(،  از یک برنامه مشترکجمع آوری زباله در دوشنبهBürgerstiftung Halle ، 

                       der Freiwilligen-Agentur اف در اطراولین برنامه  خواند. دوشنبه در ماه برای همکاری فرا میرا همه  االن است وو دیگر فع 

                        85Geistsraße  بسایت به و  العات بیشتربرای اط! 17:00شروع ساعت . انجام می شودhalle.de-in-www.engagiert .مراجعه کنید 

 

) تعطیل ( شنبهسه   

برای پُر کردن فرم  آنالین کمک     دوشنبه ـ جمعه!  

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

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

(12:00ـ  17:00ساعت ) چهارشنبه  

   WELCOME-Treffکمک به پر کردن فرم در   12:00ـ  15:00

 “Bewerbungen„ درخواست کار دادن: تعیین موقعیت شغلی و کمک برای مشاوره  13:00ـ  15:00

               . “Lebenslauf„رزومه در پروسه ی درخواست کار کمک می کند. همچنین برای جستجوی کار و نوشتن   ”Berufspaten “برنامه ی                        

   تعیین موقعیت شغلی  14:00 ـ 15:00

میکند در موضوع شغل کمک  به صورت آنالین طارق علیهمکار ما آقای    دنبال کار، اوسبیلدونگ و یا پرکتیکوم میگردی و نیاز به حمایت داری؟                       

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

 ! صحبت می کنیم  " ؟فاوت استدر آلمان مت ت هایی  چه عاد  "  ما در موردتبادل نظر:  15:30 ـ  17:00

 می خواهیم  و   مثل تحصیل و سیاست صحبت می کنیم در مورد موضوعات مختلف اجتماعیبا هم ما در مورد ... حرف می زنیم" ما  "   برنامهدر                       

 حرف میزنی!  را خوب زبان آلمانیر نیست چقدبه همه خوش آمد می گوییم، مهم یگر آشنا بشویم. یکدبا نقطه نظرات  و  م اطالع رسانی متقابل کنی                    

 !  خوشحال می شویم اگر همراهی کنیتبادل نظر کنیم. موضوع   این می خواهیم بیرون در مکانی زیبا در مورد                     
 

(10:00ـ  17:30)ساعت  پنجشنبه  

 . یک می تواند در برنامه خیاطی لباس ها را تغییر دهد یا تعمیر کند کسی که می تواند خیاطی کند،  ات ـ کار دستیخیاطی ـ تعمیر   10:00ـ  14:00

 )فقط برای بانوان( .نخ و تجیزات در دسترس است ماشین خیاطی،                          

 . و با هم به پیاده روی رفتن   WELCOME-Treffمکان قرار مقابل    پیاده روی ـ آلمانی    14:30ـ  15:30

 تحویل داده شوند.  از قبلمی توانند کوچک هم نه و گیاهان جوادید! : همه خوش آم(داخلی )  با یا بدون گیاه   نمبادله ی گیاه در تابستا   16:00ـ  17:30

 

  (10:00ـ  4:001 ساعت) جمعه

 رای پر کردن فرمکمک ب 10:00 ـ 11:30

 پیاده روی ـ آلمانی 11:30ـ  12:30

 و با هم به پیاده روی رفتن. WELCOME-Treffمکان قرار مقابل                     

 

 
 

 

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    6.005ـ  20217.080.ی  ی هفتگبرنامه  

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

