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 شما دیگر نیاز نیست که ثبتنام کنید و وقت قبلی بگیرید. به دلیل کرونا وجود دارد.   همچنان محدودیت هامهمانان عزیز،              اطالعات

 

(10:00ـ  17:00)ساعت  دوشنبه  

  

 نگهداری از کودکان امکان پذیر است.(  )تمام مدت WELCOME-Treffکافه بانوان در دوباره:             

 برای یادگیری، تبادل نظر و خالق  (Karl-Liebknecht-Straße 34به آدرس ) .Weiberwirtschaft/Dornrosa e. V  درما همدیگر را                         

 WELCOME-Treffصبح روبروی  10محل قرار ساعت . بودن مالقات می کنیم. همه بانوان با کمال میل دعوت شده اند                        

 آلمانی یاد میگیریم.  تگوبا تمرین کردن و گف با همدیگر   وآلمانی: تمرین و گفتگکافه بانوان:     10:00ـ  11:00
 کافه بانوان: قهوه، کیک و گفتگو      11:00ـ  12:00

 گروهی جمع آوری می کنیم.   یما نظرات را برای برنامه ها  دارید؟ آینده نزدیکچه آرزویی برای   حالتان چطور است؟ سال گذشته چه چیزی را تجربه کردید؟                           

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

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

 . به اینجا بیاییددر این زمان                         
 

( 03:31ـ  017:0)  شنبهسه   

 
؟" نجام می شودچطور اتحصیل کردن ـ " جدید:      13:30ـ  3014:  

صیل کردن چطور انجام می شود؟"تحپس با کمال میل به برنامه "  و سواالت زیادی داری در مورد ورود به دانشگاه داری؟گاه بروی زودی می خواهی دانشتو به                           

ما پاسخ می دهند.ش می کنند و به سواالت  صحبتویان دیگری هم همراه هستند که در مورد تجربه هایشان جی. دانشدعوت می شو                          

 بازی بعدازظهر  :جدید    15:00ـ  16:30

 .انجام دهیم"بازی های تخته ای"   Brett-Spieleتا از هوای تازه لذت ببریم و  مالقات می کنیم  WELCOME-Treffروبروی  ما همدیگر را بیرون                         

 Amnesty International  شاورهمدوباره:     14:00ـ  16:00

 این در یمربوط به پناهندگ التالملل به سوا نیپر شود؟ مشاوران عفو ب یفرم دیبا یاارسال کرده است و   ینامه ا BAMF نکهیا ایاست،  کی نزد یدگیجلسه رس                        

   داده شود. شتریب حاتیتوض  یوقت مشاوره برا  کیتوان  یم ازیدهند. در صورت ن یپاسخ م یعموم مشاوره                        

 گفتگو کنید و با هم آشنا شوید. قهوه بنوشید، دنیای زنان:   15:00ـ  16:30

 ، تا با همدیگرو همه ی سالمندان عالقه مند و زنان مهاجر در هاله را دعوت می کنیم . ما پروژه را معرفی می کنیمپروژه ی دنیای زنان وارد مرحله دوم می شود                       

       برای کیک و قهوه حتما سر بزنید! تبادل نظر کنند و همدیگر را بشناسند.                       

(0001:ـ  0061:ساعت ) چهارشنبه  

 

 ن کرد ی: تمرین و صحبتآلمان جدید:      10:00ـ  11:00

   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                        

 “Lebenslauf„رزومه و    “Bewerbungen„ ار درخواست ککمک کامپیوتری، جدید:   14:00 ـ  15:00

 .می توانیم مدارک را پرینت بگیریمما پشت کامپیوتر به شما کمک می کنیم و                        

(10:00ـ  00:61)ساعت  پنجشنبه  

 
 )فقط برای بانوان( ات ـ کار دستیخیاطی ـ تعمیر   10:00ـ  13:00

 است.  زات در دسترس هینخ و تج . یک ماشین خیاطی،می تواند در برنامه خیاطی لباس ها را تغییر دهد یا تعمیر کند کسی که می تواند خیاطی کند،                          

 کنیم و با هم لذت ببریم. فکر   بازی شطرنججدید:     11:00ـ  13:00

 طور انجام می شود؟" ـ چوره آنالین " تحصیل مشاجدید:    13:00ـ  15:00

صیل کردن چطور انجام می شود؟"تحپس با کمال میل به برنامه "  و سواالت زیادی داری در مورد ورود به دانشگاه داری؟گاه بروی  زودی می خواهی دانشتو به      

ما پاسخ می دهند. شمی کنند و به سواالت  صحبتویان دیگری هم همراه هستند که در مورد تجربه هایشان جی. دانشدعوت می شو                      

  https://zoom.us/j/95231894072?pwd=alhhSVAxZnF0ZWw3dUF2S1FXWUtFZz09: در برنامهلینک برای شرکت                      
    WELCOME-Treffمحل قرار مقابل ـ  آلمانی   پیاده روی   14:30ـ  15:30

                               

  (10:00ـ  14:00 ساعت) جمعه

 
 WELCOME-Treffدر  رای پر کردن فرمکمک ب  10:00ـ  11:30

 
 

 

 

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    8.090ـ  20218.013.ی  ی هفتگبرنامه  

https://zoom.us/j/95231894072?pwd=alhhSVAxZnF0ZWw3dUF2S1FXWUtFZz09
http://www.welcometreff.de/
mailto:welcometreff@willkommen-in-halle.de

