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میهمانان گرامی به دلیل ابتال به کرونا همچنان محدودیت وجود دارد.  قانون علیه کروناجدید!

 شما مجبور نیستید ثبت نام کنید و هیچ

 از قبل قرار مالقات بگذارید لطفا بیاور:

 -شما،  کارت شناسایی -ماسک، -

اعمال می شود، همچنین به همراه  WELCOME-Treffبرای همه رویدادهای  G-Plus-2مدل دسترسی 

 داشته باشید:

 + گواهی واکسیناسیون معتبر فعلی، گواهی آزمایش منفی از مرکز آزمایش

 یا واکسن تقویتی

ی شود، همچنین به اعمال م G-3برای رویدادهای خارج از خانه، به عنوان مثال پیاده روی، قانون 

 گواهی تست منفی از مرکز آزمون همراه داشته باشید:

  فرم کمک آنالین

همچنین می توانیم به صورت آنالین و تلفنی با فرم ها، نامه ها و  فرم کمک آنالین  

 مشکالت دیگر از شما پشتیبانی کنیم. لطفا با ما تماس بگیرید!

Formularhilfe WELCOME-Treff) (Telefon :راهنمای فرم 017616371866تلفن( 

 Mo-Fr 

(10:00 – 16:00 Uhr) دوشنبه  

 همه وقت مراقبت از کودکان وجود دارد.() WELCOME-Treffکافه زنان از جلسه 

-Dornrosa e.V. Weiberwirtschaft (Karlما برای یادگیری، تبادل نظر و خالقیت در 

Liebknecht-Straße 34)  مالقات می کنیم. از همه زنان دعوت می شود تا ایده های

 خود را بیاورند.

10:00 -12:30 

 :  کافه زنان آلمانی: تمرین کنید و صحبت کنید

 یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن
10:15 -11:30 

انجام  تمرینات حرکتی، یوگا یا مراحل رقص سبک را با هم کافه زنان: پیشنهاد حرکت

 می دهیم. همانطور که شما دوست دارید!
12:00 - 13:00 

 15:00 - 13:30 کمک می کنم WELCOME-Treffفرم کمک من با فرم ها در 

 جدید: پیاده روی آلمانی برای خانواده ها

آلمانی را با هم یاد بگیرید. بچه ها را بیاور! ما به دنبال یک مکان خوب هستیم 

 صحبت کنیمکه بتوانیم آلمانی 

 [G 3صحبت کنید و بچه ها می توانند بازی کنند. ]کرونا: قانون 

11:00 

 جدید: پیاده روی آلمانی برای خانواده ها

آلمانی را با هم یاد بگیرید. بچه ها را بیاور! ما به دنبال یک مکان خوب هستیم 

 که بتوانیم آلمانی صحبت کنیمصحبت کنید و بچه ها می توانند بازی کنند.

14:00 

 باز هم: ساعات مشاوره سازمان عفو بین الملل

نامه ای ارسال کرده است یا باید فرمی پر  BAMFجلسه رسیدگی قریب الوقوع است، 

 شود؟ که در

مشاوران عفو بین الملل در ساعات مشاوره آزاد به سؤاالت مربوط به روند پناهندگی 

 پاسخ می دهند.

 مالقات برای مشاوره دقیق ترتیب داد.در صورت لزوم می توان یک قرار 

13:30-15:00 

(13:00 – 15:00 Uhr) سهشنبه  

 13:00 - 15:00 (WELCOME-Treff)فرم کمک در جلسه  

(11:00 – 16:30 Uhr) چهار شنبه 

 
 

 پیاده روی آلمانی برای زنان: تمرین و صحبت کردن

میریم پیاده روی و حرف یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم 

 میزنیم.

11:00 - 12:00 

 16:00 - 11:00 کمک می کنم WELCOME-Treffفرم کمک من با فرم ها در 
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ما با کامپیوتر کمک می کنیم و می  CVکمک کامپیوتر، برنامه های کاربردی و 

 توانیم اسناد را انجام دهیمبیان.
13:00 - 15:00 

 WELCOME Treffپرسش و پاسخ در  WELCOME-Treff Iباز هم: ساعات مشاوره تعهد 

دارید یا می خواهید خودتان در آن شرکت  WELCOMEآیا سؤاالت کلی در مورد جلسه 

  در این زمان کنید؟ بعد فقط بیا

14:00 - 15:00 

 آنالین: گرایش حرفه ای

آیا به دنبال کار، کارآموزی یا کارآموزی هستید و نیاز به حمایت دارید؟ همکار 

ما طارک علی در زمینه مشاغل به صورت آنالین کمک می کند. لطفا این لینک را اینجا 

 https://zoom.us/j/96269744554وارد کنید: 

14:00 - 15:00 

 جدید: پیاده روی آلمانی: تمرین و صحبت کردن

آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف  یادگیری

 [G 3: قانون Coronaجلسه خوش آمدید ] میزنیم.

15:00 

 دوباره: بعد از ظهر بازی ها

یا خارج از آن مالقات می کنیم تا با هم بازی های  WELCOMEما در محل مالقات 

 رومیزی انجام دهیم، بیایید!

 [G 3یاده روی آلمانی: تمرین و صحبت کردن ]کرونا: قانون پ 16:00ساعت 

15:00 - 16:00 

 

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و  پیاده روی آلمانی: تمرین و صحبت کردن

 صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف میزنیم.
16:00  

  (Uhr 14:30 – 10:00) پنج شنبه 

تمرین و صحبت لطفا برای پیوند به رویداد ثبت نام آنالین: آلمانی برای زنان: 

 )محل مالقات خوش آمدی01762200717تلفن:  /WhatsApp  &Telefonکنید.
10:00 - 11:00 

  13:00 - 11:00 .با هم فکر کنید و لذت ببرید باز هم: بازی شطرنج

 کار دستی که خودتان آن را انجام دهید -تعمیر  -دوباره: خیاطی 

 همه()برای 

اگر می توانید خودتان خیاطی کنید، می توانید در باشگاه خیاطی لباس را تعویض یا 

 و موارد اضافی تعمیر کنید. چرخ خیاطی، نخ وجود دارد

11:30 - 14:00 

 پیاده روی آلمانی: تمرین و صحبت کردن

 یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف

 میزنیم

14:30 

(10:00 – 14:00 Uhr)جمعه  

 WELCOME-Treff  10:00 - 12:00فرم کمک در جلسه

 جدید: پیاده روی آلمانی: تمرین و صحبت کردن

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف 

 [G 3: قانون Coronaمیزنیم. جلسه خوش آمدید ]

12:30 

 

 


