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 ضد الكورونا  دقواع

 :جديد
 عليك تحديد المواعيد مسبقا .  جبال يتعين عليك التسجيل وال ي يود على االتصال بسبب كورونا .قالتزال هناك  : ضيوفنا األعزاء

 ; ضروري من3G  -plusدائما قواعد        

 الهوية الشخصية  -  الكمامة -

 ، باإلضافة إلى إحضار WELCOME-Treffعلى جميع األحداث في G-Plus 3-ينطبق نموذج الوصول   -

 او التطعيم بالجرعة التعزيزيةمن احدى مراكز التلقيح   اختبار سلبي  -جواز التلقيح ساري المفعول  او شهادة التعافي   -

  اختبار سلبي من احدى مراكز االختبار  -

مساعدة على تعبئة االوراق اونالين  : نستطيع المساعدة في ملئ المستندات عبر االنترنت ، يمكننا ايضا دعمك  عبر االنترنت او الهاتف   

  : والرسائل والمشاكل االخرى . الرجاء التواصل معنا عبر الوتساب او الهاتفبالنماذج 

 WELCOME-Treffنموذج مساعدة   017616371866

 االنثنين -الجمعة

Uhr) 00:61 – 10:00(   

توجد هناك دائما رعاية االطفال     WELCOME-Treff مقهى النساء :   

لتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  في ن، 10الساعة نلتقي امام المركز   

 In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34) ا

 كل النساء مرحب بهم  مع اقتراحاتكم .

10:00 - 12 30 

مقهى النساء : تعلم اللغة االلمانية , والتدرب على المحادنثة    

 معا نتعلم ونتدرب على المحادنثة باللغة االلمانية 
10:15 - 11:30 

ما هو تانثير :ما هي المالبس الجيدة ؟من يكسب المال من المالبس؟ النشاط على هذا سوف نشتغل فياسبوع تطور الموضة .:مقهى النساء 

الغير الصالحة الستعمال ,سنجرب استعمال تقنيات االصالح  االشياء القديمة اوالتخلص من   حتى ال تضطر الىانتاج المالبس على البيئة ؟

15 :30من الساعة 2022ابريل 20وخيارات اعادة التدوير معا يوم االربعاء,  

                                   نرحب بالجميع                                                                                                                 

12:00 - 13:00 

 15:00 - 10:30 مساعدة بتعبئة االوراق 

 النزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادنثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم 
11:00 

 جديد : النزهة االلمانية للعائالت 

االطفال .معا نتحدث االلمانية وبامكانكم جلب اطفالكم ايضا ! سوف نبحث عن مكان جيد  يمكننا فيه  التحدث باللغة االلمانية   وايضا مجال للعب   
14:30 

ن مرة اخرى نصائح حول التوضيف العادل للعمال المهاجري   

.على سبيل المنثال عندما يتعلق االمر بالراتب خالل ساعات االستشارة سيتم تقديم المساعدة في المسائل و االسئلة المتعلقة بقانون العمل 

تقديم االستشارة  من خالل تقديم المشورة للعمال المهاجرين و االندماج العادل . يتم وساعات العمل واالنهاء وما الى ذالك  

 

13:30-15:00 

13:00-15:00  

 WELCOME Treff مساعدة على تعبئة االوراق ب 

 

 

 

13:00 - 15:00 
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                                                         (    11:00   -16:30     

 11:00- 10:00 ج 3مع قواعد  النزهة االلمانية للنساء : الممارسة والتحدث . نذهب في نزهة معا ونتحدث

 WELCOME-Treff 11:00 -16:00 مساعدة في تعبئة االوراق في مركز 

 15:00 - 13:00 مساعدة على كتابة السيرة الذاتية وطلب وظيفة | نساعد على استعمال الكومبيوتر ويمكنك طباعة الونثائق مساعدة على استعمال الكومبيوتر .:  

WELCOME-Treff مرة أخرى: ساعات استشارة    

أو هل تريد المشاركة بنفسك؟ نثم فقط قم بالمرور خالل هذا الوقت. إذا كانت لديك أسئلة  WELCOMEهل لديك أسئلة عامة حول اجتماع 

 أو إذا كنت تريد المشاركة ، فال تتردد في طرحها WELCOME-Treffعامة حول ما نقوم به في 

14:00 - 15:00 

طارق علي بتقديم المشورة حول هده المواضيع . الرجاء  التوجيه المهني هل تبحث عن وظيفة او تدريب وتحتاج الى دعم يقدم زميلنا اونالين 

 https://zoom.us/j/96269744554: استخدام الرابط 
14:00 - 15:00 

    األلمانية اللغة وأتعلم أمشي والتحدث الممارسة: األلماني المشي

 ونتحدث مًعا نزهة في نذهب. والتحدث الممارسة أنثناء مًعا األلمانية اللغة علمت
15:00 

Brett -Spiel ونلعب       WELCOME-Treff16:30 - 15:00 العاب بعد الظهر  نلتقي معا في ا 

اونتحدث االلمانية لتدريب والتحدث . سوف نتمشى معانتعلم اللغة االلمانية  با النزهة االلمانية :  16:00 

10:00 - 14:30 Uhr      

 WELCOME-Treffاونالين : تعلم اللغة االلمانية للنساء : التدرب على المحادنثة . الرجاء التسجيل للحصول على الرابط على رقم المركز 

   017622007177واتساب او هاتف : 
10:00 – 11:00 

 13:00 – 11:00  . ومعا نتستمتع نفكر.الشطرنج  ألعب دعنا. الشطرنج العب

  بنفسك افعلهااعمال يدوية   - اإلصالح - الخياطة

 غزل خياطة ماكينة يوجد .الخياطة نادي في إصالحها أو المالبس تغيير يمكنك ، نفسك خياطة بإمكانك كان إذا
11:30 – 14:00 

 14:30 النزهة االلمانية  تعلم والتحدث  معا لتعلم االلمانية  بالتدريب والتحدث . سوف نقوم معا بنزهة والتحدث خاللها اللغة االلمانية 

  يوم الجمعة                 

  ابريل . 19بسبب عطلة عيد الفصح ،لن يتم فتحه مؤة اخرى حتى يوم النثالنثاء 


