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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   -
   االختباراختبار سلبي من احدى مراكز   -

  مساعدة على تعبئة االوراق اونالين

بر االنترنت او الهاتف عمساعدة على تعبئة االوراق اونالين  : نستطيع المساعدة في ملئ المستندات عبر االنترنت ، يمكننا ايضا دعمك    
   : بالنماذج والرسائل والمشاكل االخرى . الرجاء التواصل معنا عبر الوتساب او الهاتف

 WELCOME-Treffنموذج مساعدة   017616371866

 االثنين -الجمعة

   مغلق  عطلة عيد الفصح االثنين يوم 

   )15:00-13:00(التالثاء يوم 

 WELCOME Treff  13:00 - 15:00 مساعدة على تعبئة االوراق ب 

     16:30-   11:00    )   (    االربعاء   يوم                                                   

 12:00- 11:00  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 

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

WELCOME-Treff : ساعات استشارة مرة أخرى   
يك أسئلة إذا كانت لد أو هل تريد المشاركة بنفسك؟ ثم فقط قم بالمرور خالل هذا الوقت. WELCOMEهل لديك أسئلة عامة حول اجتماع 

  في طرحها أو إذا كنت تريد المشاركة ، فال تتردد WELCOME-Treffعامة حول ما نقوم به في 
14:00 - 15:00 

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

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

نضم الينا في نزهة التحدث  والحصول على معلومات ا WELCOME-Treff . انت جديد بهالة وال تتعلم شئ عن ا العائالت بعد الظهر:  جديد
  عروض لاللعاب .عن المساعدة على تعبئة االوراق وعروض اخرى . يوجد لالطفال والبالغين 

15:00-18:00 

WT   الجديد .  ل من القديم الى من القديم الى الجديد : تجديد للمالبس القمصان والبناطيل . اعادة تدوير القمصان والجينز لكي تتحو
، ما عليك سوى قالم ومفاتيح ونستخدمها في الكروشيه لسجاد الحمام . نقوم بمعالجة بقايا الجينز قي اكياس صغيرة لمستحضرات التجميل  ا

  االنضمام الينا . المواد متوفرة ولكن بامكانك احضار المواد الخاصة بك . 
16:00-18:00 

  WELCOME-Trefl نلتقي دائما يوم االربعاء الثالث  من كل شهر  ب لعاب المساءا :مرة اخرى   
 بسبب ، لألسف. مختلفة بلغات دثةمحا لبدء جيدة فرصة إنها ، ذلك إلى باإلضافة التوجد العاب معقدة او طويلة . وبامكانك احضار العاب معك . 

  مشاركة). والحمص الفالفل مثل( أطباق أي تقديم من بعد نتمكن لم ، كورونا جائحة
  
  
 

  

18:00 
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(10:00 - 14:30 Uhr)    يوم الخميس  

 WELCOME-Treffرقم المركز  : تعلم اللغة االلمانية للنساء : التدرب على المحادثة . الرجاء التسجيل للحصول على الرابط على اونالين
    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  خاللها اللغة االلمانية  النزهة االلمانية  تعلم والتحدث  معا لتعلم االلمانية  بالتدريب والتحدث . سوف نقوم معا بنزهة والتحدث

   يوم الجمعة                 

 WELCOME Treff  10:00-12:00  ب مساعدة على تعبئة االوراق

  النزهة االلمانية : التدرب والتحدث باللغة االلمانية  
   معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية . سوف نقوم بنزهة معا ونتكلم حول هذا

12:30 


