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

 ; ضروري من 3G  - plusدائما قواعد        

 الهوية الشخصية  -  الكمامة -

 باإلضافة إلى إحضار  -

 من احدى مراكز التلقيح   اختبار سلبي  -جواز التلقيح ساري المفعول  او شهادة التعافي   -

 اختبار سلبي من احدى مراكز االختبار   - 

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

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

 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   

النساء مرحب بهم  مع اقتراحاتكم  كل     In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34) 

10:00 - 12 30 

: تعلم اللغة االلمانية , والتدرب على المحادثة مقهى النساء    

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

  DaMigra "MUT 3.0 عرض مشروع :نسائي مقهى  . 

 "I DaMigra" MUT 3.0.. يقدم. البعض بعضنا على والتعرف والمعلومات التبادل المشروع يقدم. "جديدة طرق إلى يذهب شجاعا كن 

الحالية التواريخ وكذلك العروض الموظف يقدم. والتعارف والمعلومات التبادل المشروع يقدم. الحالية التواريخ وكذلك العروض الموظف . 

                                                                                                         

11:30 - 12:30 

 16:00 - 10:30 مساعدة بتعبئة االوراق 

 النزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة 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 

التوضيف العادل للعمال المهاجرين  الذكاء من اجل  نصائح حول :  مرة اخرى   

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

 نفيذ المشورة  من قبل نصيحة العمال المهاجرين و االندماج العادل لشبكة   ساكسونيا انهالت . يتم توساعات العمل واالنهاء وما الى ذالك

 سوف نجيب على االسئلة المتعلقة بقانون العمل االلماني وايضا من خالل تقديم المشورة للعمال المهاجرين و االندماج العادل

13:30-15:00 

  13:00-15:00  

 جديد : الرياضة للنساء 

 ونقوم بحركات رياضية, يوكا او حركات بسيطة  حسب ما ترغبون  parkسوف نذهب الى 

 

13:00 - 15:00 

 

 

 Welcome-Treff مساعدة على تعبئة االوراق ب 
 

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

 12:00- 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 

مساعدة على كتابة السيرة الذاتية وطلب وظيفة | نساعد على استعمال الكومبيوتر ويمكنك طباعة مساعدة على استعمال الكومبيوتر .:  

 الوثائق 
13:00 - 15:00 

Welcome-Treff مرة أخرى: ساعات استشارة    

أو هل تريد المشاركة بنفسك؟ ثم فقط قم بالمرور خالل هذا الوقت. إذا كانت لديك  Welcome-Treffهل لديك أسئلة عامة حول اجتماع 

 أو إذا كنت تريد المشاركة ، فال تتردد في طرحها Welcome-Treffأسئلة عامة حول ما نقوم به في 

14:00 - 15:00 

WT goes green 

 بزيارة مًعا نقوم. الرمي من الطعام توفر تطوعية مبادرة هي Crumme Eck حي في Crumme Eck مسيرة: األخضر اللون إلى يتحول

 الطعام مع الطعام سنطهي ، أبريل 29 ، الجمعة يوم في. المشاركة يمكنك وكيف المشروع عمل كيفية ومعرفة Paulusviertel في المتجر

  G plus 2  قاعدة تنطبق. Welcome-Treff التقاء نقطة هي الحدثين لكال االلتقاء نقطة. WELCOME االلتقاء نقطة في إنقاذه تم الذي

16:00 - 17:30 

10:00 - 14:30 Uhr      

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

   017622007177او 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 

    (15:00-10:00)يوم الجمعة

 12:00 - 10:00 مساعدة على تعبئة االوراق 

 212:30 والتحدث . نذهب في نزهة معا ونتحدث النزهة االلمانية  : التدرب

Wt goes green:   

يتحول إلى اللون األخضر: حملة الطهي مع الطعام المحفوظ أنا أطبخ مع الطعام المحفوظ نحفظ الطعام من التخلص منه ونحوله إلى أطباق 

لشراء  Crummen Eckونذهب مًعا إلى  Welcome-Treffمساًء في نقطة التقاء   3:00لذيذة في حملة طهي. نلتقي في الساعة 

ب إبداعك وشهية جيدة! تنطبق . جلWelcome-Treffالبقالة. نفكر في الوصفات التي يمكن صنعها وطهيها في نقطة التقاء 

التطعيم الكامل + التطعيم الثالث أو االختبار السريع الحالي. تحديد موعد ضروري:   : :2Gplusقاعدة

anmeldung@welcometreff.de  نحفظ الطعام من التخلص منه ونقوم بتحويله إلى أطباق لذيذة في حدث الطهي. نلتقي في نحن

لشراء البقالة. نفكر في الوصفات التي يمكن  Crummen Eckونذهب مًعا إلى  Welcome-Treffمساًء في نقطة التقاء  3:00الساعة 

التطعيم الكامل + التطعيم الثالث  :2Gplusعدة . جلب إبداعك وشهية جيدة! تنطبق قاWelcome-Treffصنعها وطهيها في نقطة التقاء 

 anmeldung@welcometreff.deأو االختبار السريع الحالي. التطبيق ضروري: 

15:00 


