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Правила по  
запобіганню  
коронавірусу  
НОВЕ! 

Шановні гості, у зв’язку з коронавірусом усе ще діють обмеження. Вам не потрібно реєструватися чи 
записуватися заздалегідь. Для усіх заходів у WELCOME-Treff діє 3-G- правило входу, тому вам 
потрібно мати з собою: 
- маску, документ, що засвідчує особу ТА  
- діючий сертифікат про вакцинацію чи одужання АБО  
- Сертифікат про негативний тест з тестового центра 

 Онлайн допомога з документами 
  

Вт – Пт! Онлайн допомога з документами  
Ми можемо допомогти вам з оформленням документів, листами та іншими проблемами онлайн чи 
по телефону. Зв’яжіться з нами! WhatsApp & Телефон: 0176 16371866 (Допомога з документами 
онлайн WELCOME-Treff).  

 Понеділок - зачинено (вихідний) 
  

  

 Вівторок (13:00 – 15:00 година) 

  
13:00 - 15:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff  

 Середа (11:00 – 16:30 година) 
  

11:00 - 12:00 Гуляємо та вивчаємо німецьку: для жінок  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff, діє 3-G правило.  

11:00 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff  

13:00 - 15:00 Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи.  

14:00 - 15:00 Повторно: Питання та відповіді у WELCOME-Treff  
У вас є питання про те, чим ми займаємося в WELCOME-Treff або ви самі хочете стати активним 
учасником? Тоді просто приходьте до нас. 

14:00 - 15:00 ОНЛАЙН: Професійна орієнтація 
Ви шукаєте роботу, навчання чи стажування і вам потрібна підтримка? Наш колега Тарек Алі проводить 
консультації по темам пов’язаним з роботою. Будь ласка, скористайтесь посиланням:  
https://zoom.us/j/96269744554  

15:00 – 18:00 Повторно: Знайомство з WELCOME-Treff для сімей 
Ви недавно в Галле та ще не знаєте про WELCOME-Treff? Приходьте на наші різноманітні заходи: 
спільна прогулянка з практикою німецької мови, допомога з заповненням документів та багато 
іншого. Для дітей (та дорослих) ми маємо ігри й розваги!  

16:00 - 18:00 WT goes green: зі старого робимо нове: оновлюємо футболки і джинси 
Зі старих футболок робимо зручні сумки (зовсім без шиття!) або в'яжемо з них килими для ванної 
кімнати. Залишки джинсів ми переробляємо в маленькі сумки для косметики, канцелярії чи ключів... 
Приєднуйтесь! Матеріал ми надаємо, але ви звичайно можете принести власний. Захід у рамках 
Fashion Revoultion Week Halle. 
 

18:00  Знову: Вечір настільних ігор 
Ми завжди зустрічаємося у  WELCOME-Treff в третю середу місяця, щоб разом зіграти у безліч цікавих 
ігор. Ви також можете принести власні ігри (не надто складні або довгі). Крім того, це прекрасна 
можливість поговорити на різних мовах. На жаль, через пандемію корони ми поки не можемо
запропонувати закуски. Приєднуйтесь! 
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 Четвер (10:00 – 14:30 година) 
  
10:00 – 11:00 
 

ОНЛАЙН: Німецька для жінок 
Будь ласка зареєструйтесь, щоб отримати посилання для участі   
WhatsApp & телефон: 0176 22 00 71 77 (WELCOME-Treff) 

11:00 – 13:00 Гра в шахи 
Разом думаємо та насолоджуємося грою. 

11:30 – 14:00 Шиття, ремонт одягу, рукоділля  
Тут ви зможете шити, в’язати та творити скільки завгодно. Ми маємо швейні машинки, голки, нитки та 
інше корисне приладдя.  

14:30  Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff.  

  
 П’ятниця (10:00 – 14:00 година) 
  
10:00 - 12:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff  

12:30 Гуляємо та вивчаємо німецьку 

 Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff.  

  
  
  
  


