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 ضد الكورونا  دقواع

 عليك تحديد المواعيد مسبقا .  جبيود على االتصال بسبب كورونا . ال يتعين عليك التسجيل وال يقالتزال هناك   :ضيوفنا األعزاء :جديد

 ; ضروري من -  3Gدائما 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 مساعدة على تعبئة االوراق اونالين  : نستطيع   

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

 WELCOME-Treffنموذج مساعدة   017616371866

 االنثنين -الجمعة

(10:00 - 14:30 Uhr )                 

توجد هناك دائما رعاية االطفال          Welcome-Treff   مقهى النساء :   

لتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  في ، ن10الساعة نلتقي امام المركز   

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

34) 

10:00 - 12 30 

تعلم اللغة االلمانية , والتدرب على المحادنثة : مقهى النساء    

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

 16:00 - 10:30 مساعدة بتعبئة االوراق 

 النزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

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

: النزهة االلمانية للعائالت  جديد  

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

 االطفال .

14:30 

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

.على سبيل المنثال 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 

: النزهة االلمانية  للعائالت  جديد  

 معا ننثحدث اللغة االلمانية . يمكنكم مرافقة االطفال . نبحث عن مكان افضل لنتحدث ونتدرب على اللغة االلمانية  وبامكان االطقال ايضا

 اللعب 

14:30 

 )        ( 13:00 - 15:30 Uhr  

  جديد : الرياضة للنساء 

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

 

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

 

13:00 - 15:00 

      (    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 .:  

 الونثائق 
13:00 - 15:00 

Welcome-Treff مرة أخرى: ساعات استشارة    

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

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

14:00 - 15:00 

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادنثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم
15:00-16:00 

 العاب بعد الظهر 

او خارجا ونقوم معا  بلعب  العاب الطاولة . انضموا الينا   Welcome-Treff نلتقي  في   
15:00-16:30 

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادنثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم
16:00 

Duldung وما الذي يمكن ان يفعله المؤيدون لضمان اقامة االشخاص سلسلة المسائية التكامل والمجتمع: إمكانيات اإلقامة اآلمنة ما   

يشرح المحامي توماس ستوكل الوضع  الدولدونغ الذين يعانون من والمجتمع: إمكانيات اإلقامة اآلمنة ما هولسلسلة المسائية التكامل 

القانوني ويخوض في االمكانات العملية لالشخاص والدعم ويفتح ايضا مساحة للتبادل والتواصل . نظرا للوضع الحالي , سيكون هناك 

ين من اوكرانيا . هناك رعاية لالطفال ايضا جزء صغير من حالة قانون االقامة لالجئ  

يعد هذا الحدث بمنثابة تعاون بين مشروع حق االقامة التابع لمجلس الالجئين في ساكسونيا انهالت واالجتماع الترحيبي للوكالة التطوعية 

Halle –Saalekreis eV 

17:00 

)10:00 - 14:30 Uhr(         

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

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

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 االلمانية . نتمشى ونتكلممعا نتعلم ونتدرب على المحادنثة باللغة 
10.30 

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

 افعلها بنفسك اعمال يدوية   -اإلصالح  -الخياطة 

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

 : تعلم اللغة االلمانية مع الرضع  جديد

هل لديك طفل وما زلت ترغب في تعلم القليل من اللغة األلمانية؟ نتحدث ونتدرب بينما يمكن لألطفال االتصال ببعضهم البعض. عندما 

   park يكون الطقس لطيًفا ، نذهب أيًضا إلى الحديقة ببطانية الى 

14.00-15.00 

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

(10:00-15:00)       

 12:00 - 10:00 مساعدة على تعبئة االوراق 


