
 Wochenprogramm         09.05.2022 – 14 .05. 2022                                           عربي | Arabisch 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 +49 176 22 00 71 77  

 kontakt@welcometreff.de 

 www.welcometreff.de 

 

 

 
 

 

 ضد الكورونا  دقواع

ينطبق على جميع  الكمامةوجوب ارتداء  .ليس عليك التسجيل أو تحديد المواعيد مسبًقا .ضيوفنا الكرام ما زالت هناك قيود بسبب كورونا

 !األحداث
 

(10:00 - 16:00 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 34) كل النساء مرحب بهم  مع اقتراحاتكم    

10:00 - 12 30 

تعلم اللغة االلمانية , والتدرب على المحادثة : مقهى النساء    

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

2022 يوليو 30 إلى يونيو 24 من االفتتاح فترة خالل نشط دعم عن أخرى مرة األطفال مدينة تبحث .األطفال لمدينة عرض: نسائي مقهى  

" في للمشاركة والشباب األطفال مع بالمشاركة ويهتم أكثر أو عاًما 15 العمر من يبلغ من كل دعوة تتم   شعار تحت األطفال مدينة من العام هذا نسخة

والعودة المستقبل في واحدة مرة"  

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 

سكسونيا أنهالت: ساعات التشاور   "Fair Integration" IQ Network مرة اخرى :        

 

المشورة واإلعالم حول قضايا قانون العمل )الفصل ، المكافأة ...( باإلضافة إلى أسئلة حول عقد العمل )المراجعة ،  ج مالبرنا :يقدم  مشاكل في العمل 

.إلخ( وعالقة العمل  

13:30-15:00 

: النزهة االلمانية  للعائالت  جديد  

اللعب  معا نثحدث اللغة االلمانية . يمكنكم مرافقة االطفال . نبحث عن مكان افضل لنتحدث ونتدرب على اللغة االلمانية  وبامكان االطقال ايضا  
14:30 

 )        ( 13:00 - 15:00 Uhr  

  جديد : الرياضة للنساء 

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

 

13:00 - 14:00 

 

 

 Welcome-Treff مساعدة على تعبئة االوراق ب 

 

13:00 - 15:00 

      (    11:00   -16:30  

 12:00- 10:00 ج 3مع قواعد  . نذهب في نزهة معا ونتحدثالنزهة االلمانية للنساء : الممارسة والتحدث 

 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 الوثائق مساعدة على استعمال الكومبيوتر .:  

Welcome-Treff مرة أخرى: ساعات استشارة    

أو هل تريد المشاركة بنفسك؟ ثم فقط قم بالمرور خالل هذا الوقت. إذا كانت لديك أسئلة عامة  Welcome-Treffهل لديك أسئلة عامة حول اجتماع 
14:00 - 15:00 
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 أو إذا كنت تريد المشاركة ، فال تتردد في طرحها Welcome-Treffحول ما نقوم به في 

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة 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 المحادثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم

 

16:00 

  من االحضر هي مبادرة طوعية في هالة تمنع رمي الطعام ,باالضافة الى ذلك قام الركن Crumme Eck   برعاية منطقة خضراء في

هو مشروع بستني حضري حيث تتم زرع الفواكه و الخضروات  معا , نزور الحديقة معا "الركن االخضر "  .Paulusviertel 

 ونتعرف على المزيد حول المشروع و كيف يمكنك المشاركة .

   Welcome-Treff            االنطالقة في الساعة الرابعة مساءا امام

16:00 

)10:00 - 14:30 Uhr(         

واتساب او  Welcome-Treff. الرجاء التسجيل للحصول على الرابط على رقم المركز اونالين : تعلم اللغة االلمانية للنساء : التدرب على المحادثة 

   017622007177هاتف : 
10:00 – 11:00 

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 االلمانية . نتمشى ونتكلممعا نتعلم ونتدرب على المحادثة 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

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

   park 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 

يرغب الكثير  .: خبز الكعك لسبب وجيه لقد هزتنا الحرب في أوكرانيا في هاله2022في طوع لليوم الت ةجيد: خبز الكعك  مناسبة 2022يوم التطوع 

يوم التطوع: تحالف العمل   بالتعاون مع المتطوعين ، نريد دعم حملتين محددتين للتبرع لمساعدة أوكرانيا في .من الناس في المشاركة وتقديم الدعم

، سواء كانت حلوة أو  WELCOME اخبز الكعك معنا في نقطة االلتقاء ."Ukrainehilfe - Engagiert in Halle" ألمانيا يساعد ومشروع

 deutschertag-halle.de :مزيد من المعلومات هنا .تعود عائدات بيع الكعك بالفائدة على المشروعين .مالحة

13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

      السبت يوم                                                 

 : خبز الكعك2022التطوع في : خبز الكعك  مناسبة جيدة لليوم 2022يوم التطوع 

 

9:00-11:00 

  


