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 ضد الكورونا  دقواع

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

 

(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 كل النساء مرحب بهم  مع اقتراحاتكم    

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 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق 

ب مستشارو منظمة العفو الدولية على االسئلة المتعلقة باجراءات اللجوء . اذا لزم االمر , يمكن ترتيب موعد استشارة ييج

 مفصلة . 

يقوم ارسل لك مكتب االتحاد الهجرة والالجئين او البامف خطابا او نموذجا يجب ملؤه ؟ خالل ساعة التشاور الخاصة بهم  اذا 

ية يجبون على االسئلة المتعلقة باجراءات اللجوء . متطوعو منظمة العفو الدول  

13:30-15:00 

: النزهة االلمانية  للعائالت  جديد  

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

 ايضا اللعب 

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  

 Welcome-Treff 11:00 -16:00 مساعدة في تعبئة االوراق في مركز 

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

 طباعة الوثائق 

13:00 - 

15:00 

Welcome-Treff مرة أخرى: ساعات استشارة    

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

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

14:00 - 

15:00 

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم
15:00 
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 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 

: هل لديك دراجة معطلة ؟ هل تحتاج مساعدة في االصالحات ام انك بحاجة الى االدوات المناسبة ورشة في مساعدة تصليح الدراجات 

الصحيح  هل لديك قطع غيار دراجات ولم تعد بحاجة اليها ؟ اهال وسهال  ال تترد في التبرع بهم؟ لقد وصلت الى المكان   
16:00-17:00 

مرة اخرى  العاب المساء    

مع العاب كثيرة ومختلفة  للعب . يمكنكم احضار العاب ليست معقدة مع اشخاص من  كل اربعاء الثالث من كل شهر نلتقي معا   

Welcome-Treffجنسيات مختلفة  ولغات متعددة .   

18:00 

)10:00 - 14:30 Uhr(         

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

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

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم
10.30 

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

 افعلها بنفسك اعمال يدوية   -اإلصالح  -الخياطة 

 يوجد ماكينة خياطة غزل .يمكنك تغيير المالبس أو إصالحها في نادي الخياطةإذا كان بإمكانك خياطة نفسك ، 
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 ب والتحدث . سوف نقوم معا بنزهة والتحدث خاللها اللغة االلمانية النزهة االلمانية  تعلم والتحدث  معا لتعلم االلمانية  بالتدري

(10:00-15:00)       

 مساعدة على تعبئة االوراق 
10:00 - 

12:00 

    Welcome-Treff يوم االبواب المفتوحة 

 في هذا اليوم نقوم بدعوة الجيران للعديد من االنشطة . الكل مرحب بهم في هذا المكان لتعارف و قيام االنشطة معا لصغار والكبار 

12:30-17:00 

 


