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 على لقناعا بارتداء االلتزام ينطبق. مسبًقا المواعيد تحديد أو التسجيل عليك ليس. كورونا بسبب قيود هناك زالت ما الكرام ضيوفناضد الكورونا  دقواع
. مقدًما التسجيل أو توضيحات لعمل حاجة هناك ليست. كوفيد بسبب قيود هناك تزال ال ، الزوار أعزائي! WELCOME -Treff في األحداث جميع
 . WELCOME- Treff  دخولك بمجرد الوجه قناع ارتداء عليك يجب

 

(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 كل النساء مرحب بهم  مع اقتراحاتكم    

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 

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

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 

      (    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 

 لنزهة االلمانية . نتدرب ونتحدث االلمانية  

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلم

15:00 

 العاب بعد الظهر 

او خارجا ونقوم معا  بلعب  العاب الطاولة . انضموا الينا   WELCOME-Treff نلتقي  في   

15:00-16:30 
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المطيرة االستوائية الغابة إلى رحلة" المطيرة االستوائية الغابات إلى رحلة" عمل ورشة: األخضر اللون إلى يتحول  

 مختلفة محطات في لتدميرها؟ هنا نفعله أن يجب الذي ما. شديد لخطر البيولوجي وتنوعها المطيرة االستوائية الغابات تتعرض

 وثيًقا ارتباًطا المرتبطة اليومية المنتجات هي ما االستوائية؟ المناطق من يأتي منها أي. والتوابل والخضروات الفواكه نستكشف

من إيششتات وأولريكه إنجلك ميالني نأكلها؟ أن قبل موزة بها تقوم التي الرحلة ما المطيرة؟ بالغابات جولة في سيذهبان  : 

anmeldung@welcometreff.de التسجيل. معك استكشافية   

16:30-19:00 

 
 

-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  

 عا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية . نتمشى ونتكلمم

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 الخياطةذا كان بإمكانك خياطة نفسك ، إ

11:30-14:00 

(10:00-14:00)      
 

 12:00 - 10:00 مساعدة على تعبئة االوراق 

  يوم االثنين

  مغلق


