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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-Plus 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 
  

Пн – 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 (10:00 - 16:00 година) 

10:00 - 12:30 
 
 
 
10:15 - 11:30  
 
10:30 - 16:00 
11:00 
 
 
13:30 - 15:00 
 
 
 
 
14:30 
 

Жіноче кафе від WELCOME-Treff (протягом зустрічі ми пропонуємо догляд за вашими дітьми) 
Ми зустрічаємося для навчання, творчості та обміну досвідом. Адреса: Weiberwirtschaft des Dornrosa 
e.V. (Karl-Liebknecht-Straße 34). Також охоче чекаємо на ваші власні ідеї чи пропозиції. 
Ми зустрічаємося о 10 годині біля WELCOME-Treff 
Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff.  
Повторно: Консультація у Amnesty International 
Федеральне управління у справах міграції та біженства або BAMF надіслало вам лист або форму, яку 
необхідно заповнити? Під час своїх консультацій волонтери Amnesty International відповідають на 
питання про процедуру надання притулку. Для отримання більш детальної інформації можна 
записатися на прийом. 
Нове: Гуляємо та вивчаємо німецьку: для сімей  
Разом вивчаємо німецьку. Запрошуємо дітей! Ми знайдемо місце, де діти зможуть грати, а ми 
практикувати німецьку. 
 

  

 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. 

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.  
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14:00 - 15:00 
 

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. 

15:00 - 16:00 
 
 
15:00 - 16:30 

Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Разом граємо в ігри  
Ми зустрічаємося біля чи всередині WELCOME-Treff та разом граємо у настільні ігри. Приходьте! 

16:00 
 
 
17:00 

Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Інтеграція та суспільство: можливості безпечного перебування  
Що таке Duldung (Призупинення депортації) та що можна зробити, щоб перебування людей з Duldung 
було безпечним? Адвокат Томас Штекл пояснює правову ситуацію, розглядає практичні 
можливості людей і їх підтримки, а також відкритий для обміну досвідом і спілкування. З огляду на 
актуальну ситуацію також буде розглянуте правове становище біженців з України. За потреби ми 
доглянемо за дітьми на час зустрічі. 
Захід є спільним проєктом Права на проживання Ради у справах біженців Саксонія-Ангальт і Агентства 
волонтерів Галле-Заалекрайс WELCOME-Treff. 
 

 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) 

10: 30 
 
 
11:00 – 13:00 

Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Гра в шахи 

Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
11:30 – 14:00 
 
 
 

14:00 – 15:00 

Шиття, ремонт одягу, рукоділля  

Тут ви зможете шити, в’язати та творити скільки завгодно. Ми маємо швейні машинки, голки, нитки та 
інше корисне приладдя.  
Нове: Німецький з малюками 
У Вас є дитина, але Ви хочете вчити німецьку мову? Ми практикуємось та розмовляємо німецькою, 
поки діти можуть гратися один з одним. У гарну погоду ми можемо піти в парк. 

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  

  
  
  


