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 هب الزام دبگذاری مالقات قرار قبل از چهی و کنید نام ثبت نیستید مجبور شما .دارد وجود محدودیت همچنان کرونا به ابتال دلیل به گرامی یهمانان 
 !شود می اعمال رویدادها همه برای ماسک پوشیدن

 اکرون قوانین 

  دوشنبه10-16:00) (

 )همه وقت مهد کودک وجود دارد.( WELCOMEکافه زنان از محل مالقات 

-Dornrosa e.V. Weiberwirtschaft (Karlما برای یادگیری، تبادل نظر و خالقیت در 

Liebknecht-Straße 34شود تا ایده های  ( مالقات می کنیم. از همه زنان دعوت می

صبح همدیگر را مالقات می کنیم. من  10ساعت  WELCOMEقبل از جلسه  خود را بیاورند

 مالقات خواهیم کرد. WELCOME-Treffصبح در خارج از  10ساعت 

10:00-12.30 

:Frauencafé کنید صحبت و کنید تمرین: آلمانی 

 یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن
10:15-11:30 

 سن از همه .2022 ژوئیه 30 تا ژوئن 24 از افتتاحیه دوره یبرا فعال حمایت دنبال به دوباره کودک شهرک کودکان شهرک معرفی: زنان کافه
 یک» دکنن شرکت موضوع با کودکان شهر امسال نسخه در تا شود می دعوت صمیمانه جوانان از و نکودکا با شرکت به مند عالقه و سالگی 15
 نم .مشارکت برای «بازگشت و دهآین در بار

11:30-12:30 

 16:00-10:30 مکن می کمک WELCOME-Treff در ها فرم با من کمک فرم

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده

 میریم پیاده روی و حرف یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم 

 .میزنیم

11:00 

 ادغام" مشاوره: آنهالت -IQ Network Saxony "منصفانه ادغام" مشاوره ساعات :IQ Network Saxony-Anhalt :دوباره
 و...(  الزحمه حق فسخ،) استخدام قانون محتوای دکن می رسانی اطالع و توصیه' منصفانه ادغام: 'کار محل در مشکالت ."منصفانه

 یاستخدام رابطه و( غیره و بررسی) کار قرارداد به مربوط سواالت نهمچنی

13:30-15.00 

 خوب مکان یک دنبال به ما! بیاور را ها بچه. بگیرید یاد هم با را آلمانی ها خانواده برای روی پیاده آلمانی: جدید

 .کنند بازی آن در بتوانند ها بچه و کنیم صحبت آلمانی بتوانیم که هستیم
14:30 

(13:00 – 15:00 Uhr) سهشنبه  

 .دهیم می انجام حرکتی تمرینات هم با و رویم می پارک به ما زنان برای ورزش: جدید

نقطه  WELCOMEمراحل یوگا یا رقص سبک. همانطور که شما دوست دارید! نقطه مالقات 

 مالقات.

13:00-14:00 

 13:00 - 15:00 (WELCOME-Treff)فرم کمک در جلسه  

(11:00 – 16:30 Uhr) چهار شنبه  

 پیاده روی آلمانی برای زنان: تمرین و صحبت کردن

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف 

 میزنیم.

11:00 - 12:00 

 16:00 - 11:00 کمک می کنم WELCOME-Treffفرم کمک من با فرم ها در 

ما با کامپیوتر کمک می کنیم و می  CVکمک کامپیوتر، برنامه های کاربردی و 

 توانیم اسناد را انجام دهیمبیان.
13:00 - 15:00 

 WELCOME Treffپرسش و پاسخ در  WELCOME-Treff Iباز هم: ساعات مشاوره تعهد 

دارید یا می خواهید خودتان در آن شرکت  WELCOMEآیا سؤاالت کلی در مورد جلسه 

 در این زمان  کنید؟ بعد فقط بیا

14:00 - 15:00 

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف 

 میزنیم.

15:00 - 16:00 

 16.30-15:00 ها بازی ظهر از بعد
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یا خارج از آن مالقات می کنیم تا با هم بازی های  WELCOMEما در محل مالقات 

 رومیزی انجام دهیم، بیایید!

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف 

 میزنیم.

16:00 

 ها خانواده برای آلمانی روی پیاده: جدید

آلمانی را با هم یاد بگیرید. بچه ها را بیاور! ما به دنبال یک مکان خوب هستیم 

 که بتوانیم آلمانی صحبت کنیم

 و بچه ها می توانند بازی کنند.

16:00 

  (Uhr 14:30 – 10:00) پنج شنبه 

آنالین: آلمانی برای زنان: تمرین و صحبت لطفا برای پیوند به رویداد ثبت نام 

 )محل مالقات خوش آمدی01762200717تلفن:  /WhatsApp  &Telefonکنید.
10:00 - 11:00 

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده: جدید

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف 

 میزنیم.

10:30 

  13:00 - 11:00 .با هم فکر کنید و لذت ببرید باز هم: بازی شطرنج

 کار دستی که خودتان آن را انجام دهید -تعمیر  -دوباره: خیاطی 

 )برای همه(

می توانید در باشگاه خیاطی لباس را تعویض یا  اگر می توانید خودتان خیاطی کنید،

 و موارد اضافی تعمیر کنید. چرخ خیاطی، نخ وجود دارد

11:30 - 14:00 

 نوزاد با آلمانی آلمانی: جدید

آیا شما بچه دارید و هنوز هم می خواهید کمی آلمانی یاد بگیرید؟ ما صحبت می 

 کنیم و تمرین می کنیم

 یکدیگر در تماس باشند. اگر هوا خوب باشد، با یکی می رویمنوزادان می توانند با 

 پتو در پارک

14:00-15:00 

 پیاده روی آلمانی: تمرین و صحبت کردن

یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم میریم پیاده روی و حرف 

 میزنیم

14:30 

  جمعه (10:00-14:00)

 12:00-10:00 مکن می کمک WELCOME-Treff در ها فرم با من کمک فرم

 شوند درگیر خواهند می زیادی افراد. داد تکان نیز هاله در را ما. کلوچه پخت: 2022 داوطلب روز

و پشتیبانی ارائه دهید. ما با هم می خواهیم از دو کمپین خاص جمع آوری کمک مالی 

 برای کمک به اوکراین حمایت کنیم:

" کمک می کند. Ukrainehilfe - Engagiert in Halleاتحاد اقدام آلمان و پروژه "

 پخت با ما در

مافین ترف، چه شیرین و چه شور. درآمد حاصل از فروش کلوچه به نفع دو  -خوش آمدید

 پروژه است

 deutschertag-halle.deسود. اطالعات بیشتر در اینجا: 

13:00-15:00 

  شنبه

. کنیم می درست مافین مالی کمک آوری جمع ایبر دوباره ما. خوب هدف یک برای کلوچه پخت: 2022 داوطلب روز

 a برای بیشتر های گزینه و بیشتر اطالعات

 deutschertag-halle.deتعهد در اینجا: 

09.00-11:00 

 


