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 هب الزام بگذارید مالقات قرار قبل از هیچ 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

 کرونا 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 خود  ( مالقات می کنیم. از همه زنان دعوت می

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

 مالقات خواهیم کرد. WELCOME-Treffصبح در خارج از  10

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 

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

 الملل بین عفو سازمان مشاوره ساعات

نامه ای ارسال کرده است یا باید فرمی پر  BAMFجلسه رسیدگی قریب الوقوع است، 

   شود؟ در

به روند پناهندگی الملل در ساعات مشاوره آزاد به سؤاالت مربوط بینمشاوران عفو 

 دهند. در صورت لزومپاسخ می

 .ار مالقات برای مشاوره دقیق گرفتمی توان یک قر

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  

 WELCOME Treffدر  WELCOME-Treff I Q  &Aساعات مشاوره تعهد 

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

 کنید؟ بعد فقط بیا 

14:00-15:00 

(11:00 – 16:30 Uhr) چهار شنبه  

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

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

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

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده

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

 میزنیم.

15:00  

 ها بازی ظهر از بعد

یا خارج از آن مالقات می کنیم تا با هم بازی های رومیزی  WELCOMEما در محل مالقات 

 انجام دهیم، بیایید!

15:00-16.30 

 "استوایی بارانی های جنگل به سفر" آموزشی کارگاه: شود می سبز

. ما اینجا زیستی آن به شدت در معرض خطر هستندجنگل های بارانی استوایی و تنوع 

 به صورت محلی با او چه داریم

برای انجام تخریب؟ در ایستگاه های مختلف میوه ها، سبزیجات و ادویه ها را بررسی 

 می کنیم. کدام یک

از مناطق استوایی آمده اند؟ کدام محصوالت روزمره ارتباط نزدیکی با جنگل های 

 فری در پیش داردبارانی دارند؟ چه س

 یک موز برگردیم تا آن را بخوریم؟ مالنی انگلک و اولریکه آیششت از سالن دایره صلح

e.V :با شما به یک تور اکتشافی بروید. ثبت نام .anmeldung@welcometreff.de 

16:30-19.30 
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  (14:00-10:00) پنج شنبه

 کردن صحبت و تمرین: زنان برای آلمانی: آنالین

 https://us02web.zoom.us/j/89076509520برای دوره اینجا کلیک کنید: 

10:00-11:00 

 رویم می روی پیاده به هم با کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده: جدید

 و همزمان صحبت کنید

10.30 

 13:00-11:00 .هم با تفریح و کردن فکر بازی شطرنج

 دهید انجام خودتان را کاردستی – تعمیر – خیاطی

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

 تعمیر کنید. چرخ خیاطی، نخ و

 لوازم جانبی ما خوشحالیم که کمک می کنیم.

11:30-14:00 

  جمعه (10:00-14:00)

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


