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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 )                
 

داءما توجد رعاية لالطفال  :قهى النساء م      

، نلتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  في 10نلتقي امام المركز الساعة   

In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34 

 كل النساء مرحب بهن وبامكانكم اقتراح بعض االفكار 

Welcome-Treff امام 10نلتقي معا الساعة    

10:00-12:30 

: نتدرب ونتكلم اللغة االلمانية مقهى النساء   

 معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية 

10:15-11:30 

الوظيفي  التوجيه يوم بتقديم أقوم للنساء العمل ليوم عرض  مقهى النساء    

االلتقاء نقطة في للنساء مهني توجيه يوم يوجد ، مساءً  3 حتى صباًحا 10 الساعة من يونيو 16 الخميس يوم  WELCOME. المتحدث يقدم 

بكم  مرحباً . والمحتوى البرنامج  

11:30-12:30 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق

الدولية العفو منظمة في الدولية العفو منظمة استشارة ساعة التشاور ساعة: أخرى مرة   

أرسل هل ، وشيكة االستماع جلسة  BAMF العفو منظمة مستشارو يجيب ، المفتوحة المشاورات ساعات خالل استمارة؟ ملء يلزم أو خطاًبا 

مفصلة الستشارة موعد ترتيب يمكن ، األمر لزم إذا. اللجوء بإجراءات المتعلقة األسئلة على الدولية  

13:30-15:00 

 جديد : تدريب وتحدث بلغة االلمانية 

 معنا نتعلم و نتدرب اللغة االلمانية 

14:30 

Neumarktviertel خالل       نزهة الطقس    

الكثافية  المدينة . ان المدينة ذات تغير المناخ عواقب, وتتزايد الظواهر الجوية المتغيرة : المزيد من احداث االمطار العزيرة واالجهاد الحراري في

مناخ السكانية العالية مع الكثير من الخرسانة والمساحات الصغيرة الخضراء تزيد من حدة التاثيرات . من المهم التخطيط لتابير التكيف مع ال

هذا نريد يبدا  نريد التحدث عن ذلك خالل مسيرة نظمها اتحاد االسكان مناليوم حتى يمكن ان تصبح سارية المفعول في السنوات والعقود القادمة.

WELCOME-Treff الساعة الخامسة عصرا امام     

17:00 

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

 طباعة الوثائق 

13:00 - 

15:00 

المهني التوجيه 1 المهني التوجيه: االستشارة ساعات: جديد  

 الوظائف موضوع في علي طارق زميلنا يساعدنا دعم؟ إلى وتحتاج تدريب أو مهني تدريب أو وظيفة عن تبحث هل

15:00-16:00 

 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 

 مرة اخرى العاب المسائية 

مع االخرينللعب مع الكثير من االلعاب المختلفة   WELCOME-Treff نتلتقي معا دائما في االربعاء الثالث من كل شهر في    

  بمكنكم احضار العاب ليست معقدة وال تستغرق وقت طويل مع اشخاص يتحدثون لغات مختلفة

 

(10:00-17:30)           
 

-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  

 االلمانية . نتمشى ونتكلممعا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة 

10:30 

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

 ورشة عمل  وجهات نظر احترافية للنساء هل ترغبين بعمل وتبحثين عن معلومات ؟ 

                WBS Training AGسيقدم الموظفون    

 Hauptschulabsvhlussعروضا مؤهالت ملموسة في مجاالت مثل التحضير لمراجعة الحسابات الى    

  B1وكذلك العمل مع االطفال واالجابة على اسئلتهم .العائدات المشاركة هي مستوى اللغة االلمانية 

 

 مرة اخرى : تعلم االلمانية مع االطفال الرضع 

ندما عترغبين بتعلم اللغة االلمانية ؟ نحن  نتعلم ونتدرب  بنفس الوقت نهتم باالطفال الرضع . وهل عندك طفل رضيع ورغم دالك 

 يكون الطقس صحو ممكن ان ندهب الى البارك مع جلب اغطية 

14:15-15:15 

(10:00-14:00)      
 

 WELCOME-Treff 10:00 - 12:00      مساعدة على تعبئة االوراق 

  السبتيوم 

 يوم الطبخ النباتي طبخ اوروبي !وصفات مستقبلية 

  Sachsen –Anhaltنريد ان نتعلم مع توابل من WELCOME-Treff    في مطبخ 

 في اوروبا في الجو المتغير اطباق نباتية للمجموعة ونتعرف على النباتات التي تنبت 

هذا التنظيم 19حتى الساعة  16او وجبة العشاء من الساعة 13حتى الساعة 10للغداء من الساعة 16.6التسجيل اونالين لغاية 

 يمكنكم التسجيل عبر هذا الرابط : BUND Jugend Sachsen Anhaltبمشاركة 

: https://jef-sachsen-anhalt.de/europa-kocht-zukunftsrezepte 

10:00-19:00 


