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قواعد ضد الكورونا ضيوفنا الكرام ما زالت هناك قيود بسبب كورونا .ليس عليك التسجيل أو تحديد المواعيد مسب ًقا .ينطبق االلتزام بارتداء القناع على
جميع األحداث في  !WELCOME -Treffأعزائي الزوار  ،ال تزال هناك قيود بسبب كوفيد .ليست هناك حاجة لعمل توضيحات أو التسجيل مقد ًما.
يجب عليك ارتداء قناع الوجه بمجرد دخولك . WELCOME- Treff
) (10:00 - 16:00 Uhr
10:00-12:30

مقهى النساء  :داءما توجد رعاية لالطفال

نلتقي امام المركز الساعة  ،10نلتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع في
In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34
كل النساء مرحب بهن وبامكانكم اقتراح بعض االفكار
نلتقي معا الساعة  10امامWelcome-Treff
 10:15-11:30مقهى النساء  :نتدرب ونتكلم اللغة االلمانية
معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية
 10:30-16:00مساعدة بتعبئة االوراق
 13:30-15:00مرة اخرى  :استشارة حول التوظيف العادل للعمال المهاجرين . Iنصيحة حول التوظيف العادل للعمال المهاجرين
خالل ساعات االستشارة  ،يتم تقديم المساعدة في مسائل وأسئلة قانون العمل  ،على سبيل المثال عندما يتعلق األمر
بالراتب وساعات العمل واإلنهاء واتفاقيات اإلنهاء وما إلى ذلك .يذهب .يتم تنفيذ النصيحة من قبل
" "FaireIntegrationو "."BemA - Advice for Migration Workلشبكة اك في ساكسونيا أنهالت
14:30

تدريب وتحدث بلغة االلمانية
معنا نتعلم و نتدرب اللغة االلمانية

) ( 13:00 - 15:00 Uhr
 13:00 - 14:00جديد  :الرياضة للنساء
سوف نذهب الى  parkونقوم بحركات رياضية ,يوكا او حركات بسيطة حسب ما ترغبون
 13:00 - 15:00مساعدة على تعبئة االوراق بWELCOME-Treff
 14:00 - 15:00مرة أخرى :ساعات استشارة WELCOME-Treff
هل لديك أسئلة عامة حول اجتماع  WELCOME-Treffأو هل تريد المشاركة بنفسك؟ ثم فقط قم بالمرور خالل هذا الوقت .إذا
كانت لديك أسئلة عامة حول ما نقوم به في  WELCOME-Treffأو إذا كنت تريد المشاركة  ،فال تتردد في طرحها
11:00 -16:30

(

 11:00 -16:00مساعدة في تعبئة االوراق في مركز WELCOME-Treff
 13:0015:00

مساعدة على استعمال الكومبيوتر  :.مساعدة على كتابة السيرة الذاتية وطلب وظيفة | نساعد على استعمال الكومبيوتر ويمكنك
طباعة الوثائق

 15:00-16:00جديد :ساعات االستشارة :التوجيه المهني  1التوجيه المهني
هل تبحث عن وظيفة أو تدريب مهني أو تدريب وتحتاج إلى دعم؟ يساعدنا زميلنا طارق علي في موضوع الوظائف
15:00

لنزهة االلمانية  .نتدرب ونتحدث االلمانية
معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية  .نتمشى ونتكلم
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 15:00-16:00العاب الصيف

أخيرا دافئة مرة أخرى  -الصيف هنا! نريد استخدام الطقس الجميل لقضاء الوقت م ًعا في الخارج .نود
الشمس تشرق ،
ً
أن نلعب الحبل المشدود أو تنس الطاولة  ،تعالى ونضم الينا
 17:00-18:30المشي في الحي :جولة تسوق عادلة تحول إلى اللون األخضر
في جولة في الحي الخاص بنا في يونيو  ،كجزء من ,WELCOME-Treff Goes Green
قمنا بزيارة - Ötzi GmbHالمعدات الخارجية Große Ulrichstrasse 30
ً
والمتجر العالمي فيوما هو ) Halle (Rannische Strasse 18سوف نتعلم شيئا ما عن تصنيع المنتجات وطرق النقل
الدور الذي تلعبه ظروف عمل األشخاص وما تعنيه الملصقات الموجودة على البضائع .تبدا الساعة  5مسا ًء
 WELCOME-Treffالتسجيل غير مطلوب .

)(10:00-15:30
 10:00-11:00اونالين  :تعلم اللغة االلمانية للنساء  :التدرب على المحادثة  .الرجاء التسجيل للحصول على الرابط على رقم المركز
 Welcome-Treffواتساب او هاتف 017622007177 :
10:30

لنزهة االلمانية  .نتدرب ونتحدث االلمانية
معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية  .نتمشى ونتكلم

 11:00-13:00العب الشطرنج .دعنا ألعب الشطرنج .نفكر .ومعا نتستمتع
 11:30-14:00الخياطة  :اصالح  -وخياطة المالبس بنفسك
نحن نقوم بخياطة مالبسنا بانفسنا او اصالحها  .يتوفر لدينا االت خياطة  .يمكننا مساعدتك
 14:15-15:15مرة اخرى  :تعلم االلمانية مع االطفال الرضع
هل عندك طفل رضيع ورغم دالك ترغبين بتعلم اللغة االلمانية ؟ نحن نتعلم ونتدرب بنفس الوقت نهتم باالطفال الرضع .
وعندما يكون الطقس صحو ممكن ان ندهب الى البارك مع جلب اغطية
)(10:00-14:00
 10:00 - 12:00مساعدة على تعبئة االوراق WELCOME-Treff

