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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 10لتقي امام المركز الساعة ن  

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

 كل النساء مرحب بهن وبامكانكم اقتراح بعض االفكار 

Welcome-Treff ماما 10نلتقي معا الساعة     

10:00-12:30 

 مقهى النساء : نتدرب ونتكلم اللغة االلمانية 

 معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية 

10:15-11:30 

  والمطاردة المنزلي للعنف التدخل مركز مشروع عرض:  النساء مقهى

التدخل وكالة عمل وأساليب عروض ةالموظف قدمت . 

11:30-12:30 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق

المهاجرين للعمال العادل التوظيف حول نصيحة   . I المهاجرين للعمال العادل التوظيف حول استشارة  مرة اخرى : 

 األمر يتعلق عندما المثال سبيل على ، العمل قانون وأسئلة مسائل في المساعدة تقديم يتم ، االستشارة ساعات خالل

قبل من النصيحة تنفيذ يتم. يذهب. ذلك إلى وما اإلنهاء واتفاقيات واإلنهاء العمل وساعات بالراتب  

أنهالت ساكسونيا فيلشبكة اك     ."BemA - Advice for Migration Work" و "FaireIntegration" 

13:30-15:00 

 تدريب وتحدث بلغة االلمانية 

 معنا نتعلم و نتدرب اللغة االلمانية 

14:30 

 )        ( 13:00 - 15:00 Uhr  

 WELCOME-Treffعلى تعبئة االوراق بمساعدة 

 

13:00 - 15:00 

   للنساء الرياضة

 ونقوم بحركات رياضية, يوكا او حركات بسيطة  حسب ما ترغبون  parkسوف نذهب الى 

13:00 - 14:00 

   ساعة استشارية 

Welcome-Treff هل لديك اسئلة عامة حول اجتماع   

 او هل ترغب في ان تصبخ نشطا بنفسك ؟ ثم ياتون فقط خالل  هدا  الوقت . اذا كانت لديك اسئلة عامة حول ما نقوم به في 

او اذا كنت ترغب في المشاركة . فال تردد في طرحها   Welcome-Treff 

14:00-15:00 

WohnUnion  في المرأة عوالم افتتاح معرض  

 اآلن هذا أدى وقد. معا تصوير دورة في وشاركت تحركهن مواضيع عن وتحدثت نسائية، مجموعة اجتمعت أشهر، خمسة مدى على

 .WohnUnion (Georg-Cantor-Str. 7) غرف في االفتتاح إلى بحرارة مدعوون الجميع! معرض إلى

 

 

17:00 - 19:00 
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  .فريق اجتماع لدينا. WELCOME-Treff إغالق تم  

(10:00-15:30)           
 

. الرجاء التسجيل للحصول على الرابط على رقم المركز اونالين : تعلم اللغة االلمانية للنساء : التدرب على المحادثة 

Welcome-Treff  : 017622007177واتساب او هاتف   

10:00-11:00 

 وتحدث تدرب: األلمانية: جديد

 والتحدث التدربمن خالل  األلمانية اللغة تعلممعا ن 

10:30 

بنفسك المالبس وخياطة -  اصالح:  الخياطة   

 مساعدتك يمكننا.  خياطة االت لدينا يتوفر.  اصالحها او بانفسنا مالبسنا بخياطة نقوم نحن

11:30-14:00 

 

 نتستمتع ومعا. نفكر. الشطرنج ألعب دعنا. الشطرنج العب

11:00-13:00 

 
 مرة اخرى : تعلم االلمانية مع االطفال الرضع 

هل عندك طفل رضيع ورغم دالك ترغبين بتعلم اللغة االلمانية ؟ نحن  نتعلم ونتدرب  بنفس الوقت نهتم باالطفال الرضع . 

 عندما يكون الطقس صحو ممكن ان ندهب الى البارك مع جلب اغطية و

14:15-15:15 

 جديد  : النزهة االلمانية : نتدرب و نتحدث 

  و ننطلق Wеlcome-Treff معا نتدرب على اللغة االلمانية و نتحدث .نلتقي امام 

15:00 

 معرض نساء العالم .

 WohnUnion  غرف في مساء 6 إلى3  الساعة من خميس يوم كل الصور معرض زيارة يمكن

Georg-Cantor Str. 7)) 

15:00-18:00 

(10:00-14:00)      
 

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

الصيفية األلعاب: جديد   

هنا الصيف - أخرى مرة دافئ الجو وأخيرا ، مشرقة الشمس  

 أو الركود خط على التوازن تحقيق في بالرغبة نشعر. الخارج في ، معا الوقت بعض لقضاء الجميل الطقس استخدام نريد

تعال ، الطاولة تنس لعب  

 .النباتية الحديقة في تنس طاولة إلى أو würfelwiese إليك إما معا نذهب ثم WELCOME-Treff في نلتقي

12:00-13:00 


