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Правила по 
запобіганню 
коронавірусу 

Шановні гості, у зв’язку з коронавірусом усе ще діють обмеження. Вам не потрібно реєструватися чи 
записуватися заздалегідь. Проте під час усіх заходів у WELCOME-Treff обов’язково вдягайте маску. 

 Понеділок  
  
 Зачинено (вихідний) 

 Вівторок (13:00 – 15:00) 
13:00 - 15:00 
13:00 – 14:00 
 
 
14:00 - 15:00 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Спорт для жінок 
Ми разом ідемо у парк займатися йогою, спортивними вправами чи вчити прості танцювальні рухи. Так як 
Ви цього захочете! Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Питання та відповіді у WELCOME-Treff   
У вас є питання про те, чим ми займаємося в WELCOME-Treff або ви самі хочете стати активним учасником? 
Тоді просто приходьте до нас. 

 Середа (11:00 - 16:30) 
11:00 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 
 
15:00 - 16:00 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Нове: Питання ти відповіді: Професійна орієнтація 
Ви шукаєте роботу, освіту або стажування але потребуєте професійної допомоги? Наш колега Тарек Алі 
консультує по відповідних темах. 

15:00  Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

15:00 - 16:30 Разом граємо в ігри 
Ми зустрічаємося біля чи всередині WELCOME-Treff та разом граємо у настільні ігри. Приходьте! 

 Четвер (10:00 - 17:30) 
  

10:00 - 11:00 
 
10:30 
 
11:00 - 13:00 
 
11:30 - 14:00 
 
 
14:15 - 15:15 
 
 
16:00 - 17:30 

ОНЛАЙН: Німецька для жінок 
Посилання на курс: https://us02web.zoom.us/j/89076509520 
Вивчаємо німецьку 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Гра в шахи 
Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
Шиття, ремонт одягу, рукоділля 
Тут ви зможете шити, в’язати та творити скільки завгодно. Ми маємо швейні машинки, голки, нитки та 
інше корисне приладдя. Охоче допоможемо Вам! 
Знову: Вивчаємо німецьку з малюками 
У Вас є дитина, але Ви хочете вчити німецьку мову? Ми практикуємось та розмовляємо німецькою, 
поки діти можуть гратися один з одним. У гарну погоду ми можемо піти в парк. 
Знову: Воркшоп: ремонтуємо велосипед (WELCOME-Treff Goes Green) 
У вас є зламаний велосипед? Вам потрібна допомога в ремонті чи не вистачає певного інструменту? Тоді 
вам до нас! Або можливо у вас є запасні деталі для велосипеду, які вам більше не потрібні? З радістю 
знайдемо їм застосування. Лагодити, загвинчувати та змащувати допомагатиме місцева ініціатива Adam-
Kuckhoff-Straße  

 П‘ятниця (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 12:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 
 


