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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 

  دوشنبه(10:00-16:00)

 ما برای یادگیری،  .(است دسترس در همیشه کودکان از مراقبت) WELCOME مالقات محل از زنان کافه

 -Weiberwirtschaft Dornrosa e.V. (Karlتبادل و خالقیت در 

Liebknecht-Strasse 34.کافه  . همه زنان به گرمی از ایده های یکسانی استقبال می کنند

 WELCOMEبانوان از محل مالقات 

10:00-12:30 

Frauencafé: انی با هم در حین تمرین و صحبتیادگیری آلم کنید صحبت و کنید تمرین: آلمانی 

 کردن
10:15-11:30 

بعد از  3صبح تا  10از ساعت  ژوئن 16روز پنجشنبه  زنان برای شغلی روز معرفی: زنان کافه

سخنران  وجود دارد. WELCOMEیک روز جهت گیری شغلی برای زنان در محل مالقات  ظهر

 برنامه و محتوا را ارائه می کند. خواهش میکنم.

11:30-12:30 

 16:00-10:30 مفر کمک

نامه ای  BAMFجلسه رسیدگی قریب الوقوع است،  الملل بین عفو سازمان مشاوره ساعات :هم باز

 ارسال کرده است یا باید فرمی پر شود؟ در

 پناهندگی روند به مربوط سؤاالت به آزاد مشاوره ساعات در المللبینمشاوران عفو 

 ه دقیق گرفت.می توان یک قرار مالقات برای مشاور لزوم صورت در. دهندمی پاسخ

13:30-15:00 

 14.30 یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن کنید صحبت و کنید تمرین: آلمانی: جدید

: تغییرات Treff Goes Green-خوش آمدید Neumarktviertel Neumarktviertel طریق از هوا و آب روی پیاده

ش است: آب و هوا پیامدهایی دارد، رویدادهای شدید آب و هوایی در حال افزای

و استرس گرمایی در شهر. شهر متراکم ساخته شده با  رویدادهای باران شدید بیشتر

عالوه بر این. مهم است که  مقدار زیادی بتن و کمی سبز جلوه ها را تقویت می کند

سال  کنیم تا بتوان آنها را در ا اقلیم را از امروز برنامه ریزیاقدامات سازگاری ب

 های آینده اجرا کرد

سال ها و دهه ها به اجرا در می آیند. ما می خواهیم یک پیاده روی را انجام دهیم 

از  WELCOME.، صحبت کن قبل از جلسه e.Vاتحادیه مسکونی که توسط سازماندهی شده است

 بعد از ظهر شروع کنید. 5ساعت 

17:00 

(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 

 آیا به دنبال کار، کارآموزی یا کارآموزی هستید و  ای حرفه گیری جهت: مشاوره ساعات: جدید
 در مورد مشاغل نیاز به حمایت دارید؟ همکار ما طارق علی کمک می کند 

15:00-16:00 



 Persisch | فارسی                                         17.06.2022 – .13.06               برنامه هفتگی  

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 +49 176 22 00 71 77  

 kontakt@welcometreff.de 

 www.welcometreff.de 

 
 

 
 

 

 

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده

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

 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 

مالقات  WELCOMEما همیشه در سومین چهارشنبه ماه در محل مالقات  بازی شب دوباره بازی شب

توانید برای بازی با یکدیگر می می کنیم تا بازی های مختلف زیادی انجام دهیم

 های )نه خیلی پیچیده یا خیلی طوالنی( را با خود بیاورید. عالوه بر این استبازی

 این فرصت خوبی برای شروع مکالمه به زبان های مختلف است. شرکت کردن!

18:00-20:00 

  (15:30-10:00) پنج شنبه

 کردن صحبت و تمرین: زنان برای آلمانی: آنالین

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

10:00-11:00 

 10.30 آلمانی و همزمان صحبت کنید  کردن صحبت و تمرین: آلمانی: جدید

آیا دوست دارید کار کنید و به دنبال اطالعات هستید؟  "زنان یبرا ای حرفه انداز چشم" کارگاه

کارمندان پیشنهادهای صالحیت خاصی در زمینه  است. WBS Training AGمهمان ما در کارگاه 

سواالت  و به« کار با کودکان»و « متوسطه آزمون پایان دوره هایی مانند "آمادگی برای

 .است B1ان آلمانی برای شرکت، سطح زب خود پاسخ دهید. شرایط

10:00-15:00 

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

آیا شما بچه دارید و هنوز هم می خواهید کمی آلمانی یاد بگیرید؟  بچه با آلمانی: دوباره

 در تماس باشند. نوزادان می توانند با یکدیگر ما صحبت می کنیم و تمرین می کنیم
 پارک پتو می رویم وقتی هوا خوب است، ما نیز با یک

14:15-15:15 

  جمعه (10:00-14:00)

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

  شنبه

 WELCOMEدر آشپزخانه محل مالقات  "آینده های العمل دستور! است آشپزی حال در اروپا" وگان آشپزی روز

 آنهالت را یاد بگیریم.-می خواهیم طرز تهیه غذاهای گیاهی با مواد اولیه ساکسونی

گیاهان در اروپا با تغییرات آب گروه هایی برای آشپزی و پیدا کردن اینکه کدام 

 هوایی در حال رشد هستند. ثبت نام تاو

 (. یک19:00-16:00( یا شام )13:00-10:00. ثبت نام آنالین برای ناهار )16.06تا 

 و سایر شرکا. BUNDJugend Sachsen-Anhaltهمراه با  رویداد

 /https://jef-sachsen-anhalt.de/europa-kocht-zukunftsrezepteثبت نام: 

 

10:00-19.00 

 


