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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 - 14:30 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 

برنامج دجو يتكون من عدة عروض تخص فصل الصيف : أنهالت ساكسونيا دجو في الصيف برنامج  11:30 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق

" والتحدث الممارسة: األلمانية   

والتحدث الممارسة أثناء مًعا األلمانية اللغة تعلم  
14:30 

جديد :  منظمة العفو الدولية  جلسة االستماع وشيكة . هل بعث لك  البامف رسالة او اوراق وتحتاج للمساعدة ؟ في ساعة   

  .االستشارة المفتوحة يجيب موظفو المنظمة الدولية على اسئلة اللجوء . عند الحاجة يمكنكم حجز موعد لالسئلة الخاصة . 

15:00 

 )        ( 13:00 - 15:00 Uhr  

 WELCOME-Treffمساعدة على تعبئة االوراق ب

 

13:00 - 15:00 

واين ؟ نصائح للعموم  لكل من يهتم بالعمل التطوعي او لمجرد الفائدة  و ماذا –متى –ماذا  -ساعة استشارية : العمل التطوعي   

 يمكنك ذلك حول ذلك واين تقدم  تريد 

13:00-15:00 

   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 

16:00)    11:00-  

 WELCOME-Treff 11:00-16:00ب االوراق تعبئة على مساعدة

 15:00-13:00 .المستندات طباعة ويمكننا الكمبيوتر في نساعد نحن I الذاتية والسيرة,طلبات العمل  الكمبيوترمساعدة في  

المهاجرين للعمال العادل التوظيف بشأن المشورة تقديم: أخرى مرة  

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

 BemA - Advice for" قبل من النصيحة هذه تنفيذ يتم. ذلك إلى وما اإلنهاء واتفاقيات واإلنهاء العمل وساعات

Migration Work "و "Faire Integration "لشبكة IQ أنهالت ساكسونيا في. 

15:00-16:00 
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 العاب بعد الظهر 

WELCOME-Treff      و خارجا لكي نلعب معا تعال وانضم الينا        لتقي معا في       

15:00-16:30 

 العاب الصيف 

 الشمس تشرق واخير الجوا دافئا والصيف هنا نريد نستمتع معا بجمال الطقس خارجا ونستغل الوقت.

 لدنيا نرغبة في لعب كرة الطاولة والحبل المشدود تعال ونضم الينا 

15:00-16:00 

(10:00-15:30)           
 

األلمانية اللغة أمارس وأتحدث أتدرب: األلمانية: جديد    

 والتحدث الممارسة أثناء مًعا األلمانية اللغة تعلم

10:00-11:00 

 بنفسك المالبس وخياطة -  اصالح:  الخياطة

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

11:30-14:00 

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

 مرة اخرى : تعلم االلمانية مع االطفال الرضع 

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

 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 WELCOME-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 

 جديد : تصليح الدرجات الهوائية بنفسك 

هل لديك دراجة معطلة وتريد اصالحها ؟وتحتاج مساعدة الصالحها او عدة تصليح ؟ فقد وصلت الى المكان الصحيح في 

. تدعمنا ورشة المساعدة الذاتية لدرجات لدينا ! هل لديك قطع غيار درجات ال تحتاجها ؟ اهال وسهال بكم لتقديمها لنا 

 في الشد والخزف والتزييت   Adam-Kuckhoff-Straßeمبادرة السكان المحليين 

16:00-17:30 

(10:00-14:00)      
 

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

 12:00 - 10:00 الغة االلمانية للنساء :تعلم والتحدث 


