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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 )                
 

   

مقهى النساء : داءما توجد رعاية لالطفال     

االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  في نلتقي لنتعلم اللغة العاشرة  الساعة    WELCOME-Treff   نلتقي امام المركز   

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

 كل النساء مرحب بهن وبامكانكم اقتراح بعض االفكار 

10:00-12:30 

 مقهى النساء : نتدرب ونتكلم اللغة االلمانية 

 معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية 

10:15-11:30 

مقهى النساء : نساء العالم    

15:30مساءا  تقديم المشروع ودعوة : دائما الثالثاء على الساعة     

بحرارة . نتحدث عن المشروع ونلقي نظرة على معرض نلتقي مجموعة من النساء االلمانيات المهاجرات وكبار السن . الجميع مدعوون   

WohnUnion النساء في غرف  

11:30-13:00 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق

استشارة حول التوظيف العادل للعمال المهاجرين في ساعة االستشارة ، يتم تقديم المساعدة في مسائل قانون العمل  –جديد 

*واالسئلة ، على سبيل المثالعندما يتعلق االمر بالراتب وساعات العمل  FaireIntegration وانهاء الخدمة . اتفاقيات االلغاء وما  

  الى ذالك . يتم تقديم النصيحة من قبل*  

 التابعة لشبكة ساكسونيا انهالت . 

13:30-15:00 

 )        ( 13:00 - 15:00 Uhr  

 

   WELCOME-Treffمساعدة على تعبئة االوراق ب

 

13:00 - 15:00 

 

 اين؟ -متى –ماذا  –المتطوعين  ساعة استشارية :

 نصائح للمهتمين في العمل التطوعي او من يرغب في معرفة ماذا يمكنهم ان يقدمو واين يمكنهم ذلك

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 

قصص لفهم مشروع عوالم النساء يجمع النساء المهاجرات والنساء االكبر سنا معا في هاله . يجتمعون  –جديد : نساء العالم 

اسبوعيا لتبادل االفكار وتعلم اشياء جديدة . ال تتردد في القدوم ! نجتمع مرة واحدة في االسبوع للتعرف على بعضنا البعض وحتى 

 نتعلم شيء ما . مرحبا بكم في االنضمام الينا .

 

 

 15:30-16:30 
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16:30)    11:00-  

 

 WELCOME-Treffب االوراق تعبئة على مساعدة

 

11:00-16:00 

 15:00-13:00 .المستندات طباعة ويمكننا الكمبيوتر في نساعد نحن I الذاتية والسيرةطلبات العمل ،  الكمبيوترمساعدة في  

 ساعة استشارية : التوجيه المهني 

 انت تبحث عن عمل او تدريب مهني وتحتاج الى دعم ، زميلنا طارق علي يساعد في تقديم المشور في هده الموضوعات 

15:00-16:00 

:العاب بعد الظهر   

  

او خارجا ومعا نلعب ، تعال وانضم الينا    Welcome-Treff       نلتقي معا في    

15:00-16:30 

الطعام /ليلة االلعاب نلتقي مع كثيرين  ، يلغبون العاب مختلفة مع بعضهم البعض نرحب  –اللغات –بالصيف  االضافي : االلعاب  

باحضار االلعاب ) ليست معقدة جدا او طويلة جدا ( معك . باالضافة الى ذلك انها فرصة رائعة لبدء محادثة بلغات مختلفة . لسوء 

بعد من  تقديم اي اطباق ) مثل الفالفل والحمص ( . ونا ، لم نتمكن من الحظ ، بسبب جائحة كور  

19:00-21:00 

(10:00-15:30)           
 

األلمانية: أتدرب وأتحدث أمارس اللغة األلمانية اللغة    

 تعلم اللغة األلمانية مًعا أثناء الممارسة والتحدث

10:00-11:00 

 

 وخياطة المالبس بنفسك -الخياطة : اصالح  

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

11:30-14:00 

 13:00-11:00 لعب الشطرنج .نفكر ومعا نتستمتعندعنا  : العب الشطرنج

 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 

 النزهة االلمانية : نتدرب و نتحدث 

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

15:00 

 .معرض نساء العالم 

 WohnUnion مساء في غرف  6إلى 3يمكن زيارة معرض الصور كل يوم خميس من الساعة  

Georg-Cantor Str. 7)) 

15:00-17:00 

(10:00-14:00)      
 

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

 12:00 - 10:00 :تعلم والتحدثغة االلمانية للنساء لال 

:الشمس تشرق اخيرا والجو اصبح دافئ الصيف هنا ! نريد ان نستغل الطقس الجميل ونتمتع بالوقت . لدينا رغبة في العاب الصيف   

 الحبل ولعب كرة الطاولة انضم الينا 

 

12.00-13.00   


