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قواعد ضد الكورونا ضيوفنا الكرام ما زالت هناك قيود بسبب كورونا .ليس عليك التسجيل أو تحديد المواعيد مسب ًقا .ينطبق االلتزام بارتداء القناع على
جميع األحداث في  !WELCOME -Treffأعزائي الزوار  ،ال تزال هناك قيود بسبب كوفيد .ليست هناك حاجة لعمل توضيحات أو التسجيل مقد ًما.
يجب عليك ارتداء قناع الوجه بمجرد دخولك . WELCOME- Treff
)(10:00 - 16:00
مقهى النساء  :دائما توجد رعاية لالطفال
نلتقي امام المركز  WELCOME-Treffالساعة العاشرة نلتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع في
10:00-12:30
)In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34
كل النساء مرحب بهن وبامكانكم اقتراح بعض االفكار
 10:15-11:30مقهى النساء  :نتدرب ونتكلم اللغة االلمانية
معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية
 10:30-16:00مساعدة بتعبئة االوراق
IQ 13:30-15:00استشارة حول التوظيف العادل للعمال المهاجرين
خالل ساعات االستشارة  ،يتم تقديم المساعدة في مسائل وأسئلة قانون العمل  ،على سبيل المثال عندما يتعلق األمر بالراتب ،
وساعات العمل  ،واإلنهاء  ،واتفاقيات اإلنهاء  ،وما إلى ذلك .يذهب .يتم تنفيذ النصيحة من قبل مؤسسة
" IQ "FaireIntegrationالتابعة لشبكة ساكسونيا أنهالت.
) (13:00 - 15:00
 13:00 - 15:00مساعدة على تعبئة االوراق ب WELCOME-Treff
 14:00-15:00ساعة استشارية :
هل لديك اسئلة عامة حول  WELCOME-Treff؟
او هل ترغب في ان تصبح نشطا بنفسك ؟تعال خالل هذا الوقت  .اذا كانت لديك اسئلة عامة حول ما نقوم به في
 WELCOME-Treffاو اذا كنت ترغب في المشاركة  .فال تردد في طرحها
 13:00-15:00ساعات االستشارة :الخدمات التطوعية  -ماذا ومتى وأين؟ نصائح لكل من يهتم بـ
وأين توجد أماكن  ،... FÖJ ،FSJ ،BFDأو يريد أن يعرف بالضبط ما يجب أن يفعله وأين توجد االماكن.
 15:30-16:30جديد  :نساء العالم – قصص لفهم مشروع عوالم النساء تتجمع النساء المهاجرات والنساء االكبر سنا معا في هاله  .يجتمعون
اسبوعيا لتبادل االفكار وتعلم اشياء جديدة  .ال تترددي في القدوم ! نتجتمع مرة واحدة في االسبوع للتعارف على بعضنا البعض وحتى
نتعلم شيء ما  .مرحبا بكن في االنضمام الينا .
)11:00 - 16:30
 11:00-16:00مساعدة على تعبئة االوراق بWELCOME-Treff
13:00-15:00

مساعدة في الكمبيوتر  ،طلبات العمل والسيرة الذاتية  Iنحن نساعد في الكمبيوتر ويمكننا طباعة المستندات.
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مرة أخرى :المشي األلماني :الممارسة والتحدث
تعلم اللغة األلمانية م ًعا أثناء الممارسة والتحدث .نذهب في نزهة م ًعا ونتحدث.

 15:00-16:00ساعة استشارية  :التوجيه المهني
انت تبحث عن عمل او تدريب مهني وتحتاج الى دعم  ،زميلنا طارق علي يساعد في تقديم المشور في هده الموضوعات
 15:00-16:30العاب بعد الظهر :
نلتقي معا في  WELCOME-Treffاو خارجا ومعا نلعب  ،تعال وانضم الينا
 19:00-21:00مرة أخرى العاب الليل
نلتقي دائ ًما في يوم األربعاء الثالث من الشهر في نقطة االلتقاء
WELCOME-Treff
لعب الكثير من األلعاب المختلفة م ًعا .نرحب باحضار العاب (ليست معقدة جدًا أو طويلة جدًا) معك .باإلضافة إلى ذلك  ،إنها فرصة
جيدة لبدء محادثة بلغات مختلفة.
)(10:00 - 17:30

 11:30-14:00الخياطة  :اصالح  -وخياطة المالبس بنفسك
نحن نقوم بخياطة مالبسنا بانفسنا او اصالحها  .يتوفر لدينا االت خياطة  .يمكننا مساعدتك
 11:00-13:00العب الشطرنج  :دعنا نلعب الشطرنج .نفكر ومعا نتستمتع
 14:15-15:15تعلم االلمانية مع االطفال الرضع
هل عندك طفل رضيع ورغم دالك ترغبين بتعلم اللغة االلمانية ؟ نحن نتعلم ونتدرب بنفس الوقت نهتم باالطفال الرضع .
وعندما يكون الطقس جيد ممكن ان ندهب الى البارك مع جلب اغطية
 16:00-17:30مرة أخرى :ورشة عمل المساعدة الذاتية للدراجات
هل لديك دراجة معطلة؟ هل تحتاج إلى مساعدة في اإلصالح أم أنك بحاجة إلى األدوات المناسبة؟ إذن فأنت في المكان
الصحيح في ورشة المساعدة الذاتية للدراجات لدينا! هل لديك قطع غيار دراجات لم تعد بحاجة إليها؟ اهال وسهال بكم
لتركها معنا .مبادرة السكان  Adam-Kuckhoff-Straßeتدعمنا في أعمال الشد والخزف والتزييت.
)(10:00-14:00
 10:00 - 12:00مساعدة على تعبئة االوراق WELCOME-Treff

 10:00 - 12:00اللغة االلمانية للنساء :تعلم والتحدث
 12.30-13.00العاب الصيف :الشمس تشرق اخيرا والجو اصبح دافئ الصيف هنا ! نريد ان نستغل الطقس الجميل ونتمتع بالوقت  .لدينا رغبة في
الحبل ولعب كرة الطاولة انضم الينا

