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 على القناع بارتداء االلتزام ينطبق. مسبقًا 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

  

  يوم االثنين               (16:00 - 10:00)

ما توجد رعاية لالطفالئمقهى النساء : دا     
االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  فينلتقي 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 

  المهاجرات للنساء المنزلي العنف استشارات:مقهى النساء
 وسطاء مع أخرى لغة أو يزيةاإلنجل أو األلمانية باللغة ننصحك. المطاردة أو المنزلي العنف بشأن ومجانية المصدر مجهولة ةنصيح

.لغويين  

10:00-11:30 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق

    15:00 - 13:00)      ( يوم التالثاء

  
   WELCOME-Treffمساعدة على تعبئة االوراق ب

 
 
 

:ساعة استشارية     
   هل لديك اسئلة عامة حول  WELCOME-Treff ؟

  ا  الوقت . اذا كانت لديك اسئلة عامة حول ما نقوم به فيذخالل  ه تعالنشطا بنفسك ؟ حاو هل ترغب في ان تصب
او اذا كنت ترغب في المشاركة . فال تردد في طرحها   WELCOME-Treff 

14:00-15:00 

  ) - 11:00     (16:30االربعاء   يوم

  
  WELCOME-Treffب االوراق تعبئة على مساعدة

 
11:00-16:00 

 .مستنداتال طباعة ويمكننا الكمبيوتر في نساعد نحن I الذاتية والسيرةطلبات العمل ،  الكمبيوترمساعدة في  
  

13:00-15:00 

والتحدث الممارسة: األلماني المشي: أخرى مرة  
 .ونتحدث مًعا نزهة في نذهب. والتحدث الممارسة أثناء مًعا األلمانية اللغة تعلم

14:30 

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

15:00-16:00 

:العاب بعد الظهر   

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

 

15:00-16:30 



 Wochenprogramm  29.08.2022 - 02.09.2022 عربي | Arabisch 
 

 
 
  

 WELCOME-Treff 
 Geiststraße 58 
 06108 Halle (Saale) 
 +49 176 22 00 71 77  
 kontakt@welcometreff.de 
 www.welcometreff.de 

 
 
     

  

يوم الخميس           (15:30 - 10:00)   

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

  تعلم االلمانية مع االطفال الرضع  
قت نهتم باالطفال الرضع . هل عندك طفل رضيع ورغم دالك ترغبين بتعلم اللغة االلمانية ؟ نحن  نتعلم ونتدرب  بنفس الو

  ممكن ان ندهب الى البارك مع جلب اغطية  جيد عندما يكون الطقسو

14:15-15:15 

ب  استشارة ساعة :إضافي التزام  
 WELCOME-Treff  

  .الوقت هذا خالل بالمرور قم طفق ثم بنفسك؟ المشاركة تريد هل أو  WELCOME-Treff حول عامة أسئلة لديك هل

15:00-16:00 

هاله في التطوع حول معلومات  
 تفتقر هل لكن ، التفكير يف متشابهين أشخاًصا تقابل أو جديدة تحديات تجد أو ، مغزى ذا شيئًا تفعل أن دائًما أردت هل
 في االلتزام حول وكبيرة ةصغير مقبالت تتوقع أن يمكنك ، بنا الخاصة المعلومات جولة في اآلن؟ حتى واألفكار الوقت إلى

 أو موظفًا كنت واءس. ومعرفتك بوقتك دعمهم يمكنك والذين هاله في المتطوعين إلى تحتاج التي األماكن نقدم. هالي
 لضمان. للمشاركة األجيال ميعج من النشطين لألشخاص الفرص من العديد هناك - تدريب في أو طالبًا ، بالفعل متقاعًدا

 يقام. االلتزام حول سئلةاأل عن ونجيب التطوعي بالعمل المتعلقة المهمة اإلطار شروط نشرح ، البداية منذ التزامك نجاح
  WELCOME-Treff التقاء نقطة في بارد مشروب مع مريح مكان في الحدث

16.30-18:00 

     (14:00-10:00)يوم الجمعة

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

 12:00 - 10:00 غة االلمانية للنساء :تعلم والتحدثلال 

الصيف العاب  
 نود. الخارج في معًا الوقت بعض لقضاء الجميل الطقس استخدام نريد! هنا الصيف - أخرى مرة دافئة أصبحت أخيًرا ، تشرق الشمس

 ! :)تعال ، الطاولة تنس أو المشدود الحبل نلعب أن

12:30 -13:30 

 


