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Правила по 
запобіганню 
коронавірусу 

Шановні гості, у зв’язку з коронавірусом усе ще діють обмеження. Вам не потрібно реєструватися чи 
записуватися заздалегідь. Проте під час усіх заходів у WELCOME-Treff обов’язково вдягайте маску. 

 Понеділок (10:00 – 16:00) 
  

10:00 - 12:30 
 
 

Жіноче кафе від WELCOME-Treff (протягом зустрічі ми пропонуємо догляд за вашими дітьми) 
Ми зустрічаємося для навчання, творчості та обміну досвідом. Адреса: Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V. 
(Karl-Liebknecht-Straße 34). Також охоче чекаємо на ваші власні ідеї чи пропозиції. 
Ми зустрічаємося о 10 годині біля WELCOME-Treff 

10:15 - 11:30 
 

Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 

10:30 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 

13:30 - 15:00 
 

Знову: Консультація щодо справедливого працевлаштування мігрантів 
Під час консультації ми допомагаємо з питаннями щодо трудового законодавства, наприклад: про 
заробітну плату, робочі години, звільнення, розірвання трудового договору і т.д. Консультація проводиться 
«Fair Integration» мережі IQ Саксонія-Ангальт. 

 Вівторок (13:00 – 15:00) 
  

13:00 - 15:00 
14:00 - 15:00 
 
 
13:00 - 15:00 
 
15:30 - 16:30 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Питання та відповіді у WELCOME-Treff   
У вас є питання про те, чим ми займаємося в WELCOME-Treff або ви самі хочете стати активним учасником? 
Тоді просто приходьте до нас. 
Консультація: Волонтерство – що, коли, де?  
Консультація для тих, хто цікавиться BFD, FSJ, FÖJ,... або хоче точно знати, що їм потрібно для цього 
Знову: «Жіночі світи» – історії до взаєморозуміння  
Проєкт "Жіночі світи" об'єднує жінок-іммігранток і місцевих жінок в Галле. Вони зустрічаються щотижня для 
знайомства та обміну досвідом. Запрошуємо Вас! 

 Середа (11:00 - 16:30) 
  

11:00 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 
 
14:30 
 
15:00 - 16:00 
 
 
15:00 - 16:30 
 
18:00 - 20:00 
 
 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Знову: Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою. Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Питання ти відповіді: Професійна орієнтація 
Ви шукаєте роботу, освіту або стажування але потребуєте професійної допомоги? Наш колега Тарек Алі 
консультує по відповідних темах. 
Разом граємо в ігри 
Ми зустрічаємося біля чи всередині WELCOME-Treff та разом граємо у настільні ігри. Приходьте! 
Знову: Вечір настільних ігор 
Ми завжди зустрічаємося у WELCOME-Treff у третю середу місяця, щоб разом зіграти у безліч цікавих ігор. 
Ви також можете принести власні ігри (не надто складні або довгі). Крім того, це прекрасна можливість 
поговорити різними мовами. Приєднуйтесь! 

 Четвер (10:00 - 15:30) 
  

11:30 - 14:00 
 
 
11:00 - 13:00 

Шиття-Ремонт-Творчість 
Тут ви можете відремонтувати або перекроїти одяг. Є швейні машини, пряжа та інше корисне приладдя. 
Будемо раді допомогти! 
Гра в шахи 



 Програма на тиждень 15.08. – 19.08.2022                                         Українська | Ukrainisch 
 

 
 
  

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

 
 

 
 

 

 
14:15 - 15:15 
 
 
14:30 
 
 
16:00 - 17:30 

Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
Німецький з малюками 
У Вас є дитина, але Ви хочете вчити німецьку мову? Ми практикуємось та розмовляємо німецькою, 
поки діти можуть гратися один з одним. У гарну погоду ми можемо піти в парк. 
Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою. Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Знову: Воркшоп: ремонтуємо велосипед  
У вас є зламаний велосипед? Вам потрібна допомога в ремонті чи не вистачає певного інструменту? Тоді 
вам до нас! Або можливо у вас є запасні деталі для велосипеду, які вам більше не потрібні? З радістю 
знайдемо їм застосування. Лагодити, загвинчувати та змащувати допомагатиме місцева ініціатива Adam-
Kuckhoff-Straße 

 П‘ятниця (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 12:00 
10:00 - 12:00 
12:30 - 13:00 
 
 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Німецька для жінок: вправи та практика 
Літні ігри 
Сонце світить, нарешті знову тепло - літо тут! Ми хочемо використати цю прекрасну погоду, щоб 
провести час разом на свіжому повітрі. Ми будемо балансувати на Slackline або грати у настільний теніс, 
приходьте! :) 


