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 هب الزام بگذارید مالقات قرار قبل از هیچ و کنید نام ثبت نیستید مجبور شما .دارد وجود محدودیت همچنان کرونا به ابتال دلیل به گرامی یهمانان 
 !شود می اعمال رویدادها همه برای ماسک پوشیدن

 کرونا قوانین 

  دوشنبه(10:00-16:00)

 ما برای یادگیری،  .(است دسترس در همیشه کودکان از مراقبت) WELCOME مالقات محل از زنان کافه

 -Weiberwirtschaft Dornrosa e.V. (Karlتبادل و خالقیت در 

Liebknecht-Strasse 34.کافه  . همه زنان به گرمی از ایده های یکسانی استقبال می کنند

 WELCOMEبانوان از محل مالقات 

10:00-12:30 

Frauencafé: انی با هم در حین تمرین و صحبتیادگیری آلم کنید صحبت و کنید تمرین: آلمانی 

 .کنیم می مالقات را همدیگر صبح 10 ساعت WELCOME جلسه از قبل;کردن
10:15-11:30 

 مهاجر زنان برای خانگی خشونت مورد در هایی توصیه: زنان کافه

مشاوره ناشناس و رایگان در مورد خشونت خانگی یا تعقیب. ما به شما به زبان 

 به زبانی دیگر با واسطه های زبانی.آلمانی، انگلیسی یا

10:00-11:30 

 16:00-10:30 مفر کمک

 (13:00 – 15:00 Uhr) سهشنبه  

 13:00 - 15:00 (WELCOME-Treff)فرم کمک در جلسه  

 WELCOME Treffدر  WELCOME-Treff I Q  &Aساعات مشاوره تعهد 

دارید یا می خواهید خودتان در آن شرکت  WELCOMEآیا سؤاالت کلی در مورد جلسه 

 کنید؟ بعد فقط بیا 

14:00-15:00 

(11:00 – 16:30 Uhr) چهار شنبه  

 16:00 - 11:00 کمک می کنم WELCOME-Treffفرم کمک من با فرم ها در 

ما با کامپیوتر کمک می کنیم و می توانیم  CVکمک کامپیوتر، برنامه های کاربردی و 

 اسناد را انجام دهیمبیان.
13:00 - 15:00 

 کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده: هم باز

میریم پیاده روی و حرف یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن. با هم 

 میزنیم.

14:30 

 کار، کارآموزی یا کارآموزی هستید و  آیا به دنبال ای حرفه گیری جهت: مشاوره ساعات: جدید
 در مورد مشاغل نیاز به حمایت دارید؟ همکار ما طارق علی کمک می کند 

15:00-16:00 

 ها بازی ظهر از بعد

ی کنیم تا با هم بازی های یا خارج از آن مالقات م WELCOMEما در محل مالقات 

 انجام دهیم، بیایید! رومیزی

15:00-16.30 

  (15:30-10:00) پنج شنبه

 13:00-11:00 .هم با تفریح و کردن فکر بازی شطرنج

هنوز هم می خواهید کمی آلمانی یاد بگیرید؟ آیا شما بچه دارید و  بچه با آلمانی: دوباره

 نوزادان می توانند با یکدیگر در تماس باشند. ما صحبت می کنیم و تمرین می کنیم
 پارک پتو می رویم وقتی هوا خوب است، ما نیز با یک

14:15-15:15 

 WELCOME Treffدر  WELCOME-Treff I Q  &A اضافی مشاوره هایساعت

دارید یا می خواهید خودتان در آن شرکت  WELCOMEآیا سؤاالت کلی در مورد جلسه 

 در این زمان تمام شده استکنید؟ بعد فقط بیا

15:00-16:00 

 I XX سالن در داوطلبانه کار مورد در اطالعاتی -

ار انجام دهید، چالش های جدید پیدا کنید یا با شما همیشه می خواستید کاری معناد

آیا وقت و ایده ندارید؟ پیش غذا های کوچک و بزرگ  افراد همفکر مالقات کنید، بله

در مورد نامزدی در هالی ما جاهایی را که در  در دور اطالعات ما منتظر شما هستند

کمک کنید، معرفی توانید در وقت خود هاله به داوطلب نیاز است و به چه کسانی می

 و می تواند با دانش شما از شما حمایت کند. کنیممی

16:30-18:00 
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  جمعه (10:00-14:00)

 12:00-10:00 مکن می کمک WELCOME-Treff در ها فرم با من کمک فرم

 12.00-10.00 نکرد صحبت و تمرین: زنان برای آلمانی

 تابستانی های بازی

تابستان اینجاست! ما می خواهیم از آب  -خورشید می درخشد، باالخره دوباره گرم شد 

گذراندن وقت با هم در بیرون ما دوست داریم اسلک الین یا  و هوای خوب استفاده کنیم

 میز بازی کنیم، بیا! تنیس روی

12:30-13:30 

 


