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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)                
 

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 

في ورشة االخشاب ,تتاح للمراة فرصة العمل بشكل مرن مع الخشب:مقهى النساء  10:00-11:30 

 16:00-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق

المكتب االتحادي دوليه . من خالل جلسة استماع قريبه ، هل ترغب في ارسال خطاب الى مرة اخرى :ساعة التشاور منظمة العفو ال

ان تمال استمارة؟ كل ذلك تجده خالل ساعات التشاور المفتوحه حيث يجيب مستشارو منظمة العفو  الهجرة وشؤون الالجئين او تود

  موعد الستشاره مفصله. الدوليه على كل االسئله المتعلقة باجراءات اللجوء كما يمكنك ترتيب

13:30-15:00 

 )     (13:00 - 15:00  

 

   WELCOME-Treffمساعدة على تعبئة االوراق ب

 

13:00 - 15:00 

 

:ساعة استشارية     

   هل لديك اسئلة عامة حول  WELCOME-Treff ؟

ا  الوقت . اذا كانت لديك اسئلة عامة حول ما نقوم به في ذخالل  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 

16:30)    11:00 -  

 

 WELCOME-Treffب االوراق تعبئة على مساعدة

 

11:00-16:00 

 .المستندات 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 

: نلتقي معا في الداخل او الخارج لكي نلعب معا حيث يمكنك احضار العاب ليست معقدة ، تعال وانضم الينا العاب بعد الظهر  15:00 -16:30 

 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 
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  السلسلة المسائية :االندماج والمجتمع

 تقديم الدعم التطوعي لمن يريد تعبئة االستمارات والخطابات الرسمية

17:00-19:00 

(10:00 - 15:30)           
 

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

 تعلم االلمانية مع االطفال الرضع  

هل عندك طفل رضيع ورغم دالك ترغبين بتعلم اللغة االلمانية ؟ نحن  نتعلم ونتدرب  بنفس الوقت نهتم باالطفال الرضع . 

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

14:15-15:15 

القيام به لوحدك حيث يمكنك تغيير او اصالح المالبس . يوجد ماكينات وكل العمل اليدوي يمكنك –االصالح  –الخياطة 

 لوازم الخياطة ويسعدنا تقديم المساعده .

 

11:30-14:00 

(10:00-14:00)  
 

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

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

الصيف العاب  

 نود .الخارج في مًعا 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 

 


