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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 

 کند می معرفی را خود چوب کارگاه: بانوان کافه

 در کارگاه چوب، خانم ها این امکان را دارند که خالقانه با چوب کار کنند.
10:00-11:30 

 16:00-10:30 مفر کمک

 الملل بین عفو سازمان مشاوره ساعات: هم باز

نامه ای ارسال کرده است یا باید فرمی پر  BAMFجلسه رسیدگی قریب الوقوع است، 

 روند مورد در سواالتی به الملل بینشود؟ در ساعات مشاوره آزاد، مشاوران عفو 

 دقیق مشاوره برای مالقات قرار یک توان می لزوم صورت در. دهند می پاسخ پناهندگی

 .داد ترتیب

13:30-15:00 

 (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

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

 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 

ی کنیم تا با هم یا خارج از آن مالقات م WELCOMEما در محل مالقات  ها بازی ظهر از بعد

 انجام دهیم، بیایید! رومیزیبازی های 
15:00-16.30 

 و ها نامه مردم، از بسیاری برای رسمی های نامه و ها فرم با داوطلبانه حمایت: جامعه و ازیس یکپارچه عصر مجموعه

 دلیل همین به. کرد غلبه آن بر توان می سختی به حمایت بدون که است بزرگ چالش یک آلمان در مقامات های فرم

 تخصص به نیاز که زمانی و کجاست ها محدودیت اما. هستند کار به مشغول زمینه این در داوطلب زیادی تعداد که است

" موفقیت مورد در خواهیم می ما کارگاه این در داد؟ ارجاع توان می کجا به را افراد است بیشتری Formularhil "

منا ثبت: در نام ثبت. کنیم صحبت داوطلبانه حمایت تجربیات و امکانات مورد در هم با و کنیم نظر تبادل dung@wel-

cometreff.de 

17:00-19:00 

  (15:30-10:00) پنج شنبه

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

 یا عوض Nähtreff در را لباس توانید می کنید، خیاطی خودتان بتوانید اگر خودتان دستی کار – تعمیر – خیاطی

 .کنیم می کمک که خوشحالیم ما. است موجود لوازم و نخ خیاطی، چرخ. کنید تعمیر

11:30-14:00 
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آیا شما بچه دارید و هنوز هم می خواهید کمی آلمانی یاد بگیرید؟  بچه با آلمانی: دوباره

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

14:15-15:15 

  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

 تنیس روی میز بازی کنیم، بیا!

12:30-13:30 

 


