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Wochenprogramm 12.09.2022 - 16.09.2022

قواعد ضد الكورونا ضيوفنا الكرام ﻣا زالت هناك قيود بسبب كورونا .ليس عليك التسجيل أو تحديد الﻣواعيد ﻣسبﻘًا .ينطبق اﻻلتزام بارتداء الﻘناع علﻰ
جﻣيع اﻷحداث في  !WELCOME -Treffأعزائي الزوار  ،ﻻ تزال هناك قيود بسبب كوفيد .ليست هناك حاجﺔ لعﻣل توضيحات أو التسجيل ﻣﻘد ًﻣا.
يجب عليك ارتداء قناع الوجه بﻣجرد دخولك . WELCOME- Treff
يوم اﻻثنين

)(10:00 - 16:00

ﻣﻘهﻰ النساء  :دائﻣا توجد رعايﺔ لﻼطفال
 10:00-12:30نلتﻘي اﻣام الﻣركز  WELCOME-Treffالساعﺔ العاشرة نلتﻘي لنتعلم اللغﺔ اﻻلﻣانيﺔ ونتبادل اﻻفكار واﻻبداع في
)In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34
كل النساء ﻣرحب بهن وباﻣكانكم اقتراح بعض اﻻفكار
 10:15-11:30ﻣﻘهﻰ النساء  :نتدرب ونتكلم اللغﺔ اﻻلﻣانيﺔ
ﻣعا نتعلم ونتحدث اللغﺔ اﻻلﻣانيﺔ
 10:30-16:00ﻣساعدة بتعبئﺔ اﻻوراق
 13:30-15:00ﻣرة اخرى  :استشارة حول التوظيف العادل للﻣهاجرين
خﻼل ساعات استشارة  ،يتم تﻘديم الﻣساعدة في ﻣسائل واسئلﺔ قانون العﻣل  ،علﻰ سبيل الﻣثال عندﻣا يتعلق اﻻﻣر براتب  ،وساعات
العﻣل  ،والفصل ﻣن العﻣل  ،وﻣا الﻰ ذلك.يذهب .يتم تﻘديم النصيحﺔ ﻣن قبل ﻣوسسﺔ التابعﺔ لشكبﺔ ساكسونيا انهالت تدعﻰ
IQ"Fairelntegration
 15:00-16.00الخدﻣﺔ التطوعيﺔ لﻼجئين ﻣن اوكرانيا يدعوك ﻣركز الخدﻣﺔ" الخدﻣات التطوعيﺔ –الﻣتكاﻣلﺔ في ساكسونيا انهالت "الﻰ احداث
اعﻼﻣيﺔ حول الخدﻣات التطوعيﺔ باللغتين الروسيﺔ واﻻوكرانيﺔ
يوم التﻼثاء

) (13:00 - 15:00

ﻣساعدة علﻰ تعبئﺔ اﻻوراق ب WELCOME-Treff
 14:00-15:00ساعة استشارية :
هل لديك اسئلة عامة حول  WELCOME-Treff؟
او هل ترغب في ان تصبﺢ ﻧشﻄا ﺑﻨﻔﺴك ؟تعال خﻼل هﺬا الوقت  .اذا كاﻧت لديك اسئلة عامة حول ما ﻧقوم ﺑه في
 WELCOME-Treffاو اذا كﻨت ترغب في المشاركة  .فﻼ تردد في طرحها
يوم اﻻربعاء

)(11:00 - 16:30

 11:00-16:00ﻣساعدة علﻰ تعبئﺔ اﻻوراق بWELCOME-Treff
13:00-15:00
14:30

ﻣساعدة في الكﻣبيوتر  ،طلبات العﻣل والسيرة الذاتيﺔ  Iنحن نساعد في الكﻣبيوتر ويﻣكننا طباعﺔ الﻣستندات.
ﻣرة أخرى :الﻣشي اﻷلﻣاني :الﻣﻣارسﺔ والتحدث
تعلم اللغﺔ اﻷلﻣانيﺔ ﻣ ًعا أثناء الﻣﻣارسﺔ والتحدث .نذهب في نزهﺔ ﻣ ًعا ونتحدث.

 15:00 -16:30العاب بعد الظهر :نلتﻘي ﻣعا في الداخل او الخارج لكي نلعب ﻣعا حيث يﻣكنك احضار العاب ليست ﻣعﻘدة  ،تعال وانضم الينا
 15:00-16:00ساعﺔ استشاريﺔ  :التوجيه الﻣهني
انت تبحث عن عﻣل او تدريب ﻣهني وتحتاج الﻰ دعم  ،زﻣيلنا طارق علي يساعد في تﻘديم الﻣشور في هده الﻣوضوعات
 17:00-19:00حملة طهي مﺴتدامة ﺑاطباق المﺴتقبل)(WELCOME-Treff Goes Green
كيف يمكﻨﻨا طهي طعام مﺴتدام ولﺬيﺬ في ﻧﻔس الوقت ؟يوضﺢ لﻨا الشيف وطالب علوم التغﺬية  .المكوﻧات والوصﻔات المﻔيدة للبيئة .ﺑعض القليل
المدخﻼت الﻄبخ وﻧاكل معا.التﺴجيل حتى  12.09على العﻨوانanmeldung@welcometreff.deمﻦ
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يوم الخﻣيس

)(10:00 - 15:30

 11:00-13:00العب الشطرنج  :دعنا نلعب الشطرنج .نفكر وﻣعا نتستﻣتع
 14:15-15:15تعلم اﻻلﻣانيﺔ ﻣع اﻻطفال الرضع
هل عندك طفل رضيع ورغم دالك ترغبين بتعلم اللغﺔ اﻻلﻣانيﺔ ؟ نحن نتعلم ونتدرب بنفس الوقت نهتم باﻻطفال الرضع .
وعندﻣا يكون الطﻘس جيد ﻣﻣكن ان ندهب الﻰ البارك ﻣع جلب اغطيﺔ
 11:30-14:00الخياطﺔ – اﻻصﻼح –العﻣل اليدوي يﻣكنك الﻘيام به لوحدك حيث يﻣكنك تغيير او اصﻼح الﻣﻼبس  .يوجد ﻣاكينات وكل
لوازم الخياطﺔ ويسعدنا تﻘديم الﻣساعده .
يوم الجﻣعﺔ)ﻣغلق(
سوف يتم اغﻼق الﻣركز في هذا اليوم  ،السبب سيكون لدينا اجتﻣاع الفريق
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