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 على القناع بارتداء االلتزام ينطبق. مسبقًا 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

  

                يوم االحد     (11:00-14:00) 

المعادي صريالعن وهاهم 2019 االول تشرين  من التاسع في  اليهودي المعبد على الهجوم ذكرى احياء:معا نتذكر
بصدمات شخاصا واصيبوا  االشخاص من العديد اصيب كما شخصين وقتلوا. هالة في كيز الدونر ومحل المعبد للسامية

   الهجوم ءثناا شعرنا وكيف وخبراتنا ومشاعرنا افكارنا وتبادل البعض بعضنا مع التحدث يمكننا. ماحدث جراء نفسية
anschlag.halgge.de المعلومات من للمزيد. هالة في للحياة ومانتمناه    

11:00-14:00 

  يوم االثنين               (16:30 - 10:00)

ما توجد رعاية لالطفالئمقهى النساء : دا     
العاشرة  الساعة  نلتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  في 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 

بتعبئة االوراقمساعدة   10:30-16:30 

ة سنجيب على االسئلة المتعلقة مرة اخرى: نصائح حول التوظيف العادل للعمال المهاجرين وتقديم االستشارة . اثناء تقديم االستشار
ساكسونيا دماج العادل من الراتب والفصل وساعات العمل .سيتم تقديم االستشارة من قبل "االنبقانون العمل االلماني بما يخص 

 انهالت "

14:30-16:00 

    15:00 - 13:00)      ( يوم التالثاء

  
   WELCOME-Treffمساعدة على تعبئة االوراق ب

 
 
 

:ساعة استشارية     
   هل لديك اسئلة عامة حول  WELCOME-Treff ؟

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

  ) - 11:00     (16:30االربعاء   يوم

 11:00-00:  نتدرب ونتعلم ونتحدث اللغة االلمانيةديد:ج

  
  WELCOME-Treffب االوراق تعبئة على مساعدة

 
1
  عة المستنداتدة في اسخدام الكمبيوتر للكتابة السيرة الذاتية و طلب تقدم الى وظيفة والعمل ويمكننا طباالمساع:

  
13:00-15:00 

والتحدث الممارسة: األلماني المشي: أخرى مرة  
 .ونتحدث مًعا نزهة في نذهب. والتحدث الممارسة أثناء مًعا األلمانية اللغة تعلم

14:30 
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 ساعة استشارية : التوجيه المهني 
الموضوعات انت تبحث عن عمل او تدريب مهني وتحتاج الى دعم ، زميلنا طارق علي يساعد في تقديم المشور في هده  

15:00-16:00 

 العاب بعد الظهر : دعنا نلعب معا 
او في الخرج للعب بالعاب الطاوله    WELCOME-Treff نلتقي داخل 

 
  

15:00 -16:30 

يوم الخميس           (16:00 - 10:00)   

  العاب الشطرنج :
  دعنا نفكر وونستمتع بلعب الشطرنج معا .

  

11:00  13:00 

 

االعمال اليدوية : –االصالح  –الخياطة   
الحياكة من خيوط وازم لاذا كنت تستطيع الخياطه يمكنك تغيير او اصالح المالبس بنفسك حيث يوجد لدينا ماكينات وكل 

 وابر واشياء اخري قد تحتاجها .

11:30-14:00 

ط قم بالمرور خالل او هل تريد ان تصبح نشطا بنفسك ؟فقحول المركز عات استشارة اضافية: هل لديك اسئلة عامة سا
WELCOME Treff    ىال هذا الوقت 

14:30-15:30 

.احضر شيئا معك واذا كنت تريد ما نت تريد التبرع بشئهذا التاريخ .اذا كت المنزلية في تبادل النباتات : نريد تبادل النباتا
تقديم اي شيء للمبادلة حتى  شيئا ما يمكنك ان تاخذ شيئا معك الى المنزل . نرحب ايضا بالوافدين الجدد الذين ال يمكنهم

 االن 

15:00-16:00 

ثم احصل ليومية؟ اناسبك ويناسب حياتك الدراسية وكالة المتطوعين :هل تدرس وترغب في االلتزام التطوعي الذي ي
وهناك فعلية .على رعاية  االشخاص خالل مدة الفصل الدراسي وادعم شخصا يمكنه حقا استخدام مساعدتك ودعمك 

WELCOM-Treff افتتاحية لتعرف على جميع انواع الرعايات المختلفة لدى وكالة العمل في   

17:00-19:00 

     (14:00-10:00)يوم الجمعة

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

 12:00-10:00  اللغة االلمانية للنساء :تعلم والتحدث

  جديد : العاب و حركة ما بعد الظهر 
WELCOME-Treff لنلعب معا او نقوم بعمل جولة صغيرة .    عندنلتقي 

  

1230 


