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 بگذاريد مالقات ارقر قبل از هيچ و کنيد نام ثبت نيستيد مجبور شما .دارد وجود محدوديت همچنان کرونا به ابتال دليل به گرامیمهمانان 

 !شود می اعمال رويدادها همه برای ماسک پوشيدن به الزام
 

 کرونا قوانين

   دوشنبه(10:00-16:30)

از تمام  .)است دسترس در هميشه کودکان از مراقبت( :ويلکم تغيف مالقات محل از با خانمان کافه
 Weiberwirtschaft des Dornrosa e. V . ( Karl-Liebknecht-Strasse 34)خانمان محترم دعوت ميشود در 

تا با هم بياموزيم و نظربات مختلف را تبادل نظر کنيم و همچنان نظرات شما به 
 ما ارزشمند خواهد بود.

 

10:00 - 12:30 

انی با هم در حين تمرين يادگيری آلم  ,کنيد صحبت و کنيد تمرينآلمانی  :کافه با خانمان
 کردن و صحبت

 
10:15 - 11:30 

 16:30-10:30  )ويلکم تغيفکمک با فورم ها  در(

در طول ساعات مشاوره در مورد مسائل قانون   :برای اشتغال عادالنه کارگران مهاجر IQتو صيه  هم باز
فسخ و غيره کمک ميشود و همچنان ,ساعات کار,کار به عنوان مثال در مورت حقوق

 به سواالت شما هم جواب داده خواهد شد .

 
14:30-16:00 

(13:00 – 15:00 Uhr) سهشنبه   

 15:00 - 13:00  )ويلکم تغيفکمک با فورم ها  در(

 :در (ويلکم تغيف)ساعات مشاوره 
ان در آن شرکت داريد يا می خواهيد خودتويلکم تغيف  آيا سؤاالت کلی در مورد

 کنيد.مشوره کنيد؟ اگر داريد ميتوانيد در اين ساعت باما 

 

14:00-15:00 

(11:00 – 16:30 Uhr) چهار شنبه   

در اين برنامه باهم زبان آلمانی :تمرين زبان آلمانی و با هم صحبت کردن:جديد
 را باهم تمرين و صحبت ميکنيم.

 
10:00-11:00 

 16:00- 10:30  )ويلکم تغيف(با فرم ها در کمک 

 15:00- 13:00  .های تان کمک و برنت ميکنيمدر اين برنامه ما با اسناد کامپيوتر،  کمک

تمرين و صحبت يادگيری آلمانی با هم در حين کردن صحبت و تمرين: آلمانی روی پياده: هم باز
 با هم ميريم پياده روی و حرف ميزنيم. .کردن

 
14:30 

ی کنيم تا با هم يا خارج از آن مالقات م )ويلکم تغيف( ما در داخل :بازی بعد از ظهر 
 .ی روی ميز را بازی کنيمباز

 
15:00-16:00 

و يا مدتی است که اينجا آيا تازه وارد هاله شديد  :باپرووگگشت شهری وگان 
در اين برنامه ما ميخواهيم يک .بوديد اما هنوز همه مناطق وگان را نميشناسيد

 پياده روی آرام داشته باشم تا بتانم مکان هايی گياخواری را نيز نشان بدهم. 

 
15:00-16.30 

   (14:30-10:00) پنج شنبه

 13:00-11:00  هم بازی کنيم واز بازی لدت ببريم.با  :بازی شطرنج

 عوض ويلکم تغيف در را لباس توانيد می کنيد، خياطی خودتان بتوانيد اگر خودتان دستی کار – تعمير – خياطی
 .کنيم می کمک که خوشحاليم ما. است موجود لوازم و نخ خياطی، چرخ. کنيد تعمير يا

 11:30-14:00 

(10:00-14:00 جمعه (     

 12:00-10:00   )ويلکم تغيف(ر د با فورم ها  کمک

 12:00-10:00   ی را با هم تمرين و محاوره ميکنم.در اين برنامه زبان المان :زبان المانی با خانمان 

 12:30   در اين برنامه يک بازی و يا يک گردش کوچک انجام ميدهم. :بازی وفعاليت بعد از ظهر 

 


