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 على لقناعا 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

(10:00 - 16:30)                 

ما توجد رعاية لالطفالئمقهى النساء : دا    

ونتبادل االفكار واالبداع  في نلتقي لنتعلم اللغة االلمانية 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 

عرض ورشة االعمال اليدوية في النسيج مقهي النساء:   

الرابعه حتي الساعه السادسة مساءتي تقام كل يوم خميس من الساعه وال  

 In der Passage 13 :المكانويخططون له ، نتمني مشاركتكم سوف يخبركم المدربون بما سوف يقدمونه   

1:001 -12:00 

االوراق بتعبئة مساعدة  10:30-16:30 

ساعة التشاور مع منظمة العفو الدولية : اخرى مرة  
كما يمكنهم مساعدتك في ارسال خطاب او ملء  يجيب مستشارو منظمة العفو الدوليه علي جميع االسئلة المتعلقة باجراءات اللجوء

  .منفصلهيمكنك ترتيب موعد الستشارة و، استمارة اذا لزم االمر

13:30-15:00 

 مع  الرسمي التواصل على ونتدرب معا الرسمية الخطابات و الرسائل نكتب  المتقدمة االلمانية اللغة دورة :جديد

ت .السلطا  

14:00-15:30 

 )     (13:00 - 15:00  

 WELCOME-Treff   13:00 -15:00تعبئة االوراق بمساعدة على 

: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 

20:00)    10:00 -  

 11:00-10:00 نتدرب ونتعلم اللغة االلمانية

 WELCOME-Treff 10:30-16:00ب االوراق تعبئة على مساعدة

 15:00-13:00 المستنداتدة في اسخدام الكمبيوتر للكتابة السيرة الذاتية و طلب تقدم الى وظيفة والعمل ويمكننا طباعة المساع

والتحدث الممارسة: األلماني المشي: أخرى مرة  

 .ونتحدث معًا نزهة في نذهب. والتحدث الممارسة أثناء معًا األلمانية اللغة تعلم

14:30 

 16:30-15:00 العاب بعد الظهر:دعنا نلعب مع

الل عماله االطفالغافتتاح معرض انهاء است  
وعدم استغاللهم. عمالة االطفال في جميع انحاء العالم منعيتناول المعرض عمالة االطفال وذلك من خالل   

17:00 
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 مرة اخري : العاب المساء
كنك احضار االلعاب الخاصه بك علي ان ال تكون معقدة .نلتقي كل ثالث اربعاء من الشهر لنلعب معا ، كما يم  

18:00-20:00 

(10:00 -14:00)           
 

 11:00 -10:00 نتدرب ونتعلم اللغة االلمانية : جديد اللغه االلمانية 

 العاب الشطرنج :

 دعنا نفكر وونستمتع بلعب الشطرنج معا .

11:00  13:00 

 

االعمال اليدوية : اذا كنت تستطيع الخياطة يمكنك تغيير او اصالح المالبس بنفسك حيث يوجد لدينا -االصالح –الخياطة 

  .ماكينات وكل لوازم الحياكة من خيوط وابر واشياء اخرى قد تحتاجها

11:30-14:00 

(10:00-14:00)  
 

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

 12:00-10:00 حدثنتلم و: نتعاللغة االلمانية للنساء 

 العاب و حركة ما بعد الظهر 

WELCOME-Treff لنلعب معا او نقوم بعمل جولة صغيرة .    عندنلتقي 

12:30 


