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قواعد ضد الكورونا ضيوفنا الكرام ما زالت هناك قيود بسبب كورونا .ليس عليك التسجيل أو تحديد المواعيد مسبقًا .ينطبق االلتزام بارتداء القناع على
جميع األحداث في  !WELCOME -Treffأعزائي الزوار  ،ال تزال هناك قيود بسبب كوفيد .ليست هناك حاجة لعمل توضيحات أو التسجيل مقد ًما.
يجب عليك ارتداء قناع الوجه بمجرد دخولك . WELCOME- Treff
)(10:00 - 16:30

مقهى النساء  :دائما توجد رعاية لالطفال
نلتقي امام المركز  WELCOME-Treffالساعة العاشرة نلتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع في
10:00-13:00
)In der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34
كل النساء مرحب بهن وبامكانكم اقتراح بعض االفكار .
 10:15-11:30مقهى النساء  :نتدرب ونتكلم اللغة االلمانية
معا نتعلم ونتحدث اللغة االلمانية
 11:00-12:00مقهي النساء :السيرة الذاتية والتقدم للوظيفة.سنعمل معا على كيفية صنع سيرة ذاتية ومعرفة مانوع الدعم الذي يمكننا الحصول
عليه من وكالة التوظيف .

 10:30-16:30مساعدة بتعبئة االوراق
 14:00-15:30جديد:دورة اللغة االلمانية المتقدمة نكتب الرسائل والخطابات الرسمية معا ونتدرب على التواصل الرسمي مع السلطات.

 14:30-16:00مرة اخرى:التشاور للتوظيف العادل للعمال المهاجرين.يتم تقديم المساعدة في مسائل قانون العمل واثناء االستشارة
سنجيب على االسئلة المتعلقة بقانون العمل االلماني.
) (13:00 - 15:00
 13:00 -15:00مساعدة على تعبئة االوراق ب WELCOME-Treff
 14:00-15:00ساعة استشارية :
هل لديك اسئلة عامة حول  WELCOME-Treff؟
او هل ترغب في ان تصبح نشطا بنفسك ؟تعال خالل هذا الوقت  .اذا كانت لديك اسئلة عامة حول ما نقوم به في
 WELCOME-Treffاو اذا كنت ترغب في المشاركة  .فال تردد في طرحها .
)10:00 - 19:00
 10:00-11:00نتدرب ونتعلم اللغة االلمانية
 10:30-16:00مساعدة على تعبئة االوراق بWELCOME-Treff
 13:00-15:00المساعدة في اسخدام الكمبيوتر للكتابة السيرة الذاتية و طلب تقدم الى وظيفة والعمل ويمكننا طباعة المستندات
14:30

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

 15:00-16:30العاب بعد الظهر:دعنا نلعب مع
17:00-19:00

ورشة عمل "من اين تاتي المالبس" سيتحول المكان هنا الى اللون االخضر.في هذه الورشة سنتعرف على الرحلة
الطويلة لمالبسنا ونستكشف القيمة العالمية للمالبس ونتحدث عن بدائل الحركة لنموذج الموضة السريع.معا سنقوم بصبغ
قطع من المالبس او كيس من القماش(anmeldung@welcometreff.de ) .التسجيل عبر البريد االلكتروني .
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)(10:00 -14:00
 10:00- 11:00جديد اللغه االلمانية  :نتدرب ونتعلم اللغة االلمانية

 11:00 13:00العاب الشطرنج :
دعنا نفكر وونستمتع بلعب الشطرنج معا .
 11:30-14:00الخياطة –االصالح -االعمال اليدوية  :اذا كنت تستطيع الخياطة يمكنك تغيير او اصالح المالبس بنفسك حيث يوجد لدينا
ماكينات وكل لوازم الحياكة من خيوط وابر واشياء اخرى قد تحتاجها.
)(10:00-14:00

 10:00- 12:00مساعدة على تعبئة االوراق WELCOME-Treff
 10:00-12:00اللغة االلمانية للنساء  :نتعلم ونتحدث
12:30

العاب و حركة ما بعد الظهر
نلتقي عند  WELCOME-Treffلنلعب معا او نقوم بعمل جولة صغيرة .

