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 بگذارید مالقات قرار قبل از هیچ و کنید نام ثبت نیستید مجبور شما .دارد وجود محدودیت همچنان کرونا به ابتال دلیل به گرامیمهمانان 
 !شود می اعمال رویدادها همه برای ماسک پوشیدن به الزام

 
 کرونا قوانین

   دوشنبه(10:00-16:30)

 رسآد  Weiberwirtschft, Dornrosaکافه با خانمان در  ,موظبت ازکودکان درطول ساعت  :کافه با خانمان در ویلکم تغیف
liebknecht-Str. 34  –   Karlبرگذار خواهد شد و شما میتوانید تشریف بیارد تا باهم نظریات مختلف شریک سازیم, 

 

10:00 - 12:30 

 در این برنامه ما با هم زبا ن آلمانی تمرین و صحبت خواهد کردیم   : زبان آلمانی کافه با خانمان

 

10:15- 11:30 

اوینور یک موسسسه تعلیمی است که شما را میتواند با طرزی کاری و پیشنهادات کاری کمک کند و یکی از  :اوینور  هزپرزنتیشن پرو
 کارمندان آن در بار آن پرزنتیشن خواهد داد 

 

11:00 - 12:00 

 (فیتغ لکمیکمک با فورم ها  در)و

 

10:30 - 16:30 

و معاشات آن نظر به قانون آلمان آگاه میسازیم و همچنان به  ,کاری  در این برنامه ما شما را از حقوق :مشاوره در باره حقوق مهاجرین
 سواالت شما جواب داد

 

14:30 - 16:00 

در این برنامه ما با هم یک نامه رسمی خواهد نوشته کردیم به زبان آلمانی که فوکس بر سری طرزی  ,زبان جرمنی پیشرفته   :جدید
 نوشتاری آن خواهد بود و شما میتوانید اشتراک کنید

 

14:30 - 15:30 

(13:00 – 15:00 Uhr) شنبهه س   

 15:00 - 13:00  (ویلکم تغیفکمک با فورم ها  در)

 در )ویلکم تغیف(ساعات مشاوره 

ان در آن شرکت خواهید خودتدارید یا می ویلکم تغیف  آیا سؤاالت کلی در مورد

 کنید.مشوره کنید؟ اگر دارید میتوانید در این ساعت باما 

 

14:00 - 15:00 

(11:00 – 16:30 Uhr) چهار شنبه   

در این برنامه باهم زبان آلمانی را :تمرین زبان آلمانی و با هم صحبت کردن

 باهم تمرین و صحبت میکنیم.

 
10:00 - 11:00 

 16:00 - 10:30  (ویلکم تغیف)با فرم ها در کمک 

 15:00 - 13:00  .های تان کمک و برنت میکنیمدر این برنامه ما با اسناد کامپیوتر،  کمک

تمرین و صحبت یادگیری آلمانی با هم در حین  کردن صحبت و تمرین: آلمانی روی پیاده: هم باز

 با هم میریم پیاده روی و حرف میزنیم. .کردن

 
14:30 

ی کنیم تا با هم یا خارج از آن مالقات م (ویلکم تغیف) ما در داخل :بازی بعد از ظهر 

 .ی روی میز را بازی کنیمباز

 
15:00 - 16:30 

بخاطر یادبودهایی به اندازه ابتکار ساکنان خیابان  اعضای Adam-Kuckhoff-Strasseبرای صیقل دادن  ,مانع با مشکل سر راه
به محله خود از محله و همچنانان تاریخ و همچین مردم و داستان های آنها را گرامی خواهیم داشت  سنگفرش برای قربانیان نازیسم 

 تغیف  لکمیاز و 17:00 قدم زنی ساعت, خواهند گدشت

 

17:00 - 18:30 

آیا غدای ویگان دوست دارید ؟ در این نشست ما با هم در باره مینو ویگان و مواد های آن صحبت خواهیم کرد  :آشپزی ویگان با ویگانها 
 .و بعدا با هم آشپزی میکنیم 

 
17:00 - 20:00 

   (14:30-10:00) پنج شنبه

 11:00 - 10:00   و با هم صحبت کردن یزبان آلمان نیتمر :جدید
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 13:00 - 11:00  در این برنامه ما باهم سطرنج بازی میکنم :بازی سطرنج 

 عوض ویلکم تغیف در را لباس توانید می کنید، خیاطی خودتان بتوانید اگر خودتان دستی کار – تعمیر – خیاطی

 .کنیم می کمک که خوشحالیم ما. است موجود لوازم و نخ خیاطی، چرخ. کنید تعمیر یا

 11:30 - 14:00 

کرد و در باره موقعیتها معلومات حاصل میکنیم در باره تاریخ یهودیان شهروندان در این برنامه ما باهم گشت زنی خواهیم  :گشت شهری 
 از ویلکم تغیف 15:00زمان آغاز ساعت  ,آن و غیره 

 15:00 - 16:00 

(10:00-14:00 جمعه )     

 12:00 - 10:00  (ویلکم تغیف)ر د با فورم ها  کمک

 12:00 - 10:00  ی را با هم تمرین و محاوره میکنم.در این برنامه زبان المان :زبان المانی با خانمان 

 12:30  در این برنامه یک بازی و یا یک گردش کوچک انجام میدهم. :بازی وفعالیت بعد از ظهر 

 


