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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)

 آدرس  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   :کافه با خانمان زبان آلمانی 

 

10:15- 11:30 

دایر میگردد وشما  13کار گاه صنایع دستی نساجی ویزه بانوان در پاسار 18-16پنجشنبه ها از ساغت   :صنایع دستی برای خانمها 
 میتوانید شرکت کنید 

 

11:00 - 12:00 

 (فیتغ لکمیکمک با فورم ها  در)و
 

 

10:30 - 16:30 

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 

دریافت کرده اید یا باید فارمی پر اداره مهاجرت نامه ای از یا   BAMF.ایا  Amnesty international  ساغات مشاوره با 
پاسخ می دهند.در صورت لزوم میتوان یک قرار مالقات برای مشاوره  شما به روند پناهندگی به مربوط کنید.مشاوره ازاد به سواالت

 ترتیب داد.
  با ارتباط با ما میتوانید که قرار مالقات دریافت کنیدشما 

 

13:30 - 15:00 

(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 دارید یا می خواهید خودتویلکم تغیف  آیا سؤاالت کلی در مورد

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

 

14:00 - 15:00 

(10:00 – 20:00 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  .در این برنامه ما با اسناد های تان کمک و برنت میکنیمکامپیوتر،  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 

 .کنیمبازی روی میز را بازی 

 
15:00 - 16:30 

میلیون  79ال با این ح ,در سراسر جهان ممنوع استکودک کار  :پایان دادن به استثمار در برابر کار کودکان چه کنیم  ,گشایش نمایشگاه 
صنعت نساجی و  ,این نمایشگاه کار کودکان را با تمرکز بر معدن ,در شرایط خطرناک ناسالم و استثمار گرانه کار میکنند کودک

 فن های همراهند زیرا کار کودک در تلکشاورزی نشان میدهد در عین حال شما میتوانید بدانید که چه گزینه های مشخصی برای اقدام دار
 .لباس و مواز غذایی که ما هر روز از آنها استفاده میکنیم نیز یافت میشود  ,لوازم آرایشی 

در مورد مهر و  هومس ویلتلدن هاله با مجموعه ای از محصوالت پشتیبانی میکند و اطالعاتینمایشگاهی توسط سازمان حقوق کودکان 
 .موم اراه می دهد که میتواند هنگام خرید به تصمیم گیری آگاهانه در برابر کار کودکان کمک کند 

 

17:00 

 .در این زمان ما میتوانیم از فرصت استفاده کنیم باهم صحبت کنیم و بازی های مختلف تجربه کنیم در ویلکم تغیف :گیم در عصرباز هم 
 
18:00 - 20:00 
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   (14:00-10:00) پنج شنبه

 11:00 - 10:00   و با هم صحبت کردن یزبان آلمان نیتمر :جدید

 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 

(10:00-14:00 جمعه )     

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

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

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

 


