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Правила по 
запобіганню 
коронавірусу 

Шановні гості, у зв’язку з коронавірусом усе ще діють обмеження. Вам не потрібно реєструватися чи 
записуватися заздалегідь. Проте під час усіх заходів у WELCOME-Treff обов’язково вдягайте маску. 
 

 Понеділок (10:00 – 16:30) Понеділок (10:00 
10:00 - 12:30 
 
 
 
10:15 - 11:30 
 
11:00 - 12:00 
 
 
10:30 - 16:30 
14:00 - 15:30 
 
 
13:30 - 15:00 

Жіноче кафе від WELCOME-Treff (протягом зустрічі ми пропонуємо догляд за вашими дітьми) 
Ми зустрічаємося для навчання, творчості та обміну досвідом. Адреса: Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V. 
(Karl-Liebknecht-Straße 34). Також охоче чекаємо на ваші власні ідеї чи пропозиції. Ми зустрічаємося о 10 
годині біля WELCOME-Treff 
Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Жіноче кафе: Презентація: Текстильний майстер-клас  
Щочетверга за адресою Passage 13 з 16 до 18 проходить майстер-клас з текстильного рукоділля для жінок. 
Організатори розкажуть про задум та поділяться планами. Запрошуємо Вас долучитися. 
Допомога з документами у WELCOME-Treff  
Нове: Німецька для просунутих Вчимося писати офіційні листи та правильно відповідати на отримані. 
Також можете охоче приносити власні вправи! 
Знову:  Консультація у Amnesty International 
Федеральне управління у справах міграції та біженства або BAMF направило вам лист або форму, яку 
необхідно заповнити? Під час своїх консультацій волонтери Amnesty International відповідають на питання 
про процедуру надання притулку. Для отримання більш детальної інформації можна записатися на прийом 

 Вівторок (13:00 – 15:00) 
  

13:00 - 15:00 
14:00 - 15:00 
 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Питання та відповіді у WELCOME-Treff   
У вас є питання про те, чим ми займаємося в WELCOME-Treff або ви самі хочете стати активним учасником? 
Тоді просто приходьте до нас. 

 Середа (10:00 - 20:00) 
  

10:00 - 11:00 
 
10:30 - 16:00 

Вивчаємо німецьку мову 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Допомога з документами у WELCOME-Treff 

13:00 - 15:00 
 
14:30 
 
15:00 - 16:30 
 
17:00  
 
 
 
 
 
 
 
18:00 - 20:00 
 
 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Знову: Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою. Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Разом граємо в ігри 
Ми зустрічаємося біля чи всередині WELCOME-Treff та разом граємо у настільні ігри. Приходьте! 
Відкриття виставки "Кінець експлуатації: Що ми можемо зробити з дитячою працею?" 
Дитяча праця заборонена в усьому світі, проте 79 мільйонів дітей працюють в небезпечних, шкідливих для 
здоров'я та експлуататорських умовах. Виставка освітлює дитячу працю з акцентом на гірничодобувній 
галузі, текстильній промисловості та сільському господарстві. Водночас, відвідувачі можуть дізнатися, які 
конкретні можливості для дій вони мають - адже дитяча праця присутня також у мобільних телефонах, 
косметиці, одязі та продуктах харчування, якими ми користуємося щодня. Виставка дитячої правозахисної 
організації "Terre des hommes". Weltladen Halle надасть підбірку товарів та проінформує про позначки, які 
можуть допомогти свідомо прийняти рішення проти дитячої праці при здійсненні покупок. 
Знову: Вечір настільних ігор 
Ми завжди зустрічаємося у WELCOME-Treff у третю середу місяця, щоб разом зіграти у безліч цікавих ігор. 
Ви також можете принести власні ігри (не надто складні або довгі). Крім того, це прекрасна можливість 
поговорити різними мовами. Приєднуйтесь! 



 Програма на тиждень 14.11. – 18.11.2022                                         Українська | Ukrainisch 
 

 
 
  

 WELCOME-Treff 
 Geiststraße 58 
 06108 Halle (Saale) 
 +49 176 22 00 71 77  
 kontakt@welcometreff.de 
 www.welcometreff.de 

 
 

 
 

 

 Четвер (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 11:00 
 
11:00 - 13:00 
 
11:30 - 14:00 
 
 
 

Нове: Вивчаємо німецьку мову 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Гра в шахи 
Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
Шиття-Ремонт-Творчість 
Тут ви можете відремонтувати або перекроїти одяг. Є швейні машини, пряжа та інше корисне приладдя. 
Будемо раді допомогти! 

 П‘ятниця (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 12:00 
10:00 - 12:00 
12:30 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Німецька для жінок: вправи та практика 
Ігри та прогулянки 
Ми зустрічаємось у WELCOME-Treff щоб пограти в ігри або сходити на невелику прогулянку 


