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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 - 13:00 
 
 
 
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: Резюме та заявки на роботу 
Ми будемо разом створювати власні резюме, а також ви дізнаєтесь яку підтримку можна отримати у 
Agentur für Arbeit  та як виглядає хороша заявка на роботу. 
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 щодо справедливого працевлаштування мігрантів 
Під час консультації ми допомагаємо з питаннями щодо трудового законодавства, наприклад: про 
заробітну плату, робочі години, звільнення, розірвання трудового договору і т.д. Консультація проводиться 
«Fair Integration» мережі IQ Саксонія-Ангальт. 
 

 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 - 19:00) 
  

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 - 19:00 
 
 
 

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! 
Воркшоп: «Звідки родом мій одяг?»  (WELCOME-Treff Goes Green) 
Fast Fashion - Швидка мода і довгий шлях нашого одягу: На цьому воркшопі ми дізнаємося про походження 
нашого одягу. За допомогою карти світу ми дослідимо глобальний ланцюжок створення одягу. 
Кінофрагменти дадуть нам уявлення про повсякденне життя робітників текстильної промисловості у 
Бангладеші. Ми поговоримо про альтернативи моделі швидкої моди. А ще це буде дуже практично: ми 
разом розпишемо/пофарбуємо предмет одягу чи тканинну торбинку. Ви можете принести щось із собою 
або взяти сумку у нас. Реєстрація за електронною адресою: anmeldung@welcometreff.de 
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 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 


