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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 
 
 
 
10:00 - 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: «Різдвяна виставка» у новій резиденції 
Разом відвідаємо зимову виставку в новій резиденції на Домплатц. Вхід вільний. Зустрічаємося о 10 годині 
перед WELCOME-Treff. 
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 - 17:00) 
  

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 - 15:30 
 
17:00 - 19:00 
 
 
 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Вивчаємо німецьку мову 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Гра-інсценування про біженство та притулок 
Інтерактивна навчальна гра на теми біженства інформує про реалії життя людей, що вимушені шукати 
притулок. Учасники перевтіляться у біженців та пройдуть стадії "втеча", "кордон", "первинний прийом", 
"розміщення шукачів притулку" тощо. Під час воркшопу учасники порефлексують над пережитим та 
зможуть обговорити відповідні питання. Захід з вечірньої серії «Інтеграція & Суспільство» від 
Волонтерського агентства WELCOME-Treff у співпраці з Friedenskreis Halle e.V. Для участі зареєструйтеся 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 
 

 Субота  

10:00 - 13:00    
Жіноче кафе: Випікання печива 
Цього тижня ми зустрінемося в суботу в WELCOME-Treff для випічки та затишних розмов. 
Приносьте рецепти і ми разом вирішимо, що спекти. Діти, звичайно, також щиро запрошуються 


