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 على القناع بارتداء االلتزام ينطبق. مسبقًا المواعيد تحديد أو التسجيل عليك ليس. كورونا بسبب قيود هناك زالت ما الكرام ضيوفناضد الكورونا  دقواع
. مقدًما التسجيل أو توضيحات لعمل حاجة هناك ليست. كوفيد بسبب قيود هناك تزال ال ، الزوار أعزائي! WELCOME -Treff في األحداث جميع
 . WELCOME- Treff  دخولك بمجرد الوجه قناع ارتداء عليك يجب

 

(10:00 - 16:30 Uhr )               يوم االثنين  

توجد هناك دائما رعاية االطفال          Welcome-Treff    مقهى النساء:   

  لتقي لنتعلم اللغة االلمانية ونتبادل االفكار واالبداع  في، ن10الساعة نلتقي امام المركز 

    In der Weiberwirtschaft des  

Dornrosa e.V.(Karl-Liebknecht-Straße 34) 

10:00 -13:00  

تعلم اللغة االلمانية , والتدرب على المحادثة : مقهى النساء    

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية 

10:15 - 12:00 

DaMigra: مقهى النساء 

.فضال عن عروض تعليمة لغالبية السكان .للفتيات والنساء المتاثرات بالعنصرية  تعليمية مهمة ،يتضمن المشروع عروض   

11:30-12:30 

 16:30-10:30 مساعدة بتعبئة االوراق 

ساعة التشاور : يجيب مستشارو منظمة العفو الدولية على االسئلة المتعلقة باجرات اللجوء خالل ساعات التشاور 

  المفتوحة .ويمكن ترتيب موعد الستشارة منفصلة .

13:30-15:00 

 15:30-14:00  اللغة االلمانية المتقدمة نكتب الرسائل معا ونتدرب على التواصل مع السلطات.اللغة االلمانية:دورة 

سيرة الذاتية او طلبات التقديم لعمل اوالبحث عن عمل .المساعدة في كتابة ال  14:00-15:30 

  Uhr 17:00 - 13:00 )         ( يوم التالثاء

 15:00 - 3:00 مساعدة بتعبئة االوراق

 15:00 - 13:30 المساعدة في كتابة السيرة الذاتية او طلبات التقديم لعمل اوالبحث عن عمل .

نتدرب ونتحدث االلمانية  :االلمانية   

 معا نتعلم ونتدرب على المحادثة باللغة االلمانية .

14:00-15:00 

WELCOME- Treff .  ساعة المناقشة حول االنخراط في   

وسنجيب علي جميع وهل تريد المشاركه بنفسك ؟ تعال اذا كان لديك الوقت امنظمة الويلكم ؟ عمل  هل لديك اسئله عامه حول 

 االسئله

14:00-15:00 

 مرة اخرى :عوالم النساء 

يجمع مشروع)عوالم النساء(النساء المهاجرات والنساء في مدينة هاال لتبادل االفكار والتعرف على بعضهم البعض والتقاط الصور 

 وذلك كل يوم ثالثاء اسبوعيا.

1155:30-

17:00 

 

15:30-17:00 
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  16:00  10:00    )   )    االربعاء   يوم

 11:00-10:00 معا.االلمانية :التدرب والتحدث . دعونا نتعلم اللغة االلمانية من خالل  التدرب والتحدث 

 WELCOME-Treff 10:30 -16:00 مساعدة في تعبئة االوراق في مركز 

نساعد على استعمال الكومبيوتر ويمكنك ابة السيرة الذاتية وطلب وظيفة مساعدة على كتمساعدة على استعمال الكومبيوتر .:  

 طباعة الوثائق 

13:00 - 15:00 

نتدرب ونتحدث االلمانية  :االلمانية   

.على المحادثة باللغة االلمانية  معا نتعلم ونتدرب  

14:30-15:30 

 

 

 

 (10:00-20:00)            خميسيوم ال 

 اللغة االلمانية :تعلم اللغة االلمانية معا اثناء التدريب والتحدث.

 

10:00-11:00 

 13:00-11:00 . نفكر ان نحصل على المتعة معا العاب الشطرنج  

 14:00-11:30 االعمال اليدوية لالعتماد على النفس  . سوف نكون سعداء بمساعدتك  -تصليح –الخياطة 

. سيقوم الدكتور طارق علي نريد ان نحتفل معا بقدوم شهر رمضان المبارك ، الدكتور طارق علي اقتراح من شهر رمضان :اية بد

 االيميل .معا .يمكنك التسجيل عبر  وتناول الطعام خ . سنقوم بالطبشهر رمضان اهمية عن  بشرح بسيط 

16:00-20:00 

        (14:00-10:00)يوم الجمعة

 12:00 - 10:00 مساعدة على تعبئة االوراق 

 12:00-10:00 للسيدات:نتعلم االلمانية من خالل التدرب والتحدث معا.اللغة االلمانية 

 14:00-12:30 العاب ونشاط بعد الظهر . دعنا نلعب معا . 


