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 :نا وکرت طالعاا

 تالکمش ایرس و ها همان، اه مرف يارب یمنایتوم ام. دومیش لامعا ههاوگر همه ايرب انوکر لیلدب ادمجد ساتم ياهیتدودحم یززع ياهمهمان
 

 .کنیدم شما باید ثبت نار ینکااي ابر:مهم  )زوم معموال با برنامه (یمزدارنالین نیز نیادات آپیشنهاما وشما پشتیبانی کنیم از 

 ) ترفه ملکاو ( 6017 22 00 71 77آپ تسوا یاو تلفن رهاشماب : تطالعاا

willkommen-in-halle.de و facebook.com/welcometreff:: كبو  وب سایت و فیس 

 
 

 
 دوشیم هدتاسرف کنیل کی شما ايرب سپس دینک مان تبث اطفل. .دینک تبصح و نتمری :  هامناخ يارب انیملآ: نالینآ

 ) ترفه ملکاو ( 6017 22 00 71 77آپ تسوا یاو تلفن رهاشماب

10:00 – 11 : 00 

 

 
 15:00-12:30 . نالینآ ها مفر دنپرکر ايبر کمک )دیربگین میرترای آن فا بطل (

 

 ) جدید ، ترفه ملکاو فرمها دنپرکر ايبر کمک( .0176 16 37 18 66: آپ تسوا یاو تلفن رهاشماب

 : شغلی موقعیت تعیین

 ما رهمکا مدیدآ ستیدر يجا پس؟ یددار پشتیبانی به زنیا و یددمیگر مپرکتیکو یا و نگوسبیلد،آ رکا لنباد

 : شوید یرز لینک وارد لطفا. دارد عموضو ینا رهبا در اداري ساعت یک علی رقطا کترد يقاآ

 
 

14:00-15:00 

. دینک رداو  ار  لشغ  دک   https;//kurzelinks.de/zdau  و 

 
 دمیشو دهفرستا لینک یک شما ايبر سپس کنید منا ثبت لطفا ) همه ايبر(بزنید فحر و کنید تمرین لمانیآ : نالینآ

 ) ترفه ملکاو ( 6017 22 00 71 77آپ تسوا یاو تلفن رهاشماب

19:00-20:00 

 

 
 

 

 
 دمیشو دهفرستا لینک یک شما ايبر سپس کنید منا ثبت لطفا ) پیشرفته(بزنید فحر و کنید تمرین لمانیآ : نالینآ

 ) ترفه ملکاو ( 6017 22 00 71 77آپ تسوا یاو تلفن رهاشماب

10:00-11:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سه شنبه 13.04

 شنبهرچها14.04

 

 جمعه16.04

 16.04.2021—12.04 یخرتااز فته ن هیی ااهنامه رب     Dari Persisch / دریسی رفا

  بهنشدو12.04 



WELCOME-Treff 
Geiststraße 58 

06108 Halle (Saale) 

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de 

Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff 

http://www.welcometreff.de/
mailto:welcometreff@willkommen-in-halle.de

