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البرنامج االسبوعي ابتداء  31 /05و لغاية 2021 /04/06

ضيوفنا األعزاء  ،نود إ عالمكم أنه في الفترة الحالية هناك بعض أعمال البناء .رغم ذلك نحن لدينا العديد من العروض عبر االنترنت ,أيضا يمكننا مساعدتكم عن
طريق الهاتف.
هام :يجب عليك تحديد موعد .
الواتس أب أو الهاتف 017622007177 :البريد اإللكترونيwelcomeetreff@willkommen-in-halle.de :
موقعنا الرسمي و صفحتنا على الفيس بوك:
31/05
11:00 -12:00
01/06

willkommen-in-halle.de & facebook.com/welcometreff

يوم االثنين
أونالين  :كورس للتدرب على اللغة األلمانية )قراءة و كتابة( يرجى التسجيل من أجل الحصول على رابط المشاركة لإلنضمام عن طريق الواتس
أب 017622007177
يوم الثالثاء
مساعدة بتعبئة االستمارات و البريد المرسل لكم )أيضا خالل األسبوع من االثنين إلى الجمعة(
نحن نقدم لكم المساعدة في ملىء أي استثمارة أو في فهم وملىء البريد أو حتى في أي مشكلة أخرى لديكم
واآلن أيضا يمكننا مساعدتكم في ذلك أونالين عن طريق الواتس أب أو االتصال على الرقم 017622007177:
يرجى حجز موعد مسبقا !

02/06
14:00 –15 :00

15:00 –16:00

يوم األربعاء
هل تبحث عن عمل أو تدريب مهني او تدريب فقط وتحتاج إلى دعم؟
إذن أنت هنا في المكان الصحيح!
زميلنا الرائع طارق علي يقضي ساعة استشارية من أجل موضوع المهن ,للمشاركة عبر الرابط التاليhttps://zoom.us/j/94487219667 :

تبادل اآلراء عبر اإلنترنت :نحن نتحدث عن ...من خالل هذا العرض عبر اإلنترنت سوف نلتقي أسبوعيا يوم األربعاء لنتنقاش
ونتبادل األفكار بشأن بعض المواضيع االجتماعية وأهميتها ونتطرق في كل أسبوع إلى مواضيع جديدة مثل السياسة والدراسة في
ألمانيا والتنمرإلخ  .في هذا اليوم سوف نتحدث عن التسويف – تأجيل المهام اليومية والضرورية !! أنت مرحب بك  ،بغض النظر

عن مدى جودة أو مستوى لغتك األلمانية .للمشاركة
20:00 - 21:00

عبر الرابط التاليhttps://zoom.us/j/97351856445 :

أونالين :تعليم اللغة األلمانية من أجل الجميع ,سجلو من فضلكم ,ثم يأتيكم الرابط من أجل اإلنضمام ,عن طريق الواتس أب
017622007177

03/06
10:00-11:00
04/06

10:00- 11:00

يوم الخميس

أونالين  :تعليم اللغة األلمانية من أجل النساء  :تدريب ومحادثة.
مالحظة  :سجلي من فضلك ,ثم يأتيكي رابط من أجل اإلنضمام ,عن طريق 017622007177
يوم الجمعة

أونالين :تعليم اللغة األلمانية من أجل المستوى المتقدم ,سجلو من فضلكم ,ثم يأتيكم الرابط من أجل اإلنضمام ,عن طريق الواتس أب
017622007177

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

*
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