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 / Dari Persischفارسی دری

برنامه ی هفتگی  11.06.2021ـ 07.06

مهمانان عزیز ،همچنان محدودیت ها به دلیل کرونا وجود دارد .لطفا اینجا از روی برنامه یا در مکان  WELCOME-Treffاطالعات به دست بیاورید که آیا
اطالعات کرونا
باید ثبتنام کنید یا اینکه کمی صبر کنید.

دوشنبه
 11:00ـ  10:00کافه بانوان :پیاده روی ـ آلمانی ( فقط بانوان )
محل قرار مقابل  WELCOME-Treffو با هم به پیاده روی رفتن.
 12.00ـ  11.00آنالین:
آلمانی ـ خواندن و نوشتن
لطفا برای دریافت لینک برنامه ثبتنام کنید.
واتساپ و تلفن)WELCOME-Treff ( 0176 22 00 71 77 :
 15:00ـ  11.00کمک به پر کردن فرم در WELCOME-Treff
لطفا وقت قبلی بگیرید!
واتساپ و تلفن ( 017616371866 :کمک به پر کردن فرم ) WELCOME-Treff

سه شنبه
دوشنبه ـ جمعه! کمک آنالین برای پُر کردن فرم
ما به حمایت کردن از شما برای فرم ها ،نامه ها و دیگر مشکالت ادامه می دهیم .لطفا با ما تماس بگیرید!
واتساپ و تلفن ( 017616371866 :کمک برای پر کردن فرم ) WELCOME – Treff

چهارشنبه
 16:00ـ  11:00کمک به پر کردن فرم در WELCOME-Treff
لطفا وقت قبلی بگیرید!
واتساپ و تلفن ( 017616371866 :کمک برای پر کردن فرم ) WELCOME – Treff
 15:00ـ  13:00ساعت گفتگو :تعیین موقعیت شغلی و کمک برای درخواست کار دادن “„Bewrbungen
برنامه ی ” “ Berufspatenدر پروسه ی درخواست کار کمک می کند .همچنین برای جستجوی کار و نوشتن رزومه “. „Lebenslauf
 15:00ـ  14:00تعیین موقعیت شغلی
دنبال کار ،اوسبیلدونگ و یا پرکتیکوم میگردی و نیاز به حمایت داری؟ همکار ما آقای طارق علی به صورت آنالین در موضوع شغل کمک می کند.
لطفا وارد این لینک بشویدhttps://zoom.us/j/94487219667 :
 16:00ـ  15:00تبادل نظر آنالین :ما در مورد انتخابات سپتامبر ـ چه کسی بعد از آنگال مرکل می آید ،صحبت می کنیم!
در پیشنهاد آنالین " ما در مورد  ...حرف می زنیم" ما با هم در مورد موضوعات مختلف اجتماعی مثل تحصیل و سیاست صحبت می کنیم و می خواهیم
اطالع رسانی متقابل کنیم و با نقطه نظرات یکدیگر آشنا بشویم .به همه خوش آمد می گوییم ،مهم نیست چقدر خوب زبان آلمانی حرف میزنی! تو همچنین می توانی از
طریق گوشی همراه شرکت کنی .ما چهارشنبه هر هفته همدیگر را در  Zoomمالقات می کنیمhttps://zoom.us/j/97351856445 :

پنجشنبه
 11:00ـ  10:00آنالین :آلمانی برای بانوان :تمرین و صحبت کردن
لطفا ثبتنام کنید تا لینک شرکت در برنامه را دریافت کنید.
واتساپ و تلفن) WELCOME-Treff ( 0176 22 00 71 77 :
 15:30ـ  14:30پیاده روی ـ آلمانی مکان قرار مقابل  WELCOME-Treffو با هم به پیاده روی رفتن.

جمعه
 11:00ـ 10:00
آنالین :آلمانی ـ تمرین و مکالمه ( پیشرفته )
لطفا ثبتنام کنید تا لینک شرکت در برنامه را دریافت کنید.
واتساپ و تلفن)WELCOME-Treff ( 0176 22 00 71 77 :
 12:30ـ  11:30پیاده روی ـ آلمانی
مکان قرار مقابل  WELCOME-Treffو با هم به پیاده روی رفتن.

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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