.

 / Dari Persischفارسی دری
اطالعات کرونا

برنامه ی هفتگی  16.07.2021ـ 12.07

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

دوشنبه (ساعت  17:00ـ ) 10:00
 11:00ـ  10:00کافه بانوان :پیاده روی ـ آلمانی ( فقط بانوان )
محل قرار مقابل  WELCOME-Treffو با هم به پیاده روی رفتن.
 15:00ـ  11.00کمک به پر کردن فرم در WELCOME-Treff
 15:00ـ  14:00دوباره :مشاوره فعالیت در  WELCOME-Treffدر مورد  WELCOME-Treffسواالت کلی دارید یا اینکه می خواهید شخصا فعال باشید؟ پس
در این زمان به اینجا بیایید.
 17:30ـ  16.30کالس نقاشی در تابستان
" شهر تو را طراحی می کند ،تو شهر را طراحی می کنی " شهر هاله را با کمال میل تماشا می کنی و دوست داری آن را با قلم و کاغذ کشف کنی؟
پس مداد و یک برگه سفید بردار و به دور و بر نگاه کن .رها و خالق باش! ساعت شروع  16:30در  . WELCOME-Treffهمه وسایل مورد
نیاز فراهم است اما اگر دوست داری می توانی وسایل نقاشی خودت را همراه بیاوری .به همه خوش آمد می گوییم.

سه شنبه ( تعطیل )
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
 :Kombüse 58با هم آشپزی کردن
17:00
با همدیگر غذای آلبانیی میپزیم .ثبتنام ضروری استkombuse58@freiwilligen-agentur.de :

چهارشنبه ( ساعت  17:00ـ ) 12:00
 15:00ـ  12:00کمک به پر کردن فرم در WELCOME-Treff
 15:00ـ  13:00مشاوره :تعیین موقعیت شغلی و کمک برای درخواست کار دادن “„Bewerbungen
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 میکند
لطفا وارد این لینک بشویدhttps://zoom.us/j/94487219667 :
 19:00ـ  17:00جدید پیاده روی در همسایگی :موضوع فضای سبز شهری
 WELCOME-Treffو ساکنین فعال خیابان  Adam-Kuckhoff-Straßeاز شما برای یک پیاده روی در محله دعوت می کنند .شروع از WELCOME-Treff
ساعت  .17ما میخواهیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم .بدون توجه به اینکه چه مدتی است که در هاله ساکن هستیم .ما می خواهیم برای یک زبان ساده تالش کنیم .امکان
سوال پرسیدن و ترجمه کردن وجود دارد ،تا همه بتوانند شرکت کنند .موضوع :فضای سبز شهری .شهر هاله چقدر سبز است و آیا مابین توسعه شهری جزیره کوچک
سبزی وجود دارد؟ ما می خواهیم از مکان هایی دیدن کنیم ،اما همچنین در مورد آب و هوای شهری و با ( Wolfgang Aldagاتحاد \90سبزها  ،شورای شهر) در
مورد فرصت های مشارکت مدنی صحبت کنیم.

پنجشنبه (ساعت  1 6 : 0 0ـ ) 10:00
 14:00ـ  10:00خیاطی ـ تعمیرات ـ کار دستی کسی که می تواند خیاطی کند ،می تواند در برنامه خیاطی لباس ها را تغییر دهد یا تعمیر کند .یک
ماشین خیاطی ،نخ و تجیزات در دسترس است(.فقط برای بانوان)
 15:30ـ  14:30پیاده روی ـ آلمانی مکان قرار مقابل  WELCOME-Treffو با هم به پیاده روی رفتن..

جمعه ( ساعت  14:00ـ ) 10:00
 11:30ـ  10:00کمک برای پر کردن فرم
 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

WELCOME-Treff
Geiststraße 58
)06108 Halle (Saale

