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برنامه ی هفتگی  20.08.2021ـ 16.08

مهمانان عزیز ،همچنان محدودیت ها به دلیل کرونا وجود دارد .شما دیگر نیاز نیست که ثبتنام کنید و وقت قبلی بگیرید.

دوشنبه (ساعت  1 6 :00ـ ) 10:00
 12:00ـ  10:00دوباره :کافه بانوان در ( WELCOME-Treffتمام مدت نگهداری از کودکان امکان پذیر است).
ما همدیگر را در  Weiberwirtschaft/Dornrosa e. V.به آدرس ( )Karl-Liebknecht-Straße 34برای یادگیری ،تبادل نظر و خالق
بودن مالقات می کنیم .همه بانوان با کمال میل دعوت شده اند .محل قرار ساعت  10صبح روبروی WELCOME-Treff
 11:00ـ  10:00کافه بانوان :آلمانی :تمرین و گفتگو با همدیگر با تمرین کردن و گفتگو آلمانی یاد میگیریم.
 12:00ـ 11:00

جدید :کافه بانوان :آلمانی :نوشتن ب ا همدیگر نوشتن نامه و ایمیل را به آلمانی تمرین می کنیم.
سال گذشته چه چیزی را تجربه کردید؟ حالتان چطور است؟ چه آرزویی برای آینده نزدیک دارید؟ ما نظرات را برای برنامه ها ی گروهی جمع آوری می کنیم.

 15:00ـ  11.00کمک به پر کردن فرم در WELCOME-Treff
 15:00ـ  14:00مشاوره فعالیت در  WELCOME-Treffدر مورد  WELCOME-Treffسواالت کلی دارید یا اینکه می خواهید شخصا فعال باشید؟ پس
در این زمان به اینجا بیایید.

سه شنبه (  17:0 0ـ ) 1 3 : 3 0
 14:30ـ  13:30جدید :تحصیل کردن ـ "چطور انجام می شود؟"
تو به زودی می خواهی دانشگاه بروی و سواالت زیادی داری در مورد ورود به دانشگاه داری؟ پس با کمال میل به برنامه " تحصیل کردن چطور انجام می شود؟"
دعوت می شوی .دانشجویان دیگری هم همراه هستند که در مورد تجربه هایشان صحبت می کنند و به سواالت شما پاسخ می دهند.
 16:30ـ  15:00جدید :بازی بعدازظهر
ما همدیگر را بیرون روبروی  WELCOME-Treffمالقات می کنیم تا از هوای تازه لذت ببریم و " Brett-Spieleبازی های تخته ای" انجام دهیم.
 16:30ـ  15:30دنیای زنان :داستان ها و ارتباطات
پروژه ی دنیای زنان ،زنان مهاجر و زنان سالمند را در هاله دور هم جمع می کند .آنها هر هفته همدیگر را برای تبادل نظر و یادگرفتن چیزهای جدید مالقات می کنند

چهارشنبه ( ساعت  21 :00ـ ) 1 0 :00
 11:00ـ  10:00آلمانی :تمرین و صحبت کردن
 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  14:00جدید :کمک کامپیوتری ،درخواست کار “ „Bewerbungenو رزومه “„Lebenslauf
ما پشت کامپیوتر به شما کمک می کنیم و می توانیم مدارک را پرینت بگیریم.
 21:00ـ  19:00جدید( :بازی ـ گفتگو ـ غذا ) هر ماه در سومین چهارشنبه ی ماه همدیگر را در  WELCOME-Treffمالقات می کنیم و با هم بازی های مختلف انجام می دهیم .شما
هم می توانید با کمال میل بازی که طوالنی و پیچیده نیست را همراه بیاورید .همچنین فرصتی برای گفتگو به زبان های مختلف فراهم است .متاسفانه به علت کرونا نمی توانیم غذایی
داشته باشیم.

پنجشنبه (ساعت  1 6 : 0 0ـ ) 10:00
 13:00ـ  10:00خیاطی ـ تعمیرات ـ کار دستی (فقط برای بانوان)
کسی که می تواند خیاطی کند ،می تواند در برنامه خیاطی لباس ها را تغییر دهد یا تعمیر کند .یک ماشین خیاطی ،نخ و تجهیزات در دسترس است.
 13:00ـ  11:00جدید :بازی شطرنج فکر کنیم و با هم لذت ببریم.
 15:00ـ  14:00جدید :مشاوره آنالین " تحصیل ـ چطور انجام می شود؟"
تو به زودی می خواهی دانشگاه بروی و سواالت زیادی داری در مورد ورود به دانشگاه داری؟ پس با کمال میل به برنامه " تحصیل کردن چطور انجام می شود؟"
دعوت می شوی .دانشجویان دیگری هم همراه هستند که در مورد تجربه هایشان صحبت می کنند و به سواالت شما پاسخ می دهند.
لینک برای شرکت در برنامهhttps://zoom.us/j/95231894072?pwd=alhhSVAxZnF0ZWw3dUF2S1FXWUtFZz09 :
 16:00ـ  14:30پیاده روی ـ آلمانی محل قرار مقابل WELCOME-Treff
 20:00ـ  :Kombüse 58 17:00با هم آشپزی کنیم .با همدیگر غذای عراقی می پزیم .ثبتنام الزامی استkombuse58@freiwilligen-agentur.de :

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

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

