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ضيوفنا األعزاء :نود إعالمكم أنه يمكنكم الحور دون مواعيد مسبقة .لذلك يمكنكم اإلطالع على المزيد من المعلومات عبر برامجنا األسبوعية أو
يمكنم السؤال مباشرة في المركز ) (WELCOME-Treffلكن ربما سيتوجب عليكم اإلنتظار قليال.
الواتس أب أو الهاتف 017622007177 :البريد اإللكترونيwelcomeetreff@willkommen-in-halle.de :
موقعنا الرسمي و صفحتنا على الفيس بوكwillkommen-in-halle.de & facebook.com/welcometreff :
يوم االثنين

)(10:00 – 16:00 Uhr

10:00 - 12:30

مقهى النساء :من  ( WELCOME-Treffنستطيع رعاية االطفال طوال الوقت )
نحن نلتقي لكي نتعلم األلمانية ونتبادل األفكار سويا في ( (Karl-Liebknecht-straße 34جميع النساء مرحب بهم.

10:00 - 11:00

مقهى النساء :تعلم اللغة األلمانية و التدريب على المحادثة

11:00 - 12:00

مقهى النساء :تعلم اللغة األلمانية و التدرب على كتابة رسالة و كيفية صياغة بريد الكتروني باللغة األلمانية

11:00 - 15:00

مساعدة :بتعبئة االستمارات و البريد المرسل في المركز)WELCOME-Treff(.

14:00 - 15:00

ساعة استشارية :حول العروض و النشاطات التي يقدمها مركزنا و عن إمكانية التطوع لدينا .يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي قد
تحتاجها لكي تصبح جزء من فريقنا.

14:30-15:30

جديد .نصائح حول األندماج في سوق العمل مساعدة في التعرف على قوانين العمل واألجابة عن األسئلة  ,األمثلة ( وقت العمل – طريقة فسخ عقد
العمل – واالحتفاظ بالعقد ) يتم المساعدة عن طريق منظمة " (https://bema.arbeitundleben.org/
التكامل العادل لشبكة Sachsen-Anhalt IQ
(https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/fuer-eingewanderte/rechte-von-beschaeftigten/).
)(13:30 – 15:30 Uhr

13:30 - 15:30

مساعدة :بتعبئة االستمارات و البريد المرسل في المركز)WELCOME-Treff(.
جدبد مناسب مهنيا لسوق العمل – تبحث الشركات عن عمال تريد العمل – لكن التعرف اين ؟ اذا ليس لديك الشهادات أو األدلة –

14:00 - 15:00

مثل رخصة رافعة ؟ ينصحك  TÜV Rhinelandأكاديمية الشركة ومؤهالت حتى تتمكن من الدخول الى العمل بسرعة وكسب أموالك الخاصة
))11:00-21:00 Uhr

11:00 - 15:00

مساعدة :بتعبئة االستمارات و البريد المرسل لكم في المركز()WELCOME-Treff

13:00 - 15:00

ساعة إستشارية :مساعدة في كتابة طلب التقدم لوظيفة ما أو السيرة الذاتية وأيضا يمكنم الحصول على دعم في توجهكم المهني والبحث عن عمل.

14:00 - 15:00

مساعدة :في كتابة طلب التقدم على الوظيفة و السيرة الذاتية بنفسك :نحن نساعدكم في ذلك على الكميبوتر ويمكننا طباعتها لكم .

15:00 - 16:30

األلعاب بعد الظهر :نلتقي أمام ) (WELCOME-Treffلإلستمتاع بالهواء النقي ولعب ألعاب الطاولة و البطاقات

17:00 -19:00

اجتماع لجميع المتطوعين في مجال الترجمة .عن طريق منظمة ال  SISAقي  Sachsen-Anhaltيتم مساعدة الناس قي حل مشاكل اليومية من
خالل الترجمة وتوضيح األمور لهم .ندعو جميع المتطوعين والمهتمين لحضور هذا االجتماع الدوري للتعارف وتبادل األراء والخبرات.

19:00 -21:00

مجددا ألعاب – محادثة – أكل ! نلتقي كل شهر في األسبوع الثالث يوم األربعاء في ال  WELCOME-Treffل لعب العديد من األلعاب
المختلفة معا .باإلضافة الى ذلك انها فرصة رائعة للتحدث بلغات مختلفة  .بسبب كورونا لألسف لم نتمكن من تقديم اطباق مثل فالفل و الحمص
يمكنكم إحضار بعض األلعاب من المنزل بشرط أن ال تستغرق الكثير من الوقت.
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E-Mail: welcometreff@willkommen-in-halle.de

 ARABISCHعربي

- 17.09.2021

13.09

البرنامج

)(10:00 – 15:00 Uhr
10:00 - 13:00

الخياطة و تصليح المالبس– العمل اليدوي لتفعلي ذلك بنفسك (فقط للنساء!)
إذا كنت تستطيعي الخياطة بنفسك إذا ساهمي وشاركينا .هناك آلة خياطة ،وغزل وجميع االكسسوارات التي قد تحتاجينها

11:00 - 13:00

لنلعب الشطرنج سويا.

14:30 -16:00

نزهة قصيرة :دعنا نذهب في نزهة على األقدام ونتحدث سويا األلمانية .مكان اللقاء أمام )(WELCOME-Treff

17:00-20:00

نحن سوف نطبخ معا هذه المرة طبق برازيلي مميز .للمشاركة يرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني التالي:
Kombuse58@freiwilligen-agentur.de
)(10:00 – 14:00 Uhr

10:00 - 11:30

مساعدة :بتعبئة االستمارات و البريد المرسل لكم في المركز )(WELCOME Treff
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