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البرنامج

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 :
وقعنا الرسمي و صفحتنا على الفيس بوك willkommen-in-halle.de & facebook.com/welcometreff
دائما  :قانون كورونا  . 3Gجديد :على الجميع في بعض األحداث تنطبق قاعدة  . 3Gيرجى تقديم دليل علئ أنك قد تلقيت لقاح كامال أو تعافيت أو تقديم
فحص كورونا سلبي  .يجب أال تكون مدة األختبار أكثر من  24ساعة ويجب أن يتم أجراؤها من قبل مركز أختبار طبي  ( .ال يقبل أختبار ذاتي(

)(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 حانة النساء في  (Karl-Liebknecht-Straße 34( Dornrosaجميع النساء
مرحب بهم .وممكن اقتراح بعض االفكار  .سوف نكون على الساعة  10نلتقي امامWELCOME-Treff.

10:15 - 11:00

مقهى النساء  :تعلم اللغة األلمانية و التدريب على المحادثة  .معا لنتعلم االلمانية عن طريق الممارسة والمحادثة

11:00 - 12:00

مقهى النساء  :معا نتعلم اللغة األلمانية و التدرب على كتابة رسالة و كيفية صياغة بريد الكتروني باللغة األلمانية .

11:30 - 12:30

مقهئ النساء  .التركيزعلى المهاجرات :مشروع التركيز المهاجرات متخصص ونقطة خدمة الدنماج النساء المهاجرات في والية سكسونيا انهالت
مع عرض للنصائح والدعم والمؤهالت.
الموضوع الحالی فی مقهى النساء :

12:00 - 12:30
11:00-15:00

مساعدة  :في تعبئة االستمارات .
) (13:30 – 15:30 Uhr

13:30 - 15:30

مساعدة  :بتعبئة االستمارات و البريد المرسل في المركز. WELCOME-Treff.
))11:00 – 17:00 Uhr

11:00 - 15:00
14:00-15:00

مساعدة  :بتعبئة االستمارات و البريد المرسل لكم في المركز()WELCOME-Treff
المساعدة على كتابة طلب اللعمل والسيرة الذاتية على الكمبيوتر – نحن نساعد على استعمال الكمبيوتر واستخراج الوثائق .

15:00 - 16:30

العاب – بعد الظهر

10:00 - 14:00

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

10:00 - 11:00

ونالين  :اللغة االلمانية للسيدات :الممارسة والتحدث  .الرجاء التسجيل للحصول على رابط للحدث .
واتساب او الهاتف WELCOME-Treff .017622007177:

)(10:00 – 16:00 Uhr

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobile et WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
www.welcometreff.de, facebook.com/welcometreff
E-Mail: welcometreff@willkommen-in-halle.de
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11:00 - 13:00

العاب الشطرنج  :نفكر بخلق جو من المتعة .

14:30 - 16:00

اللغة االلمانية  :التدريب والمحادثة  /معا نتعلم اللغة االلمانية عن طريق التدرب والمحادثة

17:00 - 19:00

جديد  :السباحة للنساء  .هل تشعرين برغبة في الحركة في الماء ؟ قم ببعض تمارين السباحة ؟ معا نريد ان نشعر بالراحة في الماء  .فقط
! للمزيد من المعلومات واذا كنت تريد ان تكون هناك  ,ا ابعث على التسجيل  welcometreff@willkommen-in-halle.de :مع
!  STADTBADسنذهب معا
) (10:00 – 14:00 Uhr

10:00 - 12:00

البرنامج

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

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobile et WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
www.welcometreff.de, facebook.com/welcometreff
E-Mail: welcometreff@willkommen-in-halle.de

