
7. DEZEMBER 2022, 15:30–18:00

INTERKULTURELLE 
INFO-TOUR

DURCH DIE NÖRDLICHE INNENSTADT

Treffpunkt:
WELCOME-Treff (Geiststr. 58)

Zweite Runde



Unsere Info-Tour geht in die zweite Runde: 
Diesmal besuchen wir verschiedene Beratungs- und

Engagementeinrichtungen in der nördlichen Innenstadt
(WELCOME-Treff, CVJM, DaMigra e.V.). 

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit sich bei Tee und
Keksen auszutauschen und zu vernetzen. Wer Hilfe z.B.

beim Deutschlernen benötigt oder wer helfen kann, findet
so zusammen.

 
Eingeladen sind alle Menschen mit und ohne

Migrationshintergrund.
 

Die Tour ist mehrsprachig!
(Deutsch, Russisch, Ukrainisch und Arabisch) 

 
 

Wir bitten um Anmeldungen auf unserer Webseite
www.freiwilligen-agentur.de

Organisiert von  Gefördert von



Другий тур

7 ГРУДНЯ 2022, 15:30-18:00

МІЖКУЛЬТУРНИЙ
ІНФОТУР

ЧЕРЕЗ ПІВНІЧНИЙ ЦЕНТР МІСТА

Місце зустрічі:
WELCOME-Treff (Geiststr. 58)



Наш інфотур виходить на другий етап: 
Цього разу ми відвідаємо різні консультаційні установи

у північному центрі міста (WELCOME-Treff, CVJM,
DaMigra e.V.).  

Після цього буде можливість обмінятися думками та
поспілкуватися за чаєм з печивом. Кожен, хто потребує
допомоги, наприклад, у вивченні німецької мови, або

хто може допомогти, знайде таким чином одне одного.
 

Запрошуються всі бажаючі з міграційним минулим та
без нього.

 
Екскурсія багатомовна!

(німецькою, російською, українською та арабською
мовами). 

 
 
 

Просимо зареєструватися на нашому сайті
www.freiwilligen-agentur.de

Орган�затор  За п�дтримки 



Второй тур

7 ДЕКАБРЯ 2022, 15:30-18:00 ВЕЧЕРА

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ
ИНФОТУР

ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА

Место встречи:
WELCOME-Treff (Geiststr. 58)



Наш информационный тур переходит на второй этап: 
На этот раз мы посетим различные консультационные
и волонтерские учреждения в северном центре города

(WELCOME-Treff, CVJM, DaMigra e.V.). 
После этого будет возможность обменяться идеями и

пообщаться за чаем с печеньем. Все, кому нужна
помощь, например, в изучении немецкого языка, или

кто может помочь, найдут друг друга.
 

Приглашаются все люди с миграционным прошлым и
без него.

 
Тур многоязычный!

(немецкий, русский, украинский и арабский языки). 
 
 

Мы просим зарегистрироваться на нашем сайте
www.freiwilligen-agentur.de. 

Организовано
 

Спонсируется



الجولة الثانية

7 ديسمبر 2022 ، 3:30 عصراً -6:00 مساًء

جولة معلوماتية بين
الثقافات

NÖRDLICHE INNENSTADT فى  

نقطة اإللتقاء:

WELCOME-Treff (Geiststr. 58)



جولة المعلومات لدينا تدخل الجولة الثانية:
هذه المرة سنزور العديد من مرافق االستشارة والمشاركة في
WELCOME-Treff, CVJM, DaMigra) وسط المدينة الشمالية

e.V.). 
بعد ذلك ستكون هناك فرصة لتبادل األفكار والتواصل مع
الشاي والبسكويت. أي شخص يحتاج إىل مساعدة ، عىل

سبيل المثال في تعلم اللغة األلمانية ، أو من يمكنه المساعدة

.، سيجد بعضه البعض
 

تتم دعوة جميع األشخاص الذين لديهم خلفية عن الهجرة

.وليس لديهم
 

!الجولة متعددة اللغات
(األلمانية والروسية واألوكرانية والعربية)

 
 

نرجو منك التسجيل عىل موقعنا

www.freiwilligen-agentur.de
 

برعاية نظمت من قبل


