
 لتعلم أساسيات عالم الكمبيوتر وتبادل الخبرات فيما بيننا

 تطوعين ألمان مرة كل شهر أو شهرين. هذه هي األهداف الرئيسية لهذا النادي، الذي سيجتمع فيه الجئون مع م

 مساءاً.   08:30إلى الساعة  06:00الساعة من   02.11.2021يوم الثالثاء الموافق  متى؟    موعد:ال

 Gemeindehaus der Evangelisch-methodistischen Kirche, Dorfstraße 28 in Neckarrems   أين؟ 

 البرنامج  

 القسم األول: محاضرة لتعلم ما هو جديد  تبادل الحديث والخبرات  القسم الثاني: 

جو مريح يستطيع الحاضرون التعارف وتبادل   في •
الخبرات والحديث حول عالم الكمبيوتر والمواضيع 

 المختلفة األخرى. 

من لديه مشاكل أوأسئلة بما يخص جهاز الكمبيوتر   •
المحمول الخاص به يمكنه هنا طرحها لتتم اإلجابة 

 عليها. 
هنا يمكن أيضاً إعادة الكمبيوترات المحمولة  •

 ن األكا أسول أو تمديد استعارتها. المستعارة م

في اللقاء األول سيتعلم الحاضرون كيفية استخدام   •
كما ستعرض صفحات أنترنت   المتصفح ووظائفه.

 ذات أهمية لالجئين.  

يرجى من الحاضرين الذين لديهم أجهزة كمبيوتر   •
األكا  محمولة، سواًء كانت خاصة بهم أو مستعارة من 

أن يحضروها معهم كي ، في رمزك أو البلدية أسول
 يستطيعوا تنفيذ وتطبيق المواضيع على أجهزتهم. 

مكتب االندماج في   داني الخالدي )  المحاضرةيقيم  •
 هيلموت غابلر )أكا أسول رمزك(.  بلدية رمزك( و

   

 ً  ماذا يوجد أيضا

 ألقاء المحاضرة.سيتوفر في القاعة اتصال بشبكة االنترنت من أجل تنفيذ المهام على االنترنت خالل  •

 الحاضرون الذين ال يملكون اجهزة كمبيوتر محمولة يمكنهم استخدام أجهزة األكا أسول، إذا كانت ما زالت متوفرة. •

 ( ليخزن عليها الملفات والتمارين المجانية. USB stickسيحصل كل شخص من الحاضرين لمرة واحدة على قطعة تخزين متنقل ) •

 مشروبات للحاضرين. المنظمون سيقومون بتوفير ال •

 قواعد إرشادية مهمة بما يخص كورونا 
 تطبق هنا، وهذا يعني:   3Gقواعد الـ   •

o  ًكورونا.   باختبارالدخول مسموح فقط لألشخاص الملقحين، المتعافين من كورونا، أو من قام حديثا 
o  ساعة، أو اختبار   24شروط اختبار كورونا: اختبار المواد المضادة السريع عمره ال يزيد عنPCR  . 

o  .يجب على الحاضرين ارتداء كمامات واقية مناسبة لغاية جلوسهم على مقاعدهم 
o بشكل مستمر، ولهذا ننصح بإرتداء سترة.   ية سيقام بالتهو 
o  رحها في الموقع، وعلى الجميع اتباعها. أي قواعد صحية جديدة سيتم اإلشارة إليها وش 

 تتبع االتصال:  •
o  سيتم من خالل برنامجLuca  .أو من خالل ملئ استمارة خطية 

 التسجيل:   •
لكي يمكننا تنظيم مكان االجتماع بما يتوافق مع القواعد الصحية يجب علينا أن نعرف مسبقاً عدد األشخاص الذين سيحضرون. لهذا يجب على  

 التسجيل مسبقاً في حال رغبته في الحضور. الشخص 
o  أيميل:  ، الخالديفي مكتب االندماج، داني alkhaldy@remseck.de  )01718137475أو الجوال )+ واتس آب أو سيجنال 

o أيميل: في األكا أسول ، remseck.de-asyl-info@ak  أو عن طريق برنامجSignal   01773238477 سيجنال   

ي نادي الكمبيوتر
 

 أهال بكم ف
  

  !!!نتطلع للقائكم !!!
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