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Fișa de informații privind orientarea inițială

Întâlniri și timp liber
Cea mai rapidă modalitate de a cunoaște limba și viața de zi de zi a unei țări noi este să vă întâlniți cu localnicii, să
faceți noi contacte și să petreceți timp împreună. În Magdeburg există multe oportunitâți care sunt deschise tuturor
oamenilor, indiferent de origine sau de religie.
În cazul în care limba germană este încă străină, în sălile de întâlnire și de audiție veți avea ocazia de a încerca și de
a practica comunicarea de zi de zi cu ceilalți.
Cafenea de întâlnire în Centrul pentru copii și familie "Emma" | în fiecare a doua marți a lunii, între orele 16.00
- 18.00. | Annastraße 32 | 39108 Magdeburg (Stadtfeld) | Telefon 0391 7328900
Cafenea de întâlnire în Thiembuktu | în fiecare vineri între orele 16 - 18 | Thiemstrasse 13 | 39104 Magdeburg
(Buckau)
Cafenea pentru vorbitori nativi în„einewelthaus“| În prima și a treia zi de joi a lunii la ora 19 | Schellingstrasse
3-4 | 39104 Magdeburg (orașul vechi) Telefon 0391 5371200
Cafenea pentru vorbitori în casa parohială St. Norbert | fiecare a doua zi de joi (săptămănă nepereche) între
orele 17:00 - 20:00 Cameră comunitară | Karl-Schmidt-Str. 5a | 39104 Magdeburg (Buckau) | Telefon 0391
4042806
Cafenea pentru vorbitori „alianța de bun venit Neustadt“| fiecare a doua joi (săptămănă pereche) între orele
16-19 | Ziua întâlnirii mass-media! | Gareisstrasse 15 | 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | Telefon 0151
27191083
Loc de întâlnire | O dată pe lună în ziua de miercuri, de la ora 17:30 | Inițiativa „Beginn nebenan“ "Începeți
alături" în „einewelthaus“ Schellingstrasse 3-4 | 39104 Magdeburg (orașul vechi) 0176 2707977
Cafenea interculturală în casa cetățeanului Kannenstieg | 0 dată pe lună în ziua de luni | Johannes R. Becher
57 | 39128 Magdeburg (Kannenstieg) Telefon 0391 2512933
Mic dejun deschis (Asociația centru social) | în fiecare vineri de la ora 9 | Alt Salbke | 39122 Magdeburg
(Salbke) | Telefon 0391 24369714
Unele femei doresc doar să fie în contact cu alte femei pentru a împărtăși interesele comune și pentru a discuta
subiecte diferite.
Pâinea și limba în casă de familie în parc | întâlnire pentru femei | Joi între orele 09 - 13 | La Weinhof 6 39106
Magdeburg (Vechiul Neustadt) | Telefon 0391 99000099
Mic dejun internațional de mame în casa de familie în parc | Conversații despre familie și educație Marți, de la
ora 9 |Am Weinhof 6 | 39106 Magdeburg (Vechiul Neustadt) | Telefon 0391 99000099
Proiect de artizanat "cusături împotriva cusăturilor" în Café Krähe | De luni până joi, între orele 10-14 |
Comunitatea Speranței Evanghelice | Krähenstieg 2 | 39126 Magdeburg (Neustädter See) | Telefon 0391
2530881
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Ghidul de migrație Magdeburg, care este scris în mai multe limbi străine, conține
informații despre ofertele de consultare, de ajutor, și de timp liber.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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