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 برای سوال های بیشتر
  با ما تماس بگیرید 

 نقشه ی موقیت مکانی ما                         

Zertifizierter Bildungsträger nach AZAV 

 برای یافتن ما در مسیر یاب
 شخصی خودتان ازاین بار کدهوشمند

 استفاده کنید
 

 یا مستقیم با ما تماس بگیرید. 

@bzhessen24  

@bzhessen24  



 

 

 پشتیبانی اماده سازی

  

 اماده سازی شامل مطالب زیر می شود:

  

 .گروه مستمر و مربیگری واحد برای ادغام

دراز مدت در اموزش و یا کار   

مشاوره و اموزش در مورد ٬.اطالعات   

 سیستم های اموزشی عالی و اجتماعی المان

 .راهنمایی برای هماهنگی زندگی خانوادگی

٬مراقبت از فرزندان ٬و کار)جستجوی مسکن    

و تبدیل کردن مدارک )تحصیلی و کاری...(به   

المانی(   

 .مشاوره خانواده

 .زبان_کامپیوتر_اموزش و تمرین

 .مقدمه ای برای بازار کار المان

 .اشنایی با صالحیت ها مهارت های حرفه ای

 .توسعه چشم انداز های حرفه ای

برای یافتن شغل های حرفه ای   

 .مربیگری نرم افزار

 .اشنایی با دوره ای اموزش کار

 ترویج اماده سازی 

 

بخشی از برنامه ی )ویس( یک همکاری میان شهر  ٬اماده سازی

ماربورگ و بیدنکپف است. که باهم در پی راهنمایی دقیق و کمک 

 کردن پناهندگان هستند.

این اماده سازی توسط بودجه اموزش و پرورش و وزارت امور و ادغام 

ایالت هسن پشتیبانی می شود. که تحت الزامات یا پناهندگی 

 رایگان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ارتباط و راهنمایی بیشتر می توانید با مدیر پرونده خود_   

درارتباط باشید.و همچنین خانم کالینا از بخش)مرکز اموزش تجارت(    

در دسترس و برای راهنمایی شما اماده است.   

 توضیحات اماده سازی   ترویج اماده سازی     پشتیبانی اماده سازی  

 هدف از اماده سازی:
 
 

بهبود روزافزان سازماندهی ودسترسی به_   
مشاوره و اموزش _٬اطالعات کار المان   
برای زنان با پیش زمینه مهاجرتی _   
همگی پیش شروع اقدامات هستند.   
 

به ویژه اشتی خانواده وکار٬نیازهای ویژه زنان   
و شرکتهای کاریابی مورد ارزیابی قرارمیگیرند.   
 
 

مراقبت های اضطراری 
در ٬برای کودکان را

باشگاه کودکان ما فرا 
 بگیرید.

 
 

حتی با سطح پایین دانش زبان میتوانید در دوره های ما شرکت    
کنید.    
و حتی در طی یا پس از دوره ی یکپارچه سازی)کالس های زبان  
و ...(همچنین یک دوره ی کار اموزی را بگذرانید.   
 

مدت اماده سازی   
 

جلسه در هفته ۲تا ٬با توجه به پیشرفت فردی   
ماه . ۴حداکثر به مدت ٬ساعت ۳و هر جلسه به مدت    

www.bildungszentrum24.de 

Zertifizierter Bildungsträger nach AZAV @bzhessen24  

@bzhessen24  


