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 first steps گام های نخستین   

Profiling تشخیص مهارت ها وتجارب کاری کسانیکه مجبور به فرار ازکشور خویش بودند – یا
برای افرادیکه در آلمان اقامت دارند و میخواهند بزودی به کار آغاز نمایند.

از تجارب کاری خویش استفاده نمائید

ما میخواهیم با شما تجارب کاری شما را که تا اکنون بدست آورده اید تشخیص نمائیم.
ما از شما می پرسیم، کدام کار یا وظیفه را شما برای خود تصور مینمائید ویا به کدام آموزش خاص ضرورت دارید. بعداا با شما

یکجا قدم های بعدی را در راه یافتن کار، آموزش یک حرفه مسلکی و یا دیگر تدابیر آموزشی  پلن مینمائیم.
شما معلومات ضروری را، بطور مثال در مورد سیستم مکاتب وآموزش حرفوی در آلمان، به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی

 بدست خواهید آورد. ما بهBundesagentur für Arbeitخارجی، در مورد بازار کار وهمچنان وظایف اداره فدرالی کار یا 
شما حرفه های مختلف را معرفی مینمائیم.

 وظیفه خود را انجام میدهیم.Jobcenter team.arbeit.hamburgیعنی ما به دستور مرکز کار  

 گزارش میدهیم که شماشخصا به کدام نوع حمایت ضرورت دارید، تا بتوانید درJobcenterبعد از ختم کورس به مرکز کار یا
آلمان موفقانه کار نمائید.

      

دو هفته مدت کورس:

 بعد از ظهر14:30 الی 9:00نبه الی جمعه، از ساعت همیشه از دوش

ausblick hamburg gmbh محل کورس:

Haus E, 3. Etage

August-Krogmann-Straße 52

22159 Hamburg (Farmsen)

 بدست می آورید مطلع شوید.Jobcenterتاریخ دقیق آغاز کورس خویش را از اسنادی که از مرکز کار یا 

شما میتوانید توسط وسایل ترانسپورتی عامه به مرکز آموزشی ما برسید:

U-Bahn:  Farmsen ایستگاه فارمزن ،U 1 لین

Bus: “Berufsförderungswerk Hamburg، ایستگاه “M 27، 168ین ل

  به تماس شوید.040645811178) به شماره Susanne Feessدرصورتیکه شما سؤالی داشته باشید، لطفاا با خانم سوزانه فیز(
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