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شما به آملان پناهنده شده اید و در جستجوی یک محل
 کارآموزی  و یا محل کار هستید؟ شما از نظر سالمتی

 دارای محدودیت هایی هستید؟ پس به 
Jobsupport im Haus am Schlicksweg

 )پشتیبانی شغلی در خانه شلیکسوگ( خوش آمدید.
•   ما و شما با کمک هم  مشخص می کنیم،

    شما چه کار می خواهید و می توانید انجام دهید.
•   ما همراه شما  یک محل پراکتیکوم، دوره

    آموزش و یا محل کار جستجو خواهیم کرد.
•   به شما برای نوشنت تقاضای کار و تمرین

    مصاحبه های کاری کمک میکنیم.
•   ما شما را در دوره آزمایشی در محل کارتان

    حمایت کرده و همچنین موسسه
    جدیدتان را راهنمای می کنیم.

•   در صورت تقاضایتان، راهنمایی های روانکاوی در
    اختیارتان خواهیم گذاشت، شما

 را در مورد  حقوق تان مطلع
 خواهیم ساخت و در مشکالت کمکتان می کنیم.

این امکانات در اختیار افراد در وضعیت
اقامت ناامن نیز قرار خواهد گرفت

راهنمایی برای پناهجویان و
 مهاجرین  با ممانعت و مشکالت سالمتی.
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انجمن همکاری 
FLUCHTort Hamburg 5.0  در چارچوب دستورالعمل

 ESF-Integrationsrichtlinie Bund  در حوزه
ادغام پناهجویان و پناهندگان  با حمایت و همکاری

وزارت کار و امور اجتماعی فدرال، صندوق اجتماعی
اروپا و همچنین شهر هامبورگ تأمین مالی

گشته و فعالیت می کند.

کی و کجا؟ 
لطفا برای اینکه برایتان وقت کافی داشته باشیم، به ما تلفن 

کنید، و یا می توانید مستقیما پیش ما بیایید:
دوشنبه و پنجشنبه از 9:00 تا 12:00

چہارشنبه از 12:00 تا 16:00
در صورت لزوم به زبان های فارسی، عربی، تیگرنیایی و 

زبان آملانی ناشنوایان شما را راهنمایی خواهیم کرد.
)anonym( در صورت تقاضا همچنین به صورت ناشناس


