
 
 ARRIVO BERLINکارگاه آموزشی 

 کار برای زنان پناهجودر برلینبازار پروژه عملی : ادغام شدن در 
 بدست آوردن بینشی متفاوت در شغل های فنی و حرفه ایی –آشنایی با محیط کاری در برلین 

 کارآموزی و یافتن کار -
 

  فهیک حر آیا شما در برلین زندگی می کنید وآیا شما به یادگیری
؟دفکر میکنی رشته های فنی و حرفه اییا پیداکردن یک شغل در   

 آیا شما تجربه شغلی ندارید و مایلید اطالعات کسب کنید .
؟خواهید داشتچه آینده شغلی در برلین شما   

؟ فعال بوده ایدفنی و حرفه ایی آیا شما در وطن خودتان در کارهای   
ط شما بتوانید با محی بنابراین ما این امکان را به شما می دهیم که

 کاری آلمان آشنا شوید .
می توانید خودتان را آماده کنید ؟ چطور شما  

فنی و کدام راه برای شما به عنوان یک خانم در بخش شغل های 
د دارد که شما بتوانید آن شغل را بیابید ؟در آلمان وجوحرفه ای   

  

 شرایط شرکت کنندگان پیشنهادات

 اطالعات پروژه
۸-۱۵ ساعتروزهای کاری هفته از۱۲/۲۳الی  ۱۱/۱۴  
دوره های تخصصی خیاطی و طراحی با پارچه  ۱۱/۲۶الی  ۱۱/۱۴  
گشت و گذاری در شرکت های برلین  ۱۲/۲الی  ۱۱/۲۸  
دوره های تخصصی در رشته ارایشگری  ۱۲/۱۶الی  ۱۲/۰۵  
   کارگاه عملی نوشتن درخواست کار ۱۲/۲۳الی  ۱۲/۱۹

  ۱۱/۰۱یخ مهلت ثبت نام تا تار

نیکی لطقا برای کسب اطالعات بیشتربرای ثبت نام به این ادرس الکترو
 ایمیل بفرستید 

info@arrivo-berlin.de 
 ظرفیت شرکت در کالسها محدود میباشد 

شنایی با زبان آ -  
) داشتن مدرک زبان الزامی  A2حداقل سطح زبان آلمانی

 (نیست 

رال به کاغمجوز اشت -  
همه دارندگان مدارک مشابه به غیر از 

 کسانی که ممنوع الکار می باشند .

  می باشد بانوانبرای دوره ارایه شده تنها  - 

اقبت از کودکان امکان پذیر نیستمتاسفانه مر -  

 

  این امکان برای شما فراهم می کند که در کارگاههای آموزشی شرکت کنید .   ARRIVOه عالوه بر آن در پایان شش هفته دوره آموزشی طی شد
تان ما شما را برای یک دوره کارآموزی یا یک دوره آموزش فنی و حرفه ایی آماده خواهیم کرد . ما به شما کمک می کنیم تا در آینده شغلی خود

 به شرح ذیل می باشند : فلزات / پالستیک ، نانوایی و شیرینی پزی ،در بخش های مخنلفی به صورت مستقل بتوانید فعالیت کنید . و این امکان 
 ، نقاشی اتومبیل / نقاشی ساختمان ، شوفاژ / سیستم های گرمایشی ، الکترونیک ، سقف سازی و شیروانی کوبی ، آرایشگری ، تعمیرکار اتومبیل

 .یشه گری ، نظافت ساختمانی  و باغبانی / کشاورزی ش

 تماس با ما

 
   Arrivo Berlin Übungswerkstätten 
   Köpenicker Straße 148 
   10997 Berlin 
 
   Fon: +49 (0)30 / 69 50 89 00 
   Mail: info@arrivo-berlin.de 
   Web: www.arrivo-uebungswerkstaetten.de 
 

 

   Bus: Bethaniendamm (165, 265, 147, 140) 
   S-Bahn: Ostbahnhof 

 

Das Projekt wird von der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen im Rahmen des Programms 
BerlinArbeit gefördert. Die Umsetzung erfolgt durch das Internationale JugendKunst- und Kulturhaus Schlesische27.  
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