
 
 ARRIVO BERLINکارگاه آموزشی 

 کار برای زنان پناهجودر برلینبازار پروژه عملی : ادغام شدن در 
 تفاوت دربدست آوردن بینشی م –آشنایی با محیط کاری در برلین 

 کارآموزی و یافتن کار شغل های فنی و حرفه ایی 
 

   

  ؟دیا اینکه یک دوره فنی بگذرونی دکه کار کنی دیهو میخوا دبرلین زندگی می کنیدر  آیا شما
؟ دبه کارهای دستی و شغل های فنی عالقه داری  

یا اینکه هنوز تجربه کاری ندارید و می  ؟دکه چطور دوباره شاغل بشوی دمی پرسی انو حاال از خودت دشاغل بودی اندر کشور خودت
جدیدی را امتحان کنید؟ که کار خواهید  

.دکردیما را به درستی انتخاب  شماپس   
بازار کاری برلین  به شما ارائه می دهیم ، اینکه چطور خودتان اطالعاتی در مورد     ARRIVO با کارگاه های فنی  

 

 

 

 را برای کار و دوره های فنی و حرفه ای آماده کنید و اینکه چه 

زنان وجود دارد.برای راه هایی 

شرکت کنید.ما در اینجا شما را  ARRIVO ÜBUNGSWERKSTÄTTENای این امکان برای شما وجود دارد، در دوره های بعدی شش هفته دوره در پایان 
ل  برای مثال رشته هایی مث .درا در آلمان شخصا و مثبت شکل بدهی ان،آینده کاریتبرای کارآموزی یا دوره فنی و حرفه ای آماده می کنیم.ما به شما کمک می کنیم 

 ، نقاشی  و ، نظافت ساختمان  نانوایی و شیرینی پزی، آرایشگری ، نجاری ، الکترونیک ، باغبانی و محوطه سازیپردازش  فلزات  و پالستیک ، 
 نصب سقف ساختمان ، شیشه گری ، گل فروشی و مکانیک.، شوفاژ / سیستم های گرمایشی ، لکه گیری ساختمان 

 

 مکان آموزش 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gärtnerei / Coop Campus 
Herrmannstraß 84 
12051 Berlin 
 
U8: Leinestraße 

 
 

.0828.سواالت و ثبت نام تا تاریخ   
info@arrivo-berlin.de 
 ظرفیت شرکت در کالسها محدود میباشد

 Die ARRIVO Berlin Übungswerkstätten sind ein Modellprojekt des Internationalen 
JugendKunst- & Kulturhauses Schlesische27. Das Projekt wird von der Berliner 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

 شرایط شرکت کنندگان پیشنهادات

.0061:تا  0090:از ساعت . دوشنبه تا جمعه04.09-.13.10  
 

 08.09.- 04.09. کالس باغبانی و گل کاری
نجاری. کالس 0911. -.22.09  

. کالس باغبانی و گل کاری ||0925. -.0992.  
مرین نوشتن درخواست کار. گردش در شرکت های برلین و ت01.10 -.13.10  

  
 هر روز کالس زبان آلمانی هم در برنامه کالسی ما تشکیل می شود.

  

آشنایی با زبان -  
 A2حداقل سطح زبان آلمانی 

رک شناساییهر شخصی با هر مد -  
ان مدارک مشابه به غیر از کسانی که همه دارندگ

می باشند . به کار کردن ممنوع   
می باشد  بانوانوره ارایه شده فقط برای د -   
امکان پذیر است مراقبت از کودکان  -  
 

http://www.arrivo-uebungswerkstaetten.de/
mailto:info@arrivo-berlin.de

