مادران و پدرانی که پناهنده بوده اند می تواند
برای.یک دوره آموزشی یا یک شغل پیدا کنند
آنها کالس زبان و همینطور کالس های زبان
آلمانی در ضمیمه کاری در نظر گرفته شده
است؛حمایت های انفرادی برای برنامه ریزی
در محدوده نگهداری از کودکان و اطالعات
مهم در باره زندگی و کار در کشور آلمان

ارتباط و آدرس
Outlaw Kassel gemeinnützige GmbH

U N S E R S TA N D O R T

هدف این پروژه

Holländische Straße 204, 34127 Kassel
Telefon: 0561 / 850 115 58

Lena Kanzler
l.kanzler@outlaw-kassel.de

Kateryna Postelnyk
k.postelnyk@outlaw-kassel.de

www.outlaw-kassel.de
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مدت و زمان این پروژه

جهت یابی شغلی
همراه با مراقبت از کودکان شما
برای مادر و پدران پناهجو

KASSEL
KASSEL

محتویات

مربی جداگانه
برنامه ریزی برای نگهداری از کودکان

آموزش کامپیوتر

حمایت فردی در صورت لزوم

مبانی آموزش کامپیوتر

ثبت نام برای کالس های همزیستی یا کالس
های مناسب بعد از آن دوره ها
تایید مدارک تحصیلی که در خارج از آلمان
کسب کرده اید
کسب دیدگاه کاری
تنظیم مدارک شغلی

حوزه موضوعات دیگر
چگونگی اداره زندگی سالم
تربیت
برنامه ریزی کار خونه
کاراگاهای امتحانی در زمینه های خانه داری
؛فروش؛برنامه ریزی کامپیوتر؛چوب بری
؛الکتیریک و فلزکاری
تحرک و ورزش
آموزش در آلمان

در دوره زمانی پروژه از بچه ها
نگهداری می شود

مهدکودک و مدرسه
کار و دوره کار

تدریس زبان آلمانی
پیشرفت زبان
تدریس زبان آلمانی در راستای کاری
کار در آلمان
حوزه های کاری و شرح کاری
شرایط کاری
پیدا کردن کارها
جدول زمان کارها
سازگاری کار و خانواده
زندگی در آلمان
کسب اطالعات در شهر کاسل
مراکز اطالعات و مشاوره
بهداشت و درمان
قوانین و مقررات در آلمان
اطالعات در باره ادارات و سازمان های دولتی

