تمام پناهندگانی که قبول شده اند وبه اداره کار
 می توانند در این،شهر کاسل در خواست داده اند
دوره شرکت کنند
حد آشنایی با زبان آلمانی
ما، شما حتما نباید خیلی خوب آلمانی حرف بزنید
مترجم داریم

Outlaw Kassel gemeinnützige GmbH
Projekt Welcome Area
Holländische Straße 143, 34127 Kassel
Telefon 0561 / 220 743 - 44 oder 45
Emine Duman
e.duman@outlaw-kassel.de
Swetlana Nagrelli
s.nagrelli@outlaw-kassel.de
www.outlaw-kassel.de

به این طریق ما را پیدا می کنید

چطور می توانم شرکت کنم؟
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لطفا با اداره کار شهر کاسل برای شرکت در این.

هر دو هفته یک بار شروع گروه جدید
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برای چه کسانی است؟

UnSer Standort

تماس

ما هستیم
ولکام ایرا

KASSEL

KASSEL

راهنمایی

جستجوی کار
ما نقاط قوت و دانش شما را با هم جمع آوری
می کنیم.
ما شما را برای شناسایی اسنادتان حمایت می
کنیم.
ما شما را با شغل های آلمانی آشنا می کنیم و
شما یک زمینه شغلی انتخاب می کنید.
ما برای ایجاد یک پروفایل متقاضی با هم کار می
کنیم وآن را در اینترنت قرار می دهیم.
ما به شما نشان می دهیم که شما کجا در اینترنت
وسایر رسانه ها کار پیدا می توانید بکنید وچگونه
این کار را انجام دهید.
ما اسناد تقاضی کاری کامل را با شما آماده می
کنیم.
ما سطح زبان آلمانی شما را دقیق مشخص می
کنیم و شما یک گواهی دریافت خواهید کرد.

aa Bb Cc

کجا میتوانم ارزان خرید کنم؟
چگونه ازیک دکتر وقت بگیرم و چه جیزی باید با
خودم ببرم؟

اطالعات
به چه چیزی هنگام ارتباط با اداره کار باید دقت
کنم؟
• همه قوانین اساسی

ویژگی ها در حضور متخصص اطفال
اقامت در بیمارستان
چه مراکز مشاوره های وجود دارد و کجا می توانم
انها را پیدا کنم؟
چگونه در شرایط اضطراری رفتار کنم ،چگونه و از
چه کسی کمک دریافت می کنم؟
چگونه کار جدا سازی زباله در شهر کاسل انجام
می گیرد؟
چه وسایل حمل و نقل عمومی و چه بلیط های در
شهر کاسل وجود دارد؟
کجا می توانم آلمانی بهتر یاد بگیرم و کجا می
توانم یک دوره همزیستی ببینم؟
چگونه می توانم مراقبت از کودکان و حضور در
مدرسه را برنامه ریزی کنم ؟

چگونه نظام اجتماعی آلمانی کار می کند؟
به چه بیمه های نیاز دارم؟
• بیمه تامین اجتماعی
• بیمه درمانی
• بیمه بازنشستگی
سیستم آموزش آلمانی چگونه کار می کند؟
• مهدکودک
• مدرسه
• دوره آموزشی و دانشگاه
ارزش ها و استانداردها در آلمان
حقوق زنان و بچه ها
مذهب در آلمان

