گردهمای
شما را به
ی
حضوری دعوت
مینماییم.

دوره ی آوسبیلدونگ برای پناهندگان

زمان
پنجشنبه  ۰۵مای ۵۲۵۵

از ساعت  ۰۱ایل ۰۱

مکان

Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Raum 3.01 und Foyer,
3. Etage

گردهمای نیاز به پیش ثبت نام
این
ی
رایگان دارد.

گردهمای ،رشکتت
در پایان این
ی
کنندگان یک عدد فلش مموری بتا
اط ت ت عت تتات م ت ت ت تیت تتد مت تتر ت تب ت ت بت تتا
آوسبیلدونگ دریافت یم کنند.

موضوع مورد بحث
دوره ی دوگانه ی آوسبیلدونگ
در دوسلدورف  -یک چشم
انداز واقیع!

ای تتن گ تتردهت تم ت یتای ب تتا هت تمت ترا
مت ت ن ت تمت ت بت تته ز ت تتان فت تتار ،
و تر و
را ،ان یک ل ی
ع ن
اوکر ن
این برگزار میشود.

از پایان سال  ELTERNCAFE ،۸۱۰۲به طور منظم برگزار یم شود و زمینه را
برای بسیاری از افراد با پیشینه مهاجرت برای دریافت دوره های آوسبیلدونگ
هموار کرده است .برای این کار در جایزه ادغام دوسلدورف در سال ۸۱۸۱
مقام دوم را کسب کرده ایم .حاال در رشایط اپیدیم کرونا ،بازهم مانند
گذشته شما را همرایه میکنیم.
مهاجران جوان و خانواده ها ،دوره ی آوسبیلدونگ را در کشور خود
ن
همی علت ما برای افراد پناهنده این امکان را ایجاد میکنیم تا
نمیشناسند .به
ر
از مشاغل آموزش و الزامات آموزش های حرفه ای مطلع شوند.
انجمن Düsseldorf-aktiv e.V.و سازمان IHKدر شهر دوسلدورف از
پناهندگان و خانواده ها و افراد عالقه مند دعوت مینمایند تا بصورت
حضوری در ساختمان  IHKبا رشایط و نحوه ی پیدا کردن این دوره ها آشنا
شوند.
آقای رشید المال و افراد با تجربه ی شخیص در آوسبیلدونگ به شما در این
ن
دانسی نکات مهم به هدف خود دست یابید و به
مسی کمک میکنند تا با
سواالت شما پاسخ میدهند.
برای ثبت نام تا تاری خ  ۵۲۵۵۲۲۲۲۰۲میتوانید از طریق لینک یا اسکن کد
ثبت نام کنید.
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