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20Gefördert durch

 ، محترم آقايان و ھا خانم
 

 می پشتيبانی نيستند اروپايی کشور يک از که افرادی از "برابر ھای فرصت ترويج - دانش طريق از ادغام" پروژه

 - داريد سؤال شما . حداقل اگر .کند 12 کنيد شرکت ما ھای کارگاه در کنيم می دعوت شما از ، داريد اقامت اجازه ماه

 خانه در زندگی ھای زمينه ھمه در شما پشتيبانی پروژه اين از ھدف !داد خواھيم پاسخ شما به ما

 گروه در را شما داريم دوست ما که است جايی ھمان دقيقا و دارد وجود زيادی چيزھای يادگيری برای .شماست جديد

 موضوعات اين در يادگيری واحدھای با آموزشی کارگاه سری سه شامل ما پيشنھاد .کنيم ھمراھی کوچکی بسيار ھای

 

 بگيريد ياد درست : ١ کارگاه : است
 يادگيری نامه زندگی در تأمل « زمان مديريت « يادگيری ھای تکنيک « يادگيری مکان « تمرکز تمرينات « خود «

 خود

 سازماندھی

 بيشتر دانش کسب برای راھی کردن ھموار : ٢ کارگاه
 زبان « مدرسه « اشتغال روابط « بيمه « مسکن « بھداشت « مالی « تحرک « مشارکت « کالمی غير ارتباطات«

 اوليه گيری جھت \ آلمان در اشتغال درباره اوليه اطالعات : ٣ کارگاه
 آموزش « کار بازار « کارمندان « کارفرمايان « تعھدات و حقوق « ر کا محل در درگيری «

 يکی به اگر .است پذير امکان سفر ھزينه و مترجمين ، کودک از مراقبت .باشد می شما برای رايگان ھا کارگاه اين

 تماس در ما با متوانند ن عالقندا و دوستان . بگيريد تماس ما با ، ھستيد مند عالقه آموزشی ھای کارگاه ھمه يا اين از

 شوند

 شما ملی آکادمی

  ، جوانان دوره ، زنان دوره مثال عنوان به( ھمگن ھای گروه تشکيل ، امکان صورت در ٨/۵ کننده شرکت
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