
Ausbildungscoaching für Geflüchtete in Berlin

Coaching for refugees in vocational training in Berlin

Coaching pour les réfugiés en formation

أرشادات لالجئین في التدریب المهني في برلین

مشاوره آموزش فنی حرفه ای برای پناهندگان در برلین



آروید ARRIVED پشتیبانی از شما در طول آموزش از 
طریق مشاوره مورد نیاز شما

 تدوین یک برنامه آموزش شخصی متناسب با نیازهای شما
  سازماندهی دوره ها، سمینارهای کمک آموزش در انگلیسی و ریاضی 

 پیدا کردن کمک آموزگار که با شما به صورت جداگانه دروس را 
 مرور میکنند.

کمک به پرکردن فرمهای بسته های حمایتی مانند کمک هزینه آموزشی 
و غیره.

 کمک برای حل مشکالت روزمره مانند مسکن، مراحل اداری، و اوقات
فراغت.

در پروژه آروید پناهندگانی میتوانند شرکت کنند، که
 - دانستن زبان آلمانی را تا سطح B1ب 1

- داشتن پایان دبیرستان ویا حداقل قبولی کالس هشت
- انگیزه خیلی زیاد و آمادگی برای شرکت و همکاری در جلسات 

مشاوره آموزشی



 آموزش همزمان فنی / حرفه ا یی – 
سرمایه گذاری در آینده

 سیستم آموزش همزمان فنی - حرفه ایی آلمان در دنیا بینظیر است. این
 آمیخته ای از آموزش فنی در کارخانه با دانش نظری در آموزشگاه

 است. بیش از پنجاه در صد از جوانان در آلمان یک آموزش فنی- حرفه
 ایی را بعنوان شغل آینده خود انتخاب و آینده کاری خود را بر آن بنا

میکنند.
شما میتوانید یکی از سیصد و پنجاه شغلی که در صنعت / تجارت ویا 
در خدمات وجود دارد را انتخاب کنید. دوره آموزش فنی – حرفه ایی 

همزمان بین دو تا سه سال و نیم طول می کشد. از اولین روز مزد 
پرداخت گردد.

 کارگران صنعتی آموزشدیده بسیار در بازار کار تفاضا دارند و حقوق
 خوبی دریافت می کنند.

شغلهایی که همزمان آموزش داده می شوند مانند مکاترونیک اتومبیل- 
تکنسین دندان پزشکی – هتل و رستورانداری – ماشین سازی و 

قنادی و غیره.
 برای اطالع از سایر مشاغل می توانید به این سایت رجوع کنید.

www.bibb.de/de/berufe

یک دوره آموزشی همزمان فنی – حرفه ایی همان چیزی است که شما 
دنبال آن بودید؟

 شرکت آریووARRIVO از طریق پیوند زدن تمامی پروژه ها بشما کمک
 میکند که به هدفتان برسید. ما بشما مشاوره میدهیم و با شما این دوره را

 مدیریت می کنیم.
 تمرکز ب گ ست BGZ در پروژه آروید ARRIVED قبل از هر چیزی
 مشاوره داوطلبان آموزش فنی میباشد. ما با کمال میل آماده مشاوره به

 شرکتهایی که خواهان اعطای دوره های آموزش فنی به پناهندگان هستند
  می باشیم.

https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/search
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
پروژه و آموزش فنی - حرفه ای در 

آلمان می توانید به این سایت رجوع کنید.
www.arrived-berlin.de

با ما تماس بگیرید. ما با کمال میل بشما 
مشورت می دهیم.
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