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آیا به عنوان مهاجر به برلین آمدهاید و میخواهید هرچه سریعتر در این جامعه ادغام شوید؟ آیا برای کار کردن
انگیزه دارید و مشتاق هستید ،اما نمیدانید چطور به بازار کار برلین بپیوندید؟
 ARRIVO BERLINطرحی توسط دولت برلین است که به شما کمک میکند در زمینه آموزش و شغل خود
پیشرفت کنید .صرفنظر از اینکه قبالً تجربه کار دارید ،میخواهید تجربه کاری شما مورد قبول واقع شود و به
دنبال آن هستید که سریع کار پیدا کنید ،یا میخواهید برای شغلی آموزش ببینید زیرا میدانید که در آلمان مهم
است که صالحیت شغلی داشته باشید؛ ما راه حل مناسب برای شما را در اختیار داریم.
ARRIVO BERLIN
 به مهاجران در مسیر به دست آوردن شغل خوب کمک کرده و در زمینه پرورش توانایی هایشان
به آنها یاری می رساند
 در خصوص صالحیت های شغلی به شما مشاوره می دهد
 برایتان در شرکت ها موقعیت های کارآموزی و شغلی پیدا می کند
 در طول آموزش از شما پشتیبانی می کند
هدف ما گردهم آوردن مهاجران و شرکت های مستقر در برلین در کنار هم و کمک به هر دو طرف است تا
اطمینان حاصل شود که مهاجران با موفقیت در محل کار ادغام شوند.
ما برای مهاجران پروژه های آشنایی را داریم:
 کارگاه های آموزشی  -برای کمک به افراد تا در هنگام انجام کار عملی ،استعدادهای خود را
کشف کنند
ما همچنین مشاوره و پشتیبانی ارائه می کنیم:
 راهنمایی شغلی :با آموزش شغلی آینده خود را تضمین کنید
 مسیرهایی به صالحیت های شغلی :مشاوره و حمایت فردی برای مهاجران دارای تجربه کاری
همچنین







پروژه هایی با پیشنهادهای مختص صنعت وجود دارد:
ساخت و ساز :مبنای اقتصادی صحیح را با کار در بخش ساخت و ساز ایجاد می کند
سالمت :خدمت به جامعه  -حرفه های مراقبت های بهداشتی و پرستاری
هتلداری :شغلی به عنوان یک میزبان  -آموزش و اشتغال در صنعت هتل و غذا
 :RINGPRAKTIKUMگشودن درها به سوی مدارک شغلی  -بیایید تجربه عملی کسب کنید
تکنولوژی فاضالب ،گرمایش و تهویه مطبوع :از محیط زیست حفاظت کرده و از تکنولوژی
پیشرفته استفاده کنید  -به عنوان یک حرفه ای در صنعت فاضالب ،گرمایش و تهویه مطبوع
اجتماعی :با مردم همکاری کنید و برای آنها کار کنید  -شغل هایی برای سرهایی سرد و قلبهایی
گرم

همچنین برای شرکت هایی که مایل به آموزش دادن مهاجران هستند ،یک پروژه داریم:
 دفتر خدمات برای کسب و کار :پیوندهای مناسب کسب و کار  -برای آموزش و استخدام
مهاجران
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در صورتی می توانید شرکت کنید که
 آشنایی شما با زبان آلمانی معادل یا بیشتر از سطح  B1باشد و آموزش صحیحی را در مدرسه
گذرانده باشید
 مایل به مشارکت منظم فعاالنه در دوره ها باشید.
هزینه تمام این پروژهها توسط اداره سنا برای ادغام ،استخدام و امور اجتماعی تأمین شده و رایگان است.
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اطالعات بیشتر در مورد این پروژه ها را در وب سایت زبان آلمانی مشاهده کنید www.arrivo -
berlin.de .در اینجا آدرس ها و افرادی را نیز مشاهده می کنید که می توانید با آنها تماس بگیرید .در
“  “Berufsausbildung in Deutschlandهمچنین فیلم هایی را به زبان های مختلف در مورد آموزش
شغلی در آلمان و اطالعات مربوط به مشاغل در حرفه ها و رشته های مختلف را مشاهده خواهید کرد.
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