 10 - ARRIVO BERLINد مهاجرینو لپاره د ادغام پروژې
تاسې د مهاجر په توګه برلین ته راغلي یې او غواړئ چې ژر تر ژره مدغم شئ؟ تاسې د کار کولو لیوالتیا لرئ ،مګر
هیڅ نه پوهیږئ چې څنګه د برلین د کار بازار ته ننوځئ؟
 ARRIVO BERLINد برلین فدرالي آیالت نوښت دی چې تاسې سره مرسته کوي خپله روزنه او مسلک کې
پرمختګ وکړئ .که تاسې واردمخه کاري تجربه لرئ ،غواړئ چې هغه تجربه مو دلته تثبیت شي ،یا تاسې غواړئ
چې د دندې لپاره وروزل شئ ځکه تاسې پوهیږئ چې په آلمان کې د وړتیاو او صالحیتونو اهمیت څومره دی – نو
موږ ستاسې لپاره صحیح حل لرو.
ARRIVO BERLIN
 د مهاجرینو سره د ګټورې دندې السته راوړو په برخه کې مرسته کوي او د هغوی د ظرفیت لوړولو
کې ورسره مرسته کوي
 تاسې ته د دندې وړتیاو او صالحیتونو په اړه مشوره در کوي
 په شرکتونو کې ستاسې لپاره روزنې او دندې مومي
 ستاسې د روزنې پرمهال مالتړ وړاندې کوي
زموږ هدف د مهاجرینو او د برلین میشته شرکتونو یوځای کول او دواړه خواو سره مرسته کول دي ترڅو ډاډ
السته راوړي چې مهاجرین په بریالیتوب سره کار کې شامل شي.
د مهاجرینو لپاره موږ د الرښود پروژې لرو:
 د تمرین ورکشاپونه – د عملي کار ترسره کولو پرمهال خلکو سره د هغوی د وړتیاو موندلو کې
مرسته کول
موږ مشوره او مالتړ هم وړاندې کوو:
 د دندې روزنه :د دندې روزنې سره خپل راتلونکی خوندي کړئ
 د دندې صالحیتونو السته راوړو الرې چارې :د کاري تجربې لرونکو مهاجرینو لپاره انفرادي
مشوره او مالتړ
په صنعت پورې ځانګړي وړاندیزونو پروژې هم شتون لري:
 تعمیرات :د تعمیراتو برخه کې په دندې درلودو سره د مناسب اقتصاد بنسټ ایښودل
 روغتیا :د ټولنې خدمت کول – د روغتیا پاملرنې او رنځورپالنې مسلکونه
 میلمه پالنه :د میلمه پالنې مسلک – د هوټل او غذا صنعت په برخه کې روزنه او دنده
 :RINGPRAKTIKUM ® د دندې وړتیاو لپاره د دروازو پرانیستل – راځئ عملي تجربه السته
راوړئ
 د ککړو اوبو ،تودوخې او ایرکنډیشن ټیکنالوژي :د ککړو اوبو ،تودوخې او ایرکنډیشن ټیکنالوژي
په برخه کې د یوه مسلکي فرد په حیث د چاپیریال ساتنه وکړئ او پرمختللې ټیکنالوژي وکاروئ
 ټولنیز :د خلکو سره او د خلکو لپاره کار کول – د آرام مغز او ګرم زړونو لپاره دندې
موږ د هغه شرکتونو لپاره هم پروژه لرو چې غواړي مهاجرین و روزي:
 د سوداګریو لپاره د خدمت دفتر :د مهاجرینو روزنې او ګومارلو لپاره د ښې سوداګرۍ اړیکې

Koordiniert durch

تاسې کولی شئ برخه واخلئ که تاسې
 باندې د کار کولو بندیز نه وي
 د آلماني ژبې د  B1سطحې یا دې څخه لوړې سطحې پوهه ولرئ او د ښوونځي مناسب تعلیم ولرئ
 او په کورسونو کې د منظم او فعال ونډې اخیستلو لیوالتیا ولرئ.
دا ټولې پروژې د سنا د مهاجرت ،استخدام او ټولنیزو چارو ادارې لخوا تمویل کیږي او لګښت نلري.

Gefördert über

تاسې کولی شئ د پروژو په اړه نور معلومات د آلماني ژبې ویب پاڼه  www.arrivo -berlin.deکې ومومئ.
دلته تاسې هغه آدرسونه او خلک هم موندلی شئ چې اړیکه ورسره نیولی شئ .په
" "Berufsausbildung in Deutschlandکې تاسې په آلمان کې د دندې روزنې په اړه په څو ژبو فلمونه
او په صنعتونو او سوداګریو کې د دندو په اړه معلومات هم موندلی شئ.
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