اینگونه به ما دستیابی پیدا می کنید :
قطار شهری خط  6یا اتوبوس خط  11ایستگاه
Kopernikusstraße

آینده نگری برای جوانان پناهنده

مدرسه ما یک موسسه آموزشی مستقل هست که در سال
 1983توسط  7نفر تاسیس شده است و در آن برای
جوانان و زنان ترک کالس زبان آلمانی عرضه می شده
است .امروزه حدود صد نفر در شش منطقه آموزشی
مختلف برای کودکان و جوانان در زمینه های مختلف
تربیتی  ،آموزشی  ،و آموزش علمی و فنی سرپرستی می
شود .خدمات ارایه شده توسط ما بسیار متنوع و کامل
است .از کودکستان در یک مدرسه متوسط یا ویژه ،سال
آماده سازی حرفه ای ،اقدامات مختلف و پروژه های
راهنمایی شغلی ،آموزش ،و همچنین مشاوره جهتیابی کار
 ،دوره های آموزشی دوره های تخصصی و تکمیلی ار
مربی مهد کودک تا مشاوره پناهندگی.
Jobcenter Region Hannover

مدرسه پروژه همیاری

KoPro

Werk-statt-Schule e.V.

مرکز کار منطقه هانوفر

راههای ارتباطی:
Werk-statt-Schule e.V.
Kniestraße 9+10, 30167 Hannover
www.werkstattschule.de

حمایت شده توسط
: 10/2017محل

مرکز کار هانوفر از سال  2005بر دریافت کنندگان حقوق
بیکاری در هانوفر نظارت دارد.حدود  1600کارمند در 20
مکان مختلف پاسخگوی حدود  62000متقاضی در هانوفر
هستند .مرکز کار مردم را در راهشان تا استخدام شدن
حمایت می کند و هزینه زندگیشان را در حد متوسط تقبل می
کنند و به آنها نیرو می دهد .او همچنین کسانی که خودشان
از پس هزینه زندگی بر نمی آیند را از نظر زندگی و اشتغال
پشتیبانی می کند.

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

شما در حال حاضر به عنوان پناهنده شناخته شده و حقوق
بیکاری دریافت می کنید؟ سپس شما می توانید به
متخصص مشاوره خود در مرکز کاریابی منطقه هانوفر
تماس بگیرید.

آزمایشگاه خورشیدی در مولنبرگ:در این مدرسه شما یک دستگاه
خورشیدی درست میکنید و بعد از تصویب صحت دستگاه به یک
مهدکودک اهدا می شود.

بهتر زبان آلمانی یاد بگیرید و صحبت کنید!

اگر شما که از وضعیت و امکانات مشارکت خود مظمئن
نیستید  ،شما می توانید مستقیما با ما تماس بگیرید.

KoProجطور کار می کند؟

در اینجا شما با کارهای مختلف آشنا می شوید.شما به
صورت عملی کار در کارگاهها می کنید .ودر کنار آن به
صورت پیوسته زبان آلمانی یاد می گیرید.بعد از آنکه
کارهای مختلف را امتحان کردید ،می توانید یک یا جند
کارآموزی کوتاه ببینید.
هر روز گروه در کنار هم آشپزی می کنند و غذا می
خورند.

مشاور شما:
Jan Grendler

تلفن. 0511/44 98 96 – 20 :
j.grendler@werkstattschule.de
www.werkstattschule.de

کارها را کشف کنید!

عالوه بر این ،گشت و گذار ،تورهای شهرستان ،آموزش
.نرم افزار ،از امکانات مفید و بیشتر وجود دارد.
این برنامه معموال  6ماه طول می کشد ،در صورت نیاز
می توان به صورت جداگانه با برنامه شما هماهنگ
شود.ما می توانیم همچنین برای شما ممکن سازیم این
.دوره با کالس زبان ادغام شود.
،

موارد عرضه کننده ما در کارگاهها:
کارگاه چوب :در اینجا تخت های دوطبقه و گلدان از چوب های
بازیافتی درست می شود.

دوچرخه سازی :در کارگاه دوچرخه سازی شما دوچرخه درست
می کنید و بعد می توانید خود از آن استفاده کنید.

