پیشنهادات بندر )  (Landungsbrückeدر اوتزه :
یک جامعه متنوع نیاز به یک فرهنگ خوش آمدگویی و شناختی دارد .این ) فرهنگ ( به ویژه در
بازار کار استفاده می شود؛ چرا که اشتغال کافی ،کلیدی برای زندگی ) بهتر( شخص است
و همچنین به افراد) ،توانایی ( دسترسی و مشارکت در حوزه ها وبخش های دیگر اجتماعی
را می دهد.
پناهندگان و مهاجرین برای این فرهنگ پذیرایی و شناخنت آن در بندر ) ( Landungsbrücke
اوتزه با ما مالقات می کنند و تمام پیشنهادات ) و دادن راه حل ها وتوصیه ها ( رایگان می
باشد.
ما بطور داوطلبانه و فعال از کارگران زن ومرد پیشتیبانی می نماییم  ) .و شمارا برای یافنت
کار مناسب کمک می کنیم (.
آموزش در خواست ) کار( دادن :
ما غالبا در مورد سوابق و گذشته کاری افرادی که سخت وپیچیده هستند کار می کنیم و در
خواست نامه های کاری شان را آماده می کنیم  .جمع مدارک ،جمع گواهی ویا شهادتنامه
های شان ،ایجاد یک پوشه نرم افزار جذاب از جمله کار های ما است .ما در اینجا مصاحبه
ی شغلی را باهم تمرین می کنیم) .یعنی به شما یاد می دهیم که چگونه در مصاحبه شغلی
تان با ریس تان حرف بزنید(
ما مشاوره های فردی شغلی را انجام داده و بررسی می کنیم که کدام اقدامات
پیشگیرانه) برای شما( مفید است.
عالوه براین فعالیت های برای رویداد های حرفه ای و شغلی مانند روز های باز وکاری  BBSو
نمایشگاه های آموزشی وجود دارد.
گواهی تحصیلی و یا شهادتنامه آموزشی ودرسی :
برای بندر اوتزه )  (Landungsbrückeبسیار مهم است که پیش نیاز ها و شرائط اوسبیلدونگ
وکار آموزی را بهتر نموده و در حجم کار  BBSدر آموزش و پرورش ،برای کمک به نتیجه
گیری خوب موفقیت آمیز باشد .اصول در ریاضیات وعلوم طبیعی ،باز سازی مواد آموزشی و
آمادگی برای کار گروهی کمک های مهمی است.
حمایت مالی :
پناهندگان و مهاجرین ،خارج از مدرسه نیاز خاصی به حمایت و راهنمایی دارند .در اینجا ما
حامی وکمک کننده ی مهمترین مسائل اجتماعی هستیم .
پیشرفت زنان :

پیشرفت زنان :
مادران که تاهنوز فرزندان شان مجبور به مدرسه رفنت نیستند نیاز به یادگیری زبان دارند
تازمانی که فرزندان شان خود کفا شوند .در اینجا پیشنهادات محلی ما خیلی اهمیت دارند.
ما باهمکاری دیاکونی )  (Diakonieدرس زبان آملانی برای مبتدیان ارائه داده و از کودکان
شان مراقبت می کنیم .
درس زبان آملانی :
یاد گیری زبان آملانی پیش شرط ضروری و الزم برای زندگی موفق در آملان است .دوشب در
هفته یک دوره زبان آملانی با تمرکز در کار در آملان ارائه می گردد.
دوشنبه ها وچهار شنبه ها از ساعت  ۱۸تا  ۱۹و  ۳۰دقیقه درس زبان آملانی برگزار می
گردد.
کتاب مورد استفاده برای شرکت کنندگان در دسترس آنان قرار داده خواهد شد.
این دوره جایگزین کالس های ادغام و انتیگراسیون کورس نمی شود ) .یعنی بجای
انتیگراسیون کورس نیست که مدرک داده شود وفقط برای آماده سازی افراد است( .

سهولت در انتقاالت و گشت و گذار:
برای افزایش تحرک پناهندگان در شهرداری اوتزه یک کارگاه تعمیر رایگان برای دوچرخه ها
یکبار در ماه انجام می شود .دوچرخه های هدیه داده شده تعمیر شده و دوباره به مهاجرین
نیازمند داده می شوند.
براساس این پیشنهاد گسترده می توانید ببینید که ما از مواد و هدایا خوشحال می شویم  .با
عضویت در باشگاه واین جمع ما از فعالیت های ما حمایت کنید.
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