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    خانھ چند نسلی “Anna Haag„ حدود پنج دقیقھ پیاده تا

 ایستگاه S-Bahn و U-Bahn Nürnberger Straße (S2/S 3 و 

 U1) فاصلھ دارد .

 My Way خوشحال میشویم اطالعات دقیقی در مورد 

در اختیارتان قرار دهیم.

شخص تماس شما:

  لیزت مایر   55-902 0711/952 

l.meyer@annahaaghaus.de !

موسسھ آموزشی

My Way
 چشمانداز شغلی برای زنان

پناهنده

از طرف

M:نحوه دستر سی ما چنین است

  چه کسی My Way را اجرا می کند

My Way  توسط متخصصان در خانه چند نسلی ما به اجرا در می آید.

. این تیم شامل مربیان اجتماعی، روانشناسان، مربیان و معلمانی است که

آماده پاسخگویی به سواالت شما هستند.

؟



My Way چیست؟ 

 My Way  از زنان در مسیر زندگی شغلی حمایت میکند. این پیشنھاد.

برای زنان دارای سابقھ مھاجرت و/یا پناهندگی است،

عاصر ن الھروب من أوطانھم

  -    کھ آلمانی خوب بلد نیستند،

-    کھ بچھ دارند،

      -   کھ دارای آموزش حرفھای نیستند.

موقعیتی را کھ در بھ پشتیبانی نیاز دارید، درمییابیم. زبان، مراقبت از

کودک یا مشکالت شخصی تاکنون ادغام شما را در آلمان دشوار کرده

است؟ مربیان ما در مورد مسائل فردی با شما کار میکنند، بھ دنبال

راه حل بوده و قدم به قدم شما را در یک زندگی مستقل همراهی

می نمایند.

My Way چطور کار می کند؟

 لبرای اینکه بتوانید در My Way  شرکت کنید، مراقبت از فرزندان شما 

را سازماندهی کرده و در مشکالت شخصی حمایت تان می کنیم.

 دوره یک سال طول می کشد. در ابتدا، با همراهی مرکز ارشد و مرکز

 آموزشی، با زمینه های مختلف شغلی در خانه چند نسلی ما آشنا خواهید

 شد. تمرکز اولیه در زمینه های آشپزخانه و تمیزکاری

   است. سپس یک زمینه شغلی که می خواهید در آن کار کنید، انتخاب

می نمایید. ما شما را از نظر عملی واجدشرایط می کنیم.

 برای حمایت از شما، کار با مربی فردی، پیشنھادات گروهی و پشتیبانی

  زبانی ارائه می دهیم. با یکدیگر درخواست ها را آماده می کنیم، یک دوره

  کارآموزی خارجی برایتان اجرا کرده و تا زمانی که شغل مناسبی پیدا

کنید، شما را در مراحل بعدی درخواست همراهی می نماییم.

 
 

چه چیزی برایم
   به ارمغان می آورد؟ 

از طریق My Way این موارد را به دست می آورید:

-    آموزش جامع با تمرکز بر مراقبت و خانه داری )آشپزخانه، نظافت)،

   -    شغل یا کارآموزی یا مدرک مقدماتی،

-    دانش بھتر آلمانی.

My Way


