
 :وطهمسئول مرب

Johanna Gamauf, Mahir Inci, 

Anke Jarehed 

0511/ 763537 – 40  : تلفن   

 

Jan Neizel, Marina Stegić, 

Sarah Zaidi 

0511/ 763537 – 44 : تلفن  

 

0511/ 763537 – 22 : فکس  

firststep@werkstattschule.de : ایمیل  

 
 

:کند ما به زبانهای زیرصحبت می گروه  

 ،ربیص ،ایتالیایی،ی یاسپانیا ،انسویفر ،انگلیسی ،آلمانی
هندی ،اوردو ،کردی ،ترکی ،بوسنی ،کرواسی  

پشتو( فارسی ودری)فارسی  ،عربی : بعد از هماهنگی   

 

:حمایت شده توسط  

 

:ساعات مشاوره بعد از هماهنگی  

21تا  9ساعت  از       :دوشنبه  

  21تا  9ساعت   از      :سه شنبه

21تا  9ساعت  از      :پنج شنبه   

23تا  9 عتسا از         :جمعه   

:ساعات مشاوره آزاد  

21تا  23از ساعت        :دوشنبه  

  21تا  9 از ساعت    : چهارشنبه

 

:آدرس ما  

Werk-statt-Schule e.V., Wunstorfer Str. 130 
30453 Hannover 

 
 “Brunnenstraße„ ایستگاه   21قطار شهری خط 

 “Steinfeldstraße„ ایستگاه  011ایستگاه اتوبوس 

 (Conti-Gelände سابق)

 

 

                                                 

                                      

  “ اولین قدم„

عرضه مشاوره برای پناهندگان در 

 Limmerهانوفر 
 

 
 

Werk-statt-Schule e.V., 

Wunstorfer Straße 130, 30453 Hannover 

44 – و 40 - 763537 /0511 :لفنت       

 22 - 763537 /0511  : فکس

 

mailto:firststep@werkstattschule.deایمیل
mailto:firststep@werkstattschule.deایمیل


 1122از سپنتامر  First Step قدممؤسسه ما با پروژه اولین 

 .کند به پناهندگان مشاوره عرضه می  به صورت رایگان

و سیستم  وارد شدن به محیط کار هت در ج مامشاوران 

 .ندک شما را پشتیبانی می  اولیه در مراحل  آموزشی

 

 

:چه کسانی می توانند شرکت کنند  

 

 دریافتاطمینان از  سال حتی اگر 10تا  22ندگان بین پناه

  .ندارند تاقام

 اقامت دارند یا امیدوار به دریافتسال که  10گان باالی پناهند

 .اقامت هستند

 

 

 

 

 

 : عرضه می کنیم ما

 بر قرار کردن ارتباط در جهت اسکان پناهندگان 

  در " مقداولین "اطالعات و مشاوره در دفاتر

Limmer  

  قابل اجرا و  یحقوققوانین اطالعات در مورد

 ذیصالح

  وزش زبان آلماتییافتن کالسهای آم هتجپشتیبانی در 

 و معادل سازی شما می جمع آوری مدارک فنی و عل 

  مدرک معتبرگرفتن  در اد فرصتبرای ایجآن 

 کار مراحل اولیه ورود به بازار 

  دوره های فنی در آلمان  دستیابی به در مورد توضیح

 د به بازار کاروروو 

 واست کاردرخ آماده سازیهت پشتیبانی در ج 

 مزایای دریافتهت در ج همراهی و  مشاوره  

(SGB II ،SGB III) 

  کارآموزیمحل  پشتیبانی در جهت پیدا کردن 

 

 

 

 

در اتاق کامپیوتر ما به مراجعه کنندگان به صورت انفرادی 

ق و جستجو در اینترنت  و موقعیت آماده سازی امکان تحقی

 .نیمواست کار را عرضه می کدرخ

 

نجا هستند و در یا  First Step  م قد ینلدر او کنان ماکار

 .حمایت می کنند شما را هایتان ت بر آورده کردن نیازجه

 

 


