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Internationaler Bund
 تعلیم تخنیکی مسکلی

کمک در حین تعلیم
پیشنھادی برای کارآموزان و کمپنی ھا

مکان:                     • نمبر ثبت انجمن ھا  5259 
،ناشر: تیمو فویکار
 رئیس ھیئت رھبری

Valentin-Senger-Str. 5 · 60389 Frankfurt am Main
 www.internationaler-bund.de

 االتحاد الدولي               با حدود         کارمند یکی از
 کالنترین ارائھدھندگان خدمات جوانان، کار اجتماعی و
 تعلیمی در جرمنی است. بھ حمایت از اطفال، نوجوانان،

 بزرگساالن و شھروندان پیر بدون در نظر داشت نژاد، دین
 و باورھایشان میپردازد تا زندگی مستقلی داشتھ باشند. اصل

راھنمای انگیزھبخش „توانمندسازی بشریت” آشنایی

حمایت شده ذریعھ

Der Internationale Bund(IB)14,000
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Internationaler Bund (IB)

معلومات چی کسی      را
دریافت می کند؟ چطور؟ 
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دریافت 

کارآموز 
افراد جوانی کھ در دوره تعلیم مقدماتی اشتراک

میکنند

برای راجستریشن بھ این موارد ضرورت دارید

سی وی
 قرارداد تعلیم یا

تصدیق فراغت از مکتب از آخرین مکتب تان
کارت راپور مکتب تخنیکی مسلکی فعلی

EQ

!
کافی است بھ تماس شوید و

وقت مالقات تعیین کنید

.

Frankfurt am Main
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www.ausbildungsbegleitende-hilfen.de

پشتیبانی و تعلیم اصالحی

 پیشنھادی بین ساعت 8:00 صبح تا 8:00 شب بر
بنیاد وقت ھای مالقات 8-3 ساعتھ ھفتگی 

با ھدف آمادگی برای آزمون ھا و امتحانات صنفی

تعلیم لسان

 توصیھ و پشتیبانی برای تمام مشکالت حرفوی و
شخصی بھ صورت گروپی و فردی 

تعلیم درخواست وظیفھ

کمک در حین تعلیم برای اشتراک کنندگان و
کسب وکارھا بھ رایگان انجام می شود 
ورود در ھر زمانی امکان پذیر است 

مشاوره وظیفوی در مورد مشارکت و مدت آن
تصمیم گیری می کند 

.
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نسبت بھ
موفقیت تعلیم مطمئن شوید با

...

…
 کمک در حین پشتیبانی

تعلیم
در بخش اشکاالت نظرًی
اگر کسی در خانھ نتواند

کمک کند 
در زمینھ مشکالت لسانی

قبل از امتحانات
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