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ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
WIB-Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH
Integrationsberatung
Charlottenburger Straße 140
ﺗﻠﻔﻦ 030. 48 49 59 50
ﻓﮑﺲ 030. 48 49 59 55
اﯾﻤﯿﻞ ib@wib-verbund.de
وب ﺳﺎﯾﺖ www.wib-verbund.de

InWeA

13086 Berlin

ﺑﺎ ﻣﺘﺮوی  M4/ M13/ M12ﺑﮫ  Antonplatzو ﯾﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس  255ﺑﮫ

روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮدی
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت دارﻧﺪ.

دوره ھﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺑﺮﮔﮫ )(AVGS
ﺷﻤﺎره دوره955/75/20 :
ﻓﺎرﺳﯽ

FARSI

Woelckepromenade

اراﺋﮫ ﻣﺸﺎوره  InWeAﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻋﺮﺑﯽ،

ﻓﺎرﺳﯽ /دری و زﺑﺎن اﺷﺎره آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎوره
ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ١۴ﺗﺎ  ١۶ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ .ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ .
Die WIB - Weißenseer Integrationsbetriebe
GmbH ist ein nach dem Recht der
Arbeitsförderung zugelassener Träger.
Die Maßnahme ist zertifiziert nach AZAV.

• ما شما را در مسیر زندگی و در توسعه دیدگاه های
شغلی جدیدتان به منظور شروع کار حمایت می کنیم .
• ما شما را در پیدا کردن راه حل برای مشکالت .
سالمتی و
شخصی که مانع کار یا آموزش فنی حرفه ای (آسبیلدونگ)
شما هستند ،حمایت می کنیم.
• ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﮭﺒﻮد دادن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﮫ اﯾﺘﺎن ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﮐﺎر ھﻤﯿﺎرى ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل از طﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک
ﺣﺮﻓﮫ اﯾﺘﺎن.
• ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ھﺎ را ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از
طﺮﯾﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﻤﺎ وھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮای
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر.
• ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﻢ وﻧﺪت
ﺗﻠﻔﻦ 030. 48 49 59 43
اﯾﻤﯿﻞ m.wendt@wib-verbund.de

مدول های  ۴ ،۳و  – InWeA Praxis :۵ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی (ﭘﺮﮐﺘﯿﮑﻢ) ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر
(ﻓﻘﻂ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ (InWeA Plus
ﺷﻤﺎره دوره 955/127/20 :
دوره ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ اھﺪاف ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در طﻮل دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﯿﻢ و آﻧﮭﺎ
را ﻧﯿﺰ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺪول ھﺎی ۴ ، ٣و  – InWeA Praxis ۵ﻋﻤﻠﯽ
ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ :
 InWeAﻋﻤﻠﯽ ٢:١ھﻔﺘﮫ ﮐﺎرآﻣﻮزی (ﻣﺪول (٣
 InWeAﻋﻤﻠﯽ  ۴ :٢ھﻔﺘﮫ ﮐﺎرآﻣﻮزی (ﻣﺪول (۴
 InWeAﻋﻤﻠﯽ ٨ :٣ھﻔﺘﮫ ﮐﺎرآﻣﻮزی (ﻣﺪول (۵
ﻣﺪول  – InWeA:۶ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺎر – ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﺼﯽ و ﺛﺒﺎت ﻓﺮدی
ﺷﻤﺎره دوره 955/304/20 :
ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ،در ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن در ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ
را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻣﺪت زﻣﺎن :ﺗﺎ  ٢۶ھﻔﺘﮫ ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز ١٠۴ ،ﺳﺎﻋﺖ

 – InWeAروش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮدی
ﺷﻤﺎره دوره955/75/20 :
ﻣﺪول  – InWeA Basis: ١ﭘﺎﯾﮫ – اراﺋﮫ ﻣﺸﺎوره و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر زﻣﯿﻨﮫ ای اﯾﺠﺎد و ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﮭﻢ در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ
اھﺪاف ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪت زﻣﺎن ١٢ :ھﻔﺘﮫ ٢ ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت در ھﻔﺘﮫ ٩۶ ،ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺪول  – InWeA Plus: ٢اراﺋﮫ ﻣﺸﺎوره و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای
ﺑﺎھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را در اﺟﺮای اﯾﻦ اھﺪاف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ را در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ (ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺪول ﻋﻤﻠﯽ  InWeA Praxisاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ) .ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .
ﻣﺪت زﻣﺎن ١٨ :ھﻔﺘﮫ ٢ ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت در ھﻔﺘﮫ ١۴۴ ،ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺮای ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
روﺣﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﯾﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ (ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذھﻨﯽ) ،از ﺟﻤﻠﮫ اﺧﺘﻼل ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ذھﻨﯽ و ﯾﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﮭﺎی ﺟﺴﻤﯽ .
ھﺪف اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﻓﺸﺮده و ﻣﺸﺎوره اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﮫای
ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻓﺮاھﻤﺴﺎزی زﻣﯿﻨﮫ ای ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ (ورود ﻣﺠﺪد) ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دوره ھﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ،ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی
ﻓﺮم ) (AVGSاﺳﺖ .
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم  AVGSرا از اداره ﮐﺎر )(Agentur für Arbeit
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Jobcenterﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ .

ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﺼﯽ  InWeAﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از  ۶ﻣﺪول (ﻗﺴﻤﺖ(
اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ
ﻧﯿﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دیگری استفاده کرد.

