
 

 یبرا دیرمشات مشارکت در یریمد

ا یمهاجران جوان که دولدونگ شده 

در  یبرگه اقامت سبز )روند پناهندگ

 سال 27-18ن ین سنیحال انجام( ب
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 سال است؟ 27تا  18ن یا سن شما بیآ

 ا برگه اقامت سبزیا شما دولدونگ یآ

 د؟یدر حال انجام( دار ی)روند پناهندگ

 یابیاز مرکز کار یچ کمک مالیا هیآ

 د؟یکن یافت نمیدر

ا یا مجاز به گذراندن دوره زبان و یآ

 د؟یستیادغام ن

 یم یا شغلید که چه کار یدان یا نمیآ

 د؟ید انجام دهیتوان

 د!ییایش ما بیپ

 ر مشارکت به شما کمک خواهد کرد.یمد

 

تیریمد دیرمشا در مشارکت   

Teilhabemanagement in Remscheid 
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 یانجام م یر مشارکت چه کاریمد

 دهد؟

مشارکت با شما صحبت خواهد  ریمد 

 کرد در مورد همه سواالت مربوط به:

 یو حرفه ا یمدرسه و آموزش فن 
 نامه ها و مدارک یت شناختن گواهیبه رسم

 از کشور خودتان یلیتحص
 کالس زبان 
 شغل 

 یسالمت 

 مراقبت از کودک 

 تو موسسا یادارات دولت 

 

 یم ییمشارکت به شما راهنما ریمد 

 دهد.

 
 یدوره آمادگ ایدوره ادغام  کیاو  

ا ی یو حرفه ا ی)مدرسه ، آموزش فن

 دا خواهد کرد.یشما پ یشغل( برا

    

است؟ یچه کس ین پروژه برایا  

سال با: 27تا  18ن یمهاجران ب  

 اخراج( و قیتعل) دولدونگ 

در  ی)روند پناهندگ برگه اقامت سبز 

 حال انجام(
 

 د؟ید شرکت کنیتوان یچگونه م

 
ثبت نام بصورت داوطلبانه انجام  

 شود. یم
 ان است.گیدوره را 
 ریبا مد یمصاحبه شخص کیشما  

 د.یدهیمشارکت انجام م

مشارکت  ریبعد از مصاحبه ، مد 

د در پروژه یتوان یا مید که آیگو یم

 ر.یا خید یشرکت کن

ن پروژهیهدف ا  

د در آموزش یجد یبا هم به دنبال راه ها

 م!یو اشتغال هست یو حرفه ا یفن

 

و شغل  یو حرفه ا یزبان ، آموزش فن

 ار مهم است.یادغام بس یبرا

 

نده یدن به آیر مشارکت در راه رسیمد

 کند. یم یشما را همراه یشغل

 

 

 

 


