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Willkommen-in-Arbeit-Büro Lichtenberg
Alfredstraße 4, 10365 Berlin
U5 Magdalenenstraße
)
+4930 586 199 722
+
wia@dqg-berlin.de
8
www.wia-lichtenberg.de
6

Mon-Fri 9 a.m.-5 p.m.

 بعد از ظهر5  صبح تا9 از دوشنبه تا جمعه از ساعت

Willkommen-in-Arbeit-Büro Spandau
Jüdenstraße 30, 13597 Berlin
U7 Altstadt Spandau
)
+4930 513 010 070
+
wia@giz.berlin
8
www.giz.berlin
6

Mon-Wed, Fri 9 a.m.-5 p.m.
Thu 9 a.m.-7 p.m.

 بعد5  صبح تا9 دوشنبه تا چهارشنبه و جمعه از ساعت
ازظهر
 بعد از ظهر7  صبح تا9 پنج شنبه از ساعت

Ways into education and
profession for refugees

راهی به سوی تحصیل و کسب و کار
برای پناهندگان

www.facebook.com/wiabuero

Consultation free of charge

مشاوره رایگان

Die Willkommen-in-Arbeit-Büros werden durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales aus
Mitteln des Landes Berlin gefördert.
Stand: 03/2019

Are you interested in...
… learning german?
… knowing what professional opportunities you have in Germany?
… improving your professional skills through vocational qualification?
… information on recognition of your professional qualifications?
… studying, receive vocational training or internship?
… seeking a job?
… writing an application?

Our consultations and placements are
•
•
•
•
•
•
•

free of charge
individual
objective
confidential
available in many languages (e.g. arabic and farsi/dari)
for refugees, regardless of the residential status and country of origin
particularly for woman

Come by or make an appointment!
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

... آیا میخواهید
… زبان آملانی را بیاموزید؟
… بدانید که ازچه امکانات شغلی در آملان برخوردارید؟
… دانش حرفه ای خود را از طریق صالحیت ارتقاء دهید؟
… معلومات در مورد به رسمیت شناخنت مدارک خود به دست آورید؟
 فن و حرفه بیاموزید و یا که دوره کار آموزی (پرکتیکوم ) ببینید؟، دانشگاه بروید...
 یک موقعیت کاری پیدا کنید؟...
… یک درخواست نامه بنویسید؟

ما به شام مشاوره میدهیم
رایگانy
فردیy
مستقل وبدون وابستگی به کدام ارگانیy
با اطمینان کاملy
 فارسی \ دری،به زبان های مختلف از قبیل عربیy
 رصف نظر از وضعیت اقامت شان در آملان و کشور اصلی شان،پناهندگانy
اختصاص یافته برای خانم هاy

y
y
y
y
y
y
y

!میتوانید به صورت حضوری ترشیف بیاورید و یا که ترمین بگیرید

