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landkreis-pfaffenhofen.de 

 خدما ت ■

 ما حمایت میکنیم:

 

 در بهبود زبان آلمانی شما ■

 تکمیل تحصیالت شما ■

 اتمام آموزش کاری ■

 ورود به زندگی کاری ■

 صالحیت بیشتر در زندگی کاری ■

 رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارجی ■

 ارسال به ارگانهای مسئول ■

 

 تماس با شخص ■

 

 آموزش مدرسه و آموزش شغلی

08441 27-2967 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungsberatung@landratsamt-paf.de 

 

 ورود به شغل و همچنین آموزش های بیشتر و پیشرفته

08441 27-2965 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 
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 مقصد این پروگرام
  

زبان ، تحصیالت و کار گامهای مهم در جهت ادغام هستند. یادگیری زبان 

آلمانی برای یافتن شغل مناسب مهم است. برای این کار شما به یک گواهینامه 

مناسب ترک تحصیل نیز نیاز دارید. بخش ادغام در مورد دوره های آلمانی ، 

فرصت های آموزشی و به رسمیت شناختن گواهینامه ها از کشور خود 

راهنمای ارائه می دهد. ما همچنین خوشحالیم که در هنگام برنامه ریزی مسیر 

آموزشی و حرفه شغلی مورد نظر خود ، پشتیبانی و جهت گیری اولیه را به 

 شما ارائه می دهیم

  

حتی اگر شما به عنوان یک شرکت در منطقه سوالی در مورد اشتغال یا 

تحصیالت بیشتر و آموزش کارکنان خود با سابقه مهاجرت دارید ، ما با 

 راهنمای گسترده ای در خدمت شما هستیم.

 چگونه توصیه می کنیم ؟
 

ما به خوشحالی از شما در طراحی مسیر آموزشی فردی و حرفه شغلی شما 

 پشتیبانی می کنیم.

 زبان ■

  تمام انواع دوره های زبان آلمانی، به عنوان مثال، دوره های ادغام و سواد

 آموزی ، دوره های زبان حرفه ای

 شرایط مشارکت در این کورسها و امتحانات 

 

 تحصیالت مکتب و مدرسه ■

  آموزش مدرسه ، به عنوان مثال سیستم مدارس در آلمان و بایرن ، تدریس

خصوصی و دستیابی به مدارک تحصیلی ، شناسایی مدارک تحصیلی 

 خارجی

 

 آموزش های شغلی و همچنین آموزش های بیشتر و پیشرفته ■

  آموزش حرفه ای ، آموزش و آموزش بیشتر ، به عنوان مثال آمادگی حرفه

ای ، آموزش حرفه ای دوگانه و مدارس ، رسیدن به صالحیت های حرفه 

 ای

  به رسمیت شناختن مدارک حرفه ای خارجی، گزینه های پشتیبانی مالی و

 شخصی و مراکزراهنمای

  تحصیالت آکادمیک ، به عنوان مثال انواع مطالعه و تشخیص مدارک

 خارجی

 

 کار ■

  راهنمای برای کارفرمایان و مربیان ، به عنوان مثال دفاتر تخصصی و

فرصت های مالی برای شرکت ها ، آموزش زبان آلمانی در شرکت ها ، 

 مسائل مربوط به دفترهای دولتی

 

 

 

 راهنمای رایگان ، محرمانه و جامع است
 راهنمای به صورت فردی بر اساس نیازهای شخصی می شود

 به چه کسی خطاب می شود؟ 

پیشنهادات ما برای مهاجران )جدید( است که بدون توجه به ملیت ، اجازه اقامت قانونی 

 و هدف ورود به آنها در زمینه های تحصیلی کمک و مشوره می دهیم.


