
 

 

 
 مربیگری مهاجرت

 
 در ولفسبورگ

 BNWدرباره 
 

جوانان و  GmbH (BNW)مرکز آموزش اقتصادی نیدرزاکسن 
ی مادام العمر همرایه یم    -نماید بزرگساالن را در فرآیند یادگیر

فته عمیل ی شغیل، آموزش تکمییل و پیشر محور و از جمله جهت گیر
 های کلیدی. توسعه مهارت

 
 
 

BNW  کت آموزشر آینده نگر،  50برای بیش از سال، به عنوان یک شر
 ای های حرفهنفر برای شناخت فرصت 41000حدود  هر ساله به 

 کند. هایشان کمک یمخود و توسعه مهارت
 

BNW  ین ارائه دهندگان  57کارمند در   1100با مکان، ییک  از بزرگیر
 خدمات آموزشر در نیدرزاکسن است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایدبه جای درستر آمده

 سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید!
 

 GmbH (BNW)کارآموزی در مرکز غیرانتفاعی اقتصادی نیدرزاکسن 

Benzstraße 27  
38446 Wolfsburg 

 

 شخص مورد تماس شما در محل:

ن شلوسبورگ  کرستی 

 46468 05361-32 تلفن: 
 60-46468 05361 فکس: 
 kerstin.schluesselburg@bnw.de ایمیل: 

 

ن ما:   یافتر
ی

 چگونیک

، به سمت 212ارتباط با حمل و نقل عمویم: خط 
Vorsfelde Süd ایستگاه ،WVG دقیقه یک اتوبوس از  30، هر

ن ایستگاه اصیل سکوی  8یا  ZOB 6سکوی اتوبوس  و همچنتر
 کند. حرکت یم 13اتوبوس 

 

 
 

www.bnw.de 

مرکز کاریابی این پیشنهاد توسط 
 شود پشتیبابن یم ولفسبورگ

mailto:kerstin.schluesselburg@bnw.de


 

 هدف 

به شما فرصت بهبود وضعیت فعیل « مربیگری مهاجرت»مایلیم با 
 و حرفه

ی
 خود و ساخت آینده خانوادگ

ی
ایتان بر یک اساس پایدار را زندگ

ای داشته و به راحتر بر کنیم دیدگایه حرفهبدهیم. به شما کمک یم
 غلبه کنید. چالش

ی
 های زندگ

 روزمره ارائه های جامیع در مورد  تمام جنبهمربیان ما توصیه
ی

های زندگ
 خصویص را به خوبی ترکیب یم

ی
دهند تا بتوانید کار، مدرسه و زندگ

  کنید. 

 نیازهای شخیص شماست. رویکرد ما فردی و متناسب با 

 

 مطالب 

 مربیگری شخصی با در نظر گرفتن شرایط کامل خانواده شما ▪
 

ها در یک فضای شناسایی مشکالت احتمالی و یافتن راه حل ▪

 گفتگوی محرمانه
 

 ها )همچون مراجعه به ادارات( مالقات همراهی در قرار ▪
 

کمک به فرزندان خانواده شما در ارتباط با مشکالت در زندگی  ▪

 روزمره مدرسه
 

ای مختلف در ولفسبورگ و اطالعات در مورد خدمات مشاوره ▪

 حومه آن 
 

 های جدید شغلیتوسعه دیدگاه ▪
  

 آمادگی برای زندگی کاری در آلمان ▪
 

شغل شما و آموزش برای مصاحبه  سازی مدارک درخواستبهینه ▪

 شغلی
 

 جستجو برای کارآموزی یا شغل و تماس با کارفرمایان بالقوه  ▪
 

 ایهای کلیدی و رسانهارتقای مهارت ▪

 
 نگاه اجمایل

 گروه هدف

هابی با سابقه مهاجرت هدف مربیگری مهاجرت برای خانواده
 اند. است که در مرکز کار ولفسبورگ ثبت نام کرده

 
 

کت  شر

کت در مربیگری مهاجرت پس از مشاوره با مرکز کاریابی  شر
 ولفسبورگ امکان پذیر است. 

 
 

 مدت زمان 

قرارهای مربیگری هر ماه است.  3 - 12مدت زمان مشارکت 
 شوند. هفته انجام گرفته و به صورت جداگانه تنظیم یم

 
 

 بهیر است بدانید

در صورت نیاز، یک مترجم شفاهی قرارهای 

مربیگری را همراهی کرده و از شما در برقراری 
 کند.ارتباط حمایت می

 
 

کت دارید؟   تمایل به شر

در این صورت، لطفا با ما یا شخص مورد تماس خود 

  تماس بگیرید.در مرکز کاریابی ولفسبورگ 
 
 
 

 منتشر حضور شما هستیم. 
 


