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ONLINE-COACHING

ما ارائه دهنده خدمات آموزشی معتبر هستيم

مربيان و گواهی نامه های 
فردی رايگان 

) AVGSبا(

پيشينه مهاجرت مربيگری برای افراد با
در سراسر آلمان يا بصورت آنالين مجاز است

einfach.
einfach
lernen.

info@transformia.de

مرحله تا مربيگری رايگان 4

 با ما در صفحه اصلی سايت -با ما در تماس باشيد . 1
گپ بزنيد يا با ما تماس بگيريد

از طريق  -) اپالی(شما درخواست  AVGSما برای . 2
.می کنيم -کوپن در آژانس کاريابی 

.آژانس کاريابی مربيگری شما را تأييد می کند. 3

!مربيگری می تواند شروع شود. 4

DEUTSCH | ARABISCH | DARI | FARSI | KURDISCH 
KURMANCI | KURDICH SORANI | TÜRKISCH | URDU | 

PUNJABI | SOMALISCH | TIGRINJA | . . . 

!می کنيمما به زبان شما صحبت

KOSTENLOSE INFO: 01575 1185274
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مربيگری برای چه کسی انجام می شود؟
.مخصوصاً برای افرادی که سابقه مهاجرت دارند

ما به شما کمک خواهيم کرد برای ديگران 
در آژانس  (AVGS)درخواست کنيد کوپن ها
کاريابی شما يا مرکز کار

!مربيگری خود را اکنون دريافت کنيد

مربيگری چه مدت طول می کشد؟
 45است با ) درس(واحد  80اين مربيگری شامل 

. واحد را کامل خواهيد کرد 4دقيقه در هفته حداقل 
هفته با انعطاف  8تا  2مربيگری را می توان در مدت 

پذيری، کامل کرد
ما مطابق با شما هماهنگ و کامالً مطابق با شما 

!هستيم
هزينه های آن چقدر است؟

.مربيگری برای شما با يک کوپن انجام می شود
 AVGS تآژانس کاريابی شما کامالً رايگان اس.

می توانيد از طريق وب سايت ما درخواست 
AVGS را ارسال کنيد

!مربيان ما به طور خاص با شما سازگار هستند

 1بند  1پاراگراف  45تمام جلسات مربيگری ما مطابق با بند 
دارای گواهينامه فردی است و به عنوان  SGB IIIاست  1شماره 

.فقط شما و مربی وجود داريد: مربيگری منفرد انجام می شود

Zertifikat

مربيگری ادغام شغل: 1مربيگری 

د؟ ما آيا می خواهيد بدانيد که چگونه می توان با موفقيت اقدام کر
ناد شما را با زندگی کاری در آلمان آشنا ميکنيم ، کمک کنيد اس

 درخواست مورد نياز را برای خود آماده کنيد و با موفقيت اقدام
.کنيد

آلمانی برای متخصصين: 2مربيگری 

محتوای اين دوره به اندازه کافی آزادی را در اختيار ما قرار می 
ی دهد تا بتوانيم دقيقاً به شرايط شما پاسخ دهيم و آموزش ها

.فردی به زبان ارائه دهيم
:در مورد يکی از حوزه ها از قبل تصميم بگيريد

/ فناوری | پرستاری / پزشکی | حرفه های اجتماعی | تجارت 
مديريت|فناوری اطالعات 

مربيگری فناوری اطالعات: 3مربيگری 

آيا به تنظيم دقيق مواردی مانند مبانی رايانه ، پردازش متن 
(Microsoft Word) و صفحه ) ايميل(نامه نگاری ديجيتال

نياز داريد؟ پس اين دقيقاً (Microsoft Excel)گسترده 
!مربيگری مناسب شماست

مربيگری سالمت: 4مربيگری 

واهيم ما شما را به سيستم بهداشتی انستيتوها و مقامات  معرفی خ
ا کرد ، به شما کمک می کنيم خود را سازماندهی کنيد و به شم

.نشان می دهيم چگونه به دنبال کار مناسب خود باشيد

Online
Einzelcoaching

Komplett
Kostenfrei
mit AVGS der Arbeitsagentur

همين االن با ما چت کنيد در
W W W . T R A N F O R M I A . D E
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