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ONLINE-COACHING

نحن مؤسسة تدريب معتمدة

ل تدريب وشهادة مجانية لك
فرد على حدى

) AVGSبا(

einfach
einfach
lernen

تدريب معتمد عبر اإلنترنت أو في جميع أنحاء
المانيا لألشخاص ذوي األصول المهاجرة 

info@transformia.de

خطوات للحصول على التدريب المجاني 4

ية أوتحدث معنا على صفحتنا الرئيس -تواصل معنا 1
اتصل بنا

ف نساعدك في التقدم بطلب تعيين لوكالة التوظي2
بكالخاصة

.قبول وكالة التوظيف التدريب الخاص بك3

عندها يمكننا بدء التدريب4

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

PUNJABI | SOMALISCH | TIGRINJA | . . . 

نحن نتكلم لغتك

KOSTENLOSE INFO: 01575 1185274

TRANSFORMIA
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Unsere Coaching-Angebot

info@transformia.de

www.transformia.de TRANSFORMIA einfach einfach lernen

لمن هذا التدريب؟
.  خاصة للباحثين عن عمل من أصول مهاجرة
يف نساعدك في التقدم بطلب تعيين لوكالة التوظ

.الخاصة بك أو لمكتب العمل
احصل على التدريب الخاص بك اآلن

كم من الوقت يستغرق التدريب؟
 45وحدة تعليمية مدة كل منها  80يتكون التدريب من 

.  عوحدات تعليمية على األقل في األسبو 4ستُكمل . دقيقة
عين يمكن االنتهاء من التدريب بمرونة في غضون أسبو

.أسابيع 8إلى 
نحن معك إلى النهاية

ما هي التكاليف؟
من AVGS) (التدريب مجاني تماًما لك مع قسيمة

يمكنك إعداد طلب . وكالة التوظيف الخاصة بك
.عبر موقعنا على اإلنترنت AVGSللحصول على 

تدريباتنا موضوعة خصيصا لك

-  45جميع جلسات التدريب الخاصة بنا معتمدة وفقًا للمادة 
الفقرة االولى البند األول من المجلد الثالث لقانون الشؤون 

..أنت والمدرب فقط: االجتماعية ويتم إجراؤها بشكل فردى

Zertifikat

االندماج في عالم العمل: 1التدريب 

بيعة هل ترغب في معرفة كيفية التقديم بنجاح؟ سنعرفك على ط
لوبة الحياة العملية في المانيا، ونساعدك في إعداد المستندات المط

.والتقدم بنجاح

تدريب لغوى متخصص للمهن: 2التدريب 

ك بدقة يوفر محتوى هذه الدورة مساحة كافية لنتمكن من تقييم موقف
.  وتقديم التدريب اللغوى المناسب لك بشكل فردى

:حدد أحد المجاالت
/ التكنولوجيا | التمريض / الطب | المهن االجتماعية | التجارة 

اإلدارة| تكنولوجيا المعلومات 

التدريب على تكنولوجيا المعلومات: 3التدريب  

عالجة هل تحتاج إلى مساعدة في مسائل مثل أساسيات الكمبيوتر وم
البريد (والمراسالت الرقمية ) مايكروسوفت وورد(النصوص 
 ؟ إذن هذا هو)مايكروسوفت إكسل(وجداول البيانات ) اإللكتروني

.التدريب المناسب لك

التدريب الصحي: 4التدريب 

افة نقدم لك نظام الرعاية الصحية بجميع مؤسساته وجهاته باإلض
ن إلى المساعدة على التنظيم الذاتى وتوضيح كيفية البحث ع

.الوظيفة المناسبة لك

Online
Einzelcoaching

Komplett
Kostenfrei
mit AVGS der Arbeitsagentur

تواصل معنا اآلن على 
W W W . T R A N F O R M I A . D E
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