
الشباب والراشدون الذين يرغبون في التحضير لتدريب مهني    •
     - مع التركيز على األفراد المهاجرين وكذلك من يحق لهم اللجوء والمستفيدين من الحماية الفرعية

تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاما    •
اإلقامة في ستيريا وجنوب بورغنالند    •
المعرفة األساسية باللغة األلمانية        •

پروژه INPETO به جوانان اين فرصت را برای آماده شدن برای دوره کارآموزی در گردشگری ارائه می دهد.

تمرکز اين دوره مقدماتی بر بهبود يادگيری زبان آلمان و کمک کردن برای رسيدن به پايه الزم برای مشارکت
در بازار کار اتريش است. عالوه بر اين، شما دانش پايه در زمينه آشپزخانه و خدمات سرويس را بدست می

آوريد. پس از اتمام دوره مقدماتی شرکت کنندگان بايد دوره کارآموزی را آغاز کنند.

محتوای آموزشی: زبان آلمانی، مهارت های اجتماعی، اصول فنی آشپزی و خدمات سرويس ، ورزش، تمرين
برای درخواست کار ، کارآموزی، کمک در پيدا کردن يک محل آموزش

کالس ها از دوشنبه تا جمعه در باد گاليهن برگ برگزارميشوند. 
شامل ۳۶ ساعت در هفته هستند. )شامل ورزش و کارعملی (

مدرسه حرفه ای باد گاليهن برگ
Mailandbergstraße 16, 8344 Bad Gleichenberg

در صورت نياز شرکت کنندگان می توانند شب( يکشنبه تا جمعه) در خانه دانش آموزان که تحت نظارت است 
اقامت کنند.

QUA – Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH
Hr. Heinz K. Hödl

E-Mail: h.hoedl@qua.or.at, Telefon: 0664 / 501 8 601
und bei Ihrem AMS-Berater / bei Ihrer AMS-Beraterin

همزیستی . چشم انداز آینده . گردشگری

آموزش

گروه مورد نظر

دوره مقدماتی برای جوانان پناهنده و مهاجر برای دوره آموزشی گردشگری

برنامه زمانی/مدت 

محل آموزش

مشاوره واطالعات

مسکن

 همزیستی . چشم انداز آینده . گردشگری  
گردشگری آموزشی دوره برای مهاجر و پناهنده جوانان برای مقدماتی دوره  

 آموزش
.دهد می ارائه گردشگری در کارآموزی دوره برای شدن آماده برای را فرصت این جوانان به  INPETO پروژه      

 مشارکت برای الزم پایه  به رسیدن برای کردن کمک و آلمان زبان یادگیری بهبود بر مقدماتی دوره این تمرکز
 می بدست  را سرویس خدمات و آشپزخانه زمینه در پایه دانش شما این، بر عالوه. است اتریش کار بازار در

.کنند آغاز را کارآموزی دوره باید کنندگان شرکت مقدماتی دوره اتمام از پس. آورید  

 تمرین ورزش، ، سرویس خدمات و آشپزی فنی اصول اجتماعی، های مهارت آلمانی، زبان:  آموزشی محتوای
آموزش محل یک کردن پیدا در کمک کارآموزی، ، کار درخواست برای  

نظر مورد گروه  
(ویزا یا موقت اقامت)تکمیلی حمایت از مند بهره افراد  پناهندگان  

مهاجرت زمینه پس با جوانان  

کارآموزی دوره برای کار اجازه با پناهندگی متقاضیان  

سال ۲۵ تا ۱۵ سنی گروه  

لند بورگن جنوب یا اشتایرمارک ساکن افراد  

 A1 سطح در آلمانی زبان پایه دانش    

/مدت زمانی برنامه   
۲۰۱۷٫۶٫۳۰ تا  ۲۰۱۶٫۹٫۱ کالس مدت  

.برگزارمیشوند  برگ گالیهن باد در جمعه تا دوشنبه از ها کالس  

( کارعملی و ورزش شامل) .هستند هفته در ساعت ۳۶ شامل  

آموزش محل  
برگ گالیهن باد ای حرفه مدرسه  

Mailandbergstraße 16, 8344 Bad Gleichenberg 

 مسکن
 است نظارت تحت که آموزان دانش خانه در( جمعه تا یکشنبه) شب توانند می کنندگان شرکت نیاز صورت در

.کنند اقامت  

رسانی اطالع جلسه  
 AMS Graz-West کار اداره ۹ ساعت ۲۰۱۶٫۷٫۲۰ چهارشنبه  

واطالعات مشاوره  
QUA – Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH 

 Hr. Dietmar Fuchs, Fr. Bettina Hödl 

 E-Mail: office@qua.or.at, Telefon: 0664 / 96 44 160  

und bei Ihrem AMS-Berater / bei Ihrer AMS-Beraterin 

2. DG

05.03.2018 bis 21.12.2018

Montag  29.01.2018  09–15 Uhr  AMS Leibnitz
Dienstag  30.01.2018  09–12 Uhr  AMS Graz-West 
Donnerstag  01.02.2018   09–15 Uhr  AMS Feldbach

4. DG

WWW.INPETO.NET

Integrations  
Perspektive 
Tourismus

IN 
PE 
TO

Info-TAS-Nummer: 327.769


