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„انتظار فعال“ از جوانان تا سن  26سالگی در شهر
هانوفر و حومه که در انتظار پذیرش هستند و شانس
خوبی برای اقامت در آملان دارند حامیت می کند .در حال
حارض این جوانان از کشورهای سوریه ,ایران ,عراق,
افغانستان ,سومالی ,اریرته ,نیجریه و پاکستان هستند.
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برای کار و آموزش
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„انتظار فعال“ با همکاری و مشارکت خدمات جوانان
مهاجر از انجمن کاریتاس هانوفر صورت می پذیرد که
ارائه کننده خدمات فراتر از مشاغل و دوره های آموزشی
می باشد.
این خدمات شامل موضوعات سالمتی و پرسش های
حقوقی و اجتامعی می باشد .شبکه کمک های جامع
کاریتاس شامل حامیت در متام موقعیت های زندگی است.
Kooperationspartner:

Gefördert durch:

Asyl und Migration
caritasjugendsozialarbeit

Warten, warten – aber richtig!
Die Wartezeit auf die Anerkennung als Asylberechtigter kann viele Nerven kosten. Sie bringt aber
auch viele Chancen mit sich – nutze sie jetzt! Wer
sich rechtzeitig vorbereitet, spart Zeit und ist in bester Form, wenn die Anerkennung da ist, um gut in
ein neues Leben in Deutschland zu starten.
Wir helfen dir dabei, mit den richtigen Ämtern Kontakt aufzunehmen und Anträge zu stellen, um mehr
Chancen auf Arbeit und Ausbildung zu erhalten.
Gemeinsam schauen wir, welche Fähigkeiten du
hast und wie du deine Ausbildungen und Abschlüsse anerkennen lassen kannst. Wir finden heraus,
was der nächste Schritt ist: Schule oder ein Studium, ein Arbeitsplatz oder eine Ausbildung, oder
erst einmal ein Praktikum? Wir unterstützen dich
bei den Bewerbungen und helfen bei vielen anderen Fragen des Lebens. Parallel dazu kannst du bei
uns Deutsch lernen, falls du noch keines sprichst.
Willkommen!

انتظار به شیوه ای مناسب
انتظار کشیدن برای پذیرش پناهندگی می تواند به قیمت ضعف اعصاب
 او می تواند همچنین با خودش شانس زیادی به همراه داشته.متام شود
 اکنون از این شانس استفاده کنید! کسی که خودش را مبوقع آماده,باشد
می کند در وقت رصفه جویی کرده است و در آمادگی بهرتی برای زندگی
 برای.جدید در آملان بعد از پذیرفته شدن پناهندگی خود می تواند باشد
باال بردن شانس دریافت کار و دوره های آموزشی ما به شام کمک خواهیم
کرد که با اداره های مربوطه متاس حاصل منوده تا درخواست خود را ارائه
.دهید
ما با یکدیگر بررسی خواهیم کرد که شام دارای چه مدارک و توانایی هایی
.هستید و چگونه می توانید مدارک تحصیلی خود را مورد تایید قرار دهید
 یک دوره آموزشی, کار, دانشگاه, مدرسه:سپس گام بعدی را خواهیم یافت
یا کارآموزی؟ ما در نوشنت درخواست نامه و همچنین دیگر پرسش های
 اگر که شام هنوز زبان آملانی.مربوط به زندگی شام را یاری خواهیم داد
.را فرا نگرفته اید می توانید به موازات آن را نزد ما بیاموزید
!خوش آمدید

