
والفنادقفي خدمات المطاعم  لالجئينالكفاءة تقييم   

الغرفة التجارية ومقابالت سريعة مع شركات مهتمةمع شهادة من   

 رقم االجراء 123/6861/16 

 

(الفارسي/ والداري عربي :)المواعيد 03.-2017/04/18   ;08.-2017/05/19   

 (Staatl. Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung) المدرسة المهنية الحكومية لخدمات المطاعم : المكان

،والتغذية  

(Angerstraße 33, 22087 Hamburg)    هامبورغ 22087، 33أنجرشتراسه  

اللجوءطالبي : المستهدفةالفئة   

 كنت قد اكتسبت من قبل خبرة مهنية في بلدك في المطبخ أو مطعم أو فندق؟ وكنت قد استكملت، إن أمكن، دورة االندماج؟

ستتم المالحظة والتقييم من قبل ممتحن من الغرفة . اآلن يمكنك إظهار هذه المهارات والمعرفة في إجراء مدته أسبوعين 

. التجارية  

وأخيرا، سوف تتلقى شهادة من الغرفة التجارية بهامبورغ وتتعرف من خالل المقابالت السريعة على شركات خدمات  

.المطاعم  

ينتظرك؟ماذا   

   فكرة عن نظام التعليم لك نقدم . والتدبير المنزليخدمات المطبخ، مجاالت عملية؛ نفسك في ثالثة تختبر األسبوع األول ـ  في  

.وسوق العملاأللماني   

المصطلحات األلمانية ونعلمك ، العمل اليوميعن السلوك في ، ونتحدث وثائق التطبيقبإنشاء معك ـ  في األسبوع الثاني نقوم   

.للتعرف عليهمبهامبورغ  شركات خدمات المطاعمعن ممثلين و نقدم لك الفنادق، و المطاعم في الهامة   

باإلضافة إلى ذلك ستحصل على . في المطاعم والفنادقالعمل /للتدريبالمتطلبات الشخصية والمهنية تلبي تعرف إذا كنت ـ  ثم   

.التجارية بهامبورغشهادة من غرفة   

http://www.bing.com/images/search?q=jobcenter++Hamburg+logo&view=detailv2&&id=75E0D09401D7716B864C4F00EBFB9AAB22EC41FE&selectedIndex=0&ccid=ldUOZmmm&simid=608039191246012690&thid=OIP.M95d50e6669a6a320d7fe7bbbd3d56dddo0
http://www.bing.com/images/search?q=Handelskammer+Hamburg+&view=detailv2&&id=949A0DBA2842388A8964B032CAA1AECF2717FA21&selectedIndex=8&ccid=1M+cnOcT&simid=608036300718278569&thid=OIP.Md4cf9c9ce713c8a0e238fe2d9c7d97e2o0


:فاعلية معلومات   

   15. März und 22. März 2017, 15 Uhr, GRONE Schule (S-Bahn Hammerbrook), Heinrich-Grone-Stieg 1 

:النطاق الزمني للدورة  

03. – 13.04.+18.04.2017, MO – FR , in Arabisch und Dari/Farsi und Deutsch, 80 Std., 

Start:  12 Uhr am 3. April    

:مكان الدورة  

Staatl. Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung, Angerstraße 33, 22087 Hamburg 

Anfahrt mit der S1 und S11 bis Haltestelle „Landwehr“, ca. 5 min Fußweg 

oder U1 bzw. U3 bis Haltestelle „Lübecker Straße“, ca. 1 min Fußweg 

 

:االتصال  

Jan Herzmann (Projektleiter Grone BZQI) 

Eiffestraße 664 b-c, 20537 Hamburg; E-Mail: j.herzmann@grone.de 

Tel.:  040 / 271446252 und 040 / 271144247; Mobil:  0151 / 18812088 

123/6861/16: االجراءرقم   

وكالة ،”إي أف أس أ بي ”مع وبالتعاون عن نيابة ”والفنادق المطاعم خدمات في الكفاءة تقييم” مشروع يقود والدمج للتاهيل ڤرون التدريب مركز  

”ڤا هو دي” و بهامبورغ التجارية الغرفة ،بهامبورغ العمل ومركز ،التوظيف  

mailto:j.herzmann@grone.de

