
و هتل داری برای پناهجویان -تعیین سطح و شایستگی در رستوران  

 با گواهی نامه رسمی از اتاق بازرگانی و واحدهای عالقمند به همکاری 

Maßnahmenr. 123/6861/16 
 

 (Arabisch und Dari/Farsi) 19.05.2017-.08 ;18.04.2017-.03      :زمان 

  ,Staatl. Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung       :مکان 

                Angerstr. 33, 22087 Hamburg 

 

پناه جویان                                                            : گروه مورد نظر   
 

شما قبالً در کشورتان تجربه ی کارِی آشپزخانه ، رستوران یا هتل را کسب کرده اید؟ و حتی المقدور ، دوره ی آموزشی 

.  نشان دهیددوره ی دو هفته ای انتگراسیون را به پایان رسانده اید؟ حاال شما می توانید این تجربیات و مهارت را در یک 

گواهی نامه در پایان با دریافت . در جریان برنامه ، زیر نظر ممتحن اتاق بازرگانی مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت

.     ، امکان آشنا شدن با کارفرمای آتی تان، وجود داردسپید دیتینگ و انجام رسمی از اتاق بازرگانی هامبورگ   

 چه چیزی منتظر شماست؟  

ما هم شما را با سیستم دوره . مشغول خواهید بودامور خانه داری و سرویس ، آشپزخانه ، عمالً در زمینه ی در هفتۀ اول  -  

.   های کار آموزی و بازار کار در آلمان آشنا می کنیم  

جریان زندگی کاری تشکیل خواهید داد، با هم در مورد رفتار در پرونده ی تقاضای کار ، با هم یاری ما، در هفتۀ دوم  -

رستوران داراِن و هتل داری و همچنین با نمایندگان  -در زمینه ی رستورانواژه گان آلمانی صحبت می کنیم و در این بین با   

. آشنا خواهید شد هامبورگ  

، که آیا شرایط تخصصی و شخصی کار یا کار آموزی  در این زمینه را احراز کرده اید ، با دریافت گواهی نامه از در انتها  -  

.اتاق بازرگانی هامبورگ ، تأئید می گردد  

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


:دامنۀ زمانی پروژه  

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

Start:  12 Uhr am 3. April 2017 

    

: مکان                                                                                                                                                                

                                                                                                                

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

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

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

: مسؤول تماس                                                                                                                                      

                                                                                                         

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 

Maßnahmenummer: 123/6861/16 

مرکز تربیتی گُرنه برای آموزش و انتگراسیون به سفارش و با همکاری ادارۀ مهاجرت ، ادارۀ کار ، مرکز کار هامبورگ ، اتاق بازرگانی 

.                                                                                هامبورگ همچنین د هو گا هامبورگ ، اجرای پروژه را بر عهده دارد  

:اطالعات پروژه                

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

       

mailto:j.herzmann@grone.de

