
De
in

e 
Ro

ut
e 

in
s B

er
uf

sle
be

n
#d

ub
ist

am
zu

g

Das Projekt „PlanSteig 106“ wird gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung  
für Integration, Arbeit und Soziales.

GFBM – Gemeinnützige Gesellschaft  
für berufsbildende Maßnahmen mbH

Bildungszentrum Tempelhof
Ringbahnstraße 32–34 
12099 Berlin

Bildungszentrum Friedrichshain
Laskerstr. 6–8 
10245 Berlin

Bildungszentrum Reinickendorf
Flottenstr. 24 
13407 Berlin

Kontakt
Ursula Königs
T 030 755 144 114
plansteig106@gfbm.de

.کافه ُ زبان برای تمرین زبان باز و آزاد است
 در آلمان

گ
ما با هم راحت وساده در باره ُ زند�

.صحبت یم مکنیم.ما با هم آلما�ن حرف یم زنیم
 صحبت های روزمره را تمرین

گ
حالت وچگون�

میکنیم و روی مسا ُییل که برای شما مهم هستند
.بٍحث یم کنیم

ه یم دهیم با بازی و رسگریم ن !ما به شما انگ�ی

کافه ُ زبان
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Wir sind für Dich da, auch wenn es  
einmal länger dauert.

 شما یم خواهید به سوی کار گام رسیــــع بردارید اما به
 تنها�ی جرُات نیم کنید؟

 پس باما  مس�ی تان را به دنیای کار طرح ریزی و پالن
!کنید

 ما با هم توانا�ی واستعدادهای شما را کشف یم کنیم.
توانمندی های شما را تقویت

یم تا اهداف  یم بخشیم و همُه این ها را به کار یم گ�ی
 شما ر ا عمیل سازیم

 ما از شما به صورت فردی در این زمینه ها حمایت یم
کنیم

 کورس های زبان، فارغ التحصییل از مدرسه، باز آموزی
جهت مدرسه  ،وتغ�ی

ارتقای صالحیت حرفه ای، آموزش وپرورش مسلیک
 پس از تمام شدن موفقانُه مراحل تکمیل آموزش ما

 همدیگر در را دو باره
یم.در    میبینیم و راه به سوی کار را در پیش یم گ�ی

بخش هاس آموز�ش
س شما  ما این ها را به شما پیشنهاد یم کنیم و در دس�ت

:قرار یم دهیم

ن درخواست کار، کافه ُ  کورس کمپیوتر با برنامه ُ  تمرین نوش�ت
  زبان، دانش اقتصاد

 از هما ن آغاز کارآموزان و مشاورین  ما شما را در راه انتخا�ب تان
همرایه

 یم کنند.شما در صحبت های فردی حمایت ما را  با مشوره
 وعمل دریافت

ید    .یم کنید تا شما بتوانید آینده ُ خود را خود به دست بگ�ی

Plansteig

* Diese Grafik ist nur ein Beispiel.  
Jede Route wird individuell gestaltet
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