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Agahdariya li ser Pîşeyê
Hûn li pey peydakirina pîşeya rastin ji bo xwe, dixwazin
pîşeya xwe biguherin an jî pîşeyek nû fêr bibin?.
Şewirmendiya ji bo Pîşeyê ya Nürnbergê di riya peydaki
rina pîşeya herî baş de ji bo we , piştgiriya we dike.
Komxebata Şewirmendiya Pîşeyê ya Nürnbergê di he
vditina şexsî û berfereh de, wan xalên jêrîn pêşkeşî we
dike:
• Agahdarî li ser derfetên destxistina Pîşeyan û şert û
mercên wê
• Piştgirî ji bo dîtin û derxistina zanyariyên we yên şexsî
• Bi hew re tesbîtkirina hewcedariya we ya pîşeyekê
• Bi hew re plansaziya pîşeyek şexsî ji bo we, pêşniyar û
avêtina pêngavên şênber, ji bo armancên we yên ferdî
• Şewirmediyek serbixwe ya ji bo pîşeyên gengaz li
Nürnberg û alikarî ji bo hilbijartina pîşeyan
• Agahdarî li ser riyên cur bi cur yên fînanzekirina
pîşeyan
Ji bilî şewirmendiya gelemper ya li ser Pîşeyan, Cihê
Şewirmendiyê herwiha, we li ser gellek mijarên din
ji weki, alikariya dema kar, disa danasina xwendinên
biyanî li Almanya, agahdarî li ser ziman û hwd. agahdar
dike
Em we bi awayeki şexsî agahdar dikin an jî em dizanin
ka kî, dikare alikariya we bike!
Ji bo hewditin u Axaftina me, em dê gellek keyfxweş
bibin!

Di Şewirmendiya Pîşeyê de
alikariya ji bo Kar
Şert û Mercên tevlîbûnê:
• Penaberên ku derfeta mayina li Almanya hen e
(Stand 09/17: Syrien, Irak, Iran, Somalia u Eritrea)
• Penaberên xwedi Duldungê
• Penaberên xwedi îcaze û Malbaten wan
• Yên ku emrê wan ji 25 ê mezintir
• Yên ku li Nürnbergê rûdinên
Em di wan xalên jêrin de piştgiriya we dikin:
• Hûn dixwazin karekê an ji cihê Praktîkûmê peyda
bikin û hewcedariya we bi alikariyê hey e?
• Hûn dixwazin bi şerîke û Kargehan re tekilî deynin?
• Hûn dixwazin tecrûbeyên xwe yên li ser kar û pîşeyê li
almanya ji nû ve binirxînin?
• Hûn dixwazin bi gelemberî li ser oryantasyona Kar û
xebatê li almanya xwe agahdar bikin?
• Hûn dixwazin xwe li ser peydakirina pîşeyekê û şert û
mercên wê agahdar bikin, an jî dixwazin xwendina
xwe berdewam bikin?
• Hûn xwedî dîploma,şahedetnameyanin û dixwazin wan
li vir bidin nasin?
Em ji bo we li vir in! Ji bo hevdîtinan, ji kereme xwe,
werin buroya me ya Bildungzentrumê li Gewerbe
museumsplatz 1.
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