
است؟ آ�ان در مناسب کاری محیط کردن پیدا ش	 هدف آیا
�ایید؟ ت�ش هدف این به رسیدن برای حا� هستید

می شویم. س خوشحال ش	 و حضور آشنایی از ما برسید؟ خود اهداف به زبان (دوره ادغام) بهره مناسب برده تا �یع تر می خواهید از دوران پیش از �وع ک�سهای   آیا
«مقدمه ای در مورد بازار کار و مبانی واژگان و اصط�حات شغلی» . س بزنید نشان دو به را تیر یک دوره ادغام �وع پیش از که دارید را فرد به منح¥ فرصت این ش	 ما با

  

باشیم. س پاسخ گو ش	 مهم پرسشهای به می توانیم فردی (       ) ما ک�سهای در

است.س مناسب گذراندهاند را زبان (دوره ادغام) خود ک�سهای قب� که کنندگانی �کت برای یا و زبان دوره های برای همراه، مربِی عنوان برنامه (       ) هم چنان به

ش	 را آ�انی متخصــــــصان و مادری زبان به آموزشی مهارتهای و تجربه، دانش سال ها با مربیانی از از همکاران ما متشکل تیمی اهداف ش	   در مسیر رسیدن به

  راهن	یی می کنند.س

از؛ عبارتاند ش	 به ما خدمات ارایه

این موارد نیز کنارتان خواهیم بود:ش در ش	 ح	یت و همراهی برای

از فرصت زمانی پیش از �وع دوره ادغام                   بهره مناسب ب·ید و در ه	ن ابتدا با اصط�حات

مربوط به شغل و محیط کاری آشنا شده و از طریــــــق آزمون های هدفــــــمند خودتان را ارزیابــــــی

�ایید تا بدانید کدام شغل برای ش	 در آ�ان مناسب است.س

  PAD

  PAD

ما به زبان مادری ش	 صحبت می کنیم و به فرهنگ ش	 آشنایی داریم

کار     بازار در پایدار ادغام برای در زمینه یادگیری زبان پشتیبانی و مدت طو½نی و فعال فردی مشاوره

زبان ک�سهای به رف¿ برای همراهی و ش	 زندگی �ایط با متناسب م�قاتهای   قرار
فرمایان کار با آشنایی و کاریابی جمله از حرفهای، راهن	یی

مناسب اجت	عی مشاورهی طریق از بحرانی �ایط در ح	یت
فرمها کردن پر در کمک و فردی    مشاوره های

گرفت خواهید یاد را آ�انی زبان اولیه اصول مستقل طور به و آشنا کار دنیای با ش	

جنبههای و آموزشی روانشناسی، لحاظ از افغانستان و ایران شهروندان برای را خود پیشنهادهای و داریم تخصص بحرانی موقعیتهای با برخورد در ما

س بÄدوستانه ارایه خواهیم �ود.

ش	 شغلی اسناد و درسی مدارک شناخ¿ رسمیت به برای طی مراحل درخواست

مناسب   �ایط درسی و زبان ک�س های کردن   پیدا
آن   رساندن پایان به و تحصیل   ت�ش برای ایجاد �ایط ادامه

آموزی                  و دوره  های آموزشی حرفه و فن     کار کردن پیدا   

کودکستان و خانه کردن پیدا   برای

برای دریافت اط�عات بیشÇ با ما به Æاس شوید. س

دوشنبه تا جمعه؛
  از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۸:۰۰ بعد از ظهر
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مسیری کوتاه به سمت موفقیت

استفاده مفید از زمان انتظار همراه با پروژه چشم انداز دنیای کار در آ�ان
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