در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﻣزاﯾﺎی ﺣﻘوق ﺑﯾﮑﺎری  ۱ﯾﺎ  ۲اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ,در اﯾن ﺳن ﺑﯾﮑﺎرﺷده اﯾد ,اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﺎرﺗﺎن را از دﺳت
ﺑدھﯾد ,ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد و ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺑﻠﯾﺗﺎن ﺑرﮔردﯾد ,ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﯾﮑﺎری و ﻣرﮐز
ﺑﯾﮑﺎران ﺷﻣﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھد.

ﻣﺷﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺧﺗﯾﺎری اﺳت.
ﻣﺷﺎوران ﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﻣوظف ﺑﮫ ﺳﮑوت ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺷورت در ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ ,اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ,و ﯾﺎ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑرای ﺗﻣﺎم زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز
اﺳت ﻟطﻔﺎ ﻣﺗرﺟم ھﻣراه ﺧودﺗﺎن ﺑﯾﺎورﯾد.

ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﯾﮑﺎری
از ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﭼﺷم اﻧدازﺟدﯾدی ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻐل ﻣﻧﺎﺳب ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و آن را ﺗوﺳﻌﮫ ﺑدھﯾد,
ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد,
ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راه ﮐﺎرھﺎی ﻻزم ﺟﮭت ﭘﯾدا ﮐردن ﺷﻐل ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺗﺎن ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮭﺗر در ﺟﺎﻣﻊ ادﻏﺎم ﺷوﯾد,
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ درﺧﺻوص ﭘﯾدا ﮐردن اﺳﺗراﺗژی ﺟدﯾدی ﺟﮭت ﭘﯾدا ﮐردن ﺷﻐل ﻣﻧﺎﺳب در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد,
در ﻣورد ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎی ﺷﻣﺎ و اﻣﮑﺎن اﺳﺗﺧداﻣﺗﺎن اطﻼﻋﺎت ﺿروری را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻻزم در ﻣورد ﺑرطرف
ﮐردن وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻣﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.

ﻣرﮐز ﺑﯾﮑﺎران
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻧوﺷﺗن درﺧواﺳت ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺷﻣﺎ را در ﺻورت داﺷﺗن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرای اﺳﺗﺧدام آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد,
ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد درﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺗﺎن
ﺑﮕردﯾد و ﺿﻣﻧﺎ ﻣدارک درﺧواﺳت اﺳﺗﺧدام را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد,
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ﺧواﻧده و اطﻼﻋﺎت دﯾﮕری را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎرﯾد,
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ,ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد آﺷﻧﺎ ﺷده وﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﻧﯾد
ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎﯾﯽ ﺟﮭت آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳواﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺻول ھﻣﮑﺎری ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺗﺎس ﺷﮭر ﺑن و دﯾﺎﮐوﻧﯽ ﺷﮭر ﺑن و ﺣوﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣرﮐزﻣﺷﺎوره ﺑﯾﮑﺎری

اوﭘﻠﻧر اﺷﺗراﺳﮫ ﺷﻣﺎره ۱۳۰
ﺑن ۵۳۱۱۹
ﺗﻠﻔن۰-۱۰۸-۰۲۲۸ :
اطﺎق ۱۵۳
 :اﯾﻣﯾلerwerbslosenberatung@cd-bonn.de

ﻣرﮐز ﺑﯾﮑﺎران

ﺗﻠﻔن۰-۱۰۸-۰۲۲۸ :
اطﺎق ۱۵۵/۱۵۴
 :اﯾﻣﯾلerwerbslosenberatung@cd-bonn.de

ﺳﺎﻋت ﮐﺎر اداری:

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت ﺷدن ۹�۳۰ - ۱۳و ۱۴ - ۱۷
ﺟﻣﻌﮫ ۹ – ۱۳
ﻟطﻔﺎ از ﻗﺑل ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و وﻗت ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯾرﯾد!

زﻣﺎن آزاد ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت ۳۰/۱۴ - ۳۰/۱۶
ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﺑﺗﯾﻧﺎ ﻧوﯾﻔﻠد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺗﻠﻔن۰-۱۰۸-۰۲۲۸ :
اﯾﻣﯾلerwerbslosenberatung@cd-bonn.de

