Farsi

دعوت به جلسه waff
"اطالعات اولیه در باره ی موضوع کار و شغل به زبان مادری"

خانم ها و آقایان گرامی،
صندوق وینی پشتیبانی مالی از پذیرندگان کار)  (waffبه عنوان بخشی از شهرداری وین به شما در کشور جدیدتان درود می گوید.
 waffدر سال  1995بنیان گزاری شد و به نیابت پذیرندگان کار ،با تالش هایی در بهبود مسایل آنان ،اهداف زیر را برگزید:
-

پدید آوردن شانس پیشرفت کاری بهتر برای پذیرندگان کار
از میان برداشتن زیان موجود در اداره ی کار و جلوگیری از محدودیت هایی تهدید کننده در سیستم شغلی
تالش جهت برقراری شانس برابر برای زنان و مردان دراداره ی کار
تالش برای بهبودهایی دیگر در راستای جذابیت جایگاه اقتصادی وین

برای این که بتوانیم برداشتن گام های نخستین شما را در وین آسان نماییم ،شما را به یکی از جلسات اطالعاتی شغلی در چهارچوب
برقراری حمایت شهرداری وین از افراد جدید مهاجر ،به زبان فارسی دعوت می کنیم.
برنامه:
.1
.2
.3
.4

وضعیت اداره کار در وین
قواعد قانونی مربوط به پذیرش شغلی
امکانات کمک در مسیر جستجوی کار و پس از پذیرفته شدن در اشتغال
پرسشنامه :برای همچنان بهترشدن پیشنهادمان به شما ،خواهش می کنیم با همراهی ما پرسشنامه ای را پر کنید.

آغاز:
پایان:
مکان:

ساعت سه بعد از ظهر
حدود ساعت پنج و سی دقیقه عصر
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
Norbahnstraße 36; im Hof, Eingang rechts neben Stiege 3
با  U1یا  U2تا  ،Pratersternسپس با خط  5تا ایستگاه Nordbahnstraße

امکان:
تاریخ:

Dienstag 11.02.2020, Dienstag 09.06.2020, Dienstag 24.11.2020

از آمدن شما خوشحال می شویم
waff

مهم
خواهشمندیم برای شرکت در این جلسه،پاسپورت آموزشی وینی  - Wiener Bildungspass -را که از  MA 17دریافت کرده
اید و نیز کارت خود را که نوع اقامت شما در آن نوشته شده است  ( - Aufenthaltstitel -کارتی به کوچکی کارت چک ،که آن
را از  MA 35گرفته اید) ،با کارت بیمه )“ („e-cardبه همراه بیاورید.

