
     
Lebensnahe Beratung für Mütter und Frauen 
Individuell, umfangreich, kostenlos

موسسهء

موسسهء  Bin e. V. هماجرین شهر هامبورگ را 

آانن و  آنرا مکک به � اسستخدام منوده و هدف اسایس �

معریف به مارکیت اکر 

آمادگی  آموزیش و � )ادارت اکر( و حبیث یک ادارهء �

 Bin e.  ابتدایی در شهر هامبورگ میباشد. موسسهء

آماده مکک در امور هماجران میباشد و در  V. مهیشه �

آملان ‚رهامنیی های الزم را  آانن در � روند قبویل اتبعت �

میامنید. برای بلند بردن سویه رشستوی و ختصیص و 

آموزش زابن اکری ٬ مهاکری های  جسستجوی اکر و �

الزم را می مناید. موسسه Bin e. V.  اشرتاک کنندگان 

را برای مدت زاید حتت مراقبت دارد. مهچنان  این 

آموزش به صورت حضوری و  آماده � موسسسیه  �

غاییب )توسط تلیفون( میباشد. خمصوصْا برای خامن ها 

خدمات اموزیش لسان و ختصص و ادغام شان در 

املان اجنام میدهد.  

موسسهء Bin e. V. ارتباطات خمتلف را در امور 

اقتصادی و اماکانت زاید را برای اشرتاک کنندگان در 

آزمایش اکری شان در  امور اکر و اسستخدام ایشان و�

یک رشسته دارد.

معلومات بیشرت را میتوان در صفحه     

www.bin-ev.hamburg  مشاهده کرد. 
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PROJEKTBESCHREIBUNG  رشح وپروژه

Lenah  )لینه (یک موسسهء مشوره دهنده 

آملان خمصوصْا برای خامن ها و مادران  زندیک در �

میباشد و یگانه موسسهء جدید التاسیس  در 

هامبورگ میباشد. وظایف این موسسه ایری 

آجنایکه  رساند و پشتباین از هماجرین میباشد. از �

آملان همم و دقیق میباشد ذلا این  مههء امور در �

موسسه مشوره های الزم و معیل را برای زندگی 

نورمال هماجرین  در شهر هامبورگ میدهد. 

آمادگی ابتدایی را گرفته  برای حتصیالت و اکر؛ �

آموزش لسان را معیق ترمی  و خربگی و دانش �

آموزد.  �

   Lenah پیشسهناد های لکتوری و تربییت پروژه

قرار �آیت میباشد:

مدت حتصیل ۱۲ ماه است؛

در یک هفته دوروز تدریس میشود؛

تدریس به سویه های خمتلف میشود؛

تدریس جماین میباشدو 

هدف پروژ Lenah   مطابقت زندگی عادی  در 

شهر هامربگ میباشد. 

:ZIELGRUPPE هداف مجعیت

معلومات الزم برای خامن ها و مادر ان  هجان سوم که 

رضورت به روش زندگی روزره در شهر هامبورگ 

دارند.

  :ANGEBOT پیشسهناد

به  صورت وسسیع در جراین دو روز در یک هفته 

قبل از ظهر  ٬ زمانیکه اطفال شان در کودکسستان و ای 

در مکتب میباشسند٬ توسط تلیفون معلومات �آیت داده 

میشود:

آموختگی در حمیط  مکک برای �

حصت

پروش و تربیه در حمیط

حتصیالت 

تغذیه

اکر واموزش در رشسته

ارتباطات٬مارشت٬ تفامه

:ZEITRAUM زمان

آغاز- اتبسستان ۲۰۲۱ �

خمت – اتبسستان سال ۲۰۲۲

معلومات ومعرفیذعاجل:

ھاتف : 040-53549003

lenah@bin-ev.hamburg

پنجشنبه :ازساعت ۱۲ – ۱۵  


