Vietnamesisch

BLICKPUNKT:
MIGRANTINNEN

Trung tâm dịch vụ và
chuyên môn về hội nhập
thị trường lao động dành
cho phụ nữ nhập cư tại
Sachsen-Anhalt

Thông tin chi tiết tại:

www.blickpunktmigrantinnen.de

Bạn muốn
làm việc tại
Đức?

Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn:

G khi tìm kiếm trường đào tạo/tìm kiếm việc

làm

G khi đăng ký các văn bằng
G khi tìm kiếm các chương trình ngôn ngữ phù

hợp

G khi có vấn đề về cư trú
G khi tìm dịch vụ trông trẻ
G khi tìm nhà ở
Hình thức liên
hệ:

Địa chỉ liên hệ đầu tiên:

Điện thoại: +49 (0) 391 4080-525 / +49 (0) 391 4080-526
Đi dong:     +49 (0) 170 7923861 /   +49 (0) 151 54152705
E-Mail: kontakt@blickpunkt-migrantinnen.de
Interkulturelles Beratungs- und
Begegnungszentrum der Caritas (IKZ)
Karl-Schmidt-Straße 5c • 39104 Magdeburg

Chúng tôi cung cấp các văn
bằng (Học phần):
G
G
G
G
G
G
G

có thể có một khởi đầu linh hoạt
thời gian sáng và chiều
văn bằng truyền thống hoặc kỹ thuật số
Tham gia ít nhất 3 giờ một ngày
Có thể đem theo trẻ
Có thể chi trả cho chi phí đi lại
Tham gia miễn phí

Mô-đun 1
Học tiếng Đức
• Kiến thức liên quan đến
cuộc sống hằng ngày

Mô-đun 2
Trao quyền lợi
• Phát huy điểm mạnh
• Tìm kiếm quan điểm
riêng của bản thân

Ngày:

Ngày:

Giờ:

Giờ:

Mô-đun 3
Chuẩn bị nghề nghiệp
• Ngôn ngữ nghề nghiệp

Mô-đun 4
Gia nhập thị trường lao
động
• Viết đơn /đào tạo các kỹ
năng xin việc
• Giao tiếp với các công ty
• Hỗ trợ khi bắt đầu công 		
việc

Ngày:

Ngày:

Giờ:

Giờ:

Phác thảo hướng
tiếp cận:

Liên hệ của bạn để biết bằng cấp:

Điện thoại: +49 (0) 391 6239130
E-Mail: module@blickpunkt-migrantinnen.de
Europäisches Bildungswerk für Beruf
und Gesellschaft gGmbH
Alt Westerhüsen 50 • 39122 Magdeburg

