
 الرتكیة ، الروسیة ، البولندية ، العربیة ،

االنكلیزية ، األملانیة

 تھیئة وتدريب كوادر عمل
ن عن بشكل منفرد للباحث�ی

عمل باللغة 

عن مدرستنا :

تأسست يف عام 

لدينا فرعین يف وسط املدينة

 خربة طويلة يف مجال دمج املھاجرين يف املجتمع
األملاين

لدينا فريق متخصص ميتلك اللغة االم

 يوجد لدينا مشاركین ناجحین يعربون عن
ارتیاحھم ألداء مدرستنا

عالقتنا سنوات طويلة من
العمل الجامعي مع اللدوائر الحكومیة كمركز

خربة يف مجال مساعدة الشباب وتحفیز قدراتھم
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Von der Prüfstelle DEKRA

nach AZAV zertifiziert

تجدونا عىل العنوان الّتايل

Trend-Schule
info@trend-schule.de | www.trend-schule.de 

Kreuzberg
Mariannenstr. 9 – 10, 10999 Berlin

Telefon: 030/614 60 00
Verkehrsanbindungen

U-Bahn Kottbusser Tor (U1, U8), Bus M29, Heinrichpl.
Bus 140, Adalbertstraße/Waldemarstraße
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platz
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Bahnhof

Charlottenburg
Kaiserin-Augusta-Allee 86a, 10589 Berlin

Telefon: 030/407 465 31 oder 0176/700 58 256
Verkehrsanbindungen

U7 oder Bus M27 Mierendorffplatz

Reichenberger Str.
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 نقدم لكم 

 حصص تدريس مستقلة

 دوام العمل من الساعة 9
إىل الساعة 6

 عىل القل ٦ مرات للحصة الدراسية الواحدة تقدم من
ثلث اىل خمس مرات يف السبوع

  حصة دراسية                  
محتوى امللفات

 مختصین يف معرفة القدرات واملھارات ونقاط الضعف
املوجودة لدى األشخاص

 مساعدة يف التوجیه للوصول اىل الھدف والرؤية
 املستقبلیة

 القدرات الشخصیة االجتامعیة
 للمھاجرات واملھاجرين

 اكتشاف وتطوير القدرات اللغوية األملانیة

طلبات العمل مساعدة يف البحث وتقديم
مساعدة يف البحث عن أماكن التدريب العميل

الرعاية يف مجال اإلرشاد االجتامعي
   والتدريب الصحي ) جوب سنرت ( 

األشخاص وتقدميھم للجھات املعنیة يف   

العلم قیمة !

www.trend-schule.de

بادروا للخطوة االوىل عند 

املجموعة املستھدفةيف محتوى ملفات العمل طريقكم إىل النجاح

مساعدة يف البحث عن بیت : عند الحاجة

ھل أنتم

)لكل األعامر ( باحثین عن العمل    

عائدين اىل املھنیة     

  تتجاوز أعامركم 

تحت سن

جامعیین , أكادميیي      

مستقلین يف املھنة و تتقاضون مساعدات

ھل تحتاجون اىل

    •  مساعدة يف اعادة توجیه يف العمل

    •  يف عملیة تقديم طلبات العمل

    •  مساعدة لغوية

    •  مساعدة تخصصیة

    •  مساعدة يف مجال العمل او الدراسة املھنیة

    •  االعرتاف بوثائق شھاداتكم

!
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تقییم قدرات     • 


