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Charlottenburg
Kaiserin-Augusta-Allee 86a, 10589 Berlin
Telefon: 030/407 465 31 oder 0176/700 58 256
Bize ulaşım imkanları
U7 oder Bus M27 Mierendorffplatz

TREND-DERSANELERİ’ NİN nin eğitim
kalitesi her yıl DEKRA tarafından
AZAV kurallarına göre denetlenir.
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Ilsenburger Str.

KuruluŞundan bu yana yaklaŞık 30.000
öğrenci TREND’ te eğitime katıldı
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Uzun yıllardır Jobcenterler ile baŞarılı ve
güvenilir bir iŞ birliğini sürdürmekteyiz

Sömmeringstr.

Anadilinizde tecrübeli psikolog ve
eŞitmenler ile çalıŞıyoruz
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Kreuzberg
Mariannenstr. 9 – 10, 10999 Berlin
Telefon: 030 - 614 60 00
Bize ulaşım imkanları
U-Bahn Kottbusser Tor (U1,U3, U8), Bus M29, Heinrichpl.
Bus 140, Adalbertstraße/Waldemarstraße

lbe

Göçmenler için hedefe yönelik kurslar
sunuyoruz
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Trend-Schule
info@trend-schule.de | www.trend-schule.de

Okulumuz 1996 dan bu güne dek, Berlin’
de iki Şubesiyle hizmet vermektedir
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Bize buradan ulaşabilirsiniz

Kaiser-Augusta-Allee
Trend-Schule

Nordhauser Str.

Maßnahmennummer: 955 / 81 / 20

Hedef kitle

Bizim sunduğumuz
(1 ders saati 45 dakikadır)

İŞveren olduğu halde, Jobcenter’e bağlı

• Dersler, sadece siz ve eğitimcinin katılımıyla
bire bir yapılır.
• Haftada ortalama 6 ders saati kurs zorunludur. Her hafta 2 veya 3 kez okulumuza
gelmeniz ve 1,5 ile 3 saat arası ders görmeniz
gerekir
• Kurslarımız 9:00–10:30–12:00–13:30–15:00
ve16:30 saatlerinde baŞlar. Size uygun gün
ve saatleri seçebilirsiniz
• Kursun süresini Jobcenter belirler ve bu süre
en fazla 96 ders saati (4ay) olabilir

Mesleki Almanca ve bilgisayar konusunda
eğitim isteyenler

Kursun içeriği

İŞsiz olan ve iŞ arayanlar

Eski mesleğine geri dönmeyi planlayanlar
17 yaŞ üstü, eğitim veya çalıŞma arasında
kararsız olanlar
Yurt dıŞından getirdiği diplomayı
saydırmak istiyenler

Başarıya giden yol bizden geçer
Jobcenter’e uğrayın,
kurs ücretinizi üstlensinler

Eğitim, kendin için
yaptığın iyi yatırımdır!

olanlar

Eğer hedefiniz sayılanlardan biri ise
•

İŞ veya eğitim ile ilgili kararlar almak

•

İŞ aramak ve nitelikli baŞvuru yapmak

•

Lisan sorunlarını aŞmak

•

Bilgi eksikliklerini gidermek

•

Yurt dıŞında edinilen mesleki eğitimi
Almanya’ da saydırmak

•

Psikolojik ve sosyal destek almak

Ders içeriğini genel olarak Jobcenter
aşağıdaki konulardan seçer ve bize bildirir
• Psikolojik destek ve potansiyelinizin ölçümü
• Zayıf ve güçlü yanlarınızın ortaya çıkartılması
• Hedef belirleme ve yol gösterme
• İŞ baŞvurusu hazırlama ve iŞ arama
• Yabancılar için Almanca seviyesinin ölçümü
ve geliŞtirilmesi
• Staj imkanları arama ve baŞvuruları
• Sosyopsikolojik destek
• Sağlık sorunlarında koçluk desteği
• İhtiyaç durumunda ev arama, borç yönetimi
ve diğer sosyal konularda destek

Maßnahmennummer: 955 / 81 / 20

www.trend-schule.de

