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در اين وب سايت شرح كلي در مورد اين كه چه پيشنهادات آموزشي براي افراد تازه مهاجرت كرده در راين نكار كرايس و
منطقه شما وجود دارد ،در اختيار شما قرار داده مي شود .به اين منظور از منوي زير استفاده كنيد:










ابتدا زير عنوان  ]eGnGemeG[ يك منطقه يا شهر را انتخاب كنيد .سپس زير عنوان  ]eGaGmenebeG[ يكي از مراحل
زندگي زير را انتخاب كنيد:


[ ]L1بارداري و زايمان



[ ]L2آموزش اوايل دوران كودكي ( تا ثبت نام در مدرسه)



[ ]L3آموزش براي كودكان و نوجوانان



[ ]L4جهت گيري شغلي و آموزش



[ ]L5تحصيالت



[ ]L6بازار كار و تداوم آموزش شغلي



[ ]L7آموزش زبان



[ ]L8آموزش پايه ،اوقات فراغت و فرهنگ

در زير عنوان  ] eGesehGseG[ جنسيتي كه پيشنهاد آموزشي به آن مربوط مي شود ،درج نماييد .شما يك يا چند گزينه را
انتخاب مي كنيد ]eGneeseG[ :مختلط ]hcmmhese[ ،مرد و [ ]hGeaheseزن .در زير عنوان  ]unebsemeaGbS[ روي سطح
زبان مربوطه پيشنهاد آموزشي كليك كنيد .در اينجا همه اقداماتي كه مشروط به سطح زبان انتخاب شده يا سطح پايين تر هستند،
نشان داده مي شوند .در اينجا[ ]temG ztebSeeGGVSmnGmبدون پيش نياز و [ ]ztebSeeGGVSmnGm SmaGubmmGپيش نياز
نامشخص نيز قابل انتخاب مي باشند.
سپس روي دكمه نمايش  ] nmVGenGm[ كليك كنيد .پيشنهادات آموزشي مختلف در يك فهرست نشان داده مي شوند .ابتدا
پيشنهادات آموزشي براي منطقه انتخاب شده نشان داده مي شوند و سپس پيشنهادات در سطح بخش .پيشنهادات شهر هايدلبرگ،
مانهايم و كارلسروهه نيز جزء اين موارد مي باشند.

-2-




در ليست پيشنهادات روي  جزئيات [ ]sGGbeheكليك كنيد .در اين صورت همه اطالعات مهم در مورد آن پيشنهاد آموزشي نشان
داده مي شوند.

از جمله فهرست معيارهاي اعالم شده جستجو ،شرح كوتاه آن اقدام ،نشاني و اطالعات تماس .عالوه بر اين مسير ارتباط مستقيم با
عامل آن اقدام نيز براي شما قابل نمايش مي باشد.
در ارتباط با سواالت محتوايي در مورد هر يك از پيشنهادات لطفا مستقيما به شخص مسئول پاسخگويي اعالم شده پيشنهاد موجود
مراجعه نماييد!
آيا پيشنهادات يا سواالتي در ارتباط با سازماندهي داريد؟
به قسمت زير مراجعه كنيد:
eegessetttt nIetargetnI
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