
)KCA( مرکزمحلی کار
ما به عنوان مرکز مشاغل در   مرکز محلی کار  )KCA( در منطقه ماین-کینزیگ، مرکز مراجعه برای همگان 

که خدمات تامین معاش بر اساس SGB II دریافت مینماید. در حال حاضر مردم دارای سابقه پناهنده گی به 
پشتیبانی نزدیک و تشویق ما نیاز دارند. ما هم البته به آن ها نیاز داریم، زیرا بدون همکاری آن ها تالش های 

ما بدون نتیجه میمانند. با برنامه پیشنهادی ما    زنده گی – کار – زبان  ، هدف ما آسان نمودن ادغام فرهنگی 
آنان در جامعه آلمان و در بازار کار آلمان میباشد. ما متکی بر سال ها تجربه و شرکای قوی هستیم. پس کار و 
هدف ما است که به تمام انسان ها فرصت عادالنه برای یک زنده گی خود ساخته در زمینه کاری – عاری از 

ملیت آن ها.

زنده گی – کار – زبان
 در برنامه پیشنهادی سه ماهه ما، یک برنامه جامع برای آشنایی اولیه مناسب در شغل شامل 

   زنده گی – کار – زبان   وجود دارد. این که این کورس ها را به کدام شکل بگذرانید ما آنها را 
بر اساس پیش نیازها و نیازهای شخصی شما تعیین میکنیم.  مثال اگر تنها به یک کورس نیاز 

داشته باشید، برای شما این امکان را فراهم میکنیم که در عوض دید عملی وسیع پیدا کنید. شما در 
چهارچوب قابل انعطاف این امکان را دارید که مشاغل و فعالیت های مختلف را امتحان کنید.   در پایان 

یک دید بهتر از مسلک های شغلی مورد عالقه خود خواهید داشت.  این بسته جامع همراه با کورس ادغام 
فرهنگی اساسی ادغام اجتماعی و شغلی شما خواهند بود:  

ما به شما   خوش آمد   میگوییم و آن چیز که برای    ورود   به جامعه و بازار کار ما نیاز دارید را در اختیارتان 
قرار میدهیم. از چانس که ما به شما میدهیم استفاده کنید، و به این شکل به آلمان   وارد شوید!

توصیه مهم: صنف ادغام فرهنگی شما اولویت دارد. اگر این صنف در طول برنامه زنده گی – کار – زبان 
آغاز میشود، آن را به موقع به پایان برسانید.

برنامه از:

شریک ما

ما زنده گی – کار – زبان را در سه مکان در منطقه ماین-کینزیگ برگزار میکنیم:
 

هاناو  
گرونداو-روتنبرگن  

اشلوشترن  

آماده سازی اولیه برای وظیفه سه ماه طول میکشد و در آغاز هر ماه شروع میشود.   برنامه صبح 
ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 13 تا 18 برگزار میشود. به شما در زمان مقتضی پیش 

از شروع برنامه ورقه جداگانه معلوماتی تحویل داده میشود که زمان و محل صنوف را دربردارد – 
شامل کروکی.  
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زنده گی 
آلمان وطن جدید شما خواهد بود – ولی بسیاری چیزها تا هنوز برای شما عجیب هستند.  

برخی کارها به نحو دیگر از کشور مبدا شما انجام میشوند و این موضوع ممکن است باعث 
سردرگمی شما شود.  ما میخواهیم با کمک   دوره زنده گی   به شما امنیت و پشتیبانی ارائه دهیم، 

تا بتوانید در جامعه آلمان جابجا شوید.  در این کورس درباره کارهای کامال روزمره – مانند 
خرید کردن یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی – میآموزید. ما به شما توضیح میدهیم 
که چگونه از خدمات طبی بهره مند شوید، چی وقت اطفال تان میتوانند به شیرخوارگاه یا 

کودکستان برود و چی وقت موظف به حضور در مکتب است.  

شما مقررات زنده گی در جامعه ما را میآموزید. ما قوانین نانوشته زنده گی و مبانی حقوقی 
که شامل همه افراد میشود را به شما میآموزیم.  ما شما را نسبت به ارزش های آلمانی و 

نحوه رفتار و اقدام در وطن خود، منطقه ماین کینتزیگ حساس میسازیم. ما شما را با زیربنا 
های موجود آشنا نموده، نحوه کار موسسات محلی را برای شما شرح داده و به صورت عملی 
به شما نشان میدهیم که سواالت خود را کجا میتوانید مطرح نمایید.  برعالوه یک دید کلی از 

رسانه های آلمانی و اکثرا محلی به شما میدهیم.  و به شما توضیح میدهیم که چگونه در مرکز 
کار در چهارچوب قانون خدمات اجتماعی II کار میکنیم – زیر شما دریافت کننده خدمات 

SGB II هستید. این به این معنی است که شما حقوق دارید – ولی همچنین وظایف هم. 

کار
شما به عنوان پناهجو معموال فداکاری های فراوان کرده اید و مشقات فراوان را کشیده اید، 
تا اینجا در امنیت و آرامش زنده گی کنید.  ما به عنوان مرکز کار نیازهای اساسی شما را 
تامین میکنیم، ولی ما همچنین میخواهیم یک دید کلی و طویل مدت برای زنده گی مستقل و 

خودکفا در آلمان به شما بدهیم. و این موضوع تنها زمان ممکن است که شما یک شغل تحت 
پوشش خدمات بیمه اجتماعی پیدا کرده و نیازهای مالی خود را تامین نمایید. لذا میخواهیم 

در   دوره کار  نحوه عملکرد بازار کار آلمان را به شما توضیح دهیم.  

ما همراه با هم به دیدن کسب و کارها میرویم تا شما با محیط کار آشنا شوید.  ما به شما کمک 
میکنیم اسناد تحصیلی و فنی و مسلکی کشور خود را ارزیابی نمایید.  یک دید کلی از مسلک 
های شغلی، آموزشی و فعالیت را کسب میکنید.  ما شما را با مناسبات دنیای کار آلمان آشنا 
نموده و به شما میآموزانیم که استخدام کننده گان به کدام موضوعات اهمیت میدهند. و مسلماً 

همراه با شما کمک میکنیم که چی پیش نیازها را نیاز دارید، برای کدام مسلک ها مناسب 
هستید و کدام مسلک ها میتوانند برای شما مناسب باشند. همیشه با این هدف که موفق به 

ورود به بازار کار آلمان شوید، زیرا این موضوع به عقیده ما پیش نیاز اصلی ادغام موفق 
فرهنگی است. 

زبان 
حتما این تجربه را داشته اید: بدون زبان آلمانی چانس برای موفقیت در آلمان ندارید. اگر 

زبان آلمانی را حداقل در سطح ابتدایی بلد نباشید یک شغل پردرآمد و مطمئن برای شما قابل 
دسترس نخواهد بود.  لذا به عنوان ستون سوم برنامه ما  کورس زبان است. 

ما بیش از همه اصطالحات فنی را به شما میآموزانیم.  آموختن زبان آلمانی چالش بزرگ 
است – ما این را میدانیم.  مهم تر از همه این است که شما خود را تقویت نموده و با کمک 

ما در اسرع وقت توانایی های خود را بهبود دهید.  با هر گام که بر میدارید، سختی های شما 
کاهش مییابند، اعتماد به نفس تان افزایش یافته و آزادی شغلی بیشتر مییابید. برقراری ارتباط 

با مراکز شغلی یا دیگر مراکز راحت تر شده و بسیار سریع تر میتوانید در جامعه ادغام شوید. 

KCA مناطق

اگر کدام سوال داشته یا مشکالت دارید، میتوانید هر وقت با همکاران ما تماس 
بگیرید. ما همیشه یک راه حل مییابیم. 

 Moosburger Weg 2, 63477 Maintal   Maintal
تلیفون: 292-45030 06181   

Eugen-Kaiser-Str. 7, 63450 Hanau  Hanau
تلیفون: 292-28300 06181  

 Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen  Gelnhausen
تلیفون: 9741-47145 06051  

 Gartenstr. 5, 36381 Schlüchtern  Schlüchtern
تلیفون: 970-18601 06661  

www.kca-mkk.de  
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نحوه رفتار و اقدام در وطن خود، منطقه ماین کینتزیگ حساس میسازیم. ما شما را با زیربنا 
های موجود آشنا نموده، نحوه کار موسسات محلی را برای شما شرح داده و به صورت عملی 
به شما نشان میدهیم که سواالت خود را کجا میتوانید مطرح نمایید.  برعالوه یک دید کلی از 

رسانه های آلمانی و اکثرا محلی به شما میدهیم.  و به شما توضیح میدهیم که چگونه در مرکز 
کار در چهارچوب قانون خدمات اجتماعی II کار میکنیم – زیر شما دریافت کننده خدمات 

SGB II هستید. این به این معنی است که شما حقوق دارید – ولی همچنین وظایف هم. 

کار
شما به عنوان پناهجو معموال فداکاری های فراوان کرده اید و مشقات فراوان را کشیده اید، 
تا اینجا در امنیت و آرامش زنده گی کنید.  ما به عنوان مرکز کار نیازهای اساسی شما را 
تامین میکنیم، ولی ما همچنین میخواهیم یک دید کلی و طویل مدت برای زنده گی مستقل و 

خودکفا در آلمان به شما بدهیم. و این موضوع تنها زمان ممکن است که شما یک شغل تحت 
پوشش خدمات بیمه اجتماعی پیدا کرده و نیازهای مالی خود را تامین نمایید. لذا میخواهیم 

در   دوره کار  نحوه عملکرد بازار کار آلمان را به شما توضیح دهیم.  

ما همراه با هم به دیدن کسب و کارها میرویم تا شما با محیط کار آشنا شوید.  ما به شما کمک 
میکنیم اسناد تحصیلی و فنی و مسلکی کشور خود را ارزیابی نمایید.  یک دید کلی از مسلک 
های شغلی، آموزشی و فعالیت را کسب میکنید.  ما شما را با مناسبات دنیای کار آلمان آشنا 
نموده و به شما میآموزانیم که استخدام کننده گان به کدام موضوعات اهمیت میدهند. و مسلماً 

همراه با شما کمک میکنیم که چی پیش نیازها را نیاز دارید، برای کدام مسلک ها مناسب 
هستید و کدام مسلک ها میتوانند برای شما مناسب باشند. همیشه با این هدف که موفق به 

ورود به بازار کار آلمان شوید، زیرا این موضوع به عقیده ما پیش نیاز اصلی ادغام موفق 
فرهنگی است. 

زبان 
حتما این تجربه را داشته اید: بدون زبان آلمانی چانس برای موفقیت در آلمان ندارید. اگر 

زبان آلمانی را حداقل در سطح ابتدایی بلد نباشید یک شغل پردرآمد و مطمئن برای شما قابل 
دسترس نخواهد بود.  لذا به عنوان ستون سوم برنامه ما  کورس زبان است. 

ما بیش از همه اصطالحات فنی را به شما میآموزانیم.  آموختن زبان آلمانی چالش بزرگ 
است – ما این را میدانیم.  مهم تر از همه این است که شما خود را تقویت نموده و با کمک 

ما در اسرع وقت توانایی های خود را بهبود دهید.  با هر گام که بر میدارید، سختی های شما 
کاهش مییابند، اعتماد به نفس تان افزایش یافته و آزادی شغلی بیشتر مییابید. برقراری ارتباط 

با مراکز شغلی یا دیگر مراکز راحت تر شده و بسیار سریع تر میتوانید در جامعه ادغام شوید. 

KCA مناطق

اگر کدام سوال داشته یا مشکالت دارید، میتوانید هر وقت با همکاران ما تماس 
بگیرید. ما همیشه یک راه حل مییابیم. 
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آلمان وطن جدید شما خواهد بود – ولی بسیاری چیزها تا هنوز برای شما عجیب هستند.  

برخی کارها به نحو دیگر از کشور مبدا شما انجام میشوند و این موضوع ممکن است باعث 
سردرگمی شما شود.  ما میخواهیم با کمک   دوره زنده گی   به شما امنیت و پشتیبانی ارائه دهیم، 

تا بتوانید در جامعه آلمان جابجا شوید.  در این کورس درباره کارهای کامال روزمره – مانند 
خرید کردن یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی – میآموزید. ما به شما توضیح میدهیم 
که چگونه از خدمات طبی بهره مند شوید، چی وقت اطفال تان میتوانند به شیرخوارگاه یا 

کودکستان برود و چی وقت موظف به حضور در مکتب است.  

شما مقررات زنده گی در جامعه ما را میآموزید. ما قوانین نانوشته زنده گی و مبانی حقوقی 
که شامل همه افراد میشود را به شما میآموزیم.  ما شما را نسبت به ارزش های آلمانی و 

نحوه رفتار و اقدام در وطن خود، منطقه ماین کینتزیگ حساس میسازیم. ما شما را با زیربنا 
های موجود آشنا نموده، نحوه کار موسسات محلی را برای شما شرح داده و به صورت عملی 
به شما نشان میدهیم که سواالت خود را کجا میتوانید مطرح نمایید.  برعالوه یک دید کلی از 

رسانه های آلمانی و اکثرا محلی به شما میدهیم.  و به شما توضیح میدهیم که چگونه در مرکز 
کار در چهارچوب قانون خدمات اجتماعی II کار میکنیم – زیر شما دریافت کننده خدمات 

SGB II هستید. این به این معنی است که شما حقوق دارید – ولی همچنین وظایف هم. 

کار
شما به عنوان پناهجو معموال فداکاری های فراوان کرده اید و مشقات فراوان را کشیده اید، 
تا اینجا در امنیت و آرامش زنده گی کنید.  ما به عنوان مرکز کار نیازهای اساسی شما را 
تامین میکنیم، ولی ما همچنین میخواهیم یک دید کلی و طویل مدت برای زنده گی مستقل و 

خودکفا در آلمان به شما بدهیم. و این موضوع تنها زمان ممکن است که شما یک شغل تحت 
پوشش خدمات بیمه اجتماعی پیدا کرده و نیازهای مالی خود را تامین نمایید. لذا میخواهیم 

در   دوره کار  نحوه عملکرد بازار کار آلمان را به شما توضیح دهیم.  

ما همراه با هم به دیدن کسب و کارها میرویم تا شما با محیط کار آشنا شوید.  ما به شما کمک 
میکنیم اسناد تحصیلی و فنی و مسلکی کشور خود را ارزیابی نمایید.  یک دید کلی از مسلک 
های شغلی، آموزشی و فعالیت را کسب میکنید.  ما شما را با مناسبات دنیای کار آلمان آشنا 
نموده و به شما میآموزانیم که استخدام کننده گان به کدام موضوعات اهمیت میدهند. و مسلماً 

همراه با شما کمک میکنیم که چی پیش نیازها را نیاز دارید، برای کدام مسلک ها مناسب 
هستید و کدام مسلک ها میتوانند برای شما مناسب باشند. همیشه با این هدف که موفق به 

ورود به بازار کار آلمان شوید، زیرا این موضوع به عقیده ما پیش نیاز اصلی ادغام موفق 
فرهنگی است. 

زبان 
حتما این تجربه را داشته اید: بدون زبان آلمانی چانس برای موفقیت در آلمان ندارید. اگر 

زبان آلمانی را حداقل در سطح ابتدایی بلد نباشید یک شغل پردرآمد و مطمئن برای شما قابل 
دسترس نخواهد بود.  لذا به عنوان ستون سوم برنامه ما  کورس زبان است. 

ما بیش از همه اصطالحات فنی را به شما میآموزانیم.  آموختن زبان آلمانی چالش بزرگ 
است – ما این را میدانیم.  مهم تر از همه این است که شما خود را تقویت نموده و با کمک 

ما در اسرع وقت توانایی های خود را بهبود دهید.  با هر گام که بر میدارید، سختی های شما 
کاهش مییابند، اعتماد به نفس تان افزایش یافته و آزادی شغلی بیشتر مییابید. برقراری ارتباط 

با مراکز شغلی یا دیگر مراکز راحت تر شده و بسیار سریع تر میتوانید در جامعه ادغام شوید. 

KCA مناطق

اگر کدام سوال داشته یا مشکالت دارید، میتوانید هر وقت با همکاران ما تماس 
بگیرید. ما همیشه یک راه حل مییابیم. 

 Moosburger Weg 2, 63477 Maintal   Maintal
تلیفون: 292-45030 06181   

Eugen-Kaiser-Str. 7, 63450 Hanau  Hanau
تلیفون: 292-28300 06181  

 Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen  Gelnhausen
تلیفون: 9741-47145 06051  

 Gartenstr. 5, 36381 Schlüchtern  Schlüchtern
تلیفون: 970-18601 06661  

www.kca-mkk.de  



زنده گی 
آلمان وطن جدید شما خواهد بود – ولی بسیاری چیزها تا هنوز برای شما عجیب هستند.  
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شما به عنوان پناهجو معموال فداکاری های فراوان کرده اید و مشقات فراوان را کشیده اید، 
تا اینجا در امنیت و آرامش زنده گی کنید.  ما به عنوان مرکز کار نیازهای اساسی شما را 
تامین میکنیم، ولی ما همچنین میخواهیم یک دید کلی و طویل مدت برای زنده گی مستقل و 

خودکفا در آلمان به شما بدهیم. و این موضوع تنها زمان ممکن است که شما یک شغل تحت 
پوشش خدمات بیمه اجتماعی پیدا کرده و نیازهای مالی خود را تامین نمایید. لذا میخواهیم 

در   دوره کار  نحوه عملکرد بازار کار آلمان را به شما توضیح دهیم.  

ما همراه با هم به دیدن کسب و کارها میرویم تا شما با محیط کار آشنا شوید.  ما به شما کمک 
میکنیم اسناد تحصیلی و فنی و مسلکی کشور خود را ارزیابی نمایید.  یک دید کلی از مسلک 
های شغلی، آموزشی و فعالیت را کسب میکنید.  ما شما را با مناسبات دنیای کار آلمان آشنا 
نموده و به شما میآموزانیم که استخدام کننده گان به کدام موضوعات اهمیت میدهند. و مسلماً 

همراه با شما کمک میکنیم که چی پیش نیازها را نیاز دارید، برای کدام مسلک ها مناسب 
هستید و کدام مسلک ها میتوانند برای شما مناسب باشند. همیشه با این هدف که موفق به 

ورود به بازار کار آلمان شوید، زیرا این موضوع به عقیده ما پیش نیاز اصلی ادغام موفق 
فرهنگی است. 

زبان 
حتما این تجربه را داشته اید: بدون زبان آلمانی چانس برای موفقیت در آلمان ندارید. اگر 

زبان آلمانی را حداقل در سطح ابتدایی بلد نباشید یک شغل پردرآمد و مطمئن برای شما قابل 
دسترس نخواهد بود.  لذا به عنوان ستون سوم برنامه ما  کورس زبان است. 

ما بیش از همه اصطالحات فنی را به شما میآموزانیم.  آموختن زبان آلمانی چالش بزرگ 
است – ما این را میدانیم.  مهم تر از همه این است که شما خود را تقویت نموده و با کمک 

ما در اسرع وقت توانایی های خود را بهبود دهید.  با هر گام که بر میدارید، سختی های شما 
کاهش مییابند، اعتماد به نفس تان افزایش یافته و آزادی شغلی بیشتر مییابید. برقراری ارتباط 

با مراکز شغلی یا دیگر مراکز راحت تر شده و بسیار سریع تر میتوانید در جامعه ادغام شوید. 

KCA مناطق

اگر کدام سوال داشته یا مشکالت دارید، میتوانید هر وقت با همکاران ما تماس 
بگیرید. ما همیشه یک راه حل مییابیم. 

 Moosburger Weg 2, 63477 Maintal   Maintal
تلیفون: 292-45030 06181   

Eugen-Kaiser-Str. 7, 63450 Hanau  Hanau
تلیفون: 292-28300 06181  

 Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen  Gelnhausen
تلیفون: 9741-47145 06051  

 Gartenstr. 5, 36381 Schlüchtern  Schlüchtern
تلیفون: 970-18601 06661  

www.kca-mkk.de  



)KCA( مرکزمحلی کار
ما به عنوان مرکز مشاغل در   مرکز محلی کار  )KCA( در منطقه ماین-کینزیگ، مرکز مراجعه برای همگان 

که خدمات تامین معاش بر اساس SGB II دریافت مینماید. در حال حاضر مردم دارای سابقه پناهنده گی به 
پشتیبانی نزدیک و تشویق ما نیاز دارند. ما هم البته به آن ها نیاز داریم، زیرا بدون همکاری آن ها تالش های 

ما بدون نتیجه میمانند. با برنامه پیشنهادی ما    زنده گی – کار – زبان  ، هدف ما آسان نمودن ادغام فرهنگی 
آنان در جامعه آلمان و در بازار کار آلمان میباشد. ما متکی بر سال ها تجربه و شرکای قوی هستیم. پس کار و 
هدف ما است که به تمام انسان ها فرصت عادالنه برای یک زنده گی خود ساخته در زمینه کاری – عاری از 

ملیت آن ها.

زنده گی – کار – زبان
 در برنامه پیشنهادی سه ماهه ما، یک برنامه جامع برای آشنایی اولیه مناسب در شغل شامل 

   زنده گی – کار – زبان   وجود دارد. این که این کورس ها را به کدام شکل بگذرانید ما آنها را 
بر اساس پیش نیازها و نیازهای شخصی شما تعیین میکنیم.  مثال اگر تنها به یک کورس نیاز 

داشته باشید، برای شما این امکان را فراهم میکنیم که در عوض دید عملی وسیع پیدا کنید. شما در 
چهارچوب قابل انعطاف این امکان را دارید که مشاغل و فعالیت های مختلف را امتحان کنید.   در پایان 

یک دید بهتر از مسلک های شغلی مورد عالقه خود خواهید داشت.  این بسته جامع همراه با کورس ادغام 
فرهنگی اساسی ادغام اجتماعی و شغلی شما خواهند بود:  

ما به شما   خوش آمد   میگوییم و آن چیز که برای    ورود   به جامعه و بازار کار ما نیاز دارید را در اختیارتان 
قرار میدهیم. از چانس که ما به شما میدهیم استفاده کنید، و به این شکل به آلمان   وارد شوید!

توصیه مهم: صنف ادغام فرهنگی شما اولویت دارد. اگر این صنف در طول برنامه زنده گی – کار – زبان 
آغاز میشود، آن را به موقع به پایان برسانید.

برنامه از:

شریک ما

ما زنده گی – کار – زبان را در سه مکان در منطقه ماین-کینزیگ برگزار میکنیم:
 

هاناو  
گرونداو-روتنبرگن  

اشلوشترن  

آماده سازی اولیه برای وظیفه سه ماه طول میکشد و در آغاز هر ماه شروع میشود.   برنامه صبح 
ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 13 تا 18 برگزار میشود. به شما در زمان مقتضی پیش 

از شروع برنامه ورقه جداگانه معلوماتی تحویل داده میشود که زمان و محل صنوف را دربردارد – 
شامل کروکی.  
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محالت برگزاری:

زنده گی – کار – زبان 
برنامه ها برای آماده سازی 

SGB II اولیه شغلی پناهجویان بر اساس

Dari

 (Hanau)
 (Gründau-Rothenbergen)
 (Schlüchtern)


