
سوبوتا و راطق

S-Bahnanschluss Ludwigsburg: 
S4 und S5; ab Bahnhof Ludwigsburg 
mit dem Bus 427 (Haltestelle 6, 
Richtung Grünbühl) bis zur Halte-
stelle Karlshöhe oder 20 Minuten
zu Fuß.

)رتوم( لیبوموتا

Von Norden über A81 Autobahn-
anschluss Ludwigsburg Nord 
bzw. aus Richtung Heilbronn oder 
Marbach kommend: B27 in Richtung 
Stuttgart, vorbei an der Friedens-
kirche bis zur Shell-Tankstelle; dort 
links abbiegen (Richtung Aldingen, 
Grünbühl) und der Beschilderung 
Karlshöhe folgen.

Von Süden über A81 Autobahn-
anschluss Stuttgart-Zuff enhausen 
(auf der B10 zur B27) oder aus 
Stuttgart über B27 kommend: 
An der ersten Ampel am Stadtein-
gang rechts abbiegen.

چگونه ما را می یابید ؟
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آیا می خواهید تغییری
در زندگی خود بدهید ؟

پناهجویان برای 

Arbeit und Technik
Maßnahmen zur berufl ichen Integration
Auf der Karlshöhe 12
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 965 - 3912 
www.karlshoehe.de

Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz
Roncalli – Arbeit und Beschäftigung
Myliusstr. 7 
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 6426715 - 4
www.caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de

Stiftung Karlshöhe 
Ludwigsburg



خدمات ما به شما:

*  راهنمایی  در مورد معادل سازی
مدارک تحصیلی شما  

اطالعات در مورد فرهنگ و آداب رسوم آلمان  *  

ازار کار راهنمایی در مورد ب  *
افتن شغل آلمان و  مشاوره برای ی  

ایی شما تشخیص سطح توان  *
ا ابزار  دنیای دیجیتال و کامپیوتر در کار ب     

ان   ایی و بهبود زب آموزش برای پیشبرد توان  *
ا هدف کار تخصصی،  ب  

ال  و کامپیوتر ا ابزار دیجیت ب   

کمک و راهنمایی  در پروسه تقاضای شغل  * 

ابی ا هدف شغل ی تهیه یک  پروفایل شخصی ب  * 

کمک و حمایت از شما در صورت  *
داشتن مشکالت سالمتی و یا شخصی      

همکاری در تهیه یک نقشه راه ،  *
برای آینده شغلی شما   

ا سازمانهای   انجام کاراموزی در نزد شرکتها ی  *
انسر و در شرکت ها معتبر کارآموزی د ر اسپ  

واجدین شرایط؟

این پروژه برای پناهجویان قبولی

گرفته هست که کمک هزینه دولتی

دریافت می کنند 

زمان کالس های آموزشی؟

دوشنبه تا جمعه از ساعت 

۸،۳۰ تا ۱۶،۳۰ 

محل برگزاری کالس ها؟

کارلز هوهه شماره ۱۲ و میلیوس شتر

اسه شماره ۷ در لودویگزبورگ   

هزینه های سفر:

شما یک بلیط ماهانه برای حمل و نقل 

عمومی دریافت خواهید ک

هزینه رفت و آمد: شما یک بلیط

ماهیانه برای وسائل نقلیه عمومی

دریافت خواهید کرد

مدت زمان کالس ها؟

مدت زمان این دوره آموزشی به همر

اه پراکتیکم نزد کارفرما ۲۴ هفته است

آینده
خود را بسازید 

ا تمایل دارید در آلمان شاغل شوید و آی
زبان آلمانی خود را بهبود دهید؟ 

MOVE:
انجیگری و یکپارچگی  انگیزه، جهت گیری، می

شروع 
دوره:

بعد از هماهنگی با 

جاب سنتر

ما به شما کمک  میکنیم که به

 اهداف خود دسترسی پیدا کنید

ما با یاری یکدیگر توانایی ها و مهارتهای

شما را می یابیم تا شما آنها را هدفمندانه

به کار گیرید. با حمایت ما می توانید مدارک 

تحصیلی خود را با آلمان معادل سازی

کنید و اقدام به کاریابی کنید. به کمک یک

دورٔه کار عملی کوتاه مدت )پراکتیکوم(

قادر خواهید بود با شغل مورد عالقه

خود آشنا شوید. 

ما مایلیم به شما در مورد بازار کار المان 

بصورت جامع اطالع رسانی کنیم با

این هدف که شما در یافتن شغل مورد

عالقه خود موفق شوید.

انتخاب متقاضیان از
طریق جاب سنتر صو

رت می گیرد

Elke Wißmann (Verwaltung) 

Auf der Karlshöhe 12

71638 Ludwigsburg

Tel.:  07141 965 - 3912

Mail:  elke.wissmann@karlshoehe.de

Bianka Weßel
 
Auf der Karlshöhe 12

71638 Ludwigsburg

Tel.:  07141 965 - 3913

Mobil:  0176 101 08 141

Mail:  bianka.wessel@karlshoehe.de 

Ilonka Spasova-Damyanova

Myliusstr.7
71638 Ludwigsburg

Tel.:  07141 642 671 5 - 4

Mobil: 0151 709 0121 8

Mail:  spasova-damyanova.i@
 caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de

www.karlshoehe.de oder
www.caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
 

مخاطب شما:

از سایت ما در اینترنت دیدار کنید:


