
متعددی طی هفته های آینده در راه می باشند! )ورکشاپ(کارگاه های آموزشی  

 پناهجو هستید یا پناهنده؟ آیا درتالش برای یافتن کار در آتن یا جای دیگری در یونان هستید؟

             سری کارگاه های آموزشی مرتبط با آمادگی شغلی را به شما ارائه می کند که شامل : سازمان جنریشن

 بررسی و نحوه نگارش انواع رزومه )سی وی( و انگیزه نامه )کاورلتر( و  چگونگی آمادگی در مصاحبه کاری

هدف می شوند!کارگاه های آموزشی در رابطه با ارتباطات ، مدیریت زمان و تعیین  برگزاری و همچنین  

د به بازار کار در یونان و همچنین پرورش و هدف از این کار، آشنا شدن با تمام موارد مورد نیاز برای ورو

 توسعه هر چه بیشتر مهارت هایی که در محل کار ارزشمند هستند ، می باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

: نگارش رزومه و جستجوی کار می 7  

نگارش انگیزه نامه )کاورلتر(  :می  8  

:  آمادگی برای مصاحبه کارمی  9  

مهارت های شغلی خود را توانمند سازید و همچنین می توانید شانس خود را در پیدا کردن کار با دانستن نحوه 

نگارش یک رزومه یاانگیزه نامه بسیار خوب، باال ببرید.  مشترک ترین راه های جستجوی کاری را کشف کنید 

 و خود را برای مصاحبه کاری بعدیتان به بهترین شکل آماده نمائید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

: پیشرفت در مهارت های ارتباطی می 10  

فهدآگاهانه :  پیشرفت در مدیریت زمان و تعیین  می 11  

مهارت های رفتاری کلید نگه داری شغل و عامل موفقیت در محل کار هستند.  اما مهارت های رفتاری چه 

هستند و آیا می شود آنها را گسترش داد ؟ در این کارگاه های آموزشی بر چگونگی بهتر ارتباط برقرار کردن با 

، خواهیم پرداخت.  بعالوه، راه هایی را همکاران و ناظران کار، درحالیکه کارآمدانه با آنها مشغول بکاریم

را مدیریت کنیم و همچنین بتوانیم بخوبی اهدافمان را  آخرین فرصت ها خواهیم یافت تا چگونه زمان خود و

 مشخص کنیم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

جنریشن با همراهی ترجمه فارسی ، سازمان در 13:00 تا  10:00 ساعت از آموزشی های گارگاه این همه     

برگزار خواهد شد.  ظرفیت محدود می باشد بنابراین برای رزرو به آدرس ایمیل زیر پیام  وفرانسوی عربی

بفرستید و نام ، نام خانوادگی و شماره تماس و همچنین عنوان کارگاه آموزشی ای که مایلید در آن شرکت کنید را 

 بنویسید.

k.kapnisi@g2red.org 

                                             ه ها ، فراهم می باشد.* بلیط حمل و نقل شهری در دوره برگزاری کارگا

        پشتیبانی می شود.    International Rescue Committee  )آی.آر.سی(سازمان * این کارگاه ها توسط  


