
در  یشغل یآمادگ 2.0شن )نسل( یسازمان جنر یآموزش یاز کارگاه ها ین سریدوم

د!یآ یل میهفته دوم در آور  

د که به دنبال کار درآتن یهست یک نسل دومیا یک مهاجر یا پناهجو، یا شما پناهنده یآ

 2019در سال  2.0شن)نسل( ید؟ سازمان جنریگرد یونان میاز  یگرید یا جای 

 یشما به ارمغان م یموفق را برا یشغل ی آمادگی  آموزش یرگاه هاکا ین سریدوم

ن فرهنگ محل کار، یو تازه تر ینار حقوق کارین سمیتر یآورد، شامل اساس

ن هدف!ییت زمان و تعیریارتباط، مد یمهارت ها یآموزش ین کارگاه هایهمچن  

بازار کار  ا ورود مجدد بهیقبل از ورود  یهدف ما، آشنا شدن با همه موارد ضرور

 یار مورد قدردانیان بسیکه توسط کارفرما ییشتر مهارت هایتوسعه ب یونان و برای

 قرار گرفته است.

  

یل: حقوق کاریآپر 8  

که حق  یکسان یهمه  یبرا ین با حقوقید اما همچنیآیم ییت هایک شغل با مسئولی  

آورده و به شما ، حفاظت فراهم یونان دارند. آگاه بودن از حقوق کاریکارکردن در 

رند:یکه قرار است قابل بحث قرار گ یدهد. موضوعات یقدرت م  

 انواع اشتغال کدام اند؟

ست؟یچ یمه اجتماعیب  

دارم بعد از اخراج شدن؟ یچه حقوق  

است؟ یچرا قرارداد کار ضرور   

شتر.یو موارد ب  

 

ونان یط کار در یل: فرهنگ محیآپر 9  

ط یموجود در مح یا، باورها و نگرش هادر مورد ارزش ها، عادت ه یفرهنگ کار

گر یا از کسب و کار به کسب و کار دیتوانند از کشور به کشور  یاست.آنها م یکار



 متفاوت باشند.

کنند تا درک  یم یک نامزد، دو طرف سعیک شرکت و ین ین ارتباط بیاز اول یحت

ر.یا خیا آنها از لحاظ فرهنگ در محل کار مناسب هستند یکنند که آ  

د، از طرف ما، به یجد یک محل کارین، سرانجام، هنگام ورود به یالوه بر اع

شود و چه بهتر در اسرع  یم یار قدردانیاز به درک آنچه که بسیعنوان کارمند، ن

بهتر. یو داشتن همکار یریاز انعطاف پذ یریجلوگ یوقت برا  

ما، یوتیذ یتر دولیل از سازمان غیخائیکورغوس پاپامین روز، لیا یبه خصوص برا 

مشارکت کند. یتیجنس یقصد دارد با بحث درباره برابر  

 

دیخود را بهبود ببخش یارتباط یل: مهارت هایآپر 10  

دیخود را بهبود ببخش یت زمان و هدف بندیریل: مدیآپر 11  

باشد.              یت در محل کار مید حفظ کار و موفقیکل ینرم افزار یمهارت ها

ر است؟ در یا توسعه دادن آنها امکان پذیچه هستند و آ یافزار نرم یاما، مهارت ها

ارتباط بهتر با  یمشخص، ما در مورد چگونگ یآموزش ین کارگاه هایطول ا

م. یکن یکه با آنها موثر کار م یم کرد، در حالیهمکاران و ناظران تمرکز خواه

مان و مهلت ت بهتر زیریمد یچگونگ یرا برا یین راه هاین، ما همچنیعالوه بر ا

م.یکن ین مییت با اهداف تعین نحوه موفقیشما و همچن یها  

 

خواهند گرفت، از  یشن جایدر محل سازمان جنر یآموزش یکارگاه ها یهمه 

، ی، عربیفارس ی، و همزمان ترجمه به زبان ها13:00تا ساعت  10:00ساعت 

زبانها دردسترس خواهد بود. یونانیو  یفرانسو  

 

ل به آدرس یمیک اید، لطفاً ین مکان خود را رزرو کنی، بنابراندفضاها محدود هست 

د،   ینار که عالقه به شرکت کردن داریبا شرح نام سم k.kapnisi@g2red.org 

      



د.ید، ارسال کنیاز به ترجمه دارید نیکه شا ینام کامل و زبان  

 

     ین المللیب یته کمک هایت شده از طرف کمینارها حماین سمی*ا


