ی
ن
ن
فنوری فرا منسد.
اولی رسی کارگاه های آمادگ شغیل سازمان جنیشن  2.0در ماه ر
آیا شما پناهنده یا پناهجو  ،یک مهاجر یا نسل دویم در جست و جوی کار در آتن یا در جاهای دیگر یونان
هستید؟
ی
ی
در سال  2020سازمان  2.0رسی اول کارگاه های آموزش موفق آمادگ شغیل ،از جمله سمینار اساش
ی
ن
آموزش تنظیم زمان و هدف
همچنی مهارت های ارتبایط و کارگاه های
حقوق کار و فرهنگ محیط کار ،و
بندی.
هدف این است که قبل از ورود یا ورود مجدد به بازار کار یونان با همه موارد الزم آشنا شویم و مهارت
های دیگری را که توسط ن
جنیشن کارفرمایان بسیار مورد استقبال قرار یم گند ،پرورش دهیم .
رفنوری  :24حقوق کار
ن
ن
های دارد  ،و همچنی با حقوق برای کلیه کسای که حق کار در یونان را دارند .آگاه
یک شغل مسئولیت ی
ی
بودن از حقوق کار ی از شما محافظت و شما را توانمند یم کند .موضوعای که مورد بحث قرار یم گنند
عبارتند از:
"انواع اشتغال چیست؟
"بیمه اجتمایع چیست؟
"حقوق من ن
زمای که اخراج یم شوم ،چیست؟
"چرا قرارداد کار نضوری است؟
و موضوعات زیاد دیگر.
رفنوری : 25فرهنگ محیط کار در یونان.
فرهنگ محل کار به ارزش ها  ،عادات  ،اعتقادات و نگرش های موجود در یک محیط کار مربوط یم
شود .این موارد ممکن است از کشور به کشور دیگر بلکه از مشاغل به تجارت متفاوت باشد.
ی
اولی تماس ن
ن
بی یک یرسکت و یک نامزد  ،دو بخش سیع یم کنند درک کنند که آیا از نظر فرهنگ
حت در
در کار مناسب هستند یا نه .عالوه بر این ،هنگام ورود به یک محل کار جدید ،از طرف ما ،به عنوان
چنهای که ی
چنهای بسیار استقبال یم شود و چه ن
کارمندان ،الزم است تا بدانیم که از چه ن
بهن است در
ی
ی
ارسع وقت برای ورود نرم و صاف و همکاری ی
بهن از آن جلوگنی شود.
رفنوري  :26مهارت های ارتبایط خود را بهبود بخشید.
رفنوري : 27مدیریت زمان و تنظیم اهداف خود را بهبود بخشید .
مهارت های نرم کلید حفظ شغل و موفقیت در محیط کار است .اما مهارتهای نرم چیست و آیا امکان
ی
چگونگ برقراری ارتباط ی
ی
ن
بهن
آموزش خاص ،ما در مورد
همی کارگاه های
توسعه آنها وجود دارد؟ در طول
با همکاران و رسپرستان و در ن
عی حال کارآمد با آنها تمرکز خواهیم کرد .عالوه بر این  ،ما همچنین روش هایی را
ی
همچنی چگونگ موفقیت ن
ن
آمن بودن اهداف  ،کشف خواهیم
برای مدیریت بهتر زمان و مهلت های خود و
کرد.

همه ی کارگاه های آموز یش در محل سازمان ن
جنیشن برگزار خواهد گردید ،از ساعت  10.00تا ساعت
ن
ر
دردسنس خواهد بود.
یوناب زبانها
عرب ،فرانسوی و
 ،13.00و همزمان ترجمه به زبان های فارش ،ر
فضاها محدود هستند ،بنابراین مکان خود را رزرو کنید ،لطفا یک ایمیل به آدرس
با یرسح نام سمینار که عالقه به یرسکت دارید ،نام کامل و ن
زبای k.kapnisi@g2red.org
که شاید نیاز به ترجمه دارید ،ارسال کنید.
*این سمینارها حمایت شده از طرف کمیته کمک های ن
بی الملیل

