دعوت از زنان و دحتران مهاجر و پناهنده به شرکت در برنامه
گرلز دی Girls´ Day
در شهر خود در روز 28.04.2016
خانمها و دختران پناهنده و مهاجر گرامی سلم
آیا مایل هستید که با مشاغلی در زمینه های تکنیکی و یا علوم طبیعی و یا کامپیوتری آشنا شوید
و یا در این زمینه درس بخوانید؟ آیا میخواهید ببینید که چنین انتخابی برای شما مناسب است یا
نه؟
اگر جوابتان مثبت است در برنامه گرلز دی در  28.04.2016شرکت کنید .در این روز شما بهمراه
بسیاری از دحتران و زنان جوان آلمانی میتوانید به مراکز آموزشی و یا کاری تکنیکی در شهر خودتان
در آلمان بروید و از نزدیک با درس و کار در آن مراکز آشنا شوید .در آنجا میتوانید کارهای عملی را نیز
انجام دهید ،با مسئولین مربوطه آشنا شوید و یا هر سئوالی که درباره کار و یا درس آنها دارید ،از
آنها بپرسید
ما در انجمن مهندسین آلمانی مدتی است پروژه ای را شروع کرده ایم و در آن میخواهیم به زنان و
دحتران مهاجر و پناهنده کمک کنیم که درس و یا شغلی را در زمینه های تکنیکی و یا علوم طبیعی
و یا ریاضیات و یا کامپیوتری شروع کنند .به این دلیل ما اکنون مایلیم که به این زنان و دحتران کمک
کنیم تا از طریق شرکت در گرلز دی در روز  28.04.2016در شهر خودشان ،راهی به مراکز کاری و یا
درسی در زمینه های بال بیابند
اگر مایل به شرکت در این برنامه هسنید میتوانید با ایمیلها و یا تلفن زیر تماس بگیرید .ما در شهر
شما ،شرکت و یا دانشگاهی را برایتان در آن روز پیدا خواهیم کرد و ترتیب رفتن شما به آنجا را نیز
.خواهیم داد
با ما میتوانید از طریق تلفن و یا ایمیلهای زیر به زبانهای آلمانی ،فارسی و انگلیسی تماس برقرار
کنید
مسئول اجرا در شهرهای کلن ،آخن ،بن و بوخوم  :خانم ستاری
:تلفن 6357200 :ـ  ، 0178آدرس ایمیل
a.sattari@goal-epmts.de
مسئول اجرا در شهر دارمشتات  :خانم اشتاین
آدرس ایمیل
kira.stein@t-online.de
مسئول اجرا در شهر اشتوتگارت  :خانم لیندنر ـ فوگت
آدرس ایمیل
lindnervogt-patente@web.de
با احترام
ستاری ـ اشتاین
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