Kutsu: Esteettömät tiet eteenpäin – valmiuksia kotoutumiseen

14.2.2019

Tervetuloa järjestämäämme Esteettömät tiet eteenpäin – kotoutusvalmennukseen!
Aika: Lauantaiset 9.3., 16.3., 23.3. ja 30.3.2019
Paikka: Ison Omenan kirjasto, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo klo 12:00-15:00
•Tilaisuudet on tarkoitettu persian- ja darinkielisille naisille.
•Valmennus auttaa sinua löytämään ratkaisuja ja ideoita työnhakuun ja antaa myös neuvoja. Keskustelemme äidinkielelläsi suomalaisesta yhteiskunnasta ja miten voisit
osallistua toimintaan eri yhteisöissä.
Neljän tapaamiskerran aiheita ovat:
•Ensimmäinen valmennuskerta: Oma identiteetti
•Toinen valmennuskerta: Minä ja työ
•Kolmas valmennuskerta: Unelmani työelämästä, mitä voin toteuttaa
•Neljäs valmennuskerta: Mitä naiseus merkitsee?
•Tilaisuuksien vetäjänä on Bahar Mozaffari, Koulutussuunnittelija ja kotoutumisasiantuntija, Omnia
•Valmennus on maksuton ja tarjoamme pienen iltapalan.
•Ilmoittautumiset: Bahar Mozaffari, puh. 044 017 9100 ja Pirjo Rötkönen, puh. 050 368 4014
•Valmennuksen järjestäjä: WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) Suomen osasto.
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دعوت نامه :کالس های آمادگی برای وفق یابی با جامعه جدید " پیش به جلو بدون مانع”
به شما برای شرکت در کالس های آمادگی برای وفق یابی با جامعه جدید تحت نام " پیش به جلو بدون مانع" خوش آمد می گوییم!
•زمان  :شنبه ها  9مارس؛ 16مارس؛ 23مارس؛ 30مارس از ساعت  12.00تا 15.00
•آدرس :کتابخانه Iso Omena؛ Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo
•این برنامه برای زنان فاریس /دری زبان در نظر گرفته شده است.
ی
ن
یافت به ایده های نو و شناخت از خود؛ راه را برای ورود به زندگ کاری هموار سازید.
اهنمای یم کند تا با دست
•این دوره به شما کمک و ر
ی
•موضوعات مورد برریس در این دوره به رشح زیر یم باشد:
•جلسه اول :هویت من
•جلسه دوم :من و کار
•جلسه سوم :چگونه به رویاهایم در مورد کار و انتخاب شغل جامه عمل بپوشانم؟
ی
ی
•جلسه چهارم :نقش زنانگ در زندگ من
ر
آموزیس؛ به زبان فاریس ارائه یم شود.
• مطالب در این دوره توسط بهار مظفری؛ کارشناس برنامه ریزی و توسعه
ن
نوشیدی و خورایک مخترصی پذیر یای خواهد شد.
• رشکت در کالس رایگان یم باشد و در هر جلسه از شما با
نن
بگتید.
•ثبت نام :برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشت یم توانید با بهار مظفری ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  044 017 9100و با رپتیو
روتکت با شماره تلفن  0503684014تماس ر
ی
آمادگ برای وفق یاب با جامعه جدید؛ اتحادیه ن
بی الملیل زنان برای صلح و آزادی ) /)WILPFواحد فنالند یم باشد.
•برگزارکننده کالس های
ی

