م یروند
مدرک پایان تحصیالت
!هر خانمی م یتواند در این کار موفق شود
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مدرسه
زنان به

پروژه یک هدف
مدرک پایان تحصیالت برای زنان در برلین
آموزش حرف های مهارتی و یا
آموزش گسترش آموزش حرف های مهارتی
.اطالعات بیشتر را م یتوانید از سایت زیر دریافت نمایید
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dorf

Pankow

زن موفق شدند به همراه ما
تحصیالت خود را به پایان برسانند

 به چه چیز، ما م یدانیم.ما بیش از سال تجربه داریم
نیاز داری تا موفق شوی
.شرکت در کالس های ما رایگان م یباشد
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Steglitz-Zehlendorf

Frauenzukunft e.V.
Wedding–Mitte
Genter Straße 74
13353 Berlin
T: 030 / 461 44 77
info@frauenzukunft-ev.de

Neukölln

abw – Frauenladen
Charlottenburg
Sophie-Charlotten-Straße 30a
14059 Berlin
T: 030 / 325 54 20
frauenladen@abw-berlin.de

TreptowKöpenick

TIO-Qualifizierungsprojekt
Neukölln
Reuterstraße 78
12054 Berlin
T: 030 / 624 10 11
info@tio-berlin.de

Die Projekte „abw-Frauenladen“, „Frauenzukunft – Schulabschluss“ und „TIO-Qualifizierungsprojekt“
werden gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen und Gleichstellung.

هر انسانی حق تحصیل و آموزش دارد
ماده قانون اعالمیه حقوق بشر
من تحصیالتم را به پایان نرساندم ،چون...
هیچکس به من کمک نکرد

م یخواهم تحصیالت خود را به پایان ببرم ،چون ...
م یخواهم مهارت حرف های خوبی داشته باشم
م یخواهم شغل خوبی داشته باشم
م یخواهم به فرزندانم در هنگام انجام
تکالیف مدرسه کمک کنم

در کشورم جنگ بود

چه کسی م یتواند تحصیالت خود
را در نزد ما به پایان برساند
همه زنانی
که زبان آلمانی را خوب م یدانند
خان مهایی که در ب رلین زندگی م یکنند
زنانی که در آلمان مدارک تحصیلی شان
مورد قبول نبوده است

فقط پسرها م یتوانستند
به مدرسه بروند
در سنین پایین صاحب فرزند شدم
م یبایستی به خانوادهام کمک م یکردم

م یخواهم استقالل
مالی داشته باشم.

مدرس های وجود نداشت

م یخواهم مستقل باشم.

هزینه مدرسه باال بود
دوستان ناباب و نااهلی داشتم
اکنون می خواهم تحصیالت خود
را به پایان برسانم!

م یخواهم برای فرزندانم
سرمشق باشم.

چگونه یاد می گیرم
زنان به زنان تدریس م یکنند
در گروههای کوچک
در محیط مطمئن
کمک به حل مشکالت

