
 
 
 

مرکز مشاوره جوانان درسدن 

(JugendBeratungsCenter Dresden) 
 

 !کرد توان می چه ببین

 
 هست؟ مناسب تو برای شغل کدام نگرفتی تصمیم هنوز و هستی سال ۵۲ زیر تو
 کنی؟ استفاده مفید کارآموزی دو بین خالی زمان از خواهی می یا داری کمک به نیاز کار بازار با رابطه در تو
 .هست تو برای مناسبی محل درسدن جوانان مشاوره مرکز صورت این در

 !دهیم می مشاوره تو به ما و کنی آوری جمع اطالعات توانی می ما پیش
 مناسبی راه توانیم می هم با ما. کنیم کمک تو به توانیم می حتما و هستیم آشنا شغل شروع و مدرسه اتمام بین زمان مشکالت با ما

 .کنیم پیدا تو برای
 !کرد توان می چه ببین و بیا پس

 
 

 فرزندانتان ی آینده برای دست به دست
 

 .شود ریزی برنامه مشترک صورت به بایست می و تواند می جوانان شغلی ی آینده
 .کنید همراهی شغلی ی آینده و مدرسه از پس مسیر در را فرزندتان خاطر همین به

 درسدن جوانان مشاوره مرکز به شخصا اگر ،شویم می خوشحال. شناسید می کسی هر از بهتر را فرزندتان عالیق و قوت نقاط شما

 .کنید کسب اطالع ما های کمک و ها مشاوره با رابطه در و آورید تشریف

 
 :دهیم می قرار اختیار در کمک و معرفی ،مشاوره زیر موارد در ما

 
 آن برای سازی آماده و شغل انتخاب 
 مناسب کارآموزی کردن پیدا 
 مناسب دانشگاهی تحصیل برای گیری تصمیم 
 فراتر آموزشی های دوره کردن پیدا 
 مدرسه در مشکالت حل  
 شخصی مشکلالت گذاشتن سر پشت 

 
 

 محل یک در امور تمام
 
 .کنند می کار محل یک در تو مشاوران تمام درسدن جوانان مشاوره مرکز در
  .شوند می انجام انجام سریع ها مشاوره و تصمیمات که دارد را مزیت این تو برای این
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 :کنند کمک توانند می موارد این در همکاران

 
 (:Die Agentur für Arbeit) کار سازمان

 .پشتیبانی و جویان کارآموزی برای مناسب های راهنمایی ،شغلی های مشاوره ،تحصیلی و شغلی های راهنمایی
 

 (:Das Jobcenter) کار مرکز
 کار و کارآموزی طالبان برای مناسب های معرفی ،مشاوره

 
 (:Das Jugendamt) جوانان سازمان
 طالب جوانان به کمک های نهاد معرفی ،شغلی و اجتماعی انتگراسیون امور در جوانان به رسانی اطالع ،جوانان برای مشاوره

 کار
 اختیار در ای مشاوره و رسانی اطالع های عرضه تربیتی متخصصین و والدین ،نوجوانان ،سال ۲۵ باالی کودکان برای همچنین

  .گذاریم می
 .کنی دریافت جوانان مخصوص اطالعات توانی می ،هستی مشاوره یا سازمان ،باشگاه ،تفریحی های فرصت دنبال به اگر

 .دهیم می قرار اختیار در اطالعاتی ما نیز خیریه امور داوطلبین یا تفریحی و علمی های تبادل به مندان عالقه برای
 

 کمک و کرد خواهیم کمک تو به هم اضطراری موارد در. باشند می مستقل و مطمئن ،سریع ما های رسانی اطالع و ها مشاوره

 .کنیم می ارائه تو برای مخصوص های
 !کرد توان می چه ببین و بزن سر ما به
 

 ما آدرس

 
 درسدن جوانان مشاوره مرکز

 ۰۳ پالک ،بوداپستر خیابان
 ۳۲۳۱۰ پستی کد

 درسدن

 
 :سواالت و مالقات برای وقت رزرو
  jbc@dresden.de :ایمیل
 ۳۰۲۲-۶۱/۰۶۶۲۱۶۳ :تلفن
۲۵/۰۶۶۲۱۲۲-۳۰۲۲ 

 
 :کاری ساعت
 ۲۵:۳۳ الی ۳۶:۳۳ از  دوشنبه

 ۲۶:۳۳ الی ۳۶:۳۳ از  شنبه سه
 قبلی وقت با  چهارشنبه

 ۲۱:۳۳ الی ۳۶:۳۳ از  شنبه پنج
 ۲۵:۳۳ الی ۳۶:۳۳ از  جعمه

 
  :آمدن ما پیش برای عمومی نقل و حمل

 “Agentur für Arbeit„ ایستگاه ،۱۵ خط: اتوبوس با
   “Budapester Straße„ ایستگاه ،۲۳ و ۲ خط: مترو با

 
 :کنید مراجعه ما وبسایت به درسدن جوانان مشاوره مرکز ی درباره بیشتر اطالعات برای

www.dresden.de/JugendBeratungsCenter 

 
 
 
 
 

 :دیدگاه

 ۵۳۲۲ اکتبر ، (درسدن شهر جوانان سازمان و کار اداره ،کار سازمان) جوانان مشاوره مرکز


