
Bulgar kökenli kadınmısınız ve
Offenbach/Main'de mi yaşıyorsunuz?

18 ile 60 yaşları arasında mısınız?
Almanca dil bilginizi geliştirmek ve

uygun bir iş arayışında yardım mı almak
istiyorsunuz?

Alman kültürü, Alman iş dünyası ve Alman
Hukuk sistemi hakkında daha fazla bilgi 

edinmek mi istiyorsunuz?

Bilgisayar bilginizi geliştirmek mi istiyorsunuz?

! O zaman gelin Projemize ! O zaman gelin Projemize 
katılın !katılın !

! Projemizde Almanya´daki şahsi! Projemizde Almanya´daki şahsi
uyum sağlama çabalarınız içinuyum sağlama çabalarınız için
tavsiye ve destek alacaksınız !tavsiye ve destek alacaksınız !

Kurs Saatleri:Kurs Saatleri:

Pazartesi’den Cuma’ya kadar her gün 
saat 09:00 – 13:00 arası. Derslere ek olarak:

Geziler/Turlar/ Şirket ziyaretleri planlandıı

Proje Hedefleri:Proje Hedefleri:

• Almanca dil bilgisinin iyileştirilmesi
• Almanya´da hayata uyum çabalarının

desteklenmesi
• Kişisel uyum hedefine ulaşmayı 

desteklemek
• Meslek eğitimini ve vasıflı bir iş bulma  

arayışını desteklemek         
• Almanya iş piyasası hakkında 

bilgilendirmek
• Bilgisayar temel bilgileri öğretmek
• Eğitim/Öğretim fırsatlarını tanıtmak ve bu 

fırsatlara ulaşmak      

Proje Çerçevesi :Proje Çerçevesi :

Proje Almanca olarak uygulanacaktır.
Derste Türkçe bilen Öğretmen/Uzman

Danışman görevli olacaktır.
Anlaşılmayan karmaşık içerikli konularda bu
kişiler ek olarak Türkçe açıklayabilecektir.

Çocuklar İçin RehberlikÇocuklar İçin Rehberlik

Kurs saatleri esnasında çocuklarınıza vasıflı
çocuk bakıcılarımız tarafından özel tasarlanan
kreşimizde ücretsiz bakım hizmeti verilecektir.    

Korona Kuralları:Korona Kuralları:

Binamızda Enfeksiyondan Korunma Kanunlarına
ve hijyen kurallarına uyulması zorunludur 

_
_

_
_
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Müessesemiz Offenbach Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2019 senesinde 

Entegrasyon Ödülüne layık görülmüştür
www.starthaus.org

Kurs Yeri:Kurs Yeri:
Pirazzistraße 15, 63067 Offenbach

Muhatap Kişiler:Muhatap Kişiler:

Hepsen Karakuz
hepsen.karakuz@starthaus.org

Nurcan Solak
nurcan.solak@starthaus.org

Telefon: 069 8237 86224
0152/26629518

Proje Süresi:Proje Süresi:
01.01.2022  31.12.2022

Projeye katılım ücretsizdir!

Korona salgını nedeniyle Proje Programında 
değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz!            

Ayrıca dijital öğrenimöğretim konularında da
hazırlıklıyız!

Bulgaristanlı
Kadınlar İçin

Mesleki Kalifiye
KursuMekân 1, Pirazzistraße 15, Ulaşma imkânı: 

SBahn ileDurak: Ledermuseum, 
iki dakika yürüyüş mesafesi, Şehir merkezine yakın

Gefördert durch das Hessische Ministerium für Soziales und 

Integration, ermöglicht durch das Sozialbudget Hessen
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