
کار و آموزش برای کار 
اگر پیدا کردن یک کار یا رشوع یک دورۀ آموزشی کاریست که می 

خواهید انجام دهید ما می توانیم به شام کمک کنیم. ما می توانیم در 

موارد زیر از شام پشتیبانی کنیم:

 مشخص کردن موارد یادگیری و یا کارهایی که می خواهید 	 

انجام دهید 

پیدا کردن دوره های آموزشی که در یادگیری مهارتهای جدید به شام 	 

کمک می کنند

کمک به شام در نوشنت رزومۀ کاری	 

صحبت کردن با دوره های آموزشی و یا کارفرماها از طرف شام	 

درخواست دادن برای کارها	 

مترین و آماده سازی برای مصاحبه های کاری	 

فراهم آوردن چیزهایی که برای رشوع کار به آنها احتیاج دارید	 

پیشتیبانی از شام موقعی که رس کار هستید.	 

 یادگیری و یا تقویت
 زبان انگلیسی شام

ما می توانیم شام را به دوره های آموزشی که برای شام مناسب هستند 

پیوند دهیم که بتوانید زبان انگلیسی را یاد گرفته و یا آنرا تقویت کنید. 

دوره های آموزشی میتوانند متام وقت یا پاره وقت )چند ساعت در هفته( 

باشند و بسته به احتیاجات شام بر مهارتهای مختلفی مترکز کنند: 

مکامله و شنیدن	 

نوشنت و دستور زبان	 

تقویت استفادۀ شام از زبان انگلیسی و مهارت های مکامله ای	 

کالسهای گروهی در زمان های مختلفی از روز برگزار می شوند. اگر 

برایتان آسان تر است می توانید در کالسهای شبانه رشکت کنید.

 برای کسانی که مستقیامً تحت تأثیر 
حمالت به مسجد قرار گرفته اند

چگونه مهارتهایی که بدان ها 

احتیاج دارید را کسب کنید

لطفاً اگر به هر یک از این گزینه ها عالقمندید یا 

اگر به مورد دیگری نیاز دارید، با مدیر پرونده خود 

صحبت کنید.
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گرفنت گواهینامه  رانندگی 
ما می توانیم به شام در دریافت گواهینامۀ رانندگی کمک کنیم. مهم 

نیست که در چه مرحله ای هستید، حتی اگر هرگز رانندگی نکرده اید. ما 

در موارد زیر از شام پشتیبانی خواهیم کرد:

یادگیری آیین نامۀ رانندگی ]Road Code[، رشکت در امتحان 	 

آیین نامه و یادگیری  کلیۀ مواردی که برای رانندگی در نیوزیلند  باید 

بدانید 

یادگیری رانندگی با رانندگان با تجربه، مترین رانندگی و تقویت اعتامد 	 

به نفس در رانندگی در جاده ها

زمان امتحان گواهینامۀ محدود و کامل خود را رزرو کنید	 

شام به ماشین خودتان نیاز ندارید. آنها ماشین هایی دارند که میتوانید 

درهنگام تعلیم رانندگی از آنها استفاده کنید. 

جلسه های تعلیم رانندگی معموالً یک ساعت طول می کشند و در زمانی 

که برای شام مناسب باشند برگزار می شوند. شام می توانید تا حد احتیاج 

خود در جلسات رشکت کنید.  

مدیریت امور مالی شام
ما میتوانیم ترتیبی بدهیم که شام با یک نفر که می تواند در مورد 

مدیریت امور مالی شام، به صورتی که برای شام مناسب است، کمک 

کند صحبت کنید. بعضی از مواردی که شام می توانید در مورد آن کمک 

بگیرید در زیر آمده اند:

گشایش و استفاده از حساب های بانکی	 

مدیریت امور مالی و دریافتی هایی که دارید	 

طرح ریزی برای بودجه بندی و پرداخت صورت حسابها	 

ما نهایت تالش خود را می کنیم که زمانی را برای مالقات انتخاب کنیم 

که برای شام مناسب باشد.

آنچه را که با شخص مورد نظر در مورد وضعیت مالی خود در میان 

می گذارید خصوصی و محرمانه می باشد. این افراد این موارد را با کس 

دیگری در میان منی گذارند. 

 وظیفۀ ما کمک به شام 
و خانوادۀ شامست

هر موقع آماده بودید، ما میتوانیم به صورت کاربردی به شام کمک کنیم. 

این شامل کمک به یادگیری زبان انگلیسی، گرفنت گواهینامۀ رانندگی و یا 

کمک به مدیریت امورمالی شام می شود. اگر بخواهید ما میتوانیم برای 

پیدا کردن کار هم به شام کمک کنیم. تصمیم گیری برای این که به چه 

کمکی احتیاج دارید بر عهدۀ خود شامست. 

ما هامهنگی متام موارد از جمله پرداخت هزینه های مربوطه را به عهده 

می گیریم. تنها کاری که شام باید انجام بدهید متاس با ماست. ما شام را 

با افرادی مناسب که با شام و با رسعت مورد نظر شام کار می کنند پیوند 

می دهیم. 

ما می خواهیم که شام احساس راحتی کرده و همینطور احساس کنید که 

مورد حامیت واقع شده اید. بنابراین اگر ترجیح می دهید که در جلسات 

گروهی رشکت کنید ما می توانیم این کا ر را انجام دهیم. اگر جلسات تک 

نفره را ترجیح می دهید ما میتوانیم این کار را انجام دهیم. هر چه برای 

شام و خانوادۀ شام کاربرد بیشرتی دارد. 

لطفاً اگر به هر یک از این گزینه ها عالقمندید یا 

اگر به مورد دیگری نیاز دارید، با مدیر پرونده خود 

صحبت کنید.


