
Frauen mit 
Fluchterfahrung
gründen

Text 1 Persisch :	

پناھندگان زن: بیزینس خود را شروع کنید! 	

آیا شما قبال در وطن تان کار خود را داشتھ اید؟ آیا شما مایل 
آغاز کنید؟  آیا  Rhein-Mainھستید کھ بیزینس خود را در منطقھ 

ایده کاری فوق العاده ای دارید اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ 	

 Frauen mit Fluchterfahrung)“آفرینی با نام این طرح کار 
gründen “ پناھندگان زن بیزینس خود را آغاز کنید( تحت نظارت موسسھ

“.jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit – 
Frauenbetriebe e.V”.   شما را در توسعھ  مجموعھ مھارت ھای کار

مرحلھ پیاده سازی ایده آفرینی حمایت می کند و ھمچنین شما را در 
کاری خود ھمراھی میکند. 	

پیشنھاد ھای ما: 	

شما از کارگاه ھا و پشتیبان شخصی برای توسعھ و اجرای ایده  -
کاری خود و بھبود مھارت ھای حرفھ ای بھره مند خواھید شد. 	

اطالعات و منابع در خصوص چگونگی شروع یک بیزینس در آلمان در  -
. ( بھ عنوان مثال: در رابطھ با اختیار شما قرار خواھد گرفت

برنامھ ریزی کاری، الزامات قانونی، مالیات، امکان کمک ھای 
مالی و غیره) 	

دسترسی بھ یک تیم پشتیبانی بزرگ از کار آفرینان زن،  -
کارشناسان صنعت و مربیان خواھید داشت. 	

یک مربی با تجربھ شما را شخصًا در راه تان بھ سمت کار مورد  -
واھد کرد.نظر ھمراھی خ 	

این برنامھ برای شما رایگان است. - 	

راه ھای ارتباط با ما: 	

بھ منظور مالقات اولیھ با ما از طریق ایمیل  -
))ramona.lange@jumpp.de ) 069یا تلفن-  715 89 55- ) تماس 0

حاصل فرمایید. 	

بھ رویدادھای اطالعاتی و سخنرانی ھای ما سر بزنید. شما می  -
در این وبسایت یا فیسبوک و توییتر توانید از طریق بخش خبر 

از آنھا مطلع شوید.  

-  -eV-Frauenbetriebe-https://www.facebook.com/Jumpp
568618666491437/ 	

- https://twitter.com/jumpp_fb 	

را در راه تحقق بخشیدن بھ ایده کاری  ما مشتاقانھ منتظریم تا شما
تان کمک کنیم. 	

	

	


