-IQ Flex 2020خدمات مشاوره ای منطبق با شرايط فعلی شبکه  IQزاکسن
برای :بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ،مشاغل خويش فرما ،مشاغل آزاد
چطور می توانم بنگاه اقتصادی خود را از اين بحران عبور دهم؟
 اطﻼعات مربوط به بيمه بيکاری يک  ،دو و کمک های مربوط به کارهای کوتاه شده راکجا ميتوان يافت ؟
 ﭼﻪ اطﻼعا را موظفم ﻪ ارکنان خار خود انتفال دهم؟
 چه اطﻼعاتی را موظفم به کارکنان خارجی خود انتفال دهم؟
 چه کسی خدمات رايگان در خصوص آناليز بنگاه اقتصادی وبرنامه های آتی اقتصادی ارائه می دهد؟
 چه کمکهای مالی ای وجود دارند و چگونه می توانم آنها را دريافت نمايم؟
 چگونه می توانم در زمان کنونی خدمات خود را تغيير و تطبيق بدهم؟ چه جايگزين های شغلی ای با توجه به سوابق شغلی و
تحصيلی من برايم وجود دارند؟

جواب های مربوطه را از اينجا دريافت می نماييد:
) FACHINFORMATIONSZENTRUM ZUWANDERUNGمرکز اطﻼع رسانی تخصصی مهاجرت(
fizu-dresden@exis.de
يا
منطقه درسدن0351/ 475 31 01 :
fizu-leipzig@exis.de
منطقه ﻻيپزيگ 0341/ 580 88 20 20 :يا
fizu-chemnitz@exis.de
 0371/ 52 02 71 74يا
منطقه کمنيتز:

برای :کارکنان ،کارمندان ،کسانی که دوره های کسب مهارت فنی و حرفه ای می بينند  ،دانشجويان ،کارآموزان
در صورت خاتمه کار يا تبديل آن به کار کوتاه شده چه وظايف و حقوقی دارم؟
 کجا می توانم مشاوره رايگان در خصوص قانون کار دريافت نمايم؟
 در صورت خاتمه کار يا تبديل آن به کار کوتاه شده چه حمايت هايی برای من وجود دارند؟
 چه مهلت ها و موعدهايی را بايد مد نظر قرار دهم؟
جوابهای مربوطه را از اينجا دريافت می نماييد ) FAIRE INTEGRATION:ادغام منصفانه(
مناطق درسدن ،ﻻيپزيگ ،کمنيتز) 0341/ 71 00 50 :بر حسب منطقه ارجاع داده می شويد(
يا faire-integration@arbeitundleben.eu

برای :کسانی که درخواست تاييد مدارک دارند ،شرکت کنندگان در دوره های انطباقی ،دوره های زبان و آموزشی
چگونه می توانم در زمان محدوديت زندگی عمومی به يادگيری ادامه بدهم؟
 چه امکاناتی برای يادگيری آنﻼين وجود دارد؟
 چه کسی برای من امکان دوره های آموزشی و تعليمی موجود را فراهم می کند /چگونه می توانم آنجا ثبت نام نمايم؟
 چگونه می توانم هزينه آنرا تامين نمايم؟
در زمان محدوديت زندگی عمومی چه اتفاقی برای تاييد مدارک شغلی و تحصيلی من می افتد؟
 چه کسی در رابطه با شيوه و مراحل تاييد مدارک به من مشاوره می دهد؟
 مراحل تاييد مدارک من به چه صورت ادامه می يابد؟
 آيا می توانم در حال حاضر در يک دوره انطباقی شرکت نمايم؟
جوابهای مربوطه را اينجا دريافت می نماييدIBAS Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen:
)مرکز مشاوره و اطﻼع رسانی بازار کار زاکسن(
0351/ 43 70 70 40
منطقه درسدن:
يا برای تمام مناطقanerkennung@exis.de :
منطقه ﻻيپزيگ0341/ 580 88 20 20 :
0371/ 52 02 05 92
منطقه کمنيتز:

