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Information für vietnamesischsprachige Personen/Bewohner*innen

Thông tin cho các Bạn Viêt nam sống ở trại tị nạn.

Beratung zu Bildung und Beruf – jetzt auch auf Vietnamesisch!

Tư vấn về đào tạo phổ thông và nghề nghiệp bằng tiếng Việt

Haben Sie Fragen zur Schul‐ oder Berufsausbildung in Deutschland? Suchen Sie eine Arbeit und
brauchen Unterstützung beim Anfertigen der Bewerbungsunterlagen? Oder möchten Sie Ihr
Deutsch verbessern und suchen einen passenden Deutschkurs mit Kinderbetreuung? Wir
unterstützen und beraten Sie gern bei Ihrem Anliegen und das in Ihrer jeweiligen Muttersprache.

Ngài cần biết về đào tạo phổ thông và nghề nghiệp tại Đức? Ngài tìm việc làm và cần có người giúp
đỡ để viết đơn xin việc? Hoặc Ngài muốn học nâng cao về tiếng Đức và tìm một khóa học thích hợp
có người trông con trong khi học? chúng tôi giúp đỡ và tư vấn cho ngài trong mọi trường hợp bằng
tiếng Việt.

Das Willkommen‐in‐Arbeit‐Büro bietet individuelle und kostenfreie Beratung für geflüchtete
Menschen und Zuwanderer*innen rund um die Themen Bildung und Beruf an. Seit November 2019
findet in Kooperation mit dem Integrationslotsenprojekt der Kiezspinne eine regelmäßige
Sprechstunde auf Vietnamesisch statt.

Văn phòng,chào mừng đến với việc làm, WiA Büro, sẽ tư vấn không lấy tiền và thích hợp nhất cho
tất cả những người ti nạn và người nhập cư xung quanh chương trình học phổ thông và đào tạo
nghề. Từ tháng mười một 2019 văn phòng chúng tôi kết hợp với dự án ,Người hướng dẫn hội nhập,
của tổ chức Kiezspinne đưa ra lịch tiếp khách định kì bằng tiếng Việt.

Gerne können Sie in unserer Sprechstunde auf Vietnamesisch beraten werden.
Die Sprechstunde findet jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 9:00 – 11:00 Uhr statt.
Die nächsten Termine sind Freitag, 21.02.,06.03.,20.03.,03.04.,17.04.2020…

Các Ngài có thể đến với chúng tôi trong thời gian tiếp khách sau:
Vào ngày thứ sáu của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng . Từ 9:00‐ 11:00 giờ
Lịch tiếp khách những lần ltới vào thứ sáu ngày 21.02.,06.03.,20.03.,03.04.,17.04.2020…

Wo?

Đia chỉ:

Willkommen‐in‐Arbeit Büro Lichtenberg
Alfredstr. 410365 Berlin
U‐Bahn‐Station Magdalenenstraße

Văn phòng chào mừng đến với việc làm,WiA Büro
Lichtenberg

Tel: 030 586 199 722
E‐Mail: wia@dqg‐berlin.dewww.wia‐lichtenberg.de
www.facebook.com/WiABuero/

U‐ Bahn‐Station Magdalenenstraße

Terminvereinbarung in Vietnamesisch: 0172‐8621246

Alfredstr.4 10365 Berlin

Tel: 030 586 199 722
E‐Mail: wia@dog‐berlin.dewww. Wia‐lichtenberg.de
ww.facebook.com/WiABuero/
Đặt lịch hẹn bằng tiếng Việt qua số điện thoại: 0172‐
8621246

Wann?
Öffnungszeiten: Mo‐Fr 9:00 – 17:00 Uhr
Beratungszeit Vietnamesisch:
jeder 1. und 3. Freitag im Monat von 9:00 – 11:00 Uhr

Kommen Sie gern vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Thời gian tiếp khách:
Từ thứ hai đến thứ sáu 9:00‐17:00 giờ
Thời gian tư vấn bằng tiếng việt
Thứ sáu tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng Từ 9:00‐11:00 giờ

Rất hân hạnh được đón tiếp các Bạn.

