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 )انشرایبن( برای ی بوربونگ نوشت؟ چطوری میشه ی متن

 
 بوربونگ ی در خواست متنی برای کار یا ی جا برای مدرسه یا دانشگاه آینده هست.

 بخش داره، نوشتن متن)انشرایبن(، زندگی نامه مختصر) ِلبنزالوف( و مدارک تحصیلی. ۳ی بوربونگ 
  

 انشرایبن یعنی چی؟ 

 تو باهاش ی درخواست میدی، به نکات زیر توجه کن که توی انشرایبن ذکر شده باشن. انشرایبن یک نامه است که

 چطوری این محل رو پیدا کردی) اینترنت از طریق دوستان و آشنایان...(؟ 

  دلیل انتخاب این محل بخصوص؟ 

 کدوم ویژگی های این محل تو رو جذب کرد؟ 

 چه حدف خاصی از بودن در این محل  داری؟ 

 های منحصر به فردی داری که برای این محل خیلی بدرد بخور باشه؟ چه توانایی 

 چه سابقه کاری یا آشنایی با این  کار رو از قبل داری که اینجا میتونی ازش استفاده کنی؟ 

 در اوقات فراغت خودت چه سرگرمی یا فعالیت های داره که میتونی در اینجا ازشون استفاده بگیری؟ 

 
برای ی بوربونگ  تمام این سه بخش خیلی مهم هستند، انشرایبن، بوربونگ و مدارک  همون طور باال عرض شد 

 تحصیلی.
 درضمن تمام مدارکی که از کالس های زبان و آموزشی جمع آوری کردی رو اینجا بهشون نیاز داری!

 
 چند نکته مهم دیگه...  

  یا دفتر یا هرجایی  بدونی بهتره برای اگر تو هر چی بیشتر  پیش از پیش در مورد این محل کار یا کارخانه
 اینکه این بهت کمک میکنه بوربونگ بهتری بنویسی!

  بهتره تو اینترنت در موردشون هرچی اطالعات که  پیدا میشه بخونی و در صورت لزوم این آدرس های
 نش باشه!اینترنتی رو برای خودت یادداشت کنی که اگربعدا خواستی سریع تر بهشون دسترسی پیداکنی امکا

  از طریق  این سایتwww.arbeitsagentur.de/Bildung/Welche-Ausbildung-welches-

Studium-passt 

 میتونی این اطالعات رو پیدا کنی.

 :و از این برنامه ها ی کاری استفاده کن https:// Entdecker.biz.medien.de 

 پیدا کنی   PlayStoreاین برنامه ها ی کاری رو میتونی تو برنامه 

  در کنارش سعی کن همیشه برا خودت یادداشت کنی که چرا از این محل کار یا هر چیز دیگه ای بیشتر خوشت
 بعدا بهت کمک میکنه تو نوشتن بوربونگ ازشون استفاده کنی!  میاد.

 
 چیزهای دیگه ای که بهشون نیاز داری: 

 .داشته باشن نایمیل آدرس شخصی  که این دفاتر با تو امکان تماس گرفت
ما میتونی رایگان ازشون   Beratungscafeبرای نوشتن بوربونگ نیاز به ی کامپیوتر و ی چاپگر داری که در

 استفاده کنی.
ما  رایگان با چاپگرما   Beratungscafeتمام مدارکی که برای بوربونگ نیاز داری کپی کنی هم میتونی رایگان در 

 چاپ کنی.
شخصی خیلی مهم رو همیشه همراهت امن داشته باشی بهت توصیه میکنم همه رو توی ی  و برای اینکه این مدارک

USB !ذخیره کنی 
 
 


