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 چطوری میتونم ی در خواست برای کار ) بِوربوتگ( بنویسم؟ 

 

بوربونگ ی نوع نامه ای هست که تو به محل کار آینده ات یا جایی که میخوای ی آوسبیلدونگ یا ی پرلتیکوم انجام بدی 
 باید بفرستی! 

هر بوربونگی دارای سه بخش هست: قسمت نوشتاری که مثل ی متن میمونه) در مورد دالیل انتخاب این محل (، زندگی 
 نامه شخصی )ِلبنزالوف( و مدارک تحصیلی! 

 

 لبنزالوف یعنی چی؟ 

 ی نوع نامه ای هست تو درش اطالعات شخصی رو بطور مختصر مینویسی، پایین برات چندتا مثال ذکر کردم:

 م و نام خانوادگی؟ نا 

  محل و تاریخ تولد؟ 

 شماره تلفن همراه یا ثابت یا بهترین راه برای تماس گرفتن با تو؟ 

  مدارک اقامت فعلی؟ 

 سابقه کاری قبلی یا آشنایی با این کار؟ 

 سطح و محل تحصیالت؟ 

  سطح زبان آلمانی و محل کالس زبان فعلی؟ 

  تسلط به زبان های دیگر؟ 

  های شخصی در اوقات فراغت ؟سرگرمی یا فعالیت 

 

 مدارک تحصیلی؟  

در واقع هر نوع مدارکی که از کالس های زبان و آموزشی یا هر نوع محل های کار سابقه جمع آوری کردی رو اینجا  
 بهشون نیاز داری  برای  اینکه بر اساس این ها تو باید در بوربونگ بنویسی ! 

 

 چند نکته مهم دیگه...  

 لبنزالوف رو بسیار مرتبط و بدون اشتباهات نوشتاری بنویسی.سعی  کن 

 

بعضی وقتا میزدم حنا ی عکس هم از خودشون توی لبنزالوف می زارم  اگر توهم هم نخواستی که ی عکس دو باهاش 
 بفرستی سعی کن این عکس باشه که توش لبخند میزنی و صمیمانه بنظر بررسی.

 

زمانشان رو هم با تاریخ بنویسی یعنی شروع و پایانشوت با تاریخ حدودی یا  سعی کن محل کارهای قبلی رو و مدت
 دقیق! 

 

 اگر در حال حاضر داری کالس زبان یا مدرسه ای میدی سعی کن ازشون مدرک جمع آوری کنی.

 

استفاده کنی برای حمل کردن مدارکت برای اینکه اون موقع دیگه نیازی نداری همه این کاغذ ها  USBو سعی کن  از ی 
 رو با خود همه جا داشته باشی. 

 

 

 

 


