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 کار داوطلبانه در کاریتاس

 اولین گام برای کار داوطلبانه:

 

 اطالعات مهم:

 

 یعنی: کمک کردن به دیگران، بدون دریافت پول. داوطلب 

  .تنها برای تعداد معدودی از فعالیت های برای اکثر فعالیت های داوطلبی باید بتوانید به زبان آلمانی خوب صحبت کنید

 داوطلبی است که نیازی ندارید به زبان آلمانی خوب صحبت کنید. 

  اگر به زبان آلمانی صحبت نمیکنید، در حال حاضر نمیتوانیم به شما کار داوطلبانه ای ارائه کنیم. اکثر مشتریان ما به

زبان آلمانی صحبت می کنند یا میخواهند زبان آلمانی یاد بگیرند. عالوه بر این، مهم است که دستورالعمل های مسئول 

 موسسه مربوطه را نیز متوجه شوید. 

 ماه و حدودا یکبار در هفته انجام دهد.  6تا کار داوطلبانه ای داریم که در آن، فرد داوطلب باید بیشتر از ما عمد 

  حمایت می کند ولی تضمینی برای گرفتن جواب مثبت پناهندگی نیست! ادغام در جامعهکار داوطلبانه از 

 ده کنید و آن را ارتقاء دهید. ولیکن یک فعالیت در یک فعالیت داوطلبانه، می توانید از دانش زبان آلمانی خود استفا

 داوطلبانه نمیتواند جایگزین یک دوره آموزشی زبان آلمانی شود.

 

آیا هنوز نمی توانید خوب به زبان آلمانی صحبت کنید؛ اما زبان آلمانی را می فهمید و می توانید خودتان را بفهمانید )معرفی 

 (A2 - B1کنید(. )سطح زبان آلمانی: 

 

 در ما را آلمانی مهفرم پرسشنا ( پر کنیدFragebogenDeutsch: )  و آن را از طریق ایمیل به آدرس

freiwillig@caritas-wien.at رای ما ارسال کنید!ب 

  وقتی که ما فرم پرسشنامه را دریافت کنیم، شما را به یک جلسه اطالع رسانی دعوت می کنیم. در آن جلسه، کاریتاس و

کار داوطلبانه و فعالیت های مورد نظر در وین و ایالت نیدراوسترایش شرق را معرفی می کنیم. با توجه همچنین شرایط 

ی؛ و با همراهی شما سعی خواهیم کرد تا فعالیت داوطلبی آلمانزبان  از شما دانش و شما یها مهارت شما، القهع به

 مناسبی برای شما پیدا کنیم. 

  سپس از طریق اطالعات  داده شده با فرد مسئول مرکز مورد نظر تماس بگیرید تا وقت )مالقات( آزمایشی برای شما

 ترتیب دهد. 

اگر به زبان آلمانی خوب صحبت می کنید، میتوانید به صورت آنالین از موتور جستجوی فعالیت های داوطلبی ما دیدن کنید و در 

 .(www.zeitschenken.at)ورد نظر خود جستجو کنید آن به دنبال فعالیت داوطلبی م

 

 فرعی بیمه مسئولیتو –بیمه حوادث  ای که دارید، داوطلبانه تیفعال مدت زمان در تاس،یکار در داوطلب کارمند کی عنوان به

)بیمه های ذکر شده در صورتی اعمال میشوند که بیمه خود شخص اعتبار نداشته باشد. به عبارت دیگر، به منظور استفاده هستید. 

 (. شخصا خود را بیمه کرده باشداز قبل نیز باید  فرداز این بیمه ها، خود 

mailto:freiwillig@caritas-wien.at
http://www.zeitschenken.at/

