
 

 

 دعوت نامه 

 ۲۰۲۲مه  ۲۶در ایراکلیو، کرت، پنجشنبه "  Career4all"   روز کاری 

 مرکز همایش های فرهنگی ایراکلیو:

https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7 

 

در مرکز همایش های فرهنگی ایراکلیو   ۲۰۲۲ مه ۲۶ایراکلیو، کرت" که در روز پنجشنبه  – Career4all"از شما دعوت می کنیم در روز کاری  

 برگزار خواهد شد، شرکت نمایید.  ۱۸:۰۰ - ۱۱:۳۰در ساعت 

 

 ایراکلیو، کرت" شامل این موارد می باشد:  – Career4all"روز کاری  

 نمایندگان شرکتها:مصاحبه با 

اجرای مصاحبه ها به زبان یونانی و / یا انگلیسی به انجام می رسد، ولی برای تسهیل کار شما در محل برگزاری این رویداد ترجمۀ   •

 شفاهی به زبان فارسی، عربی و اوکراینی موجود خواهد بود. 

آنها مصاحبه می کنید، تحویل    به همراه داشته باشید تا آن را  را  پیشنهاد می شود رزومۀ کاری خود • با  نمایندگان شرکت هایی که  به 

 بدهید. 

 همایش: 

این همایش شامل سخنرانی های نمایندگان شرکت ها و مؤسسات به منظور اطالع رسانی دربارۀ بازار کار در کرت، فرصتهای شغلی   •

ترجمۀ همزمان به زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه و فارسی    باو روش آماده سازی برای دستیابی به یک موقعیت کاری می باشد. این همایش  

 پشتیبانی می شود. 

 . این همایش به محض این که نهایی شود، توزیع خواهد شد برنامۀ کار •

برای دریافت تجهیزات ترجمۀ شفاهی، ارائۀ یک مدرک شناسایی )سه برگه، کارت مجوز اقامت )آی دی(، گذرنامه یا کارت شناسایی(   •

 امی است. بعد از پس دادن تجهیزات، مدارکتان را پس خواهید گرفت. الز

این رویداد   *  از  انتشار تصاویری  به همراه  مطبوعاتی  بیانیۀ  فیلمبرداری می شود و یک  و  آموزشی ضبط  به دالیل    توزیع این همایش 

 خواهد شد و به شکل زنده از طریق شبکۀ اینترنتی پخش می گردد. 

 

است یادآوری  به  این    الزم  برگزاری  مدت  تمام  در  و  زمان حضور  در  ماسک  از  استفاده  بهداشتی،  قاطعانۀ  های  نامه  آیین  از  پیروی  که جهت 

 رویداد، در تمام مکانها اجباری می باشد.  

 ۰۱ ۷۱۲، ایراکلیو، صندوق پستی ۴۹مرکز همایشهای فرهنگی ایراکلیو، بلوار نیکوالئو پالستیرا، پالک 

 نقشۀ زیر یا با اسکن کردن کد زیر، می توانید محل رویداد را پیدا کنید.  با استفاده از

https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7


 

 

         

 چند کلمه دربارۀ این برنامه 

بین   سازمانبرگزار می شود. برنامۀ  هلیوس توسط    ایراکلیو در کرت  شهرداریو    هلیوساین رویداد به ابتکار و همکاری مشترک برنامۀ   

به اجرا در می آید. در این کارگروه ، نهادهای زیر مشارکت دارند:    مهاجرت و پناهندگی   وزارت و با تأمین مالی از سوی    المللی مهاجرت

مهاجران  مرکز ادغام  و    ادغام  پناهندگان  مهاجرانشورای  کرت،    و  در  ایراکلیو  توسعۀ  شهرداری  یاب  ،  ایراکلیوشرکت    توسعۀ جهت 
 .  آموزشی

https://greece.iom.int/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://www.heraklion.gr/
https://greece.iom.int/el
https://migration.gov.gr/
https://www.heraklion.gr/citizen/kentro-koinothtas/kk2317.html
https://www.heraklion.gr/municipality/metanastes/sem-enhmerwtiko.html
https://anher.gr/
https://www.ploigos-ea.gr/

