
یدآمددر مونیخ خوش  لیبه دونا موب  

 

شرکت می کنند.دونا موبیل دراز تمام دنیا خانم ها   

به آنها می کنیم و و راهنمایی کودکان و نوجوانان را حمایت ، ما خانم ها وخانواده هایشان

 مشاوره می دهیم.

 ما به آداب و رسوم وفرهنگ شما احترام می گذاریم.

می باشند. دنیا مختلف چندین زبان  پیشنهادات ما به  

.ما در نواحی مختلف شهر فعال می باشیم  

در دونا موبیل شما یاد می گیرید که چگونه سالمتی خود را تقویت 

در مقابل بیماری ها مقاومت کنید: کنید و چگونه  

 در مورد سالمتی اطالعات مفیدی عرضه می کنیم.

ال کنید.سؤ دونا موبیلشما می توانید در مورد بیماریتان از   

ؤاالت شما را جدی می گیریم و رسیدگی می کنیم.ما س  

انجام  برای سالمتی تان ما به شما اطالعات می دهیم که خودتان چکار می توانید

 بدهید.

 ما شما را تشویق می کنیم که قدمی برای سالمتی تان بردارید.

  :های مختلف انجام می دهند دردونا موبیل خانم ها ورزش

 ژیمناستیک

 زومبا

 پیالتیس

 یوگا

 رقص عربی ـ تناسب اندام

 چی گونگ



 در دونا موبیل خانم ها و نوجوانان دوچرخه سواری یاد 

 می گیرند.

 در دونا موبیل خانم ها شنا یاد می گیرند. 

 

بانوان سن باال هم شرکت می کنند: در دونا موبیل  

مالقات  رسانی به سالمندانمرکز خدمات  و لیدونا موب دررا  گریهمدآنها   

 می کنند.

ما در مرکز خدمات رسانی به سالمندان پیشنهادها ومشاوره های مختلفی در رابطه 

 با سالمتی و امور اجتماعی می دهیم.

 

 در دونا موبیل خانم ها و آقایان شغل و حرفه جدید یاد می گیرند.

امورای با گواهینامه به عنوان دستیار در  هیپا یآموزش ها  

 خانه داری و خدمات.

رسانی. و خدمات ه داریشغل در بخش خان یبرا شدن طیواجد شرا  

می توانند شرکت کنند. بانوانکالس فقط  ایندر   

 در کنار این کالس ، کالس زبان آلمانی هم برگزار میشه.

:یپرستار اریدستو  دهی مراقبت اریدست   

.رندیگ یم ادیرا  سالمنداناز  یشغل مراقبت و پرستار انیخانم ها و آقا  

.شهیهم برگزار م یکالس ، کالس زبان آلمان نیدر کنار ا   

: آماده سازی برای آزمون مراقبت و پرستاری از کودک  

شغل مراقبت و پرستاری از کودکان را یاد می گیرند. انیخانم ها و آقا  

کنند. یآماده مشرکت کنندگان خودشان را برای آزمون   



 

؟برای سالمتی تان کاری انجام دهید می خواهیدآیا   

دارید؟ سؤال ناراحتی تان آیا در مورد   

 

 آیا می خواهید یک شغل یاد بگیرید؟

 آیا می خواهید در یک جهت جدید شاغل بشوید؟

 

 آیا می خواهید در محله تان فعال بشوید؟

 پس با ما تماس بگیرید. 

 

:  شماره تلفن ما     05 50 50 089  

 

توانید برای ما ایمیل ارسال کنید :شما می   

info@donnamobile.org 


