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Kadınlardan 
ders!

Kadınlara diploma 
Her kadın başarabilir!

Üç proje = bir amaç 
Kadınlara Berlin`de diploma imkânı

Mesleki eğitim diploması (BBR) veya  
Genişletilmiş mesleki eğitim diploması (eBBR)

Daha fazla bilgi için 
www.Frauen-machen-Schule.de

Frauenzukunft e.V.
Wedding–Mitte
Genter Straße 74
13353 Berlin
T: 030 / 461 44 77
info@frauenzukunft-ev.de

abw – Frauenladen
Charlottenburg
Sophie-Charlotten-Straße 30a
14059 Berlin
T: 030 / 325 54 20
frauenladen@abw-berlin.de

TIO-Qualifizierungsprojekt
Neukölln
Reuterstraße 78
12054 Berlin
T: 030 / 624 10 11
info@tio-berlin.de

Die Projekte „abw-Frauenladen“, „Frauenzukunft – Schulabschluss“ und „TIO-Qualifizierungsprojekt“ 
werden gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen und Gleichstellung.

1500 kadın bizimle  
diploma almayı başardı  

30 yıllık tecrübemizle başarı yolunda neye ihtiyacınız 
olduğunu biliyoruz.

Kurslarımıza katılım ücretsizdir.
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Bir diplomam yok, çünkü …

 bana kimse yardım etmedi 

 ülkemde savaş vardı

 ülkemde yalnızca erkekler 
 okula gidebiliyordu

 erken yaşta çocuk 
 sahibi oldum

 ailemi desteklemek 
 zorundaydım

 okul masraflarını karşılayamadım

 benim yaşadığım yerde okul yoktu

 yanlış kişilerle arkadaşlık ediyordum

Diploma sahibi olmak istiyorum, çünkü … 

 iyi bir mesleki eğitimim olsun istiyorum

 iyi bir işim olsun istiyorum

 çocuklarıma ev ödevlerinde yardımcı olabilmek istiyorum

 
Şimdi ise diploma sahibi 
olmak istiyorum! 

eğitim her insanin hakkidir!
(İnsan Hakları Bildirgesi`nin 26. Maddesi)

Bizim diploma programımıza 
kimler katılabilir?

 İyi Almanca bilen

 Berlin`de yaşayan

 Almanya`da tanınan bir 
 diplomaya sahip olmayan 
 her kadın

Çocuklarıma iyi bir 
örnek olmak istiyorum. 

Kendi paramı kendim 
 kazanmak istiyorum.

Bağımsız olmak 
istiyorum.

Başarıya nasıl 
ulaşacağım?

 kadınlar kadınlara  
 ders veriyor

 küçük gruplarda

 korunaklı bir ortamda 
 ders görerek

 Sorunlarınızda yardımcı 
 olunacaktır.


