
MİLO berta Derneğinin bir projesidir...MİLO berta Derneğinin bir projesidir...MİLO berta Derneğinin bir projesidir...MİLO berta Derneğinin bir projesidir...    

MİLO Projesi ... tarafından desteklenmektedirMİLO Projesi ... tarafından desteklenmektedirMİLO Projesi ... tarafından desteklenmektedirMİLO Projesi ... tarafından desteklenmektedir 

...bize Kadın Danışma Dernegi bertabertabertaberta üze-
rinden ulaşabilirsiniz!    
 

Pfarrhofgasse 2, 4560 Kirchdorf 
Telefon  07582 / 51 767 
Fax  07582 / 52 090 
E-Mail  office@frauenberatung-kirchdorf.at 
www.frauenberatungwww.frauenberatungwww.frauenberatungwww.frauenberatung----kirchdorf.at kirchdorf.at kirchdorf.at kirchdorf.at     
 

Paz, Sa, Ca   9-12 saat 
Sa  14-18 saat 
Pe  14-17 saat 
Randevu aldıktan sonra 

    

BizBizBizBiz    

Avusturya’da doğmamış (veyahut  

Velisi Avusturya’da doğmamış) 

iyi Almanca anlayıp konuşabilen 

Sağlık ve Eğitime İlgi duyan 

ve bu bilgileri Bayanlara vermek istey-

en Bayanlar arıyoruz 

 

Çünkü: 

„Hiç birşey bilmeyen, „Hiç birşey bilmeyen, „Hiç birşey bilmeyen, „Hiç birşey bilmeyen,     

herşeye inanmak zorundadır.“herşeye inanmak zorundadır.“herşeye inanmak zorundadır.“herşeye inanmak zorundadır.“ 

Marie v. Ebner-Eschenbach 

 

Yönlendirici Eğitimi ücretsizdir! Yönlendirici Eğitimi ücretsizdir! Yönlendirici Eğitimi ücretsizdir! Yönlendirici Eğitimi ücretsizdir! 
(Yol masrafyardımı dilekceyle Alınabilinir.)    
 

Mag.a Eva Mühllechner  
Dipl. Sozialpädagogin(FH) Susanne Rettig 

bilgibilgibilgibilgi    
    
informacijainformacijainformacijainformacija    
    
informacióninformacióninformacióninformación    
    
Information 

* MILO: Göçmenler Eğitim ve Sağlık konularında yon-
ledirici olabilir. 



Yönlendirici mi olmak istiyorsu-Yönlendirici mi olmak istiyorsu-Yönlendirici mi olmak istiyorsu-Yönlendirici mi olmak istiyorsu-

nuz?nuz?nuz?nuz?    

Sorularınız mı var?Sorularınız mı var?Sorularınız mı var?Sorularınız mı var?    

O zaman bize yönelin. 

Mag.a Eva Mühllechner,  

MİLO Projesi Yöneticisi    

Tel.  07582 / 51 767 

Beschreibende Grafik- 

oder Bildunter-

schrift. 

 

MİLOMİLOMİLOMİLO 

Göçmenler Eğitim ve Sağlık konuların-

da yonledirici olabilir. 

 

MİLO MİLO MİLO MİLO Projesinde, Avusturya’ya göç et-

miş ve iyi Almanca bilgisi olan Kadınlar, 

bir Kurs ile eğitilir. 

 

 

2009’un Son Baharında Eğitim ve 

Sağlık konuları hakkında iki Kurs baş-

latılacak. 

 

Sertifika Ödülü ile biten Kurslar’dan 
sonra, Eğitim ve Sağlık Yönlendiricileri 
bilgilerini Göcmenlere aktarir, Avustury-
a’daki Göçmenlerin Hayat şartlarını ko-
laylaştırmak için.  
 

İlginizi mi çekti?İlginizi mi çekti?İlginizi mi çekti?İlginizi mi çekti?    
 

 

Benim Pocuklarım benim hayatımdan 
daha iyi bir hayat yaşasınlar – nasıl ba-
saririm bunu? 

Hasta olunca ne yapmalı:  
doğru Doktoru nasıl bulurum? 

Avusturya’da hangi Imkanlar var ve  
hedefime nasıl ulaşırım? 

Devlet tarafından ve diğer taraflar’dan 
nasıl bir destek geliyor? 

 

 

eğitimeğitimeğitimeğitim    
    
obrazovanjeobrazovanjeobrazovanjeobrazovanje    
    
formaciónformaciónformaciónformación    
    
Bildung 

bilmekbilmekbilmekbilmek    
    
znatiznatiznatiznati    
    
sabersabersabersaber    
    
wissen 

sağlıksağlıksağlıksağlık    
    
zdravljezdravljezdravljezdravlje    
    
saludsaludsaludsalud    
    
Gesundheit 

Başka bir Ülke’den Avusturya’ya gelenin 
kafasında çok soru işareti vardır: Memleket 
olacak bu uzaklar’da çok şey değişik. Eksik 
dil bilgisi suskunluğa ve bilgisizlik yeniden 
başlamayı ve fazlasıyla önemli olan En-
tegrasyonu zora sokar. 

Kadın Danışma Dernegi berta’da yaptığımız 
tecrübeler ile MİLO Projesini hayat’a geçir-
dik. 


