المؤسسة
هذا مهم بالنسبة لي
احتياجات ،قيم ،أمنيات

الدعم عن طريق  AVGS MATطبقا للمادة  45من قنون
الشؤون اإلجتماعية )ُ (SGBIIIم َم ّكن من قبل مركزكم
ألمور العمل أو وكالة التوظيف

يمكنني /أستطيع
مهارات
كفاءات /اختصاصات
خبرة

رقم اإلجراء735/4/16 :

أنا مهتم بــ
ميول ،هوايات ،مهمة

من أجل تحسين القراءة ،إستعملنا صفة المذكر في هذا
المنشور

حياة

هذا أنا
شخصيتي
صفاتي
طباعي
Ingeus GmbH
 90402 Nürnbergـ Bahnhofstraße 11
الهاتف 0911-21667- 310
الفاكس 0911-21667-101
nuernberg@ingeus.de - www.ingeus.de
ـ قطار األنفاق :جميع الخطوط
ـ حافلة :خط 44,43
ـ ترام :خط 5,8,9
ـ محطةHauptbahnhof :
أوقات الدوام :األثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00
صابحا ً الى الساعة  4:00مساءا ً

فيفا لالجئين FIFaA

الدعم المبكر الندماج الالجئين المعترف فيهم

أهدافنا

وهذا ما نقدمه لك

جدولنا الزمني

أن :الجئ وبحاجة مساعدة؟

األساسيا::

مدة البرنامج

ـ أنت تتكلم قليل من اللغة األلمانية أو ال تتقنها أبدا ً؟

ـ تعلّم اللغة األلمانية
ـ مركز مهني إلكتروني (باللغة العربية واإلنجليزية)
ـ إنشاء إختصاصات و مؤهالت شخصية
ـ التدريب على التعايش بين الثقافات
ـ الدعم في اإلعتراف بالشهادات األجنبية
ـ المساعدة والمرافقة في البحث عن سكن ،أو األطباء،
أو الى اإلدارات والهيئات الحكومية

ـ هل تريد أن تعمل؟
ـ هل تحتاج للمساعدة في البحث عن منزل؟
ـ هل تحتاج للمساعدة في البحث عن عمل؟

التحضيرا::
تقدم فيفا  FifaAالمساعدة الالجئين المعترف فيهم من
أجل االندماج بوقت مبكر وأيضا ً مساعدتهم على االستقرار
والعثور على عمل مناسب.

ـ التعرف على نظام العمل األلماني ونظام التدريب المهني
ـ جمع مستندات وظيفية
ـ العثور على منصب عمل أو تدريب مهني
ـ التدريب على مقابلة التوظيف

البدء بــ:
ـ البحث عن منصب وظيفة بموقع العمل إنغييُوس
()Ingeus

 52أسبوعاً

إمكانية الحجز الفردي للوحدة

الوحدة  :1الشرح
الثالث عشر

من األسبوع األول وحتى

ـ ورشة عمل تتضمن ستة وحدات دراسية ،كل منها 45
دقيقة في األسبوع
ـ التدريب الفردي  +مساعدة في االندماج ساعتان
في األُسبوع

الوحدة  :2التوجيه من األسبوع الرابع عشر
وحتى الى 39
ـ ورشة عمل تتضمن ثماني وحدات دراسية ،كل منها 45
دقيقة في األسبوع
ـ التدريب الفردي  +مساعدة في االندماج ساعتان
في األُسبوع

ـ كتابة /تأليف خطاب للتقديم لوظيفة
ـ المساعدة الجيدة في التدريب المهني أو العمل
ـ الدعم أثناء وبعد بداية العمل

عملنا المتعدد اللغات ومدربو االندماج،
يقفون بجانبك في كل خطوة من
خطوات حياتك الجديدة في المانيا.

موقع /محطة العمل Ingeus
ـ تجهيزات كمبيوتر حديثة
ـ استعمال اإلنترنت بشكل مجاني

الوحدة  :3التوسيط من األسبوع  40وحتى
األسبوع 50
ـ ورشة عمل تتضمن ستة وحدات دراسية ،كل منها 45
دقيقة في األسبوع
ـ التدريب الفردي  +مساعدة في االندماج ساعتان
في األُسبوع

