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نيابة عن مركز العمل يف مدينة كاسل ، سنقدم 

ما ييل يف هذا املرشوع لطالبي اللجوء والالجئني 

املعرتف بهم وكذلك األجانب الذين قدموا إىل 

أملانيا كجزء من مل شمل األرسة

االندماج يف سوق العمل األملاين   

تحديد املعرفة املهنية   

توسيع املهارات اللغوية املهنية   

الهدف من املرشوع هو إظهار فرصك املهنية من 

خالل تقييامت الكفاءة يف رشكة حقيقية. نريد 

أيًضا إطالعك عىل ظروف سوق العمل األملاين 

ودعمك يف التقدم للحصول عىل وظيفة. 

كام نساعد املشاركني لدينا عىل االستعداد لتويل 

العمل. سنقوم أيًضا بتعليمك املهارات اللغوية 

املتعلقة بالوظيفة أو توسيع هذه املهارات 

اللغوية الخاصة.

يف نهاية املرشوع ، يتوفر ملف تعريف شخيص 

للكفاءة املهنية لكل مشارك عىل حدة. يحتوي 

ملف تعريف الكفاءة املهنية عىل معلومات حول 

معرفتك املهنية ونقاط قوتك. كام أنه يحتوي عىل 

توصيات ملزيد من اإلجراءات التي يجب اتخاذها

فرص عمل لالجئني



من ميكنه املشاركة يف املرشوع

األشخاص الذين يحق لهم اللجوء     

والالجئني املعرتف بهم والذين     

SGBII 7 يستوفون متطلبات املادة  

.األجانب الذين قدموا إىل أملانيا كجزء    

من مل شمل األرسة والذين يُسمح لهم    

بالبقاء يف أملانيا مبوجب املادة 27 ،    

الفقرة 5 من قانون اإلقامة  

األشخاص الذين لديهم مهارات لغوية    

تسمح لهم مبتابعة موضوعات املرشوع  

املشاركة ممكنة فقط من خالل الشخص 

املسؤول يف مركز العمل يف مدينة كاسل

لكل مشارك ، يستمر املرشوع ملدة 12 أسبوًعا 

من االثنني إىل الجمعة من الساعة 08:00 إىل 

13:45

محتوى املرشوع

يتم توضيح املتطلبات الشخصية يف املناقشات 

الفردية. يتم تسجيل املهارات اللغوية والتعليم 

املدريس والتدريب املهني والخربة املهنية 

والطموحات املهنية الشخصية وأكرث من 

ذلك بكثري ومناقشة الخطوات التالية الالزمة 

والتخطيط لها

يف نفس الوقت ، يف األسابيع األربعة    

األوىل ، سنخربك برشوط إطار العمل    

لتويل العمل يف أملانيا وهذا يشمل    

التأمني الصحي والضامن االجتامعي    

وحقوق أصحاب العمل واملوظفني    

ونظام التعليم والتدريب األملاين وغري    

ذلك.  

من األسبوع الخامس ، سيتم اختبار    

مهاراتك ومعرفتك يف رشكة حقيقية. ب   

اإلضافة إىل ذلك ، يتم اإلرشاف عىل    

كل مشارك من قبل مستشاره الشخيص    

ويتلقى دروس اللغة األملانية املتعلقة    

بالوظيفة كل يوم جمعة  

يف آخر أسبوعني  نقوم  بإعداد طلبك     

للحصول عىل وظيفة أو تدريب مهني.    

من البحث عىل اإلنرتنت ، من خالل    

السرية الذاتية وخطاب التقديم إىل    

مقابلة العمل ، كام هو معتاد يف أملانيا    

، يتم تغطية العملية بأكملها.  

سوف يدعمك مستشارك الشخيص يف    

كل هذه األنشطة لبدء العمل.  

إذا مل تجد بعد 12 أسبوًعا تدريبًا مهنيًا أو 

وظيفة ، فقد تم اكتساب املعرفة عىل األقل 

والتي ستمكنك من التقدم بنجاح للحصول عىل 

وظيفة بشكل مستقل بدعم من املرشف يف 

مركز العمل


