 10 - ARRIVO BERLINمشاريع تهدف لالندماج المهني لالجئين
هل حضرت إلى برلين باعتبارك الجئًا وترغب في االندماج سريعًا؟ هل تشعر بالحماس ،وترغب في
العمل ،لكنك ال تعرف كيف تدخل سوق العمل في برلين؟
يعد مشروع  ARRIVO BERLINمبادرة تابعة لوالية برلين ،حيث تساعدك في طريقك إلى التدريب
والعمل .ال يهم إذا كنت تملك بالفعل خبرة مهنية ،أو تريد الحصول على اعتراف بهذه الخبرة والبحث عن
عمل سريعًا ،أو كنت تريد أن تمارس التدريب المهني ألنك تدرك مدى أهمية الحصول على شهادة مهنية في
ألمانيا – لدينا العرض المناسب لك.
مشروع ARRIVO BERLIN
 يدعم الالجئين في طريقهم للحصول على وظيفة ويساعدك على إظهار إمكانياتك
 ينصحك أثناء تأهيلك المهني
 يوفر لك أماكن للتدريب والعمل في الشركات.
 يرافقك في أثناء التدريب
هدفنا هو الجمع بين الالجئين وشركات برلين ومساعدتهم من أجل االندماج المهني الناجح.
نملك مشاريع خاصة بالتوجه لالجئين
 ورش عمل للتدريب  -اكتشف مواهبك الخاصة من خالل التدريب العملي
ولتقديم المشورة والدعم
 التدريب على التأهيل :تأمين المستقبل – من خالل التدريب المهني
 طرق الحصول على الدرجة المهنية :الدعم والمشورة الفردية لالجئين من
خالل الخبرة المهنية
فضال ا عن ذلك ،توجد مشاريع ذات عروض خاصة بالصناعة
 الصناعات اإلنشائية :أساس اقتصادي راسخ – من خالل مهنة عامل بناء
 الصحة :في خدمات المجتمع  -مهن الصحة والرعاية
ض يف – التدريب والعمل في الفندقة وفن الطبخ
 الضيافة :وظيفة ُم ِ
 حلقة التدريب :الخطوة األولى للكفاءة – تعال إلى الممارسة
 التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التدفئة وتكييف الهواء :حماية البيئة واستخدام تكنولوجيا
المستقبل – باعتبارك محترف ًا في مجال التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التدفئة وتكييف الهواء
 القضايا االجتماعية :العمل مع الناس ومن أجلهم  -منظور يتوافق مع القلب والعقل
نملك كذلك مشروعاا للشركات التي ترغب في تأهيل الالجئين
 مكتب الخدمات للشركات :يرتبط بشكل جيد مع اإلدارة – لتدريب وتشغيل
الالجئين
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يمكنك المشاركة ،إذا كنت
 تملك معرفة باللغة األلمانية بد ًء من المستوى ب 1ومعلومات مدرسية قوية
 وعلى استعداد للمشاركة في الدورات مشاركة ً منتظمة وفعّالة
يدعم مجلس الشيوخ لالندماج والعمل والشؤون االجتماعية جميع المشاريع ،وتُقدم لك مجانًا.
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يمكنك معرفة المزيد حول المشاريع من خالل الموقع اإللكتروني باللغة األلمانية
 .www.arrivo -berlin.deحيث يوجد كذلك على الموقع عناوين وأشخاص مسئولون ،يمكنك
التوجه إليهم .كذلك تجد تحت عنوان
"  "Berufsausbildung in Deutschlandأفالم متعددة اللغة حول التدريب المهني في
ألمانيا ومعلومات حول المهن في قطاع الحرف اليدوية.

