ARRIVO BERLIN (ኣሪቮ በርሊን) - 10 ናይ ስራሕ ምጽንባር
ፕሮጀክታት ንስደተኛታት
ናብ በርሊን ከም ስደተኛ ኮይንካ’ዶ መጺኻ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክትጽንበር ትደሊ ዲኻ፧
ንስኻ ክትሰርሕ ድርኺትን ተገዳስነትን ከለካ፡ ግን ብኸመይ ናብ ናይ በርሊን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ከምትኣቱ ምፍላጥ’ዶ ስኢንካ
ኣለኻ፧
ARRIVO BERLIN (ኣሪቮ በርሊን) ኣብ ስልጠናኻን ስራሕካን ንምዕባይ ክሕግዘካ በቲ ፈደራላዊ ክፍለሃገር በርሊን ዝተውስደ
ተበግሶ እዩ። ድሮ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘለካ እንተኾይንካ፡ ኣፍልጦ ክውሃቦን ቀልጢፍካ ድማ ስራሕ ክትረክብን ትደሊ
እንተሊኻን፡ ወይ ኣብ ጀርመን ናይ ስራሕ ክህልወካ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለትፈልጥ ናይ ስራሕ ስልጠና ትደሊ እንተሊኻ
– ንኣኻ ዝኸውን ቅኑዕ መፍትሒ ኣለና።
ኣሪቮ በርሊን
 ንስደተኛታት ምሉእ ስራሕ ኣብ ናይ ምርካብ ጉዕዝኦምን ዕቑር ክእለቶም ኣብ ምምዕባልን ይሕግዝ
 ብዛዕባ ናይ ስራሕ ዝሕተት ብቕዓት ምኽሪ ይህብ
 ሞያዊ ስልጠናታትን ስራሕን ኣብ ኩባንያታት ይረኽበልካ
 ኣብ እዋን ስልጠናኻ ደገፍ ይህብ
ዕላማና ንስድተኛታትን ኣብ በርሊን ዝመደበረን ኩባንያታትን ምርኻብ ከምኡ ድማ ኽልቲኦም ወገናት ስደተኛታት ኣብ
ስራሕ ብዕዉት መንገዲ ከምዝተጸንበሩ ኣብ ምርግጋጽ ንምሕጋዝን’ዩ።
ንስደተኛታት፡ ናይ ምእዘና ፕሮጀክታት ኣለዉና፥
 ናይ ልምምድ ኣብያተ-ዕዮ – ሰባት ግብራዊ ስራሕ እናሰርሑ ተውህብኦም ንኸለልዩ ንምሕጋዞም
ምኽርን ደገፍን እውን ንህብ፥
 ስልጠና ስራሕ፥ መጻኢኻ ኣውሕስ – ብናይ ስራሕ ስልጠና
 ናብ ናይ ስራሕ ብቕዓት ዘብጽሑ መንገድታት፥ ውልቃዊ ምኽርን ደገፍን ናይ ስራሕ ተመኩሮ ንዘለዎም
ስደተኛታት
ኣብ ፍሉያት ኢንዱስትሪታት ዝውሃቡ ፕሮጀክታት'ውን ኣለዉ፥
 ህንጻ፥ ጥዑይ ቁጠባዊ መሰረት ኣንጽፍ – ኣብ ናይ ህንጻ ስራሕ ብምእታው
 ጥዕና፥ ምግልጋል ሕብረተሰብ – ክንክን ጥዕናን ናይ ምእላይ ሕሙም ሞያታትን
 ኣተኣናግዳ፥ ስራሕ ከም ተቐባል ጋሻ – ስልጠናን ስራሕን ኣብ ኢንዱስትሪ ሆቴልን ስነ-ምግብን
 RINGPRAKTIKUM፥ ናብ ናይ ስራሕ ብቕዓት ኣፍደገ ዝኸፍቱ – መጺኻ ግብራዊ ተመኩሮ ቕሰም
 ናይ ጽሬት፡ ምውዓይን መመጠን-ኣየርን ቴክኖሎጂ፥ ንኣከባቢ ሓሉ፡ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ተጠቐም – ከም ሓደ
በዓል ሞያ ኣብ ኢንዱስትሪ ጽሬት፡ ምውዓይን መመጠን-ኣየርን
 ማሕበራዊ፥ ምስ ህዝብን ንህዝብን ስራሕ – ንህዱኣትን ፈቃራትን ዝኾኑ ስራሓት
ስደተኛታት ከሰልጥና ንዝደልያ ኩባንያታት ዝኸውን ሓደ ፕሮጀክት'ውን ኣለና፥
 ንዋኒናት ዝኸውን ናይ ኣገልግሎት ቤት-ጽሕፈት፥ ጽቡቕ ናይ ዋኒን ርክባት – ስደተኛታት ንምስልጣንን ስራሕ
ንምቚጻርን
ንስኻ ኣብኡ ክትሳተፍ እትኽእል
 ማዕረ B1 ወይ ልዕሊኡ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ጀርመን ፍልጠት እንተልዩካን ናይ ብቑዕ ቤት-ትምህርቲ ትምህርቲ
ዝወሰድካ እንተኾይንካን
 ኣብቶም ኮርሳት ብስሩዕን ብንጥፈትን ክትሳተፍ ድማ ፍቓደኛ እንተኾይንካን

Koordiniert durch

ክሎም እዞም ፕሮጀክታት በቲ ምምሕዳር ሰነት ንምጽንባር፡ ስራሕን ማሕበራዊ ጒዳያትን ዝተመወሉ ኮይኖም ብዘይ ክፍሊት
እዮም።
ተወሳኺ ብዛዕባ እትም ፕሮጀክታት ኣብቲ ናይ ቋንቋ-ጀርመን መርበብ ሓበሬታ www.arrivo-berlin.de ክትረኽቡ
ትኽእሉ። ኣብዚ ኣድራሻታትን ርክብ ክትገብርሎም ትኽእሉ ሰባትን እውን ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ
„Berufsausbildung in Deutschland“ ብዛዕባ ስልጠና ስራሕ ኣብ ጀርመንን ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሓት
ናይ ጥበባትን ሞያታትን ዘርእዩ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተዳለዉ ፊልምታት እውን ክትረኽቡ ኢኹም።
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