
 

 !ما هو المهم أيضا

  مساعداتك المالية الشهرية سوف يستمر مركز العمل )جوب

 سنتر( ومكتب الرعاية االجتماعية )سوسيال آمت( بدفعها.

 صل على أي مرتب شهري من قبل مؤسسةحلن ت 

GWAB 

 المواصالت ستكون مدفوعة 

 سوف يتم تأمين لباس للعمل 

 

 اتصل بنا

Nina Dinges 

Telefon: 06441 92475-29 

E-Mail: nina.dinges@gwab.de 

 

 هكذا تستطيع القدوم الينا

من محطة الباصات والقطارات  10من خالل الركوب في الباص رقم 

في مدينة فتسلر وستكون وجهتك هي المحطة التي تحمل االسم 

Westendstraße  وهي ستكون مباشرة امام باب مؤسسةGWAB 

 

 

Westendstraße 15 

35578 Wetzlar 

 

 

 07.04.2020 التاريخ:                                                                                     

 

نقوم بتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام  ربحية،بصفتنا منظمة غير 

ديل وتكون على شكل  –الن  لالندماج في التدريب والعمل في منطقة

والتعليم  المهني لوظائف والتدريبلاستشارات وتدريب وتأهيل وإعداد 

 فهذه هياإلضافي باإلضافة إلى توظيف العاطلين عن العمل لفترة طويلة 

 .مهامنا الرئيسية

يرافق مشروع "فرصة سوق العمل" الالجئين في طريقهم إلى العمل أو 

 المهني. التدريب

 وجهات نظر من خالل التأهيل" "

                            GWAB الشعار الذي ينطبق على جميع مجاالتهو 

                  

 

 سوف يتم تمويل المشروع من قبل

 
 

 

لشؤون االجتماعية واالندماج بالتعاون مع مديرية وزارة امدعوم من قبل 

 ديل-المنطقة الن

 

 

 ديل-مركز العمل في منطقة الن

 

 

 التأهيل الجزئي

Teilqualifizierung 

 

 

 

 

 

  

 

البائعة/لبائعا  

 

الطاهي/ 

 الطاهية

الدهان وفني 

الطالء / 

الدهانة وفنية 

 الطالء



 

 الفترة الزمنية  

 سبعة أشهر -الوحدة الدراسية األولى 

 15.06.2020البداية المخطط لها: 

 سبعة أشهر -الوحدة الدراسية الثانية 

 01.02.2020البداية المخطط لها: 

 ( 8وقت دوام كامل )ساعات عمل يوميا 

 أوقات العمل

  تعتمد أوقات العمل والتعلم على حسب أوقات  عمل ورشات

 التدريب المعمول بها.

 

 

 نحن ندعمك أثناء فترة مشاركتك

  من خالل المدرسين والمدرسات ذوي الخبرة العاملين لدى

 GWABمؤسسة 

  من خالل دروس اللغة األلمانية النظرية والتأهيلية 

 ( المرافقة في التعليم(Lernbegleitung 

 معضالت الصعبة والمشاكل من خالل مدربيناحل ال 

 .الوساطة للحصول على مكان تدريب)براكتيكوم( او عمل 

 

 ما الذي نتوقعه وننتظره منك        

 المشاركة المنتظمة 

 المحافظة على دقة المواعيد واللقاءات بشكل موثوق 

 التعامل الحذر والدقيق مع المواد والمعدات 

  خصي في تنفيذ أهدافك مستوى عال من االلتزام الش

 الشخصية والمهنية

 

 تعرض التأهيل الجزئي في المجاالت GWABمؤسسة   

 التالية:

 بائع / بائعة في مدينة فتسلر 

 طاهي / طاهية في مدينتي فتسلر أو ديلنبورغ 

 ّدهان/ دهانة، فني دهانات / فنية دهانات في مدينتي 

 فتسلر أو دييلنبورغ.

لكل قسم وحدتين  GWABمؤسسة في مجاالت العمل هذه تقدم 

 دراسيتين في منشئات التدريب الخاصة بها.

 

كل وحدة دراسية تحتوي على فترة تدريبية )براكتيكوم( لدى احدى 

 المؤسسات المتعاونة معنا.

 

 بعد كل وحدوة دراسية أنت تقرر إذا كنت:

 سوف تبدأ في العمل مباشرة 

 أو

 .أن تتابع مشاركتك في الوحدة التالية 
 

 

 

 محتوى الوحدة الدراسية

 

  التعليم والعمل في ورشات  –التأهيل المؤسساتي  –القسم العملي

 التدريب المهني.

 

 إعادة ألساسيات التعليم المدرسي 

 

 التعليم النظري 
 

 مرافقة دروس لغوية في مجال التأهيل 
 

 

 تعلم ذاتي في مجموعات صغيرة 

 تدريجيا إلى مؤهل مهني معترف به

 

 من محتوى (Teilqualifizierung) الجزئييتكون المؤهل 

 التدريب للمهن المعترف بها.

  القسم-الوحدات الدراسية تتكون من القسم العملي 

 التدريب )براكتيكوم( -النظري 

  )يجري في نهاية كل وحدة دراسية امتحان يسمى )امتحان تقييم الكفاءة

 ويتم التأكيد بشهادة خاصة بهذه الوحدة.

 إلى مؤهل مهني تقود العديد من الوحدات الدراسية 

 Kammerprüfung)معترف به عن طريق فحص تخرج نهائي )

  يمنحك فرصة الحصول على عمل.هذا المؤهل 
 

 من يمكنه االنضمام إلينا؟

 

  النساء والرجال على حد سواء الذين لديهم خلفية لجوء ويودون متابعة

تأهيلهم العلمي أو المهني أو يسعون الى الحصول على اعتراف 

 بمؤهالتهم العلمية.

  عاما فما فوق. 25أن يكون عمرك 

 حاصل على اقتراح توصية من مركز العمل في منطقة 

 ديل )الجوب سنتر(.-الالن
 

 هذا ما تحتاجه من أجل المشاركة

 

 .الرغبة في مجال عمل معين 

  مستوى لغة ألمانيةB1 

 تزام والمرونة )على سبيل المثال، مراعاة أوقات االل 

 الدوام في مجاالت البيع والعمل الفندقي(

 .الوقت الكافي للتعلم 

 قبل أن تبدأ

 .سوف تتلقى موعد شخصي ألخذ النصيحة 

 سوف تختبرون بأنفسكم ورشات التدريب الخاصة بنا 

 ليتولد لديكم فكرة حول طبيعة العمل اليومي.

 :15.05.2020 البداية المتوقعة 

 

 


