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Goosestraße
S-Bahn 3
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البالغني حول التوجيه املهني واملرافقة يف االنتقال
من املدرسة إىل حياة العمل .اهتاممنا هو املساهمة
يف تحسني الظروف املعيش ّية للعاطلني عن العمل
واألشخاص ذوي األجور املنخفضة يف منطقة غرب
برمين.
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انطالقا من ثالثة مواقع يف احياء فاله وغروبيلنجن
( )Walle/Gröpelingenيتم تأهيل وتشغيل 400
مشارك يف فعاليات مختلفة وتك ّمل مجموعة خدمتنا
عروض مثل تقديم املشورات املختلفة
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إن مجاالت عملنا تتمثل يف الخدمات االجتامعية يف
البيئة املعيش ّية ومشاريع االسكان االجتامعية والتنمية
الحرضية وحامية البيئة واالقتصاد املنزيل.
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رقم االجراء
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يف تحقيق مشاريعنا نركز عىل معارف الشباب والبالغني
وأوضاعهم املعيشيّة وأهدافهم املهنيّة ونُع ّدهم للعمل
يف سوق العمل االوىل.
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لالجئني املعرتف بهم والحاصلني عىل حق
اللجوء حسب املادة  7لقانون الشؤون
االجتامعية )(§ 7 SGB II
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نحن نقوم بإجراء دورات تأهيلية (تدابري) للعاطلني عن
العمل وذلك مبوجب قانون الشؤون االجتامعية  2و3
وبتكليف من وكالة العمل ومكتب العمل برمين ودائرة
السيناتور لالقتصاد والعمل واملوانئ.

Orientierungszentrum West
Waller Beschäftigungs- und
)Qualifizierungsgesellschaft (WaBeQ GmbHg
Getreidestraße 16–18
28217 Bremen
Telefon (0421) 98 96 05-50
s.mrad@wabeq.de

مركز التوجيه
غرب برمين
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جمعية فاله للتوظيف والتأهيل

بيانات االتصال

Stape
lfeldstraße

من نحن؟

آخر التغيري :سبتمرب

2017

اللغة

بدعم من خالل:
رشيك التعاون:

WaBeQ GmbH gemeinnützig
Waller Heerstraße 56
28217 Bremen
Telefon (0421) 800 445-0
Fax (0421) 800 445-99
mail@wabeq.de
www.wabeq.de

Beschäftigung
Qualifizierung
Ausbildung
Beratung

العمل

مركز التوجيه غرب برمين

جمعية فاله للتوظيف والتأهيل

املتطلبات

نريد أن نحقق معكم

خدمتنا لكم

املوافقة عىل مشاركتكم يف الدورة التدريبية من قبل
مكتب العمل برمين()Jobcenter Bremen

تحسني قدراتكم يف اللغة األملانية

تعليم اللغة األملانية فيام يتعلق بروتني الحياة العملية

كيفية فهم سري الحياة والعمل يف أملانيا بشكل أفضل

معلومات عن الحياة يف أملانيا

أن تشعروا جسديا بارتياح أفضل

معلومات عن سوق العمل األملانية

أن تجدوا عمالً تحبوه ويفرحكم

تدريب عىل كتابة الطلبات الوظيفية

أن يكون عمر املشارك أكرث من  25سنة
أن يكون املشارك الجئا معرتفا به
أن يستطيع املشارك االستفادة من خدماتنا يف االستشارة
واملساعدة ملدة ثالثة اشهر غالبا ،ويف حاالت خاصة ملدة
ستة اشهر
مواعيد االشرتاك من يوم االثنني حتى يوم الخميس ابتدأ
من الساعة  8:00إىل الساعة  16.30ويف يوم الجمعة
من الساعة  8:00إىل الساعة  .15.30باالتفاق مع مكتب
العمل ميكن املشاركة بساعات أقل.

برامج رياضية ،نصائح غذائية صحية
ورشة االبداع الفني
ورشات يف مجاالت مختلفة مثل االلوان واملعادن/
الد ّراجات واالخشاب
املشورة والدعم يف األزمات الشخصية

