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 09/2018مطبوع على ورق معاد تدویره ،معتمد من مجلس اإلشراف على الغابات  FSCومؤسسة “المالك األزرق

االستشارة الشخصية والمساعدة في
طريق الحياة المهنية لألفراد الذين
مروا بتجارب النزوح ولذوي األصول
المهاجرة بشكل عام )(InWeA

Bö
rne
stra
ße

.

Lan
gh
an
sst
ra

Antonplatz

ße

Str
eu
stra
ße

*KBS
ee
All
r
ne
rli
Be

*Kontakt- und
)Beratungsstelle (KBS

هكذا تصلون إلينا

أهدافنا

مؤسسة الدمج في فايسنسير (مؤسسة ذات مسؤولية محدودة( )(WIB

• تحسين المقوّ مات الشخصية والمهنية بهدف بدء العمل

دمج الالجئين ) (IgMفي مقر مركز االتصال واالستشارات )(KBS

• تعزيز المهارات المهنية والشخصية والفكرية

Börnestr. 12
13086 Berlin
هاتف 030. 30 34 40 55
الموقع اإللكترونيّ www.wib-verbund.de :

• التحضير واكمال الوثائق المطلوبة للبحث والتقديم لوظائف

الترام  M4/M13/12إلى  Antonplatzأو الحافلة  255إلى
Woelckpromenade

يسعدنا اتصالك بنا .سنقدم لك المزيد من المساعدة .يمكنك
التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني
أوقات االستشارة بدون موعد مسبق
أيام األربعاء من الساعة  12-10ظهراً
االستشارة :
أول وخامس أربعاء :األلمانية ،اإلنجليزية
ثاني أربعاء :األلمانية والعربية
ثالث أربعاء :األلمانية ،اإلنجليزية ،الفرنسية
رابع أربعاء :األلمانية ،اإلنجليزية ،العربية ،الصينية
وجود مترجم/ة بعد االتفاق المسبق على ذلك*

كل إنسان خبي ٌر فيما يتعلق بقصة حياته

• تطوير منظور مهني في البلد المُضيف
• التنشيط بهدف بدء وظيفة أو تدريب
• التوكيل

فريقنا
السيدة فاليري تيسو
هاتف 030. 34 40 55
جوال 0178. 5 45 05 39
بريد إلكتروني ib.tissot@wib-verbund.de
السيد بسام الحمادة
هاتف 030. 30 34 40 55
جوال 0178. 130 28 14
بريد إلكتروني ib.alhamada@wib-verbund.de

InWeA PLUS

(955/122/18

المدة 6 :أشهر ،موعدان في األسبوع
• توضيح سير الحالة المهنية (مثل المؤهالت وشهادات إتمام التعليم(
• تسجيل وتقوية الموارد والميول المهنية (مثل اإلمكانيات
المهنية والخبرات واألهداف ،والقدرات والدوافع (
• التوضيح اإلرشادي والدعم بهدف تحديد التوجّ ه المهني
• التطوير الشامل للتطلعات المهنية القابلة للتحقيق
• الدعم في البحث عن فرص التدريب العملي وفرص العمل
المناسبة
• التدريب على التقدم إلى وظيفة
• المساعدة في التدريب العملي والدمج ،وتقديم االستشارة حول
العمل
• التوكيل وتعزيز المسؤولية الشخصية واالستقالل (مثل استخدام
استراتيجيات مدروسة في البحث عن عمل(

ُتعد مؤسسة الدمج في فايسنسير )( (WIBمؤسسة
ذات مسؤولية محدودة) وكيالً معتمداً بموجب
قانون العمالة .واإلجراء مو ّثق وفقا ً لقانون
تفويض العمالة والموافقة عليها ).(AZAV

) InWeA BASISرقم اإلجراء

(955/122/17

المدة 3 :أشهر ،موعدان في األسبوع

ألجل من
ألجل األفراد الذين مروا بتجارب النزوح ولذوي األصول المهاجرة
بشكل عام ،الذين تأذوا جسديا ً و/أو نفسيا ً أو أصيبوا باألمراض.
والهدف هو خلق أساس للدخول إلى العالم المهني (من جديد) ،من
ّ
المكثف.
خالل الدعم الفردي
وتتطلب المشاركة الحصول على قسيمة التنشيط والتوسّط ).(AVGS
و ُتطلب القسيمة من خالل مراكز التوظيف أو وكاالت العمل

• توضيح الوضع الشخصي العام (مثل اللغة والسكن
واألسرة والصحة (
• تسجيل المتطلبات المهنية واالهتمامات (مثل القدرات
المهنية واألهداف والمؤهالت وشهادات إتمام الدراسة واالعتمادات (
• التوضيح اإلرشادي والدعم بهدف حل المشكالت الصحية في المقام
األول ،والتي تعرقل بدء العمل
• التوكيل ،وتعزيز المسؤولية الشخصية ،واالستقالل

العرض الخاص بنا

ينقسم التدريب الفردي لدى  InWeAإلى إجراءين  InWeA Basis:و
 . InWeA Plusويمكن المشاركة في أحدهما أو كليهما معا ً حسبما
تقتضي الضرورة .
يمكن تقديم االستشارات في  InWeA Basisو  InWeA Plusباأللمانية
و العربية اإلنجليزية والفرنسية .وهناك مترجمون فوريون للغات
األخرى .

