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InWeA

االستشارة الشخصية والمساعدة في
طريق الحياة المهنية لألفراد الذين
مروا بتجارب النزوح ولذوي االصول
المهاجرة بشكل عام

والتوسط )(AVGS
إجراء خاص بقسيمة التنشيط
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للتواصل معنا

أهدافنا

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

• ندعمك في تحسين حياتك المهنية بهدف بدء العمل.

WIB-Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH
Charlottenburger Straße 140

• مساعدتك في ايجاد حلول للمشاكل الصحية والشخصية التي
تعيق طريقك في الحصول على وظيفة أو تأهيل مهني .

13086 Berlin
هاتف030. 48 49 59 50 :
فاكس030. 48 49 59 55 :
ايميلib@wib-verbund.de :

Ausbildung

الموقعwww.wib-verbund.de :

• نعمل معك بهدف تحسين المقومات الشخصية والمهنية
للحصول على عمل ،على سبيل المثال عن طريق المساعدة في
االعتراف بمؤهالتك المهنية .

الترام  M4/M13/12الى Antonplatz

• نقدم لك المساعدة في البحث عن عمل أو في ايجاد التدريب
المهني المناسب .

أو الحافلة رقم  255الى Woelckpromenade

نقدم اإلستشارات باللغة األلمانية ،العربية ،اإلنكليزية ،الفرنسية ولغة
اإلشارة األلمانية للصم والبكم .وهناك مترجمون فوريون للغات
األخرى .
أوقات اإلستشارة دون موعد مسبق
كل يوم خميس من الساعة  14حتى الساعة 16
للتواصل باللغة العربية:
السيد بسام الحمادة
الهاتف0178. 130 28 14 :
اإليميلib.alhamada@wib-verbund.de :

كل إنسان خبي ٌر فيما يتعلق بقصة حياته

• نرافقك في كل الخطوات العملية حتى بعد حصولك على وظيفة .

مسؤول الفريق
السيدةWendt :
الهاتف030. 48 49 59 43 :
اإليميلib.wendt@wib-verbund.de :

ألجل من
اإلستشاره موجهة لألشخاص الذين مروا بتجارب اللجوء ولذوي
األصول المهاجرة بشكل عام ،أولئك الذين يعانون من مشاكل
نفسية اجتماعية ،أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو إعاقات،
مثل اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة العقلية ،أو اإلعاقة البدنية.
الهدف من ذلك هو خلق أساس للدخول الى سوق العمل أو التدريب
المهني من خالل الدعم واالستشارة الفردية المكثفة .
الشرط األساسي لبدء التدريب هو الحصول على قسيمة التنشيط
والتوسّط ) .(AVGSو ُتطلب القسيمة من مركز العمل أو وكالة
التوظيف الخاصة بك .

Die WIB - Weißenseer Integrationsbetriebe
GmbH ist ein nach dem Recht der
Arbeitsförderung zugelassener Träger.
Die Maßnahme ist zertifiziert nach AZAV.

 –InWeAطرق فردية في الحياة المهنية
الوحدة InWeA Basis: 1

التدريب الفردي واإلستشارة الشخصية
رقم االجراء 955/75/20:
نحن نعمل معك لوضع أساس للحياة المهنية ونرافقك في كل
الخطوات المهمة من أجل تحقيق أهدافك .
المدة 12 :أسبوع ،موعدان في األسبوع بما يعادل  96ساعة
الوحدة InWeA Plus: 2

العرض الخاص بنا
التدريب واالستشاره الفردية  InWeAتقسم الى  6مناهج تدريبية،
يمكن المشاركة في احداها أو اكثر من واحدة حسب الحاجة .

التدريب الفردي والتوجيه المهني
رقم االجراء 955/75/20:
نخطط معك لوضع خطوات ملموسة في مسار حياتك المهنية
وندعمك في تحقيق أهدافك المهنية من خالل التدريب واإلستشارة
الشخصية .
نرافقك أيضا ً في مكان التدريب العملي في احدى الشركات (هذا
الخيار فقط في وحدة التدريب العملية (.
نحن متواجدون لإلجابة على كافة األسئلة ونبحث معا ً إليجاد حلول
للمشاكل المهنية والشخصية التي تقف في طريق حصولك على
العمل .

الوحدة  4، 3وInWeA Praxis: 5

التعرف بشكل أفضل على مهنة او عدة مهن من خالل التدريب
العملي )(Praktikum
رقم اإلجراء 955/127/20:
)متاح فقط من خالل (InWeA Plus
من خالل التدريب العملي في إحدى الشركات ذات العالقة في
تخصصك أو المجال الذي ترغب فيه من التحقق من صحة
أهدافك وما إذا كانت مناسبة لك .نحن نرافقك طوال فترة التدريب
العملي ونقدم اإلستشارة والنصح لك وللشركة أيضاً .يمكن أن
تطول أو تقصرمدة التدريب ،وذلك حسب اإلتفاق مع الشركة .
تختلف المناهج  3و 4و 5من  InWeA Praxisفقط من حيث مدة
التدريب.
مدة التدريب العملي :Praktikum
 InWeA Praxisرقم  :1أسبوعين تدريب عملي ،المنهج 3
 InWeA Praxisرقم  :2أربعة أسابيع تدريب عملي ،المنهج 4
 InWeA Praxisرقم  :3ثمانية أسابيع تدريب عملي ،المنهج 5
الوحدة InWeA Stabil im Job :6

اإلستقرار المهني
نحن ندعمك ونقدم النصح لك وللشركة لتجاوز العقبات التي قد تعيق
العمل ونحن على استعداد لإلجابة على كافة أسئلتكم .
المدة :حتى  26أسبوع ،وحسب الحاجة 104 ،ساعة .

