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fb.com/awoduesseldorf

  المحتویات
AWOسیخضع الالجئون الشباب إلشراف رابطة العمال الخیریة ■

بدوسلدورف، على مدار خمسة أیام في األسبوع، لمدة تتراوح بین أربع 
 .وخمس ساعات

ویرمي إلى االستفادة من . یُقدم المشروع لمن تكون طلبات لجوئھم قید التنفیذ■
 ".االنتظار"فترة 

وص، یتعرف الالجئون الشباب على سوق في ھذه الفترة على وجھ الخص■
 .التأھیل المھني وسوق العمل، ویتسنى لھم تطویر آفاقھم المھنیة األولیة

كدورة لغة على سبیل (یتم توفیر غرف تعلم وتدریب تتجاوز العدد المعتاد ■
 ).المثال

 .سیبقى الالجئون الشباب في المشروع لمدة تتراوح بین أربعة وستة أشھر■

 .شھادة خاصة بعد انتھاء البرنامجسیحصلون على ■

  

  التصالا
 

 مریم خشاب
Münsterstraße 271-275 

40470 Düsseldorf 
 878-60025 0211: ھاتف

 duesseldorf.de-mariam.khachab@awo: البرید اإللكتروني

ل ا ر فیسبوكتواصل معنا یمكنك  اعب : أیضً
fb.com/awoduesseldor f 

 
  ::ال تتردد في االستفسار

مشورةً ورعایةً ومساعداٍت لألطفال والشباب واألسر، وتأھیالً مھنیًا . م.جAWOتقدم رابطة العمل الخیریة 
 .منشأة 130والعنایة بھم، وذلك فیما یقرب من للمسنین والمرضى وذوي اإلعاقة للشباب، فضالً عن توفیر الدعم

Liststr aße 2, 40470 Düsseldor f 

 095-60025 0211: ، فاكس100-60025 0211: ھاتف

عاًما، الذین لم یتضح وضع  27بالنسبة لالجئین الشباب حتى سن 
 .إقامتھم بعد
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الفئة المستھدفة
 

  .الالجئون الشباب الذین لم یتضح وضع إقامتھم بعد■
الالجئون القادمون من مراكز إیواء الالجئین التابعة لرابطة العمال ■

  AWOالخیریة 
 عاًما  18الالجئون الشباب المصطحبون حتى ■
 عاًما 27الالجئون الشباب البالغون حتى ■

 
 

المشروعأھداف
 

 تسھیل دخول سوق التأھیل المھني وسوق العمل ■
 تعزیز اندماج الالجئین الشباب ومشاركتھم■
 داعمةالتواصلالوشبكاتتعاوناتالأسیس ت■

  دعم ملموس
 

تُناقش مع الالجئین موضوعات تتناول االختالفات الثقافیة وجوانب أخرى 
 ویشمل ذلك أموًرا من بینھا. على مدى یومین أسبوعیًا

 زیادة المعرفة باللغة األلمانیة■
 التعرف على سوق العمل األلمانیة■
 مشكالت الشخصیةتقدیم الدعم في التغلب على ال■
 التعرف على مختلف مراكز المشورة■
 التعامل مع المصالح الحكومیة والمؤسسات■
 التعامل مع وسائل المواصالت العامة■
 التوجیھ المھني■

  

  التعارف والتجربة
 

في األیام الثالثة المتبقیة من األسبوع، ینصب التركیز على التعارف 
 ).فیةالِحرَ (والتجربة العملیة لمختلف األنشطة 

 
في األوطان األصلیة للشباب، تكون بعض التوصیفات الوظیفیة غیر معروفة 

ل المعارف المكتسبة في المشروع . نوًعا ما، أو مصممة بشكل مختلف وتُسّھِ
 .عملیة التوجیھ في سوق التأھیل المھني وسوق العمل

 
لقة المصطلحات التقنیة المتعتُولى أھمیة لتعلیموفي أثناء العمل الفعلي، 

 .بقطاعات الصناعة
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