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Arbeit und Leben Hamburg e.V.

معلومات االتصال:

مؤسسة تعليمية غري ربحية لديها
تعترب
العديد من املشاريع والخدمات االستشارية .وينصب الرتكيز عىل برامج
التبادل األوريب والتعليم السيايس وتقديم املشورة للمهاجرين واألشخاص
ذوي االحتياجات التعليمية األساسية Arbeit und Leben.تعمل بشكل
وثيق مع املدارس املهنة ودوائر الدولية والرشكاء الدوليني.

your way: make it in Hamburg
Arbeit und Leben Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburgo

www.hamburg.arbeitundleben.de t

Telefon: +49 (0)40 284016-11

)Hamburg Welcome Center (HWC

yourway@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de/
your-way-make-it-in-hamburg

مركز هامبورغ للرتحيب هو مرفق خدمي مركزي للمهاجرين املؤهلني
هيث يستطيعون الحصول عىل إجابات لجميع االستفسارات حول
هامبورغ
املوقعAdolphsplatz 1, 20457 Hamburgo :
www.welcome.hamburg.de t

)Work and Integration for Refugees (W.I.R
تقوم بتقديم املعلومات والدعم لالجئني الراغبني يف العمل ولديهم منظور
جيد للبقاء واعامرهم تتجاوز ال  25سنة من ذوي الخربات يف مواضيع
التوجيه املهني ،التدريب املهني ،البحث عن عمل ،حقوق األجانب.
www.hamburg.de/wir/programm t

تشجيع اندماج القوى العاملة األجنبية ،وتأمني احتياجات هامبورغ منها.

April 2018

املحادثات الفردية ،التدريب والندوات

تطوير آفاق العمل
يزودك باملعلومات التالية:
•
•
•
•
•

الفرص املوجودة يف سوق العمل
فرص الدراسة
نظام التدريب املهني
إمكانيات متابعة التدريب الوظيفي
اسرتاتيجيات تقديم طلب التوظيف

الدعم
باإلضافة اىل ذلك يقدم
الفردي يف اعداد وثائق التقديم او املقابالت الوظيفية باإلضافة اىل
ندوات التأهيل يف مجموعات صغرية .عىل سبيل املثال:
التدريب عىل تقديم طلب التوظيف :السرية الذاتية ،كتابة طلب
التوظيف ،تطوير االسرتاتيجيات وتحديد األهداف.
التدريب عىل الهاتف :طرح األسئلة وتقديم طلب التوظيف عرب
الهاتف وآداب الحديث عىل الهاتف.
نحنا نتحدث معك عن العمل :نزودك باملعلومات عن سوق العمل،
ونحرضك مسبقا ملقابلة العمل.
معرض العمل :زيارة مشرتكة ملعرض العمل مع اعداد ومتابعة مفصلة
قبل وبعد زيارة املعرض.

الفردية والندوات التأهيلية لــ:

يقدم املعلومات عن حلقات التدريب

• القوى العاملة من جميع انحاء العامل.
• الطالب األجانب واملتخرجني.
• الالجئني الذين لديهم حق االقامة ولديهم خربات يف مجال عملهم.
• اضافة اىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم التي ترغب يف العمل
مع القوى العاملة األجنبية او الالجئني.

عروضنا مجانيـــــة
يرجى تحديد موعد .وميكنك الحصول عىل استامرة التسجيل عرب موقعنا
عىل االنرتنت:
www.hamburg.arbeitundleben.de/
your-way-make-it-in-hamburg.de

تشجيع وتقوية ثقافة الرتحيب واالندماج
القوى العاملة من جميع انحاء العامل تنجذب منذ أعوام إىل هامبورغ.
الكثري من املؤسسات االقتصادية تستفيد من العاملني الجدد املندمجني
والحاصلني عىل مستوى تعليم جيد الذين لديهم إملام باللغة وخربات
عملية عاملية بحوزتهم.
هذا املرشوع
مهمته ان يحاول
الجمع بني الرشكات والباحثني عن العمل .فريق هذا املرشوع يقدم
املعلومات لجميع الطالب والكوادر العاملة من جميع انحاء العامل التي
جاءت اىل هامبورغ بغرض العمل او الدراسة وحتى الالجئني املوجودين
يف هامبورغ ولديهم منظور جيد للبقاء ولديهم خربات سابقة يف مجال
عملهم.

