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FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf

Information und Orientierung auf dem Arbeitsmarkt
Hr. Dittler, Niederlassungsleiter, BBQ Berufliche Bildung gGmbH

Vortrag:
Referent/in:

عروض ومشروعات لالجئي (BBQ Berufliche Bildung gGmbHمؤسسة Bildungswerks der
 ).Baden-Württembergischen Wirtschaft e.Vفي منطقة Rhein-Neckar
 مركز خدمات االندماج
 المشورة والدعم لالجئين لدى البحث عن فرصة عمل وتدريب
 المساعدة في إجراءات التوظيف وعند التعود على وظيفة جديدة
 المشورة والدعم للمؤسسات والشركات التي توظف الالجئين
الفئة المستهدفة :الالجئون والمؤسسات والعاملون األجانب
منطقة الدخولMannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwaldkreis:
االتصال ،Annika-Maren Gebauer:هاتف رقم 06221 89077-19
البريد اإللكترونيgebauer.annika-maren@biwe-bbq.de :

 –BEF-Alpha عام التدريب لالجئين البالغين
تقدم الدعم لدى




تكوين المعارف اللغوية
التوجيه الوظيفي للدخول في سوق العمل أو التدريب أو حول التدريب العملي
تعلم العوامل األساسية الثقافية واالجتماعية الهامة في ألمانيا ،وال سيّما بخصوص المرأة واألقلية االجتماعية ،وكذلك التعليم
األساسي السياسي

الفئة المستهدفة :الالجئون من عمر  21إلى  35عامًا  -في حاالت استثنائية ذات عمر أكبر كذلك  -ذووالقدرات اللغوية والكتابية
القليلة أو المنعدمة (الجاهلون أو الجاهلون وظيفيًا)
االتصال ،Marouane Knanbi:هاتف رقم  ،06221 89077-25البريد اإللكترونيknanbi.marouane@biwe- :
bbq.de
(مشروع BEF-Alphaيمول من قبل)Bundesministerium für Forschung und Bildung

 -BPJ BW العام التدريبي الوظيفي Baden-Württemberg
 يُقدم الدعم في البحث عن فرصة تدريب
 يُقدم الوساطة في التأهيل البدائي ()EQ
 يُقدم حصصًادراسية ومرافقة تربوية اجتماعية لتحسين المعارف باللغة األلمانية ،والمعلومات األساسية ،وجهود التقدم
للعمل
 يُقدم المساعدات واإلشراف التربوي االجتماعي
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الفئة المستهدفة  :Heidelbergالشباب دون سن  ،25الوافدون من Jobcenter Rhein-Neckar-Kreisومن
.Jobcenter Heidelberg
الفئة المستهدفة  :Mannheimالشباب دون سن  ،25الوافدون من Jobcenter Mannheimأو من Agentur für Arbeit
.Mannheim
االتصال:
BPJ-BW Heidelbergالتابعة لـHeidelbergوكذلك :Rhein-Neckar-Kreis
 ،Erik Königهاتف رقم  ،06221 89077-15البريد اإللكترونيkoenig.erik@biwe-bbq.de :
(BPJ-BW Mannheimالفرصة :Mannheim)M+E
 ،Silke Walterهاتف رقم  ،0621 40042-41البريد اإللكترونيwalter.silke@biwe-bbq.de :
(المشروع ممول من قبل Bundesagentur für Arbeit, Ministerium für Soziales und Integration BW,
 Wirtschaftsministerium BW, ESFو )Südwestmetall

 توظيف الالجئين في الحرف اليدوية ()EFH
 التوجيه الوظيفي الخاص "بالحرف اليدوية"
 الحصول على فرص العمل أو فرص التدريب عن طريق اكتساب المؤهالت الوظيفية األساسية
 اكتساب المهارات الحرفية األساسية في أحد المجاالت التالية :البستنة ،المخبوزات ،اإلنشاءات المعدنية ،النجارة ،الرسم
الفئة المستهدفة :الالجئون في عمر  19حتى  35عامًا ممن شاركوا من قبل في عروض تعليمية أولى (على سبيل المثال )VABO
والمهتمون بالحرف اليدوية
منطقة الدخولSinsheim / Kraichgau :
االتصالUlrike Sieler, sieler.ulrike@biwe-bbq.de; Dr. Michael Matzner, 07261 69330:

-BAMF دورات اللغة "وحدات تعلم اللغة األلمانية الموجهة وظيفيا" ()DeuFöV
دورات اللغة الموجهة وظيفيًا إلى الالجئين ،ومواعيد في شبكة الدورات أو احصل على المعلومات مباشرة لدى .BBQ
االتصال ،Marouane Knanbi:هاتف رقم  ،06221 89077-25البريد اإللكترونيknanbi.marouane@biwe- :
bbq.de

 اختبار المهارات واللغة Heidelberg
تسجيل المهارات والقدرات اللغوية لالجئين المُعترف بهم بعد وفودهم من  .Jobcenter Rhein-Neckar-Kreisالتقييم
والمشورة بشكل أولي لفرص سوق العمل بعد االعتراف بطالب/طالبة اللجوء.
االتصال ،Monika Zusann،06221 89077-23:البريد اإللكتروني,zusann.monika@biwe-bbq.de :
 ،Marouane Knanbiهاتف رقم  ،06221 89077-25البريد اإللكترونيknanbi.marouane@biwe-bbq.de :
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