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FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf                      21.04.2018 

 
Vortrag:  Information und Orientierung auf dem Arbeitsmarkt 
Referent/in :   Hr. Dittler, Niederlassungsleiter, BBQ Berufliche Bildung gGmbH 

 

 

 

 )شرکتی از BBQ Berufliche Bildung gGmbH برنامه ها و پروژه هایی برای پناهندگان
Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.Vدر منطقه ). Rhein-

Neckar 

 

 ادغاممرکز خدمات یکپارچگی / 
  مشاوره و کمک برای پناهندگان در زمینه جستجوی موقعیت کار و آموزش 
 کمک در زمینه فرایند ورود به دنیای کار و در زمینه آشنایی با یک موقعیت کاری تازه 
 مشاوره و کمک برای شرکت هایی که پناهندگان را استخدام می کنند 

 : پناهندگان و نیروهای کار خارجی، شرکت هاگروه هدف

 Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwaldkreis :ناحیه تحت پوشش

 , 19-89077 06221, تلفن: Annika-Maren Gebauer :تماس

 bbq.de-maren@biwe-gebauer.annikaایمیل: 

 

 

 

 

 BEF-Alpha – پناهندگان بزرگسال سال آموزش برای 

 کمک در زمینه

 یادگیری دانش زبان 

 آشنایی شغلی برای پذیرش در بازار آموزش یا کار از جمله از طریق دوره های کارآموزی 

  یادگیری عوامل پایه ای فرهنگی و اجتماعی در آلمان، به ویژه در پیوند با زنان و اقلیت های اجتماعی، و نیز یک زیر
 ساختار سیاسی

با یا بدون دانش نوشتاری یا گفتاری پایین  -در موارد استثناء همچنین سنین باالتر  - 35تا  21: پناهندگان بین سنین هدفگروه 
 )بی سوادان یا بی سوادان در عمل(

 knanbi.marouane@biwe-bbq.de، ایمیل: 25-89077 06221، تلفن: Marouane Knanbi :تماس

 حمایت می شود( Bundesministerium für Forschung und Bildungاز سوی  BEF-Alpha)پروژه 
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 BPJ BW - سال جنبه عملی Baden-Württemberg 

 در زمینه جستجوی یک موقعیت آموزشی کمک می کند 

 ( یک صالحیت ورود به دنیای کار را ارائه می کندEQ) 

  زبان آلمانی، دانش پایه و درخواست کار ارائه می کندتدریس و همراهی آموزشی اجتماعی را در زمینه بهبود دانش 

 مراقبت آموزشی اجتماعی و کمک ارائه می کند 

 Jobcenterو  Jobcenter Rhein-Neckar-Kreisسال که از طرف  25: جوانان زیر Heidelberg گروه هدف
Heidelberg .تعیین شده اند 

 Agentur für Arbeitیا  Jobcenter Mannheimسال که از طرف  25جوانان زیر  :Mannheim گروه هدف
Mannheim .تعیین شده اند 

  :تماس

BPJ-BW Heidelberg  برایHeidelberg  وRhein-Neckar-Kreis: 

Erik König :ایمیل: 15-89077 06221، تلفن ،koenig.erik@biwe-bbq.de 

BPJ-BW Mannheim  شانس(M+E) Mannheim: 

Silke Walter :ایمیل: 41-40042 0621، تلفن ،walter.silke@biwe-bbq.de 

 ,Bundesagentur für Arbeit, Ministerium für Soziales und Integration BW)این پروژه از طرف 
Wirtschaftsministerium BW, ESF  وSüdwestmetall .حمایت می شود 

 

 

 

 

  ورود به شغل های دارای مهارت های دستی برای( پناهندگانEFH) 

  شغل های دارای مهارت دستی»آشنایی شغلی با موضوع اصلی» 

 به دست آوردن مهارت استخدامی یا مهارت آموزشی از طریق کسب مهارت های کلیدی شغلی 

 کسب توانایی های پایه ای مهارت دستی در یکی از حوزه های زیر: باغبانی، نانوایی، فلزکاری، نجاری، نقاشی 

( و به شغل VABOسال که قبال در برنامه های آموزشی اولیه شرکت کرده اند )مثال  35تا  19 گروه هدف: پناهندگان در سنین
 های دارای مهارت دستی عالقه دارند

 Sinsheim / Kraichgau: ناحیه تحت پوشش

 Ulrike Sieler ,sieler.ulrike@biwe-bbq.de ;Dr. Michael Matzner ,07261 69330 :تماس
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BAMF - یادگیری زبان آلمانی حرفه ای»کالس های زبان با عنوان( »DeuFöV) 

 اطالعات بگیرید. BBQموجود است یا مستقیما از  Kursnetکالس های زبان حرفه ای برای پناهندگان، زمان ها در 

 knanbi.marouane@biwe-bbq.de، ایمیل: 25-89077 06221، تلفن: Marouane Knanbi: تماس

 

 

 

  هایبررسی زبان و توانایی Heidelberg 

. مشاوره و Jobcenter Rhein-Neckar-Kreisیادگیری زبان و مهارت ها برای پناهندگان تایید شده پس از تعیین از طرف 
 ارزیابی اولیه شانس های بازار کار پس از تایید فرد پناهنده.

 , zusann.monika@biwe-bbq.de، ایمیل: Monika Zusann ,06221 89077-23تماس: 

Marouane Knanbi :ایمیل: 25-89077 06221، تلفن ،knanbi.marouane@biwe-bbq.de 

 


