
 
 

 
 أريفو برلين  الورشات التدريبية 

 في سوق العمل في برلين  عمل:إدماج الالجئاتورشة 
 

 الحصول على تعليم مهني )أوسبيلدونغ( وعمل –اإلطالع على مهن حرفية مختلفة  –التعرف على طبيعة العمل في برلين 
 

 

العمل المهني )أوسبيلدونغ( أو تسكنين في برلين وتفكرين في بدء التعليم 

ليس لديِك خبرات عمل وترغبين في التعرف في مجال المهن الحرفية؟ 

مارسِت إحدى المهن على الفرص المستقبلية التي تتيحها لِك برلين؟ أو 

 في بلدك وترغبين في االستمرار بالعمل بها؟ الحرفية 

 الفرصة المناسبة لِك للتعرف على طبيعة العمل في ألمانيا.لدينا تجدين 

ن من خالل المشاركة في الورشة لدينا والتي تستمر لمدة ستة تستطيعي

أسابيع التعرف على الفرص المتاحة لك في سوق العمل في برلين وكيف 

والتعرف أيضاَ لى الفرصة التي توافق اهتماماتِك,تهيئين نفسك للحصول ع

 على الطرق المناسبة لبدء العمل في مجال المهن الحرفية. 

 عرض ال شروط المشاركة 

 

 ة االلمانية مستوى المعرفة باللغ 
 ) ليس بالضرورة وجود شهادة(  A2على األقل مستوى 

  تصريح عمل 
    مل: الع مزاولة منع باستثناء مقبولة التصاريح كل       

"Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattet §60 a Abs.6 S.2" 

  الدورة حصراً للسيدات 

 المشاركة مجانية 
 رعاية األطفال لدينا غير ممكنة  

 معلومات الورشة

 14.11.2016-23.12.2016 15-8,يومياً من الساعة 
دورة اختصاصية في مجال الخياطة  14.11-26.11

 وتصميم النسيج 
 جولة استطالعية في المصانع في برلين   28.11-02.12
 دورة اختصاصية لدى رابطة الحالقين  16.12 -05.12
 كيفية التقدم للحصول على وظيفة 19.12-23.12

  10.11.2016التسجيل مفتوح حتى  
  berlin.de-info@arrivoالتسجيل عن طريق االيميل: 

 عدد األماكن محدود 
التعليم براكتكوم(,تدريب)الورشات التدريبية نهيئِك لبدء  في مشروع أريفو برلين. امكانية اإلستمرار في المشاركة لدينا بعد انتهاء الورشة تتوفر لديِك أيضاَ 

تصفيف المجاالت المهنية على سبيل المثال:  المهني. لبناء مستقبلكِ  والمساعدة الدعملدينا تتلقين  المهني)أوسبيلدونغ( أو للحصول على عمل في مجال المهن الحرفية.
, عزل المباني/ بناء األسقف, العناية تتيك, صناعة الخبز والحلويات, الدهان /الطالء, التدفئة/التمديدات الصحية, ميكانيك وكهرباء السياراالمعادن/ البالسوحالقة الشعر ,

 بالحدائق والنباتات, التقنيات االلكترونية, النجارة, تنظيف المباني, بناء النوافذ/الزجاج. 
 

 اإلتصال

 
   
 

 
Arrivo Berlin Übungswerkstätten 

   Köpenicker Straße 148 
   10997 Berlin 

 Cمدخل المبنى 
 الطابق الثاني 
 00 89 50 69 / 30(0) 49+رقم الهاتف: 

 berlin.de-info@arrivoالبريد االلكتروني: 
 uebungswerkstaetten.de-www.arrivoالموقع على االنترنيت: 

 
Bus: Bethaniendamm (165, 265, 147, 140) 

   S-Bahn: Ostbahnhof 

  
 
In Zusammenarbeit mit: 

 

وذلك في إطار  الورشات التدريبية دعماً من وزارة العمل واالندماج وشؤون المرأة في والية برلين -يتلقى مشروع أريفو برلين

 "برنامج العمل برلين" وكذلك من مخصصات الصندوق االجتماعي في االتحاد االوربي.
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