
 
 

 
 ARRIVO BERLIN ÜBUNGSWERKSTÄTTENأريفو برلين_الورشات التدريبية 

 في سوق العمل في برلين  عمل:إدماج الالجئاتورشة 
على تعليم مهني )أوسبيلدونغ( وعملالحصول  –اإلطالع على مهن حرفية مختلفة  –التعرف على طبيعة العمل في برلين 

 

  

كة في مشروع أريفو برلين_الورشات نِت اذاً الشخص المناسب للمشارأ

التدريبية. نقوم بإعالمِك عن الفرص التي يتيحها لِك سوق العمل في برلين. 

وكيف تهيئين نفسِك لبدء التعليم المهني )أوسبيلدونغ( أوالعمل. التعرف أيضا 

 على الطرق األنسب للحصول على الفرصة التي توافق اهتماماتِك.

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

مارسِت إحدى المهن أو يِك خبرات عمل ليس لد مجال المهن الحرفية؟اهتمام ب

التعرف على الفرص و  في بلدك وترغبين في االستمرار بالعمل بهاالحرفية 

 ؟ المستقبلية التي تتيحها برلين لكِ 

 العرض  شروط المشاركة 

 ة االلمانية رفة باللغمستوى المع 
 )ليس بالضرورة وجود شهادة( أساسيات التواصل 

  تصريح عمل 
    مل: الع مزاولة منع باستثناء مقبولة التصاريح كل       

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

  الدورة حصراً للسيدات 

 المشاركة مجانية 

  رعاية األطفال ممكنة 
 

  .013.1-.4.090  16-9, من الساعة الجمعة –اإلثنين. 
 لزهور.العناية بادورة في مجال الزراعة و .08.09-.04.09
 دورة في مجال صناعة الخشب.  .22.09-.11.09
 .2لزهور دورة في مجال الزراعة والعناية با .29.09-.25.09
 كيفية  &جولة استطالعية في في المصانع في برلين  .13.10-.02.10

 التقدم للحصول على وظيفة.
 

  .يتخلل الورشة دورة لغة ألمانية 

)  لديِك اهتمام بإحدى المهن الحرفيةللتعرف على الطرق األنسب لبدء مستقبلك المهني بشكل مستقل وفعال.  والتي تستمر ستة أسابيع نقوم بمساعدتك الورشة في نهاية
ارات, عزل المباني/ بناء تصفيف وحالقة الشعر ,المعادن/ البالستيك, صناعة الخبز والحلويات, الدهان /الطالء, التدفئة/التمديدات الصحية, ميكانيك وكهرباء السي

االستمرار في المشاركة لدينا واالستفادة من الخ(, بإمكانِك اذاً  ..األسقف, العناية بالحدائق والنباتات, التقنيات االلكترونية, النجارة, تنظيف المباني, بناء النوافذ/الزجاج.
ى ) على سبيل عرض الورشات التدريبية )كورس ألماني مهني, ورشة تأهيل مهنية, دورات اختصاصية لدى غرف الحرفيين(. لديِك اهتمام في إحدى المهن األخر

وض عركذلك يمكنك االطالع على ِك بمشاريع او مصانع اخرى, وربط االجتماعية(, نقوم بإرشادِك والفندقة والضيافة, التمريض ورعاية المسنين,المهن المثال: 
 شاركتِك والعمل سوياً.نتطلع لم متنوعة.

 

 االتصال  أماكن الدورات

 
Die Gärtnerei  

Hermannstraße 84  
12051 Berlin  

 
 

 28.08.17التسجيل مفتوح حتى 
 berlin.de-info@arrivoاللكتروني: التسجيل واألسئلة على البريد ا

 عدد األماكن محدود

 
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: 

 

الورشات التدريبية دعماً من وزارة العمل واالندماج وشؤون المرأة في والية برلين وذلك في إطار  -يتلقى مشروع أريفو برلين
 .schlesische27عمل برلين" . وهو نموذج مشروع ل بيت الشباب, الفن والثقافة "برنامج ال
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