
 

 

 برنامج وطن

 اعطي لمستقبلك وطن

 

ي سوق فوبرتال علي اعداد وتجهيز النساء صاحبات اللجوء في االندماج ف اف اس كالايعمل 

 العمل عن طريق برنامج وطن .

ي سوق نساعد المشتركات علي القيام بالمهام والحياة اليومية التي تساعدهم في االندماج ف

و حضانة او روضة ا -المثال  البحث عن سكن جديد العمل بافضل الطرق علي سبيل 

 مدرسة لالطفال

 

...ما نقوم به مع المشتركات    

ن م اللغة االلمانية باسرع وقت ممكطريقة تعلي -  

شرح كيفية اعتماد الشهادات التعليمية التي تأتي من خارج المانيا  -  

ة االطفال او المهنة او تربيتحديد القدرات المكتسبة في حياة المشتركات عن طريق المدرسة او  -

  السابقة مهارات اخري قد اكتسبوها في حياتهم 

العمل علي تحديد امنياتهم اهتماماتهم وهدفهم في الحياة المهنية في المانيا  -  

التي تواجههم في الدوائر الحكومية  للمشكالت  ايجاد الحلول  

  ماكن مناسبة لهمأالل توفير ثناء عملكم من خأنعمل علي ايجاد حلول لمشكلة االطفال  -

 

  ...نعطي المشتركات معلومات عن

 

النظام التعليمي االلمانيكيفية  -  

النظام المهني والعملي االلماني كيفية  -  

عقود متابعة اطفال ( –يجار إعقود  –ظام العقود ) عقود عمل كيفية ن -  

  م ولعائلتهمماهي المساعدات الحكومية المتاحة له -

 

 نحن نساعد المشتركات في 

البحث عن كورس لغة الماني مناسب  -  

هم بعين وناخد امنياتهم واهتمامتهم وقدرات مانشاء نظرة علي الوظيفة المهنية المستقبلية  له -

 االعتبار  

  السي في  طلب الخاص بالعملالنشاء إالعمل علي  -



 

 

تجهيز وتدريب المشتركات لمقابلة العمل  -  

ماكن للعمل أو دراسة مهنية او أماكن تطوع أالبحث عن  -  

  للمشتركات البحث عن التأهيل الخاص والمناسب  -

طفال تابعة األالعمل علي تنظيم م -  

درات الشخصية والعملية قتنمية ال -  

 

 

رة كاملة لذلك سأليهم كإنحن نتفهم التركيبة االسرية الخاصة بالمشتركات وبناء علي ذلك ننظر 

عالم اسرة كم وندعم الزوج في االندماج بحن موظفين الس ك اف دعم كل افراد األيجب علينا ن

. العمل  

 

.ن الليونة في الوقتت  برنامج وطياابمن ايج  

ات من الذهاب وقات متنوعة .حتي يتمكن للمشتركأيتم توزعها علي ساعة متابعة شخصية دقيقة  32 

.ندماجالي كورس اللغة االلماني او كورس اإل  

 تابعةضافة للمإلبا .عن طريق الجوب سنتر شتراك او الدخول للبرنامج  يكون في اي وقتاإل 

تحت مسمي  كورس كاتولشس بلدونقسفركمؤسسة مسيحية تسمى الشخصية الدقيقة نقدم بدعم من 

 .عالم العمل في المانياللمشتركات فهم العادات والتقاليد والمجتمع و ىكيفية الحياة في المانيا حتي يتسن

.لزاميإورس غير شتراك في هذا الكاإل  

 

.برنامج وطن مدعوم ومدفوع من قبل جوب سنتر فوبرتال  

.الشتراك في برنامج وطن يتم عن طريق الجوب سنتر فوبرتاإل  

 


