املعلومات والدعم

االستفسارات واالتصال

هل لديك أسئلة؟ هل تحتاج املزيد من املعلومات؟ إذن،
اتصل بنا!

مكتب املرشوعات

06421 3044728
أو أرسل لنا بري ًدا إلكرتونيًا:

wi@bwhw.de

املؤسسة التعليمية
(جمعية مسجلة)

Hessisches Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Landesentwicklung

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft

مرشوع Wirtschaft integriert

مكتب املرشوعات
هوت الين06421 3044728 :
الربيد اإللكرتوينwi@bwhw.de :
www.wirtschaft-integriert.de
www.bwhw.de

النارش
Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung
Referat Berufliche Bildung
und Öffentlichkeitsarbeit

75 Kaiser-Friedrich-Ring
 65185فيزبادن

www.wirtschaft.hessen.de

الدعم
يوفر الدعم المالي من قبل الصندوف االجتماعي األوروبي ،ووالية
هيسن ،ووكالة العمل االتحادية و دائرة العمل ،باالشتراك مع
مؤسسات التكوين المهني.

املستقبل
التدريب

عن طريق

طريقك للحصول عىل وظيفة مناسبة

املستقبل عن طريق التدريب
خطوات لتحقيق النجاح
نساعدك يف طريقك للحصول عىل وظيفة .ونقدم لك الدعم من
خالل العروض التالية:
■

■ستتعرف معنا عىل املهن وفرص التدريب

■

■ميكنك معنا تحسني معرفتك باللغة األملانية (القراءة والكتابة يف
العمل)

■

■سنقوم بتسهيل وصولك إىل أملانيا

■

■نحن نساعدك عىل فهم موضوع التعايش يف بلدنا

■

■ميكنك معنا العثور عىل فرصة تدريب يف إحدى الرشكات

ت ُعد فرصة تدريب جيدة يف أملانيا مبثابة خطوة مهمة نحو مستقبلك.
ويُعترب التدريب رشطًا للنجاح املهني .وعند إمتام التدريب سيمكنك
كسب املزيد من املال.

■

■نحن نرافقك حتى نهاية تدريبك

■

■ميكنك معنا الحصول عىل وظيفة بنجاح

وتحصل عىل املال أيضً ا يف أثناء فرتة التدريب املهني .أي أن التعلُّم
يؤيت مثاره عىل الفور.

نحن ندعمك

التدريب املهني يؤيت مثاره

توجد أيضً ا فرصة تدريب مناسبة لك.

لديك اهتاممات مهنية ،وتتمتع بخربات.
نحن ندعمك للحصول عىل تدريب مهني مناسب.

نحن دامئًا يف خدمتك
■

■هل أنت دون الـ  27عا ًما؟

■

■تعيشون منذ وقت قصري يف أملانيا وتتوفرون عىل
معارف أولية يف اللغة األملانية .أو تعيشون منذ
وقت طويل يف أملانيا ،ومازلت تجدون صعوبات يف

■

■هل تريد تحسني فرصك املستقبلية من خالل فرصة
تدريب؟

إذا كانت إجابتك عىل هذه األسئلة بـ "نعم" ،فبإمكاننا دعمك
بصفة أساسية.

