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االستفسارات واالتصال

املستقبل عن طريق 

التدريب
طريقك للحصول عىل وظيفة مناسبة

هل لديك أسئلة؟ هل تحتاج املزيد من املعلومات؟ إذن، 

اتصل بنا!

 285-30493 06421            

أو أرسل لنا بريًدا إلكرتونيًا:

wi@bwhw.de      

املعلومات والدعم

الدعم

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

مؤسسات التكوين المهني.

Hessisches Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr

und Landesentwicklung



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 ■

 

سنقوم بتسهيل وصولك إىل أملانيا  ■

نحن نساعدك عىل فهم موضوع التعايش يف بلدنا ■

ميكنك معنا العثور عىل فرصة تدريب يف إحدى الرشكات ■

نحن نرافقك حتى نهاية تدريبك ■

ميكنك معنا الحصول عىل وظيفة بنجاح ■

نحن ندعمك

لديك اهتاممات مهنية، وتتمتع بخربات.

نحن ندعمك للحصول عىل تدريب مهني مناسب.

نحن دامئًا يف خدمتك

هل أنت دون الـ 27 عاًما؟ ■

تعيشون منذ وقت قصري يف أملانيا وتتوفرون عىل ■

هل تريد تحسني فرصك املستقبلية من خالل فرصة  ■

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

بصفة أساسية. 

التدريب املهني يؤيت مثاره

تُعد فرصة تدريب جيدة يف أملانيا مبثابة خطوة مهمة نحو مستقبلك. 

ويُعترب التدريب رشطًا للنجاح املهني. وعند إمتام التدريب سيمكنك 

كسب املزيد من املال.

وتحصل عىل املال أيًضا يف أثناء فرتة التدريب املهني. أي أن التعلُّم 

يؤيت مثاره عىل الفور. 

توجد أيًضا فرصة تدريب مناسبة لك. 

املستقبل عن طريق التدريب

تدريب؟
العمل(

معارف أولية يف اللغة األملانية. أو تعيشون منذ 

وقت طويل يف أملانيا، ومازلت تجدون صعوبات يف


