كيف ميكن املشاركة في تلك الدورات؟

ماذا يحدث بعد ذلك؟

أين ميكن احلصول على املزيد من املعلومات؟

■ ■أما إذا كنت مسجال باعتبارك باحثا عن عمل أو عاطال فعليك التوجه إلى

■ ■تقوم املدرسة بتحديد قدراتك العلمية ،والتي من خاللها يتم حتديد مهاراتك املهنية

إذا كنت بحاجة إلى املزيد من املعلومات يرجى االتصال ب

املوظف املختص بوكالة التوظيف ( )Arbeitsagenturأو في مركز العمل

( )Jobcenterأو في البلدية املختصة ( .)Optionskommuneوميكن لهذا

املوظف اقتراح مشاركتك في دورة اللغة األملانية اخلاص باملهنة عبر استمارة
التسجيل ( )ESF-BAMFكما يقترح عليك املدرسة التي ميكنك إجناز الدورة

اللغوية بها.

■ ■إذا كنت طالبا لللجوء أو الجئا ومؤهال للعمل عليك أن تسجل عن طريق
البرنامج احلكومي■” „ESF-Integrationsrichtlinie Bundلبرنامج
ال .ESF-BAMF

ومستواك اللغوي .حتدد نتائج االختبار الدورة املناسبة لك ومدتها وكم من الوقت
يجب أن تستمر.

■ ■يتم حتديد مدى تقدم مستواك في تعلم اللغة أيضا على مدار الدورة التدريبية.

وفى النهاية يقدم املعهد مذكرة باإلجناز الذي حققته وإلى أي مدى قد متكنت من
بلوغ أهدافك وطموحاتك املهنية.

■ ■يقوم املعلم في نهاية الدورة التعليمية بكتابة تقرير بصورة منتظمة حول مستواك
في الدورة التدريبية وتقييم مدى تقدمك بصورة عامة.

■ ■وفى النهاية ستحصل على شهادة مشاركة موضح فيها بالتفصيل األهداف
التعليمية ،واحملتوى التعليمي ،ومدى تقدمك في اجناز هذه الدورة .وبالتالي

ستساعدك شهادة املشاركة هذه في حياتك العملية في املستقبل.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

البرنامج األملاني لتنمية وتعزيز
القدرات املهنية

(املكتب الفدرالي للهجرة والالجئني)■

,Referat ESF-berufsbezogene Sprachförderung
ESF-Verwaltungsstelle
Poller Kirchweg 101
Köln 51105

(برنامج الصندوق االجتماعي األوروبي والمكتب■
الفدرالي للهجرة والالجئين)

اخلط الساخن ل :ESF-BAMF
الهاتف+49 (0)221 92426-400 :
■

البريد األلكترونيesf-verwaltung@bamf.bund.de :

التالي:
■
للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على شبكة االنترنت على العنوان
www.bamf.de/esf

ما هي تكلفة املشاركة في الدورات التدريبية املهنية؟
ميكنك املشاركة في تلك الدورات مجانا إذا كنت ممن تنطبق عليه الشروط

املذكورة أعاله.

سوف يتم تعويض مصاريف التنقل لك إذا كان مكان سكنك يبعد أكثرمن ثالث

كيلومترات عن مكان الدورة (أقصر طريق للسير على القدمني).

الناشر وحقوق الطبع والنشر
الناشر:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,
Informationsmanagement
Frankenstraße 210
Nürnberg 90461
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ما الذى ستتعلمه في هذه الدورة؟
التعليم املهني األملاني
في درس اللغة األملانية اخلاص بالوظيفة تتعلم كل ما حتتاج إليه من املفردات
و القواعد والعبارات المكانية التواصل مع الزمالء والزبائن ورؤساء العمل
بشكل مهني.

تهتم الدورات أيضا بالتركيز على اللغة املكتوبة ،حيث ستتعرف على كيفية اقتباس

املعلومات الصحيحة بسرعة من أي نص على سبيل املثال ،أو ما الذي يجب عليك

مراعاته عند اإلقدام على كتابة اخلطابات ورسائل البريد االلكتروني .تعمل الدورات
أيضا على دعم وتقوية احملاضرة املتخصصة  ،فضال عن أنها تكسبك معرفة

مبهارات اللغة األملانية الهامة في احلياة املهنية بشكل عام .ليس ذلك فحسب ،بل أن

هذه املعرفة اجلديدة ستكون ذات فائدة كبيرة لك أيضا في حياتك اخلاصة.

ما هو املشروع األملاني لتنمية القدرات املهنية؟

ما الهدف من البرنامج األملاني لتنمية القدرات والكفاءات املهنية؟

ما هي الشروط الواجب توافرها في من يقدم لتلك الدورات؟

املشروع األملاني لتنمية القدرات املهنية هو عبارة عن عرض لدورات تدريبية جلميع

بعد إجناز دورة لغوية ستكون مؤهال تأهيال لغويا وتقنيا جيدا مما يسهل عليك احلصول

■ ■أن يكون الشخص املتقدم لهذه الدورة التدريبية من أصول مهاجرة

األشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة والباحثني عن فرصة عمل.

يتم تعزيز برنامج تنمية القدرات اللغوية فيما يخص املهنة لألشخاص من أصول
مهاجرة (برنامج ال  )ESF-BAMFمن قبل وزارة العمل واالجتماع والصندوق

االجتماعي األوروبي .ويقوم مكتب الهجرة والالجئني ( )BAMFبتنظيم هذه الدورات.
ويتم عقد هذه الدورات التدريبية املمولة من قبل الصندوق االجتماعي األوروبي واملكتب

الفدرالي للهجرة والالجئني في شتى أنحاء أملانيا .وغالبا ما تتكون هذه الدورات مما يلي:
■ ■دروس فنية وتقنية باللغة األملانية
■ ■الدراسات املتخصصة
■ ■التدريب العملي

على وظيفة.

ينبغي أن يكون األشخاص املتقدمون من أصول مهاجرة أو يكون أحد الوالدين

على األقل من أصول مهاجرة أو باألحرى أن يكونوا جداده ممن هاجروا إلى

من ميكنه املشاركة؟
البرنامج املسمى  ESF-BAMFموجه لألشخاص ذوي األصول املهاجرة والقادرون على

العمل واحلاصلون على بدل بطالة أو بدل بطالة .II

ميكن أيضا للالجئني أو طالبي اللجوء املشاركة في برنامج ال■  ESF-BAMFولكن

حتت ظروف معينة.

أملانيا بغض النظر عن جنسيته.

■ ■أن تكون اللغة األملانية هى اللغة الثانية

في احملاضرة املتخصصة ستتعرف على معلوماتك املهنية اخلاصة مثال في املجال

التجاري وتعمقها .وباالضافة الى ذلك ستتلقى درس في الرياضيات وتدريب على
كيفية التقدمي للوظيفة وكيفية التعامل مع جهاز احلاسوب.

من خالل الزيارات امليدانية ألماكن العمل ستتكون لك فكرة عن حياة العمل وكيف
ميكن أن يكون عليه مكان عملك مستقبال.

ال يجوز أن تكون اللغة األملانية هي لغة األم.

■ ■انهاء دورة االندماج

يشترط مبدئيا أن يكون قد أنهى الدورة التدريبية املعنية باملساعدة على االندماج
في املجتمع والتي يقدمها املكتب الفدرالي للهجرة والالجئني ويجب على األقل أن
يكون قد أجنز مستوى اللغة املسمى .A1

وهناك حاالت خاصة ال يجب أن يكون قد أنهى دورة تدريبية معنية للمساعدة على

■ ■زيارة الشركات واملصانع العاملة في نفس املجال

االندماج في املجتمع لكي يشارك في البرنامج املسمى  ESF-BAMFوهي كاآلتي:

تستمر الدورة التدريبية إلى حد أقصاه  730ساعة تعليمية ،وتستمر الدورة بنظام الدوام

■ ■في حالة إذا كنت متتلك املعرفة باللغة األملانية (حسب مستوى ما يسمى ب )B1

الكامل ملدة ستة أشهر ،أو بنظام الدوام اجلزئي ملدة اثني عشر شهرا.

محاضرة متخصصة

■ ■إذا كنت أحد املشاركني في البرنامج االحتادي■”„ESF-Integrationsrichtlinie Bund

وتستطيع اثبات قدراتك اللغوية األملانية على مستوى ما يسمى بال .A1

التدريب العملي
في فترة التدريب العملي سيتم تعيينك لوقت محدد في شركة ما للتمكن من تدريب
معلوماتك كما ستتكون لك فكرة أفضل عن احلياة العملية اليومية في مجال
تخصصك.

