KAUSA - الهجرة و التعليم- هيئة تنسيق
 وهو برنامج هيكليJOBSTARTER هو جزء من
للتدريب في المعهد االتحادي للتعليم
JOBSTARTER  يتم الترويج ل.المهني
من قبل الوزارة االتحادية للتعليم والبحث
.العلمي والصندوق االجتماعي األوروبي

Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.
- Landesgeschäftsstelle / Eyalet Merkezi Elisabethstr. 59
24143 Kiel
Tel.: 0431/7 61 14 u. 15
Fax: 0431/7 61 17
kausa@tgsh.de
www.kausakiel.tgsh.de

KAUSA Servicestelle
Kiel

⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
! اآلن- التدريب المهني

Impressum:

Herausgeber: Programmstelle beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
für das Programm JOBSTARTER des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn
Tel.: 0228/107-2909, Fax: 0228/107-2887
E-Mail: info@jobstarter.de
www.jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen
Redaktion: KAUSA
Übersetzung: KAUSA-Servicestelle Kiel
Gestaltung: Hauke und Jessica Sturm
Bildnachweis: Canstock
August 2016

رجال و سيدات األعمال
◄ هل انت مهتما في وضع التدريب المهني

في شركتك؟
◄ هل أنت بحاجة إلى معلومات حول النظام
التدريب المهني في المانيا؟
◄ هل ترغب في البحث عن الشباب و الشابات
المناسبين للتدريب المهني في شركتك؟
◄ هل تريدان تتدرب االجئين الشباب في
شركتك؟

المهاجرون الشباب
◄ هل تريد أن تبدأ التدريب المهني ؟
◄ هل تتساءل ماهو تدريب المهني المناسب
لك؟
◄ هل أنت بحاجة إلى المساعدة في إيجاد
مڪان للتدريب المهني ؟

الوالدين
◄ هل تريد دعم ابنتك أو ابنك في اختيار
المهنة؟
◄ هل لديك اسئلة حول نظام التدريب المهني
في ألمانيا؟
◄ هل تبحث عن نقطة اتصال مركزية لمزيد من
المشورة؟

التدريب المهنۑ المزدوج هو جزء مهم
من األداء االقتصادي في المانيا .كل عام
يبدأ أكثر من  500000متدرب و يتم تدريبهم في
أكثر من  300مهنة متنوعة .بقدر تنوع هذا
التدريب المزدوج ،بقدرما تتنوع األسئلة
ذات الصلة :كيف هو التدريب المهني
المزدوج؟ كيف يمكن لشركتي المشاركة في
التدريب المهنۑ المزدوج؟ من يستطيع
مساعدتي في الواقع في البحث عن
مكان التدريب أو في العثور على
متدربين المناسبين؟ كيف يمكنني
دعم أطفالي في التوجيه المهني؟
كمركز خدمة للتنسيق،AKUAK
نحن شركائكم محليا .ونحن
نقدم المشورة و المعلومات
للشركات والشباب والوالدين من
أصول مهاجرة والشباب الالجئين
حول موضوع التدريب المهني المزدوج.
نحن نريد هذا الدعم لكي تستغل
فرصتك في نظام التدريب المهني.
ونحن نعمل مع شبكة شركائنا من التعليم
والتدريب المهني والشركات والمدارس ومنظمات
المهاجرين في منطقتك.

الالجئين الشباب
KAUSA

◄ هل تريد أن تبدأ التدريب المهني ؟
◄ هل تتساءل ما هو التدريب المهني المناسب
لك؟
◄ هل ٲنت بحاجة إلى المساعدة في إيجاد
مڪان للتدريب المهني ؟

مركز الخدمة  AKUAKيدعمك محليا و يجيب علی أسئلتك .
تعالو إلينا.
لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على :
www.jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen
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ويهدف "مكتب تنسيق التعليم والهجرة"
الفدرالي إلى مزيد من المشاركة من
قبل رجال وسيدات األعمال و الشباب من
أصول مهاجرةويهدف إلى إعطاء معلومات
للوالدين على التدريب المهني .
وباإلضافة إلى ذلك ،منذ  2016سيتم
إبالغ الالجئين الشباب حول النظام
المهني المزدوج ممايخلق فرصة للتدريب
المهاجرين الشباب.

