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 مهم  المزدوج هو جزء لمهنۑا التدريب

  في المانيا. كل عام األداء االقتصادي من

 في  همتدريب و يتم متدرب 500000من  بدأ أكثري

  اهذتنوع  بقدر .متنوعةنة مه 300أكثر من 

  األسئلة تتنوع بقدرما، المزدوج التدريب

 التدريب المهنيهو  ذات الصلة: كيف   

  في شاركةلمالمزدوج؟ كيف يمكن لشركتي ا    

  المهنۑ المزدوج؟ من يستطيع  التدريب      

 في البحث عن الواقع في مساعدتي         

 العثور على أو في مكان التدريب          

 يمكنني  كيف ؟المناسبين ينمتدرب             

 لتوجيه المهني؟ا فيأطفالي  دعم            

             

  ، AKUAKللتنسيق كمركز خدمة             

 محليا. ونحن  نحن شركائكم            

 المعلومات و ةقدم المشورن           

 من والوالدين والشباب شركاتلل          

 والشباب الالجئين ةأصول مهاجر        

 المزدوج. المهني موضوع التدريب حول     

  غلستت يلك نحن نريد هذا الدعم  

 في نظام التدريب المهني. فرصتك 

 

 التعليم  من كة شركائنامع شب ونحن نعمل

 والتدريب المهني والشركات والمدارس ومنظمات 

 في منطقتك. المهاجرين

 المهني التدريب نت مهتما في وضعاهل  ◄

 ؟شركتك في

  أنت بحاجة إلى معلومات حول النظام هل  ◄

 في المانيا؟ التدريب المهني

 و الشابات الشباب عن البحثترغب في هل  ◄

 في شركتك؟المهني تدريب ين للمناسبال 

الشباب في  االجئين تدربتان تريد هل ◄

 شركتك؟

 

  المهاجرون الشباب

 
 ؟المهني  تريد أن تبدأ التدريب هل ◄

 المناسب  مهنيال تدريب هوساءل ماتت هل ◄

 لك؟

 أنت بحاجة إلى المساعدة في إيجادهل  ◄

 ؟المهني  تدريبلل مڪان 

 

 

  والدينال

 

اختيار  دعم ابنتك أو ابنك في تريدهل ◄ 

 المهنة؟

 المهني التدريبحول نظام  لديك اسئلة هل ◄

 ألمانيا؟ في

 لمزيد منتبحث عن نقطة اتصال مركزية  هل ◄

 المشورة؟

 

  الالجئين الشباب

 

 ؟المهني  تريد أن تبدأ التدريب هل ◄

  المناسب مهنيالالتدريب هو  ساءل ماتت هل ◄

 لك؟

 بحاجة إلى المساعدة في إيجاد ٲنت هل ◄

 ؟المهني  تدريبلل مڪان

 

: االتصال على  مكنكيمزيد من المعلومات ل  

                             

www.jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen 
   

  األعمال و سيدات رجال

.  أسئلتك لیع يجيب و محليا يدعمك AKUAK الخدمة مركز  

  ا.إلين تعالو
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 "مكتب تنسيق التعليم والهجرة"ويهدف 

 المشاركة من من إلى مزيدالفدرالي 

الشباب من و  األعمال وسيدات رجال قبل

 إلى إعطاء معلومات أصول مهاجرةويهدف

 .المهني  على التدريب والدينلل

 سيتم 2016منذ  وباإلضافة إلى ذلك،

حول النظام  الشباب إبالغ الالجئين

 يخلق فرصة للتدريبمما المزدوج المهني

 .المهاجرين الشباب
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