هدف العرض
.من تكوين مهني أو الحصول على عمل
وسوف نعزز من قدراتكم اللغوية أيضا في
المجال المهني
و ستحصلون على مساعدة فردية في ما
يخص تنظيم رعاية األطفال
والمعلومات المهمة للعيش والعمل في

U n S e r S ta n d o r t

تمكين المربين والمربيات ذوي خلفية اللجوء

: جهات اإلتصال
Outlaw Kassel gemeinnützige GmbH
Holländische Straße 204
34127 Kassel
Telefon: 0561 / 850 11 558
Lena Kanzler
l.kanzler@outlaw-kassel.de
Kateryna Postelnyk
k.postelnyk@outlaw-kassel.de
www.outlaw-kassel.de
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:المدة الزمنية و أوقات الدوام

مع رعاية األطفال
للمربين ذوي خلفية اللجوء
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التدريب الفردي
 .تنظيم رعاية األطفال
 .الدعم الخصوصي في حالة الضروة
 .التسجيل في دورة إندماج أودورة
مناسبة لكم
 .معادلة الشهادات المتحصل عليها في
الخارج
 .السعي للوصول الى آفاق مستقبلية
مهنية
 .إنشاء ملف تعريفي للتقدم للوظائف

في إطار الدورة يوجد عرض لرعاية
األطفال

المحتــــــــــــــــوى
التدريب على عملية معالجة البيانات
إلكترونيا .
 .التكوين األساسي على مهارات
الكمبيوتر .
مجاالت أخرى
 .أسلوب الحياة الصحي
 .التريية
 .تنظيم الشؤون المنزلية
 .الورشات التدريبية في المجاالت
التالية
اإلقتصاد المنزلي  ,البيع  ,تصميم
وسائط اإلعالم  ,النجارة  ,الكهرباء و
المعادن
 .التدريب على التنقل
التعليم في المانيا
 .روضة األطفال والمدرسة
 .العمل و التكوين المهني

هدف العرض

درس اللغة األلمانية
 .تعزيز القدرات اللغوية
 .تعزيز القدرات اللغوية في المجال المهني
العمل في ألمانيا
 .مجاالت العمل و األشكال الوظيفية
 .ظروف العمل
 .البحث عن العمل
 .نماذج وقت العمل
 .التوفيق بين العائلة و العمل
الحياة في ألمانيا
 .التوجيه في كاسل
 .العروض و مراكز اإلستشارة
 .الصحة والتغذية
 .القيم و النظم في ألمانيا
 .معلومات حول اإلدارات والمصالح
الحكومية

