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Ausbildungsvertrag

Anerkennung von Schulabschluss

Zeugnisse

©
 o

ut
la

w
-k

as
se

l.d
e,

 0
4.

20
19

Swetlana nagrelli

Outlaw Kassel gemeinnützige gmbH

Holländische Straße 208 
34127 Kassel

Fon: 0561 / 983 53 36 (tue and thu)
Fon: 0561 / 850 104 07 (Mon, wed and Fri)

s.nagrelli@outlaw-kassel.de 

www.outlaw-kassel.de
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Praktikum

berufsbezogener Deutschunterricht 

Stärkenanalyse

 أنت :

عاطل عن العمل من ذوي األصول المهاجرة •  

عاطل عن العمل , طالب لجوء وحامل تصريح  •
 إقامة مؤقت 

 أنت تملك:

حق العمل في ألمانيا •  

 أنت تحتاج ألى:

( SGVAورقة الترخيص )   

 يمكن الحصول عليها من طرف وكالة

)جوب سنتر( العمل أو مركز التوظيف  

 ستحصلون على :

   متكاملتين: المساعدة من خالل وحدتين دراسيتين

الوحدة الدراسية األولى: •  

.معلومات وتوجيهات حول العمل في ألمانيا  

 المساعدة في إنشاء ملف التقدم إلى وظيفة

الوحدة الدراسية الثانية: •  

تدريس اللغة األلمانية فيما يتعلق بالمهن وإتاحة 
إلبراز قدراتكم المهنية في المعمل .الفرصة   

 نحن نتحدث معكم بلغتكم األم

ساعة في األسبوع من  30ستعملون وتتعلمون 
حتى  08:00اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

تتضمن ساعة إستراحة. 15:00الساعة   

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال ب:

 

 مركز الكفاءة

 كاسل

 



هل ترغب في الحصول على عمل في   
 المانيا أوتدريب مهني  ؟

نحن نساعدكم بهذا الخصوص, مدة الدورة 
أسبوع 12  

 سنزودكم بالمعلومات التالية:

ماهي الوظائف الموجودة؟ •  

أي وظيفة تناسبني؟ •  

ما هي نقاط القوة عندي؟  •  

كيفية التأمين الصحي و التأمين  •  

 ضد البطالة عن العمل و تأمين التقاعد؟ 

ماهي حقوقي وواجباتي؟ •  

ماهو نظام التكوين بألمانيا ؟ •  

كيف يمكنني معادلة شهادتي بألمانيا؟  •  

كيف يمكنني الحصول على عمل أو  •
 تكوين مهني؟

ماهي الطريقة المثلى للتقدم للعمل  •
 أوالتكوين ؟

 

الورشات يمكنكم إبراز مهاراتكم في 
 والمعامل

يمكنك التعرف على العديد من مجاالت 
 العمل

 ستختار وظيفة 

حقيقي  ستبرز مهاراتك وقدراتك في معمل  

 سنكون معك لمساعدتك 

سنسعى معا إلنجاز ملفك الشخصي إلبراز 
 كفاءتك وقدراتك الشخصية

سنساعدك على التقديم للعمل أو التكوين 
 المهني في ألمانيا

السيرة الذاتية  •  

إنشاء ملف تعريفي لكفاءاتك  •  

صورة شخصية إحترافية للتقدم لوظيفة •  

التقدم لوظيفة عبر اإلنترنت •  

 ماهي الخبرات والقدرات التي عندكم؟

 • إلى أي مدى تتقنون اللغة األلمانية؟

 • هل تتحدثون لغات أخرى؟

 • في أي مدرسة درستم ؟

 • عندكم شهادات ؟

 • هل قمتم بالتكوين على مهنة معينة؟

 • في أي مجال تريدون العمل؟

:ستجدون مساعدة خاصة في   

 • التوجيه في الحياة اليومية

 • األسئلة فيما يتعلق بقانون األجانب

 • األسئلة فيما يتعلق بالسكن

 • المشاكل مع روضة األطفال والمدرسة

 • البحث عن عمل أو تكوين مهني

 والمزيد من الخدمات


