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Outlaw Kassel gemeinnützige GmbH 
 

Projekt Welcome Area 
Holländische Straße 143, 34127 Kassel
Telefon: 0561 / 220 743 - 44 oder 45 

Emine Duman
e.duman@outlaw-kassel.de

Swetlana Nagrelli
s.nagrelli@outlaw-kassel.de
 
www.outlaw-kassel.deU
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 من يستطيع المشاركة: 
 

 إذا كنت حاصل على حق اللجوء وقدمت طلب عند 
  مكتب العمل لمدينة كاسل )جوب سنتر(

 
 مستوى اللغة األلمانية: 

ال يجب عليكم إتقان اللغة األلمانية ألن عندنا 
 مترجمين

 
  كيف يمكنكم المشاركة؟ 

للمشاركة  الرجاء التواصل مع اإلدارة المسؤولة 
 عنكم في

 مكتب   العمل لمدينة كاسل
 )جوب سنتر( 

 
 مدة الدورة: 

  أسابيع    6
 من اإلثنين الى الجمعة 

  12:15 – 09:00من الساعة  
 

  :بداية الدّورة
 من كل أسبوعين  تبدأ دورة جديد
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 معنا للتواصل

 نحن
منطقة الترحيب     

 

Welcome Area



 التعامل في مراعاتها علي يجب التي األشياء ماهي
 ؟ سنتر الجوب مع
 األساسية القواعد كل •
  

  األلماني؟ اإلجتماعي النظام يعمل كيف
  أحتاج؟ التأمينات  أي
  اإلجتماعي الضمان تأمين •
 الصحي التأمين •
  التقاعد معاش تأمين •
 

 ؟األلماني التعليم نظام يعمل كيف
  األطفال روضة •
 المدرسة •
 الجامعية والدراسة المهني التكوين •
 

  ألمانيا في والمعايير القيم
 والطفل المرأة حقوق
 . ألمانيا في الدين

 المعلومات

 ؟رخيصة بأسعار التسوق يمكنني أين

 علي يجب وماذا الطبيب مع موعد أخذ يمكنني كيف
  معي؟ أصطحب أن

  األطفال طبيب عند الخاصة الميزات

 المستشفى في الحجز

  ؟أجدها وكيف الموجودة اإلستشارة مراكز ماهي

   كيف ,الطوارئ حالة في المناسب التصرف ماهو
  من؟ طرف ومن المساعدة على سأحصل

  ؟كاسل في النفايات فرز نظام ماهو

 بكاسل  المتوفرة العمومي النقل وسائل ماهي
 الموجودة؟ النقل تذكرات وماهي

 وأين جيد بشكل األلمانية اللغة تعلم يمكنني أين
 ؟اإلندماج دورة في المشاركة أستطيع

 ارتياد و باألطفال العناية تنظيم يمكنني كيف
 ؟المدارس

 . خبراتكم و قوتكم نقاط معا سنسجل

  بشهاداتكم اإلعتراف عَلى سنساعدكم

 وأنتم ألمانيا في العمل مجاالت لكم سنقدم
 . مهنيا مجاال منها تختارون

 ونرفعه بكم خاص ترشح ملف بإنشاء معا سنقوم
 . اإلنترنت على

 وفِي اإلنترنت في عمل عن تبحثون كيف سنعلمكم
 . األخرى اإلعالمية الوسائط

 في المتمثل المتكامل ملفكم  بإنشاء معا سنقوم
 . وظيفة الى التقدم طلب مرفقات

 اللغة مستوى في لكم إختبار بإجراء سنقوم
 بمستواكم شهادة على وستحصلون األلمانية
 .اللغوي

 عمل عن البحث التوجيه
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