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FUTURE

تدريب المهاجرين
مجانا
كانت هناك رؤى كثيرة .وقمنا بالفعل بتنفيذها .من خالل قسيمة التنشيط والتعيين
من وكالة التوظيف ومركز العمل  ،نقدم لك الفرصة إلعادة تنظيم آفاقك المهنية في
ألمانيا.
وهذا مجاني تما ًم ا.
رقم العمل22/87/922 :

قياسي  .رقمي .وتطلعي.
ً
ضمان دمج التدريب
ع ا  ،سي رافقك فريقنا مع
خالل فترة تصل إلى  12أسبو ً
في التدريب الفردي في جميع أنحاء البالد

ما الذي ستحصل عليه من
خالل هذا التدريب
دعم االندماج الشامل من االلف الى الياء
كل ما يتعلق بموضوع العيش والعمل في ألمانيا
الدعم في العثور على سكن والتعامل مع السلطات والدوائر الحكومية
التدريب على التواصل اللغوي والثقافي تحليل التأهيل وتعزيزها
إج راءات االعت راف بالمؤهالت والشهادات الجامعية
مقدمة في التدريب المهني وسوق العمل التدريب الشامل للتقديم الى العمل
(اإلست راتيجية وم رافقة المتدرب ) التحليل وأبحاث السوق ومطابقة الوظائف
وتحديد المواقع والتصميم التحفيز والمبادرة التدريب على مقابالت العمل
مهارات المحادثة والتفاوض والتنظيم بناء المهارات الرقمية والخيارات البديلة
(على سبيل المثال من خالل التأسيس والتأهيل والتدريب المهني )

Richtig gut beraten.

من المقصود؟
االشخاص ذوي االصول المهاجرة الذين لديهم حق العمل والقدرة على العمل
والذين يرغبون في (إعادة) توجيه أنفسهم مهن يًا في ألماني
أو الذين لديهم االستعداد للبدء بنشاط جديد (مثل العائدين إلى العمل
والوافدين الجدد والمديرين واألكاديميين)
المهاجرون الذين يرغبون في االعمال التجارية الخاصة بهم وفي الوقت نفسه العمل
كموظف ب راتب من أجل التوقف عن تلقي االعانات االجتماعية من مكتب العمل

نطاق التدريب
وحدة تعليمية كحد أقصى 100
على سبيل المثال موعدين في األسبوع
عا
تصل إلى  12أسبو ً
شهادة مشاركة

يمكننا االشارة إلى آالف العمالء والمشاريع ال راضين.
يمكنك معنا أن تجد فري قً ا متعاط فً ا ومتعدد اللغات ذو كفاءة عاليةو الذين
سيعملون على توجيهكم لتحقيق اهدافكم بطريقة عملية وكفاءة

تريد أن تعرف ذلك بالضبط؟
مباشرا حيث يمكنك التحدث معنا بكل سرور عن
حدد معنا موع دًا
ً
كيفية االستفادة من خدماتنا

االتصال المجاني على الرقم :
0800 286 266 7

		

او عبر االيميل
a.eshmawi@avgs-coaching.de

Proven Expert – Top Bewertung

Google – Top Bewertung

التدريب المجاني للمهاجرين مع قسيمة التنشيط والتنسيب
من وكالة التوظيف أو مركز العمل هو عرض من
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Schnellerstraße 60
12439 Berlin

Avocons GmbH
Friedrichstraße 171
10117 Berlin

E-Mail
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Telefon / Whatsapp
030 921 092 280
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