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 في القطاع التجاري )غرفة التجارة والصناعة( المهني التدريب   يونيو 3ثنين الا

 

، نقوم بمراجعة مستندات ولهذاندعم الالجئين في بحثهم عن شركة مناسبة للتدريب المهني.  إننا مساء   4 - 2

ذين بدأوا بالفعل نساعد الالجئين ال كما أننامع الشركات.  مباشر اتصال جراءإ فيساعد نو ،الطلب

 يخصفيما قانون اإلقامة وتقديم المشورة المتعلقة بمسائل الفي  همنساعد حيث التدريب المهني،

 ،والتجارة ،ستشارات في مجاالت الصناعةاإل تقديم تمويخالل التدريب.  دةاعالمسالدعم و مكانياتا

. ، وغيرهاواإلعالم ،وتكنولوجيا المعلومات ،واللوجستيات ،والنقل ،والسياحة ي،وفن الطه ،والبناء

في فی غرفة التجارة والصناعة الموجودة  مركز الترحيب مرشدةن طريق ك عتوجيهيتم و

 .اليبزيج

 

 )غرفة التجارة والصناعة، غرفة الحرف( التدريب المهنيالمشاركين في جتماع ا    يونيو 3ثنين الا

 

في  والصعوبات ،والنجاحات ،يمكن للمهاجرين الذين بدأوا التدريب المهني بالفعل تبادل الخبرات مساء   4من الساعة  ءاابد

الموجودة تساعد مرشدة الترحيب والدعم.  مكانياتاطرح األسئلة ومناقشة  هميمكنكما . مكان العمل

في  الموجودة لحرف اليدوية والمتدربيناوكذلك مستشارة  في اليبزيج لصناعة والتجارةافي غرفة 

  المتدربين في هذه العملية.غرفة اليبزيج 

 

 بمدينة اليبزيجخدمات سوق العمل  يونيو 5 ألربعاءا

 

 الثالثوأربعاء األولى  بتقديم المشورة كلالخاصة / إنجلسدورف  اليبزيجبلدية  شركة ايقوم موظفو  بعد الظهر 4 - 1

جميع األشخاص في ح ائهدف النصستتوحول موضوعات خاصة بالعمل والتعليم. شهر من ال

نقوم فإننا أو تدريب مهني. باإلضافة إلى ذلك،  ،أو تدريب داخلي ،الذين يبحثون عن وظيفة اليبزيج

بإجراء اختبارات الكفاءة اللغوية والمهنية لمجاالت العمل المختلفة بسبع لغات. وبهذه الطريقة، 

/  جقدم شركة بلدية اليبزيوتندعم الالجئين والمهاجرين على وجه التحديد في مجال التعليم والعمل. 

وبدء العمل.  ،في إعداد مستندات التقديم، والتقدم إلى السلطات انشط   ادعم  الخاصة إنجلسدورف 

تقديم أن يتم ، من الممكن وفي الدورة اإلضافيةفي المقابلة األولى، يتم وضع خطة دعم مشتركة. و

 دعم فردي ومكثف من أجل تحقيق أهداف المشاركين.

 

 طفالألا مكان روضة خالل

في بوابة اآلباء   أطفال لطفلك؟ الخطوة األولى لذلك هي التسجيلهل ترغب في البحث عن روضة   ساعات العمل

نساعدكم في سنحن وبهذا الخصوص. يد العون الترحيب  ومساعدوسيقدم لكم . جبمدينة اليبزي

ير المؤسسة تغ - لزم األمر نوإ -ختيار العند اوكذلك  ،لطلباعند تسجيل وباء، اآلإنشاء حساب 
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