
 

BZH Bildungszentrum Handel und 
Dienstleistungen gGmbH 
Einrichtung hessischer Handelsverbände 

www.bildungszentrum24.de 

 نحن معك الجل التعليم النجاح المستقبل

VOICE  للنساء 
„Fundus“ 

 التدريب المهني للنساء واالندماج   فندوس 

 التواصل معنا                      

BZH Bildungszentrum Handel und 
Dienstleistungen gemeinnützige GmbH 
 

 للتواصل مع المسؤول 
 

 االنسة كالينر 
Temmlerstraße 3 
35039 Marburg 
 

Tel.: 06421 9176974 
Fax: 06421 9100-89 
 
kleiner@bz24.de 
www.bildungszentrum24.de 
 
 
 

 نحن موجودون لخدمتك
  

 تجدنا على هذا العنوان             

Zertifizierter Bildungsträger nach AZAV 

 
Zur persönlichen Routenplanung  
nutzen Sie bitte den  beigefügten QR-
Code oder informieren Sie sich direkt 
bei uns. 

@bzhessen24  

@bzhessen24  



 

 

 خطة الدورة           مشرف الدورة    محتوى الدورة                  

www.bildungszentrum24.de 

Zertifizierter Bildungsträger nach AZAV @bzhessen24  

@bzhessen24  

هذا التدبير هو جزء من برنامج "فويس"، وهو التعاون بين  ماربورغ 

و بيدنكوبف، مدينة ماربورغ الجامعية ومكتب العمل والتوظيف في 

.ماربورغ، التي تعنى بالالجئين   

 

ويدعم هذا اإلجراء برنامج التعليم والتأهيل التابع لوزارة الشؤون 

بيدنكوبف -في هيسن، وهو متاح لقاطنين منطقة ماربورغاالجتماعية والتكامل 

  مجانا للحصول على استحقاقات بموجب القوانين مجانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى االتصال بقسم ادارة القضايا الخاص بك من كرايز جوب سنتر ماربورغ          

 بيدنكوبف وكذلك االنسة لينا كالين                                                            

 

 الهدف من الدورة التدريبة 

 

إن تحسين التنظيم اليومي وتوافر سوق العمل األلمانية من خالل 

تقديم المعلومات والمشورة والتدريب للنساء اللواتي لهن خلفية 

  هجرة يحتلن مكان الصدارة في هذا التدبير.

وتراعى االحتياجات الخاصة للمرأة، وال سيما التوفيق بين األسرة 

 والعمل، في التدبير وفي الوساطة في العمل.

 

 

 

  

 نحن نساعدك في رعاية طفلك اذا لم يكن عندك

 بديل أخر

 

حتى مع القليل من المعرفة باللغة، والمشاركة ممكنة قبل أو أثناء أو بعد دورة االندماج. 

  ويجري متابعة التدريب.

 الدورة التدريبية                                                                      

 

أشهر 4ساعات وتبلغ المدة االجمالية  3في االسبوع كل مرة   2-1من بداية الدورة من   

 تدريب المجموعات واألفراد سوف يساعد في الدراسة والعمل 

 المعلوات و التوجيه والتدريب على القيم األجتماعية والمعيشة 

التوافق بين الحياة األسرية والعمل من خالل مساعدتنا )بحث عن السكن 

 ورعاية األطفال وتصديق الشهادات وما إلى ذلك( 

 

التدرب على التنقل 

اإلرشاد األسري 

تعلم اللغة والكمبيوتر 

تجهيزك الى سوق العمل األلمانية  

 

 تحديد الكفاءات والمهارات المهنية 

 

تطوير وجهات نظر مهنية  

 

التدريب على كيفية كتابة االعالن 

البحث عن فرصة ندريب 

 


