
 

 

 

 تدريب الهجرة
 

 في فولفسبورغ

 BNWحول مؤسسة 
 

ي والية ساكسونيا السفىل، 
 
ترافق المؤسسة التعليمية لقطاع العمل ف

ية )ش.ذ.م.م.( )معروفة اختصاًرا باسم   ( BNWمؤسسة خير
ي عملية التعلم مدى الحياة 

 
ي ذلك التوجيه  -الشباب والكبار ف

 
بما ف

ي والعمىلي والتعليم المستمر وتطوير 
 الكفاءات الرئيسية.  المهن 

 
ؤسسة مباعتبارها  BNWعاًما، تدعم مؤسسة  50منذ أكير من 

فة للمستقبل كل عام   فرد 41000من  ما يقرب تعليمية مستشر
ي التعرف عىل الفرص

 
 ومواصلة تطوير مهاراتهم.  المهنية ف
 

ي  1100ومع 
 
عد مؤسسة  57موظف ف

ُ
واحدة من  BNWموقًعا، ت

ي والية ساكسونيا السفىل. 
 
 أكير مزودي الخدمات التعليمية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي 
 
 العنوان الصحيحأنت هنا ف

 هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا!
 

المؤسسة التعليمية لقطاع العمل في والية سكسونيا السفلى، مؤسسة خيرية 

 (BNW)ش.ذ.م.م.( )معروفة اختصاًرا باسم 
Benzstraße 27  

38446 Wolfsburg 
 

 مسؤول االتصال الميداني:

ن شلوسل بورج ستير  كير

 32-46468 05361      هاتف: 
 60-46468 05361      فاكس: 

 : ي
ون  يد اإللكير  erstin.schlusselburg@bnw.dek الير

 

 هكذا تجدنا: 

، Vorsfelde Süd، اتجاه 212الوصول عير وسائل النقل العام: الخط 
 ZOBدقيقة هناك حافلة من رصيف  30، كل WVGمحطة الحافالت 

بمحطة القطار  13باإلضافة إىل رصيف حافالت  8أو  6للحافالت 
 الرئيسية

 

 
 

www.bnw.de 

يتم تمويل هذا العرض من 
قبل مركز توظيف 

 فولفسبورغ 



 

 الهدف 

من خالل "تدريب الهجرة" نود أن نمنحك الفرصة لتحسير  وضع 
ي عىل أساس مستقر. 

حياتك الحاىلي وبناء عائلتك ومستقبلك المهن 
ا مهنية والتصدي لتحديات الحياة 

ً
ونحن نساعدك عىل تطوير آفاق

 .  بسهولة أكير

الحياة  مدربونا مشورة شاملة فيما يتعلق بجميع مسائليقدم لك 
يمكنك التوفيق بير  العمل والمدرسة والحياة الخاصة اليومية، بحيث 

 بسهولة. 

 يتمير  نهجنا بأنه فردي وموجه الحتياجاتك الشخصية. 

 

 المحتويات 

 تدريب شخصي يشمل محيط أسرتك بأكمله ▪
 

 تحديد المشاكل المحتملة والعمل على الحلول في أجواء نقاش سرية ▪
 

 المرافقة خالل المواعيد )مثل زيارات السلطات المختصة(  ▪
 

المساعدة في حل المشكالت في الحياة المدرسية اليومية التي  ▪

 يتعرض لها أطفال عائلتك
 

معلومات حول الخدمات االستشارية المختلفة في فولفسبورغ  ▪

 وحولها 
 

 تطوير آفاق مهنية جديدة ▪
  

 اإلعداد للحياة العملية داخل ألمانيا ▪
 

 تحسين مستندات التقديم والتدريب على مقابالت العمل ▪
 

البحث عن أماكن التدريب المهني أو الوظائف واالتصال بأصحاب  ▪

 العمل المحتملين 
 

 تنمية المهارات األساسية واإلعالمية ▪

 
 نظرة رسيعة

 المجموعة المستهدفة

ي لديها أصول مهاجرة 
يستهدف تدريب الهجرة العائالت النر

ي مركز توظيف فولفسبورغ. 
 
 والمسجلة ف

 
 

 المشاركة

ي تدريب الهجرة متاحة بعد التشاور مع مركز توظيف 
 
المشاركة ف
 فولفسبورغ. 

 
 

 المدة 

شهًرا. يتم تحديد مواعيد التدريب  12 – 3تبلغ مدة المشاركة 
 أسبوعًيا ويتم االتفاق عليها بشكل فردي. 

 
 

 معلومة مهمة

جم فوري خالل مواعيد التدريب  افقك مير إذا لزم األمر، سير
ي 
 
 التواصل. ويدعمك ف

 
 

ي المشاركة؟ 
 
 هل ترغب ف

يسعدنا اتصالك بنا أو التواصل مع مسؤول االتصال الخاص بك 
ي مركز توظيف 

 
 فولفسبورغ. ف
 
 
 

 يشنا مشاركتك. 
 


