توفر  CareForwardما يلي:
نظرة ثاقبة حول المجاالت الخاصة بالرعاية والتعليم
• كيف يبدو العمل اليومي؟
• ما هي المها رات المطلوبة لهذاالعمل وما الذي يجب عليّ القيام به مقدما للحصول على هذه المهنة؟
• ما هي الفرص المتاحة للمستقبل المهني؟

هل تودين التسجيل في الدورة فوراً؟
ت متأكدة بعد فيما إذا كانت دورة
لس ِ
CareForwardاألنسب لكِ ؟
هل تودين حضور جلسة ألخذ
معلومات كافية حول الكورس أم الً؟
يمكنكِ ارسال إيميل إلى البريد
اإللكتروني الخاص بنا
 info@care-forward.deمع
ذكر االسم و مها رات اللغة باإلضافة
الى رقم الهاتف الخاص .وسوف
نعاود االتصال بكِ بأسرع وقت ممكن
سواء عن طريق اإليميل أو االتصال
الهاتفي.

الدعم الفردي
• ما هي الوظيفة المناسبة لكِ في وضعكِ الحالي وما هي الخب رات التي اكتسبتها مسبق اً؟
• توفير الدعم للحصول على وظيفة

هل لديكِ اهتمام بالعمل كمربية أطفاألو تقديم المساعدة لعائلة معينة تحتاج إلى العون في التسوق مثال؟
أو ربما يعتبر مجال التعليم أو التمريض من األعمال المناسبة لكِ ؟

تقديم اإلرشاد والتوجيه لفهم سوق العمال األلماني
• أين وكيف يمكنني التقديم؟
• ما الذي أحتاج إلى معرفته عن قوانين التوظيف والعمل في ألمانيا؟

إذا كان جوابكِ نعم فاألنسب لكِ أن تشاركِ في الدورة التوجيهية التي تقدمها CareForwardوالتي طورت
من قبل لجنة اإلنقاذ الدولية و مؤسسة  . care.comسوف يتم عرض في هذه الدورةأعمال تخص الرعاية
والتعليم وأيضا يتم توفير المساعدة في كيفية الوصول إلى هذه المهن .ولحسن الحظ ،إن في ألمانيا الكثير
من األماكن الشاغرة في مجال الرعاية والتعليم ولذا فإن فرصة الحصول على هذهاالعمال عالية جدا.

سوف تحصل كل مشتركة على شهادة في نهاية الدورة.

يمكن للسيدات الالجئات في برلين وضواحيها االشتراكفي هذه الدورة في حال :
• لديهن اهتمام في مجال التربية والرعاية الصحية.
• لديهن الوقت الكافي لالشت راك بهذه الدورة.
• لغتهن األم هي العربية ويتكلمن األلمانية بمستوى  2Aاو أكثر.

أين توجد دورات  Care Forwardومتى تكون مواعيدها؟
لمزيد من األسئلة يرجى م راسلتنا
على العنوان التالي:
info@care-forward.de

• عادة تكون الدورات في مدينتي ب رلين وبون .ولكننا نسعى لتوسيع عملنا وتغطية مدن أخرى خارج هذا النطاق.
• تستمر الدورة الواحدة لمدة أسبوعين ،من يوم اإلثنين وحتى الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى
الساعة الخامسة مساء .مقر الدورة يكون في منطقة قريبة من وسط المدينة.
• للحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل معنا من خالل رسالة عن طريق العنوان التالي
.info@care-forward.de

Care Forward
Care.com Europe GmbH
Rotherstr. 19
10245 Berlin

دورة توجيهية عن العمل في ألمانيا
للنساء الالجئات

هل هناك معلومات أو أمور آخرى يجب معرفتها؟
• االلتحاق بالدورة مجاني
• لتسهيل مشاركة األمهات نقدم خدمة رعاية أطفال مجانية طوال مدة الدورة وفي خالل ساعات
المشاركة بها .في حالة وجود رغبة في االستفادة من هذه الخدمة يرجى التوجه بالطلب مع منسقي الدورة.
• الدورة مصاحبة بترجمة من اللغة األلمانية إلى اللغة العربية أو الدرية .يتم التنسيق مع مترجمة مختصة
من أجل توضيح كل محتويات الدورة وتوصيلها بشكل كامل وإتاحة الفرصة للمشاركة في النقاش وطرح
األسئلة.

