
 

 

Mit Recht gegen Diskriminierung! 
– Blickpunkt Migrationshintergrund und Arbeitsmarkt, 

Träger : advsh e. V. 

 

Schulungen zur 
Anerkennungsgesetzgebung, 

Träger: ZBBS e. V. 

 

diffairenz: Schulungen zur interkulturellen Öffnung 
und Antidiskriminierung, 

Träger: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 

 

 للمشاركة في محاضرة تفاعلیة بعنوان "أخبرنا عن تجربتك"  دعوة
 مع موطفین من الجوب سنتر. مباشرة حیث تتاح الفرصة للمھاجرین والالجئین بالتحدث

 .حاضرة ستكون باللغة العربیة واأللمانیةمال

 

یجدوا عمل أو لیس لدیھم دخل كافي. من جھة اخرى یرید الجوب سنتر ھو مركز استشارات لكثیر من اللذین ھاجروا إلى ألمانیا واللذین لم 
 الجوب سنتر تقدیم المساعدة لھذه الفئة من الناس من أجل أن یندمجوا في سوق العمل األلمانیة.

ا المجال یوجد في ھذ .بھذه الفئة فضال عن الظروف المعیشیة الخاصة المتعلقة بذلك، من القواعد واألنظمة الكثیرمراعاة  خالل ھذه العملیة یجب
بالعقد الموقع مع الجوب سنتر  االلتزاممھنیة من بلد المنشأ؟ لماذا من المھم  وشھادات مؤھالت یحمل المھاجرونھل  كثیر من األسئلة، مثل

 ؟األلمانیة والبعض االخر ال یحصل على ذلك  لغةات الدورل تمویل علىالمھاجرون  بعض؟ لماذا یحصل للحصول على المساعدة

 لمعرفة المزید حول ما یعنیھ أن یكون الجوب سنتر،موظفي مباشرة للمھاجرین والالجئین للتحدث مع فرصة وفر تسھذه المحاضرة التفاعلیة 
والمشاكل المحتملة التي قد تحدث مع الجوب سنتر  سوء الفھم نشوء معرفة أسبابویحاول البحث عن عمل فیھ، واألھم ل ،جدیدي بلد ف اإلنسان
 تعایش ناجح لكل األطراف.تحقیق ل البحث عن حل لھا، وبالنھایة التوصل وكیفیة

 الساعة الرابعة عصراً وحتى حوالي الساعة السابعة مساًء. من 20.11.2017 الواقع في االثنین یوم التاریخ:

Mehrgenerationenhaus, Elisabethstr. 64, 24143 Kiel المكان:  
 

 :برنامجال

 الوصول  15:45

 IQ Netzwerk Schleswig-Holsteinمن أسترید ویلر،  كلمة ترحیب من السیدة  16:00

 ، مسؤولة في الجوب سنتر كیلباربرا فیلدتن تعریف عن مھام الجوب سنتر، من السیدة

 التجمع السوري في مدینة كیل وضواحیھارواد زیاده، تجربة شخصیة مع الجوب سنتر، من قبل السید 

 ركینمناقشات بین المشا 17.30

 انتھاء المحاضرة وملخص 18:45

أو عن طریق  info@sg-ki.de : فيوذلك عن طریق اإلیمیل التالي 13.11.17ل حتى موعد أقصاه التسجی في حال رغبتكم بالحضور الرجاء
 (األلمانیة والعربیة.) 017668697610 الھاتف:

 :المنظمةالجھات 

 

 

 

 بالتعاون مع التجمع السوري في مدنیة كیل وضواحیھا

 


