رابطة كاريتاس
مدينة دوسيلدورف ،الخدمات الخاصة
لإلدماج واملهاجرين
شارع Leopoldstr. 30
الرقم الربيدي  40211مبدينة
دوسيلدورف
هاتف رقم(0211) 16 02 17 84 :

االتصال

سبستيان فوجت

sebastian.vogt@caritasduesseldorf.de

فاطمة الورداين

املشورة املوجهة للوظائف،
والتوجيه ،والرعاية ،والتدريب الفردي
الوساطة يف دورات اللغة املوجهة
وظيفيًّا ،والتأهيل لرفيق/رفيقة العمل
اليومي

رابطة كاريتاس لدائرة
متامن .e.V
شارع Johannes-Flintrop 6
رقم بديدي  40822مبدينة متامن
هاتف رقم(02104) 92 62 17 :

دانيال جريمان

gehrmann@caritasmettmann.de

من الذي يدعمه برنامج +CHANCE؟
• طالبو/طالبات اللجوء
• الالجئون
• األشخاص اللذين ليس لديهم الحق يف اللجوء

ما دور برنامج +CHANCE؟

fatma.elouardani@caritasduesseldorf.de

االتصال

برنامج +CHANCE
نقاط االرتكاز

املشورة والوساطة
يف الدورات التي من شأنها دعم
التأهيل الوظيفي واللغوي
الدعم يف البحث عن فرص عمل
وتعليم ،والتدريب الوظيفي،
والتدريب ،والتأهيل للرفقاء/للرفيقات
اليوميني.

• تقديم املشورة (يف جملة أمور منها القضايا املتعلقة بحقوق اإلقامة ،ودخول سوق
العمل)
• التشخيص ،والتدريب
• والوساطة يف العمل ،والتدريب ،والتعليم األسايس ،واملدرسة
• الوساطة يف الدورات التأهيلية (لغويًّا ،ووظيفيًّا)
• الوساطة يف „استشارات توثيق اختبار  “IQواعتامد الشهادات التعليمية
والوظيفية من خارج البالد.
• الوساطة يف التدريب والتجريب الوظيفي
• تدريب مندويب/مندوبات املبيعات
• املشورة ألرباب العمل
برنامج  +CHANCEيقدم املشورة ،والتعاون ،والتشابك :نحن نعمل مع جميع
الوكاالت ذات الصلة عىل املستوى اإلقليمي ،واملستوى املتجاوز لإلقليمي إلدماج
األشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة يف سوق العمل بشكل مستديم:
• مصلحة األجانب
• مكتب العمل ،وكالة العمل
• الغرفة التجارية ،وغرفة الصناعة الحرفية
• رب العمل
• مؤسسة تعليمية
• املؤسسات واملنظامت الحكومية
• منظامت املهاجرين واملهاجرات ،واملنظامت غري الحكومية ()NGOs
• الوزارات

Projektlogo

إدارة الشبكة والتنسيق
مكتب العمل مبدينة كولونيا
شارع Luxemburger 121
رقم بريدي  50939مبدينة كولونيا
هاتف رقم(0221) 94 29 - 82 06 :
بريد إلكرتوينjobcenter-koeln.chance@jobcenter-ge. :

إدماج األشخاص الالجئني
يف العمل

de

إدارة املرشوعات ،والتنسيق ،والعالقات العامة
سيلكا مارمتان شربينجر
بريد إلكرتوينsilke.martmann-sprenger@jobcenter- :

ge.de

إدارة أعامل املرشوع ،والعالقات العامة
سيلفيا بيكفاردت
بريد إلكرتوينsylvia.piquardt@jobcenter-ge.de :
تنسيق األعامل الخاصة بالشؤون املالية
جابريال لوبان
بريد إلكرتوينgabriele.lubahn@jobcenter-ge.de :
www.netzwerk-chance.de
مكتب العمل مبدينة كولونيا • إدارة املرشوع • أغسطس 2017
مرشوع  +CHANCEمدعوم من شبكة الالجئني ،والعمل يف إطار رابطة تعليامت اإلدماج ESF
وموضوعها الرئييس „إدماج طالبي/طالبات اللجوء والالجئني ( “)IvAFعن طريق الوزارة االتحادية
للعمل والشؤون االجتامعية والصندوق االجتامعي األورويب.

التدريب ،والتأهيل،
والوساطة

برنامج +CHANCE
نظام العمل
برنامج  +CHANCEهو شبكة مكونة من مرشوع السبعة رشكاء يف مدينة كولونيا،
وبون ،ودوسيلدورف ،ودائرة متامن.
نحن نقوم بدعم األشخاص ذوي الخلفية املهاجرة يف طريقهم نحو تكوين حياة
عملية ،ويف انخراطهم يف سوق العمل .هدفنا هو دعم طالبي/طالبات اللجوء،
والالجئني املقيمني ألسباب إنسانية ،أو الالجئني املعرتف بهم يف تطوير وتطبيق
املنظورات الوظيفية  -وأن نتيح لهم قواعد إنشاء كيان جديد لهم يف أملانيا.
وبالعكس فإن املهاجرين يساعدوننا يف تغطية حاجاتنا من الكوادر املتخصصة يف
سوق العمل.
برنامج  +CHANCEيتم تنسيقه من قبل مكتب العمل مبدينة كولونيا .حيث
يوجد مقره مبارشة يف مركز اإلدماج الخاص مبكتب العمل مبدينة كولونيا ،وكذلك يف
وكالة العمل مبدينة كولونيا .يتيح التعاون الوثيق للشبكة مع وكاالت (سوق العمل)
املحلية دعم األشخاص الذين لديهم تجربة الهجرة عىل وجه الخصوص ،وتحقيق
الرتابط بني عروض العمل واملعلومات ،تجربة الهجرة تأهيل اإلدماج يف سوق العمل
بالشكل األمثل.
ينبني مفهومنا حول اإلدماج يف سوق العمل عىل املشورة الفردية ،واملرافقة املليئة
باالهتامم طويلة األمد.
„نحن نعترب عملنا بوصفنا مكونًا كلبنة مهمة يف ثقافة الرتحيب املحلية
واالنفتاح بني الثقافات“.

الشبكة
كولونيا ،بون ،دوسيلدورف ،دائرة
متامن
مكتب العمل مبدينة كولونيا
شارع Luxemburger 121
رقم بريدي  50939مبدينة كولونيا
هاتف رقم(0221) 94 29 87 51:

االتصال
أندريا هاس

andrea.haas2@jobcenterge.de

سيفيم كايا

sevim.kaya2@jobcenterge.de

مشورة منفردة
والوساطة يف العمل واملدرسة والتعليم
األسايس ،ودورات التأهيل ،والتدريب،
وتحليل االحتامالت ،والدخول إىل
نظام خدمات نجدة مدينة كولونيا،
وواجهة إدماج نقطة كولونيا واملشورة
ألرباب العمل
تدريب مندويب/مندوبات املبيعات

رابطة كاريتاس
مدينة كولونيا .e.V

رشكة  IB Westش.ذ.م.م.

شارع Rolshover 87 – 91
رقم بريدي  51105مبدينة كولونيا
هاتف رقم(0221) 98 36 439 :

االتصال
إلزا فاين

@ilse.wanie-blendermann
internationaler-bund.de

أولغيش دغيه

ulrich.dreher
@internationaler-bund.de

تحليل الكفاءات
الدعم يف التأهيل الوظيفي ،وإجراءات
التدريب الوظيفية
تدريب مندويب/مندوبات املبيعات،
والوساطة الفردية يف العمل ،واملرافقة
املكثفة يف سري العمل

شارع  Spiesergasseرقم 12
رقم بريدي  50670مبدينة كولونيا
هاتف رقم(0221) 16 07 40 :

االتصال
دوريس كولش

doris.koelsch@caritaskoeln.de

سيفيا سامانيا

svea.ssamanya@caritaskoeln.de

فيني تيسفاي

 IN VIAاالتحاد
الكاثولييك للعمل الجامعي للفتيات
والنساء  .e.Vبشارع Stolzestr 1a
رقم بريدي  50674مبدينة كولونيا
هاتف رقم(0221) 47 28 680 :

االتصال
بريتزيتا كاكيفا ،فريينا بفيفر،
تايا فرينر

chance@invia-koeln.de

دعم الالجئني الشباب
يف طريقهم إىل التعليم األسايس،
والعمل :التوجيه الوظيفي ،والتدريب
عىل التقديم للوظائف ،والتجريب
الوظيفي يف الرشكات التعاونية،
واملرافقة أثناء التدريب عىل العمل،
وتقديم الدعم من الرشكات عند
توظيف الالجئني.

weyni.tesfai@caritaskoeln.de

املشورة الفردية
ودعم اإلدماج يف سوق العمل،
والوساطة يف العروض
التأهيلية لسوق العمل
مثل دورات اللغة األملانية املوجهة
وظيفيًّا ،والدورات اإلعالمية ،ومساكن
الالجئني ،والوساطة يف التدريب،
والعمل ،والتدريب األسايس ،واملشورة
الخاصة ألرباب العمل.
تدريب مندويب/مندوبات املبيعات

مجلس الالجئني مبدينة كولونيا
 .e.Vمركز استشاري مبدينة بون
شارع  Kennedyalleeرقم 113
الرقم الربيدي  53175مبدينة بون
هاتف رقم(0228) 43 32 92 94 :

االتصال
جاهار إرفانيان

erfanian@koelner-fluechtlingsrat.de

مينيال داليبي

dalipi@koelner-fluechtlingsrat.de

الوساطة يف العمل،
والتعليم األسايس ،والدراسة ،والوساطة
يف الحصول عىل دورات اللغة األملانية
املوجهة وظيف ًّيا ،وتقديم الدعم يف
إجراءات البحث عن وظيفة ،وخلق
اتصاالت مع أرباب العمل

