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20Gefördert durch

  ،سيداتي و وسادتي االعزاء 

 

في حال تواجد  الذي يدعم األشخاص من خلفية غير أوربية (من أصل غير أوربي) دعم تكافؤ الفرص) –طريق المعرفة االندماج عن (
المشاركة بواحدة أو أكثر من ورشات العمل الخاصة في حال تواجد التصريح ،نحن ندعوكم إلى شھرا، ١٢ تصريح إقامة لما ال يقل عن

  ؛بنا 

و بسبب ،ھدف البرنامج أن نساعدكم في مجاالت الحياة كافة في وطنكم الجديد في حال تواجد أسئلة لديكم نحن نحاول أن نجيب عليھا 
مثال..مجموعة للسيدات،مجموعة للفئة العمرية الشبابية (م في مجموعات صغيرة متجانسة وجود الكثير للتعلم ،خطتنا ھي أن نرافقك

أشخاص للمجموعة.  ٨الى  ٥مع تقريبا  ...الخ)  

:                                                                                  مواضيع مختلفة  ٣وتتضمن  ٣عدد ورشات العمل ھو   

 ● لورشة األولى: التعلم الصحيحا

.،مكان الدراسة ،تمارين لتقوية التركيز ،التنظيم الذاتي أساليب التعلم/الدراسة  ،تنظيم الوقت ،مناقشة أساليب التعلم السابقة   

 

للمزيد من المعلومات الورشة الثانية : تمھيد الطريق ●  

.(الغير مرئي)المشاركة ،التواصل الغير اللفظي  التنقل ، الصحة ، التمويل ، اللغة ، المدرسة ، عالقات العمل، التأمينات ، السكن ،  

 

(االساسية/المبدئية) /المعلومات األوليةالورشة الثالثة : الجھة األولى●  

عملالسوق ،صاحب العمل ، الحقوق وااللتزامات ،والمشاكل التي قد تواجھك في العمل .،الموظف/العامل ،المعھد والتدريب المھني   

 

باإلضافة إلى تأمين نفقة المواصالت !(حضانة) و مترجمين و مترجمات الورشات متوافرة مجانا للجميع مع وجود رعاية لالطفال   

طريق البريد اإللكتروني أو على رقم الھاتف المدونين بواحدة أو أكثر من ورشات عملنا نرجو التواصل معنا عن في حال تواجد االھتمام 
. في األسفل  

 

 

  مع اطيب التحيات و اجمل االماني 
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