النشاطات والمهمات الممكنة ؟
األماكن محدودة بعدد المشاركين أمثلة:
● نشاطات في المطبخ وطريقة تقديم الطعام
● نشاطات في الخدمة واالستقبال
● نشاطات في العمل في مركز توزبع المالبس للمحتاجبن
● نشاطات يدوية
● عمل في الحدائق
● نشاطات مع األطفال

كيف يتم اختيار المشاركين في هذه الدورة ؟
FIM
يتم اختيار المشاركين على أسس ومعايير تتم عن طريقنا
كمؤسسة تعليمية بالعمل المشترك مع مكتب الدولة
لشوؤن الالجئين .LAF
والتوزيع يتم عن طريق مكنب الدولة .LAF

كم تبلغ مدة الدورة (دورة اندماج الالجئين)
FIM؟
● أشهر6مدة الدورة
● من الممكن اإلنتهاء قبل المدة المحددة

من يستطيع المشاركة في هذه الدورات؟
FIM
من العمر ويحصلون على18الوافدين الجدد الذي أنهو ال
المساعدات من مكتب الدولة لشؤون الالجئينLAF
ولم يتم اتخاذ القرار بعد حول طلبات لجوئهم.

ما هو الهدف من دورة التدريب)(FIM

من نحن ؟
نحن مؤسسة تعليمية غير ربحية ,هدفها يتكون عن
طريق اإلستشارة اإلجتماعية والمتابعة ,والرعاية
والتـأهيل للمحرومين اجتماعيا ً بمساعدتهم على
اإلندماج مهنيا ً و اجتماعيا ً
ونستطيع من خالل خبرة السنين في التعليم والتدريب
المساعدة في ادماج الباحثين ألول مرة في سوق العمل
عن طريق القيام بدورات تدريب يتم من خاللها
التعرف على سوق العمل

◄ تجاوز وقت اإلنتظار من خالل اإلستفادة بشيئ مفيد
وعمل مريح
◄ المساهمة في الدخول على سوق العمل بالطرق البسيطة
للحصول على فرص عمل
◄ التعرف على القواعد األساسية للتعايش اإلجتماعي
والمدني
◄ اكتساب المعرفة في اللغة األلمانية
◄ المساهمة الفعالة في العمل اإلجتماعي والمصلحة
العامة
◄ التعرف و الكشف عن امكانيات وقدرات المشاركين
كأساس لمتابعة اإلندماج في سوق العمل بعد اإلنتهاء من
دورة التدريب

المنفذين والقائمين على هذا البرنامج في برلين هم
مركز العمل Agentur für Arbeit
ومكتب الدولة لشؤون الالجئين .LAF

باإلضافة إلي دورات كاللغة ودورات اندماج في اللغة من
مواز مع هذه الدورة FIM
الممكن المشاركة بها بشكل
ٍ
وباألحرى األفضلية تأتي لدورات اللغة مقابل دورة اندماج
الالجئين .FIM

األسس القانونية:
قانون العمل االجتماعي-قانون اإلستفادة لطالبي اللجوء
 § 368 SGB III
 § 421a SGB III
 § 5a Asylbewerberleistungsgesetz

ما هي دورات اندماج الالجئين ؟)(FIM
هو برنامج مخصص لسوق العمل تابع للدولة.
من خالل العمل بهذا البرنامج يتم حصول الوافدين
الجدد على فرص عمل.

امكانية التواصل واإلتصال بنا
اإلتصال من اإلثنين حتى الجمعة
 12:30حتى 8:30من الساعة
الرجا االتصال على الرقم التالي 030 42018139
info@bibera-berlin.de

ماذا يجب أيضا ً أن تعرفه ؟





● كل شخص متقدم لطلب لجوء يمكنه التواصل معنا.



● العمل المشترك بين المشاركين والمؤسسة التعليمي

 FIMدورات اندماج الالجئين

معلو
مات للمشاركين

ألمواصالت
S-Bahn 41, 42, 46
Bahnhof Westend
U-Bahn U2
 Bus 309مع التبديل Sophie-Charlotten-Platz,
U-Bahn 7
 Bus 309مع التبديل Wilmersdorfer Str.,
Bus M45
) دقائق10أو على األقدام لمدة ( Sophie-Charlotte-Str.
Bus 309
Pulsstr. 9

ومكان العمل يتم عن طريق تعاون متفق عليه.
● نحن كمؤسسة تعليمية نهتم بالمشاركين ونرعاهم
اجتماعيا ً ,ويحصل المشترك على بدل نفقات يتم
دفعها من قبلنا.

نظرة على شيئ مهم
مدة وقت العمل

أيام في األسبوع 5ساعة تنقسم على 30أسبوعيا ً حتى

بدل نفقات
 €في كل ساعة 0,80نفقات يحصل عليها المشترك وهي
عمل حقيقية
) ليس له عالةقة بالمصرو أو دخل ااافي(

اإلجازة
BIBERA gGmbH ∙ Pulsstraße 9 ∙ 14059 Berlin

يومين إجازة في شهر عمل كامل

