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الىاجح في املجتمع ألاملاوي هي التعسف على سىق العمل  إن أول خطىة في جحقيق الاهدماج

 و الحصىل على وظيف مىاسبت . 

 ؟أًن ًمىىني العمل في أملاهيا
 ؟ هيف أحصل على الفسصت املىاسبت للعمل

 ؟أزيد مىاصلت دزاستي ، ما هي إلامياهيت و الفسص املخاحت
 ىن غالبا بعد وصىلهم إلى أملاهيا.ًطسحها الالحئهره هي ألاسئلت التي 

 
هدف املشسوع هى جدعيم الالحئين في بادزبىزن و محيطها و جىفير إلازشاد و الخىحيه الالشم لهم للعثىز على 

فسص العمل و الخدزيب و الدزاست. هحن وساعدن على الخعسف على مجاالث العمل املخاحت و املىاسبت 
ي بىاء شبىت عالكاث مع املؤسساث و املساهص التي جدعمً في ذلً. هصحبً في إلمياهياجً و وساعدن ف

 طسيلً لخخطيط سىىاجً امللبلت ، أًا وان ما جصبى إليه ، سىاء العمل أو الدزاست و الخدًب. 

 جكلفت هره الخدماث:
 ًحصل الالجئ أو طالب اللجىء على هره الخدماث بدون ملابل.
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 التدزيب املنهيخدماجىا لدعمك في مضماز الدزاست أو العمل و 
 جحديد املؤهالث:

 ًالاسخفساز عن زغباجً و طمىحاج 
  الاسخفساز عن كدزاجً و معسفخً العلميت و خبراجً في العمل 

 هخابت السيرة الراجيت و طلباث الخلدًم على الىظائف باللغت ألاملاهيت 
 ًاملساعدة في الخىزيم و الاعتراف بشهاداجً و خبراج 
  العمل و إلاحابت على حميع الاسخفسازاث املسجبطت برلًمصاحبخً إلى ملابالث 

 التىاصل مع الشسكاث:
 البحث عن فسص الخدزيب. 
 البحث عن الىظائف. 
 )البحث عن فسص الخدزيب املنهي )ألاوسبيلدوهج. 
  و السد على الاسخفسازاث املخخلفتاملصاحبت إلى ملابالث العمل. 

 :الدعم و التىجيه
 جخطيط الحياة العمليت. 
 هىحهً إلى املؤسساث و املىظماث التي حسخطيع مساعدجً و جدعيمً في الاحخياحاث املخخلفت. 
  املؤسساث املخخلفت لخمهيد طسيلً في الخىاصل بىاء على زغبخً، ًمىىىا جمثيلً لدي املىظماث و

 .معهم

 هصاحبً في ول خطىة باججاه سىق العمل و هىفس لً ول ما جحخاحه في هرا السياق. 
  هىحهً إذا وان لدًً أًت أسئلت أو اسخفسازاثهدعمً و. 

 كيف هىظم ذلك:
ر و الدشاوز ولما دعذ الحاحت ىزة فسدًت. ًخم جحدًد مىعد للخحدالدعم والخىحيه ًخم في مجمىعاث أو بص

 لرلً.
 :شسكاؤها

 ىا في عمليت دعمً و جىحيهً حشمل هال من :شسوائ دائسة
مياجب الخىزيم ، شبياث املخطىعين ، حامعت بادزبىزن ،  مىخب العمل في بادزبىزن ، مىخب ألاحاهب ،

 مىظماث دعم الالحئين ، مساهص الخدزيب ، املؤسساث و الشسواث في املىطلت و غيرها.
وشازة  جخذ إشساف املشسوع ًخم في هطاق الخطىط العامت ملبادزة اهدماج الالحئين في املجخمع ألاملاويهرا 

 .ألاوزبي الدعمبسهامج العمل ألاملاهيت و 


