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 هل انمت حباجه اىل
استشاره ؟

هل تبحثون عن معل ؟
 هل ترغبون يف تعمل

اللغه االملانيه ؟

 حنن نريد
مساعدتمك

او احلضور مبارشه اىل العنوان التايل

„pro:connect“ 
Integration durch Bildung und Arbeit e.V.

Güterstraße 1 · 26122 Oldenburg

Telefon: 0441-480 66 300
Internet:www.proconnect-ev.de 

E-Mail:info@proconnect-ev.de

 بروكوناكت , االندماج عرب
التعلمي والعمل , مجعية مجسلة
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„pro:connect“

 امجلعيه اخلرييه بروكوناكت مجتع الالجئني الباحثني عن  
 معل مع ارباب العمل وتقدم هلم النصج واملشوره

 من اجل ذلك يوجد يف مدينة اولدنبورغ يف شارع غوتر رمق
 1مركز اتصال وتنسيق مع ماكن لاللتقاء وكذلك يوجد العديد

 من اخلرباء واالستشاريني اللذين يقدمون النصيحة
واالسشاره جمانا

 باالماكن االتصال مبوظفتنا السيده اكترين كوردس عىل

Tel. : 0441-480 66 300
E-Mail: info@proconnect-ev.de

او احلضور مبارشه اىل العنوان التايل

Güterstrasse 1, 26122 Oldenburg

 ماذا تقدم مجعية
بروكوناكت ؟

Kontakt



شبكة اي كو يف والية سكسونيا السفىل

  برناجم المتويل يدمعمك من خالل املساعدة يف االعرتاف
 مبؤهالتمك املهنية و األاكدميية يف أملانيا

حنن ندمعمك يف تقدمي الطلبات

و نرافقمك يف اكمل اجراءات التقيمي

 و نساعدمك يف احلاالت الرضورية يف البحث عن املؤهالت
املناسبة

 مضن  شبكة اي كو , لوالية سكسونيا السفىل يقدم لمك مركز
 التعلمي القتصاد سكسونيا السفىل ومقره مدينة أولدنبورغ هذه

اخلدمات االستشارية جمانا

شبكة االندماج نيت وين

 الفائت املمشولة : الالجئني احلاصلني عىل إقامة أو الالجئني
املمسوح هلم بالبقاء يف أملانيا

اهلدف : الوساطة و االندماج يف سوق العمل

 حتقيق ذلك عرب املساعدة الفردية اهلادفة : تعمل اللغة
 األملانية, دورات يف اإلعداد املهين, التدريب العميل و التأهيل و

كذلك التوظيف و التشغيل

التعاون مع الرشاكء احملليني

املاكتب و الدوائر احلكومية

املدارس و املؤسسات التعيلميية

مجعيات املهاجرين و املراكز اإلستشارية

واكلة ومركز العمل

املبادرات اخلاصة ومراكز العمل التطويع

 شبكة نيت وين عبارة عن مرشوع يتوحد به عدة رشاكء يف      
 والية سكسونيا السفىل., احلهة املنفذة بلدية اولدنبورغ

 ويمت متويله من الوزارة اإلحتادية للشؤون االجمتاعية و العمل    
وكذلك من قبل الصندوق االجمتايع االورويب

املوظف املسؤول السيد معر قيس

التواصل عرب بروكوناكت

الواكلة االحتادية للعمل أولدنبورغ - فيلهملهسافن

 تقوم بدمع و مساعدة األخشاص يف احلصول عىل معل و
كذلك ماكن للتأهيل املهين

 يف أملانيا يوجد اكرث من 300 مهنة ميكن للخشص معل تأهيل
 مهين فهيا ويف واكالت و ماكتب العمل ميكن للخشص

 التعرف عىل هذه املهن و احلصول عىل مساعدة يف البحث
عن ماكن تأهيل مهين

 واكالت التوظيف و مراكز العمل تقوم بتقدمي اخلدمات و
 املساعدات لألخشاص الذين حصلوا عىل التأهيل املهين او

 األاكدميي أو لألخشاص الذين معلوا يف السابق وكذلك
 املساعدة يف احلصول عىل ماكن للتدريب العميل و تقوم

أيضا باملساعدة يف توفري املؤهالت املناسبة

جوب سنرت اولدنبورغ أمرالند

تقدمي  املشورة لالجئني حول تقيمي الكفاءات

تقدمي املشورة الحصاب العمل عند تشغيل الالجئني

تأمني اماكن التدريب والتعلمي والعمل

التواصل عرب بروكوناكت

Partner


