
Voice connects 
 دعم التوجه المهني,

االندماج و دعم اللغة   
 

 

 

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. 

 في ماربورغ

  Bildungswerk في لمحة قصيرة

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. 

[BWHW]  هي مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح

 لرابطات أرباب العمل في هسن.

موظف دائم، نقدم خدمات عالية الجودة  0111مع حوالي  

للعمالء والشركات والموظفين والباحثين عن عمل في 

موقعا. 01أكثر من   

  

 

 إدارة الجودة 

يقدم موظفونا المدربون والمتحمسون إسهاما كبيرا لنوعية 

 ونجاح هذا البرنامج.

DIN EN ISO 9001   معتمدة من قبل Bildungswerk     

 و تحمل ختم الجودة من 

Weiterbildung Hessen e. V. و Wuppertaler 

Kreis e. V.  

  بالحافلة

بواسطة خطوط الحوافل التالية   

[ يمكنك06-، 08-، مر11، 6، 4، 2، 1]   

.Stadtbüro ي محطة
ول فز ز  النز

  Frauenbergstraße  جزئيا فيالباص وتقع محطات  

L3089 [Cappeler Straße] ي
ز

 او ف

ا ثم          051لمسافة  منر  Frauenbergstraße اتبع  

.Johann-Konrad-Schäfer-Straße  انعطف يسارا إىل 

Temmlerstraße  انعطف يسارا عند اإلمكانية التالية الى  

           تجد BWHW في المنزل األول على الجانب األيسر.                 

  

 هكذا يمكنك العثور علينا



  يتضمن عرضنا

 دعم التوجه المهني

االندماج خطة/ تصنيف/ إختبار المالئمة   
 

 التحضير لسوق العمل األلمانية
  

  تطوير وجهات نظر مهنية
  
 

 االندماج في التدريب المهني أو العمل

  دعم االعتراف بالمؤهالت المدرسية والمهنية
 

   التوسط من اجل فرص العمل والتدريب
 

  دعم اللغة المهنية
 

   التدريب على اللغة
 

و البحث عن مكان التدريب على الحياة اليومية 

   اإلقامة
  

  

 ,  مساعدات و اتصال  شبكة  , الذاتي و المهنة  التنظيم
  الصحة والخدمات االجتماعية

 مدة البرنامج

 أشهر 3المشاركة تستمر 

 ساعة 31الحضور األسبوعي هو 
 

  أوقات الدوام

مساء. 0صباحا إلى  9من االثنين إلى الخميس من   

00011حتى  9011أيام الجمعة من    

 من يستطيع المشاركة

 
  هل اضطررت الى اللجوء او الهجرة

عاما 09لست أكبر من    

SGB II يسمح لك بالعمل في ألمانيا وفقا ل      

 بيدنكوبف –تعيش في مقاطعة ماربورغ 

  بحاجة إلى مساعدة في االندماج المهني

  ليس لديك منظور مهني في سوق العمل األلمانية

  ما زلت بحاجة إلى مساعدة مهنية ولغوية وثقافية

للمزيد من المعلومات يسعدنا اتصالك في اي وقت نحن  
 موجودون لالجابة عن اسئلتك

يمكنك االتصال باإلدارة المسؤولة في الجوب سينتر لمنطقة 

 .ماربورغ و بيدنكوبف 

 الشخص الذي يمكن االتصال به في  

  Bildungswerk 

Andre Steinhauer 

Temmlerstraße 3 | 35039 Marburg 

Fon | Fax 06421 30493-241| -29 

 steinhauer.andre@bwhw.de 

تقوم به       Voice connects                                        

 Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. 

الجوب سينتر لمنطقة ماربورغ و بيدنكوبف بتفويض من    


