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االنتقال بنجاح



تمهيد

السادة األعزاء،

"التعليم مفتاح االندماج" - ال بد وأن تكون قد سمعت هذه العبارة وغيرها مما 
يشبهها عدة مرات منذ أن وصلت إلى ألمانيا. ومن المهم جًدا، بال أي شك، 
أن تطلع على طبيعة نظام التعليم في ألمانيا، وكافة العروض المتاحة للتعليم 
والتدريب المهني والمتقدم والمستمر وتفهمها، لتجد لك موطئ قدم دائم فيها.

وحيث أنك قدمت مؤخًرا إلى ألمانيا، نرغب في أن نقدم لك وألطفالك الدعم 
عبر هذا الكتيب الذي يحتوي على معلومات حول نقاط االتصال وخيارات 

االستشارة المتاحة.

وحيث أن االندماج لن يكون ناجًحا إال من خالل التعليم الذي تتضافر فيه 
جهود كافة الجهات الفاعلة المعنية، وعبر اإلعالن عن العروض المدعومة، 
نرغب من خالل سلسلة منشوراتنا في أن نساهم في مساعدتك في مسيرتك 

للوصول إلى حياة تعتمد فيها على نفسك وتحدد مصيرك بذاتك بيننا. 

ونقدم لك في هذا الكتيب الذي بين يديك معلومات مفيدة حول "االنتقال 
بنجاح" في مديرية إسلنغن، وتساعدك في أداء دورك ولًيا ألمر طفلك بسرعة 

وسهولة.

وأخيًرا، أتوجه بشكري لكل من ساهم في إعداد وإصدار هذا الكتيب بنجاح. 

كاتارينا كيفل
رئيس مكتب الشؤون االجتماعية

يحظى هذا المشروع بدعم من 
الوزارة االتحادية للتعليم والبحوث. 
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Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
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االعتراف بالشهادات المدرسية للحصول على القبول الجامعي

هل ترغب في متابعة دراستك في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا ولديك
شهادة مدرسية من دولة أجنبية؟ هذا يعني أنك بحاجة إلى قبول جامعي. وإذا 
كان المؤهل التعلمي األجنبي غير كاٍف للقبول مباشرة لمتابعة التعليم العالي 

في ألمانيا، فيمكنك االلتحاق بسنة تحضيرية في إحدى مؤسسات التعليم 
العالي األلمانية، والتي عادة ما تنتهي بعد سنة عند الخضوع الختبار التأهيل 
الجامعي. وبعد النجاح في االمتحان، يمكن للخريج الدراسة في جميع أنحاء 
ألمانيا، وفي التخصصات التي تتوافق مع موضوع الدورة التي التحق بها. 

وستطلعك الجامعة التي يقع اختيارك عليها على معلومات حول كيفية 
الحصول على مؤهل لاللتحاق بالجامعة، فضالً عن المتطلبات األساسية التي 
تحتاجها لالنضمام إلى برنامج الدراسة المحدد. يمكنك االطالع على خدمات 

المشورة في إسلنغن وشتوتغارت في الفصلين السادس والسابع.

.1  التعليم المدرسي

يجب في ألمانيا تقديم شهادات رسمية تثبت االلتحاق بالمدرسة. يمكنك تقديم 
شهاداتك المدرسية التي حصلت عليها لالعتراف بها في ألمانيا، أو الحصول 

على شهادات ألمانية.

االعتراف بالشهادات المدرسية

إذا كنت تحمل شهادة مدرسية حصلت عليها من خارج ألمانيا، فيمكنك تقديم 
طلب لالعتراف بها لدى مكتب االعتراف بالشهادات في مجلس اإلدارة 

المحلية في شتوتغارات. يمكن العثور على نموذج الطلب ونموذج اإلعفاء من 
الرسوم على الصفحة الرئيسية للمجلس.

Zeugnisanerkennungsstelle
بالشهادات[ االعتراف  ]مكتب 

Regierungspräsidium Stuttgart
Ruppmannstraße 21

70565 Stuttgart
هاتف: 170 17 - 904 / 0711  

anerkennungsstelle@rps.bwl.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Seiten/Zeugnis.aspx
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التسجيل
يلتحق األطفال حتى سن 10 سنوات في المدارس االبتدائية، وهذا يعني أنه 

يجب تسجيلهم مباشرة في المدرسة االبتدائية المسؤولة عن مكان اإلقامة.

وإذا كانت الدروس التحضيرية غير متاحة في المدرسة االبتدائية المسؤولة، 
فيجب تقديم طلب انتقال إللحاق الطفل بمدرسة تتاح فيها هذه الدروس. أما في 
حالة األطفال في الصف األول، فيفضل إلحاقهم بالدروس المنتظمة في أقرب 

فرصة ممكنة.

يتم تسجيل التلميذات والتالميذ من 10 إلى 15 سنة في المدرسة المختارة 
مباشرة. وال يقع خيار قبول الطفل إال لدى المدرسة التي تختارها. 

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول هذا الموضوع، يمكنك التواصل مع 
مديرية التعليم الحكومي في نورتنغن، للتناقش والحصول على مشورة حول 

خيارات التعليم المتاحة.

Staatliches Schulamt Nürtingen
]مديرية التعليم الحكومي في نورتنغن[

Marktstraße 12-14
72622 Nürtingen

هاتف: 0 - 299 26 / 07022  
schulamt-nuertingen.de :البريد اإللكتروني

جهة االتصال المخصصة لالجئين الجدد
السيد شيفر

هاتف: 59 - 299 26 / 07022 
andreas.schaefer@ssa-nt.kv.bwl.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

االلتحاق بالمدرسة في ألمانيا

في حال عدم الحصول على شهادة مدرسية، سيكون مطلوًبا من األطفال 
واليافعين االلتحاق بالمدرسة حتى يبلغوا 18 عاًما. وتتاح للشباب من 

المهاجرين الجدد فرصة االلتحاق بمدرسة مهنية حتى بلوغهم 20 سنة.

األطفال واليافعون حتى 15 سنة
تتاح لألطفال واليافعين حتى 15 سنة، ممن يتحدثون األلمانية بشكل سيء 
جًدا أو ال يتحدثونها على اإلطالق، إمكانية االلتحاق بالدروس التحضيرية.

وفي هذه الدروس، يتعلمون األلمانية قبل االنضمام إلى الدروس المنتظمة. 
وإذا لم تكن هذه الدروس متاحة في المدرسة التي يلتحق بها األطفال، فيمكن 
إلحاقهم بالدروس المنتظمة مباشرة في حاالت فردية فقط. وإذا كان األطفال 
واليافعون يتحدثون األلمانية بمستوى كاٍف، فيمكن قبولهم فوًرا في الدروس 

المنتظمة.
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http://www.schulamt-nuertingen.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+und+Beratung/Koordinierungsstelle+fuer+die+Vorbereitungsklassen
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السنة المؤهلة للعمل والمهنة

إذا كانت اليافعون والشباب يتمتعون بمستوى جيد في اللغة األلمانية، فسيتم 
قبولهم في دورات السنة المؤهلة للعمل والمهن في المدارس المهنية. وهنا، 

يتم التوجيه المهني إلى جانب الدروس المتخصصة. 
وبعد النجاح في االمتحانات اإلضافية المحددة في إطار السنة التأهيلية، 

يحصل الشباب على شهادة اإلعدادية.

التسجيل في السنة المؤهلة للعمل والمهنة
يمكن التسجيل في السنة المؤهلة للعمل والمهنة في المدرسة المهنية المحددة 

مباشرة.

اليافعون والشباب 
من 15 إلى 21 سنة

السنة المؤهلة للعمل والمهنة دون معرفة باأللمانية

يتاح للشباب من 15 إلى 21 سنة، ممن ال يتحدثون األلمانية أو يملكون 
مستوى محدود فيها، خيار االلتحاق بدورات التأهيل المسبق للعمل/المهنة 
دون معرفة باللغة األلمانية )VABO( التي تقام في المدارس المهنية في 

إسلنغن. 
وهنا، يتعلم الشباب اليافعون اللغة األلمانية بشكل خاص.

التسجيل في السنة المؤهلة للعمل والمهنة دون معرفة باأللمانية
للتسجيل في دورات السنة التأهيلية هذه، تجب تعبئة الطلب المتاح على موقع 
مدرسة Kähte-Kollwitz، التي تنظم توزيع الشباب اليافعين في صفوف 

الدورات المختلفة في مديرية إسلنغن. وعند شغل جميع المقاعد المتاحة، 
تتم إضافتهم إلى قائمة االنتظار. ويعمل مكتب التنسيق في مديرية التعليم 

الحكومي على توفير مقاعد للشباب حتى سن 17 عاًما في إحدى الدروس 
التحضيرية، عند وجود مقاعد متاحة.

 Käthe-Kollwitz-Schule
 Geschäftsstelle der Beruflichen Schulen

]في مديرية إسلنغن[
Steinbeisstraße 17

73730 Esslingen am Neckar
هاتف: 400 - 07 36 / 0711 

info@kks-es.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع
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https://www.kks-es.de/schularten/vorqualifizierungsjahr/
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تدريب الشركات 

يتكون التدريب في الشركات أو التدريب المزدوج من جزأين: يتم جزء 
من التدريب المهني في الشركة، واآلخر في المدرسة المهنية، حيث تتولى 

الشركة الجانب التطبيقي من التدريب، في حين تتولى المدرسة المهنية 
الجانب النظري المتخصص من المهنة. 

وغالًبا ما يستمر التدريب المزدوج من سنتين إلى ثالث سنوات. وقبل كل 
شيء، يجب الحصول على عقد تدريب بين الشركة والمتدرب. ثم تتولى 

الشركة التسجيل في المدرسة المهنية. 

الشروط 

1( األشخاص الذين يحملون إذن إقامة مؤقت  

يجب الحصت ىلع لوصريح بالتدريب تصدره دائرة شؤون األجانب، 
ويمكن إصدار هذا التصريح وفق شروط معينة، مثل اإلقامة لمدة 3 أشهر 

في ألمانيا، وتعلم اللغة األلمانية الالزمة للتدريب. 

وال يجوز للقادمين من دول تنعم باألمان، ممن تقدموا دعب ءوجلل تابلطب 

.بيردت ىلع لوصحلا 2015/8/31 

.2  التدريب المهني

يستكمل التالميذ في ألمانيا التدريب المهني قبل ممارسة المهنة عموًما. وهناك 
نوعان من التدريب المهني: تدريب الشركات والتدريب المدرسي.

وبالنسبة للمهاجرين الجدد المهتمين بهذا التدريب، فيمكنهم الحصول على 
B1. خدمات اإلرشاد المهني التي تقدمها وكالة العمل بدًءا من مستوى اللغة

Berufsberatung der Agentur für Arbeit
]االستشارات المهنية لدى وكالة العمل[

Plochinger Straße 2
73730 Esslingen

هاتف: 500 55 45 / 0800
 Esslingen.U25@arbeitsagentur.de:البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
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بيانات االتصال بدوائر شؤون األجانب

73726 Esslingen am Neckar
Beblingerstraße 3

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 04 28 - 12 35 / 0711 

فيلدرشتات
 Rosenstraße 16

70794 Filderstadt
هاتف: 333 - 03 70 / 0711 

Kirchheim unter Teck
 Marktstraße 14

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 229 - 502 / 07021 

نورتنغن
Marktstraße 7

72622 Nürtingen
هاتف: 259-   258 - 75 / 07022 

أوستفيلدرن
Robert-Koch-Straße 87/1

73760 Ostfildern
هاتف: 130- 04 34 / 0711 

الينفيلدن-إيشتردنغن
Marktplatz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen
هاتف: 0 - 00 16 / 0711

دائرة إسلنغن
)متاح لباقي مناطق المديرية(

Ausländerbehörde
Europastraße 40
72622 Nürtingen

هاتف: 752 41 - 02 39 / 0711

ب( األشخاص الذين يحملون تعليًقا لمنع الترحيل
يجب الحصول على تصريح بالتدريب تصدره دائرة شؤون األجانب بناء 
على تعليمات مجلس اإلدارة المحلية في كالزروه في ظل شروط محددة.

ومن يحصل على عمل خالل مدة تعليق الترحيل، فسيتم السماح له 
بالعمل خالل مدة التعليق األول، في حال وجود سبب لالستبعاد بموجب 
المادة 60أ الفقرة 6 البند 2 من قانون اإلقامة )ال يسري الترحيل بسبب 
عدم المشاركة(. وخالل التمديد األول، يتم التحقق مما إذا كان األجنبي 
يمتثل لواجبه في التعاون للحصول على جواز سفر. وإن لم يكن األمر 

كذلك، فلن يسمح له بالتوظيف )التدريب(.
وال يجوز للقادمين من دول تنعم باألمان، ممن تقدموا بطلبات للجوء بعد 
2015/8/31، وكذلك األجانب الممنوعون من العمل، الحصول على 

تدريب.

ج( األشخاص الذين يحملون تصريح إقامة
ال يتوجب على األجنبي الحصول على تصريح خاص للتدريب من دائرة 

شؤون األجانب إذا كان تصريح اإلقامة يخوله بالحصول على وظيفة. أما 
في كافة الحاالت األخرى، فيجب الحصول على ذلك التصريح من الدائرة. 
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لمحة عن المدارس المهنية في
مديرية إسلنغن

Friedrich-Ebert-Schule
Steinbeisstraße 17

73730 Esslingen am Neckar
هاتف: 100 - 07 36 / 0711 

verwaltung@fes-es.de :البريد اإللكتروني
www.fes-es.de

Max-Eyth-Schule
Henriettenstraße 83

هاتف: 0 - 043 92 / 07021 
كيرشهايم أونتر ديك

sl@mesk.de :البريد اإللكتروني
www.mesk.de/schule

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule
Kanalstraße 29

72622 Nürtingen
هاتف: 0 - 3 25 93 / 07022

pmhs@pmhs.de :البريد اإللكتروني
/http://pmhs-nuertingen.de

John-F.-Kennedy-Schule
Steinbeisstraße 25

73730 Esslingen am Neckar
هاتف: 0 - 023 93 / 0711 

poststelle@john-f-kennedy.schule.bwl.de
www.jfk-schule.de

Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule
Boschstraße 28

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 0 - 037 92 / 07021

verwaltung@schoellkopf-schule.de :البريد اإللكتروني
www.jfs.de

Albert-Schäffle-Schule
Albert-Schäffle-Straße 9

72622 Nürtingen
هاتف: 0 - 053 93 / 07022

albert_schaeffle_schule@t-online.de :البريد اإللكتروني
www.albert-schaeffle-schule.de

التدريب المدرسي

إلى جانب تدريب الشركات، تتاح فرصة التدريب المدرسي الذي يتم فيه 
التدريب النظري والعملي داخل المدرسة، ويكّمله التدريب الداخلي، ويستمر 
التدريب بين سنتين إلى ثالث سنوات. والجدير بالذكر أنه ال يمكن الحصول 
على مهن المساعدين والكثير من المهن الصحية إال من خالل هذه الدورات 

التدريبية فقط، كما يتاح التدريب المهني المدرسي في الكليات والمدارس 
المهنية. 

الشروط 

للحصول على قبول في التدريب المدرسي، يجب تقديم شهادة اإلعدادية 
وشهادة تثبت معرفة جيدة باللغة األلمانية. ويتم التسجيل في برامج 

التدريب المدرسي في المدارس المهنية مباشرة. 
لمزيد من المعلومات حول تدريب الشركات والتدريب المدرسي، يمكنك 

االطالع على "معلومات حول التدريب المهني" في الكتيب اإلقليمي 
الصادر عن وكالة العمل. 

 

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

www.fes-es.de
www.fes-es.de
www.mesk.de/schule
www.mesk.de/schule
http://pmhs-nuertingen.de/
http://pmhs-nuertingen.de/
www.jfk-schule.de
www.jfk-schule.de
www.jfs.de
www.jfs.de
www.albert-schaeffle-schule.de
www.albert-schaeffle-schule.de
http://www.regional.planet-beruf.de/data/r209.pdf
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Käthe-Kollwitz-Schule
Steinbeisstraße 17

73730 Esslingen am Neckar
هاتف: 400 - 07 36 / 0711

info@kks-es.de :البريد اإللكتروني
www.kks-es.de

Fritz-Ruoff-Schule
Albert-Schäffle-Straße 7

72622 Nürtingen
هاتف: 0 - 292 93 / 07022

info@frs-nt.de :البريد اإللكتروني
www.fritz-ruoff-schule.de

Akademie für Landbau
Neckarsteige 10
72622 Nürtingen

هاتف: 545 34 / 07022 
kontakt@afl-nuertingen.de :البريد اإللكتروني

www.afl-nuertingen.de

لمزيد من المعلومات حول المدارس المهنية في المديرية، يمكنك االطالع 
على المنشور التالي:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

.3  المعاهد العليا

إذا كنت ترغب بااللتحاق في معهد عاٍل أو في جامعة، فستحتاج إلى شهادة 
الثانوية و/أو مؤهل لاللتحاق بالجامعة.

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول التعليم العالي لالجئين - باللغة 
اإلنجليزية أيًضا - على الصفحة الرئيسية لوزارة العلوم والبحوث والفنون.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع رابط الصفحةرابط الصفحة

www.kks-es.de
www.kks-es.de
www.fritz-ruoff-schule.de
www.fritz-ruoff-schule.de
www.afl-nuertingen.de
www.afl-nuertingen.de
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/studieninformationen-fuer-fluechtlinge/
https://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-ES-Internet-2019/get/params_E-1804046807/15445237/Flyer_Berufl-Schulen-2019-gruen.pdf
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لمحة عن المعاهد العليا في المديرية والمناطق المحيطة بها 

توجد في مديرية إسلنغن المعاهد العليا التالية التي تقدم لك أيًضا خدمات 
االستشارة التي تحتاج إليها:

Hochschule Esslingen
Kanalstraße 33

73728 Esslingen
ألمانيا

هاتف: 49 - 7 39 / 0711
info@hs-esslingen.de :البريد اإللكتروني

www.hs-esslingen.de

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Neckarsteige 6-10

72622 Nürtingen
هاتف: 0 - 201 / 07022

info@hfwu.de :البريد اإللكتروني
www.hfwu.de

وتوجد جامعات ومعاهد عليا أخرى في شتوتغارت ورويتلنغن وتوبنغن.
وتوجد كذلك جامعة كيرون، التي وإن كانت معهًدا عالًيا غير رسمي، إال أنها 

تطرح دورات إلكترونية متاحة لالجئين. 

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

تقدم لك بوصلة المعاهد العليا نبذة عن البرامج الدراسية والجامعات في 
ألمانيا.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

.4  طرق أخرى نحو العمل 

تتاح المزيد من الفرص لمتابعة التعليم أو الحصول على عمل؛ وبهذا، يمكن 
االعتراف بشهادة التدريب المهني )أو جزء منها( التي تحملها، واستكمالها 

بمزيد من دورات التأهيل، أو عبر المشاركة في دورة لغة متخصصة، 
أو بتعريف الشركات بك في إطار التدريب الداخلي لتصبح أحد الخيارات 

المتاحة لديها، وغير ذلك من الفرص. ويتولى مركز التوظيف، وكذا وكالة 
العمل، اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتمكين االندماج في سوق العمل. 

رابط الصفحة

رابط الصفحة

www.hs-esslingen.de
www.hs-esslingen.de
www.hfwu.de
www.hfwu.de
https://kiron.ngo/en/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
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التأهيل اللغوي

بناء على دورات االندماج العام، تتاح في المديرية دورات لغة متخصصة 
لتيسير الطريق إلى سوق العمل. 

الدعم اللغوي المهني

المجموعة المستهدفة

لمن تتاح هذه الدورات؟ 

- يجب أن تكون مسجالً على قائمة الباحثين عن عمل و/ أو تحصل في
  العادة على خدمات بموجب المجلد الثاني من قانون الشؤون االجتماعية

 )قانون دعم العاطلين عن العمل( أو المجلد الثالث من القانون نفسه )إعانة 
  البطالة(؛ أو إذا كنت تبحث عن موقع للتدريب، أو كنت تتدرب فعالً، أو

  تمر حالًيا في إجراءات االعتراف بمؤهالتك المهنية.

الشروط 

إذا كنت تنتمي إلى إحدى المجموعات التالية: 

- المهاجرين، وكذلك الالجئين، الذين يمرون بإجراءات االعتراف
  بالشهادة ويحظون بفرصة جيدة للبقاء )ينطبق هذا األخير على القادمين

  من سوريا وإريتريا(. ويستثنى من ذلك الالجئون القادمون من دول تنعم
  باألمان.

- مواطنو االتحاد األوروبي  

- األلمان من ذوي األصول المهاجرة. 

إذا كنت قد استكملت دورة االندماج و/أو تتحدث األلمانية بمستوىB1  أو 
B2 أو C1 بحسب اإلطار المرجعي األوروبي المشترك )اللغة األلمانية(. 

تقرر وكاالت التوظيف ومراكز العمل من شارك في دورات اللغة المهنية. 
اتصل بالمستشار المعني بملفك.

االعتراف بالمؤهالت المهنية

تقدم شبكة االندماج من خالل التأهيل في شتوتغارت استشارات حول 
االعتراف بالمؤهالت المهنية، ورفع مستوى المهارات، وإجراءات المواءمة. 

لمزيد من المعلومات حول المواعيد المتاحة في الشبكة في إسلنغن، يرجى 
االطالع على الصفحة 41. 

ويمكن الحصول على دعم مالي لمتابعة إجراءات االعتراف بالشهادة، عبر 
تقديم طلبات الحصول على إعانة التكلفة لالعتراف بالمؤهالت األجنبية. 

وتغطي هذه اإلعانات الرسوم والترجمة وغير ذلك. 

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
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حتى وإن كنت تعمل، فيمكنك االلتحاق بدورات اللغة المهنية إن لم تكن 
لديك مهارات لغوية كافية إلتقان األعمال اليومية )في المستقبل(. وإذا كان 
دخلك السنوي الخاضع للضريبة يتجاوز 20 ألف يورو، فستفرض عليك 
رسوم بنسبة 50% على كل محاضرة. وننوه هنا إلى أنه يمكن دفع قيمة 

الرسوم عن طريق صاحب العمل.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع 

الهيكلية

تضم الدورة بين 600 و 300 محاضرة، وتتاح إمكانية االشتراك بدوام 
كامل أو جزئي، وتنتهي عند الخضوع الختبار مخصص.

مراكز دورات اللغة المهنية  

)Deutsche Angestellten Akademie )DAA
Steingaustraße 23

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 96 92 73 / 07021 
www.daa-kirchheim.de

BBQ Berufliche Bildung gGmbH
Martinstraße 42

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 32 74 05 31 / 0711

Info-esslingen@biwe-bbq.de :البريد اإللكتروني
www.biwe-bbq.de

METIS Trainings- und Beratungszentrum
Metis GmbH

Martinstraße 42
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 540 12 90 / 0711
es@metis.gmbh :البريد اإللكتروني

www.metis.gmbh

VHS Esslingen
Mettinger Straße 125

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 55021-0 0711 

info@vhs-esslingen.de :البريد اإللكتروني
www.vhs-esslingen.de

التعلم بالمراقبة، والتدريب الداخلي، والتأهيل التمهيدي 

تتاح لك، من حيث المبدأ، فرصة التعرف على المهنة من خالل التعلم 
بالمرافقة أو التدريب داخل الشركة أو الحصول على التأهيل التمهيدي. وإلى 

جانب التأهيل التمهيدي، يمكنك االلتحاق بدورة لتعلم اللغة. 

تدابير وإجراءات مراكز التوظيف ووكالة العمل 

ُتعنى وكالة العمل ومركز التوظيف باتخاذ إجراءات وتدابير مختلفة لتمكين 
االندماج في العمل والتدريب المهني على السواء. وفي كلتا المؤسستين، يتم 

توجيه األفراد إلى التدابير واإلجراءات المناسبة ومساعدتهم حتى إنهائها، مع 
االستفادة من المعرفة المكتسبة عند االندماج في سوق العمل. 

احصل على االستشارة بالتواصل مع الجهة المختصة في وكالة العمل أو 
مركز التوظيف.

رابط الصفحة

www.daa-kirchheim.de
www.daa-kirchheim.de
www.biwe-bbq.de
www.biwe-bbq.de
www.metis.gmbh
www.metis.gmbh
www.vhs-esslingen.de
www.vhs-esslingen.de
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html?nn=282656
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.5  فرص التمويل 
     أثناء التدريب المهني

تتاح كافة فرص التمويل )المالي( في مجاالت التعليم والتدريب والتأهيل 
لالجئين المعترف بهم في حال استيفاء شروط األهلية جميعها. وتسري قواعد 
أخرى على طالبي اللجوء ومن يحملون تعليًقا للترحيل. يمكنك الحصول على 

المزيد من المعلومات من وكالة العمل أو مركز التوظيف.

جهة االتصال في إسلنغن

Agentur für Arbeit
]وكالة العمل[

Plochinger Straße 2
73730 Esslingen

هاتف: 500 55 45 / 0800

Jobcenter
]مركز التوظيف[

Uhlandstraße 1
73734 Esslingen am Neckar

هاتف: 0 - 654 90 / 0711

جهة االتصال في كيرشهايم

Agentur für Arbeit
]وكالة العمل[

Steingaustraße 24
73230 Kirchheim unter Teck

هاتف: 500 55 45 / 0800

Jobcenter
]مركز التوظيف[

Steingaustraße 24
73230 Kirchheim unter Teck

هاتف: 0 - 45 72 / 07021

جهة االتصال في نورتنغن

Agentur für Arbeit
]وكالة العمل[

Europastraße 36
72622 Nürtingen

هاتف: 500 55 45 / 0800 

Jobcenter
]مركز التوظيف[

Galgenbergstraße 9
72622 Nürtingen

هاتف: 0 - 21 25 / 07022 

جهة االتصال في الينفيلدن إيشتردينغن

Agentur für Arbeit
]وكالة العمل[

Stadionstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen

هاتف: 500 55 45 / 0800 

Jobcenter
]مركز التوظيف[

Gutenbergstraße 17
70771 Leinfelden-Echterdingen

هاتف: 0 - 27 06 22 / 0711 
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)BuT( التعليم والمشاركة

يحق لألطفال والشباب من العائالت التي تحصل على إعانة البطالة من 
الفئة الثانية، أو اإلعانة االجتماعية، أو المساعدة االجتماعية، أو عالوة 

األبناء، أو إعانة السكن، الحصول على االستحقاقات التي تقدمها خدمات 
التعليم والمشاركة. ويجب إتاحة هذه األموال لجميع األطفال، للمشاركة في 
الحياة المدرسية واالجتماعية والثقافية. ويقدم هذا الدعم للرحالت المدرسية 

المختلفة، واللوازم المدرسية، والنقل المدرسي، ودعم التعليم، والغداء المقدم 
للطالب، إضافة إلى المشاركة في األنشطة الثقافية واالجتماعية، كاالنضمام 
إلى النوادي أو دفع تكاليف دروس الموسيقى، ويمكن التقدم بطلب الحصول 
على دعم من حزمة التعليم والمشاركة بالتواصل مع مزود الخدمة المعني، 

أي الجهة التي تدعمك مالًيا. وللحصول على معلومات حول هذا األمر، 
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لمكتب المديرية، تحت عنوان خدمات التعليم 

.)BuT( والمشاركة
 

جهة االتصال في دائرة الشؤون االجتماعية
Landratsamt Esslingen

]دائرة إسلنغن[
Kreissozialamt

Pulverwiesen 11
73728 Esslingen

هاتف: 506 42 - 02 39 / 0711
kreissozialamt@LRA-ES.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

)BAB( إعانات التدريب المهني

تقدم إعانات التدريب المهني من خالل وكالة العمل أثناء التدريب المهني 
المعترف به لدى الحكومة، ويحصل المتدربون على هذه اإلعانات إذا كانوا 

ال يسكنون أثناء التدريب مع ذويهم وكانوا ال يستطيعون الحصول على المال 
الالزم للتدريب بوسيلة أخرى. 

ال يمكن دعم المتدربين دون السن القانونية إال من خالل إعانات التدريب 
المهني )BAB( فقط، وذلك إذا:

 أ( كان ال يمكن الوصول إلى المؤسسة التعليمية خالل فترة زمنية معقولة
   من منزل الوالدين، أو

 ب( إذا كان المتدرب متزوًجا، أو

 ج( إذا كان المتدرب يعيش مع طفل، أو

 د( إذا كان المتدرب ال يعيش مع أسرته ألسباب اجتماعية. 

رابط الصفحة

https://www.landkreis-esslingen.de/start/service/sozialamt.html
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 )BAföG( القانون االتحادي لدعم التعليم 

يمكن للمتدربين في المدارس والمعاهد العليا الحصول على دعم مالي 
)ما يدى بدعم BAföG( لمتابعة تدريبهم أو دراستهم.

دعم BAföG للتالميذ: الشروط 

▪ التلميذات والتالميذ من الصف العاشر
▪ الطالب في المدارس الثانوية الليلية والكليات والجامعات التطبيقية

  واألكاديميات، مثالً.

وإلى جانب المواطنين األلمان، يحق للكثير من الطالب األجانب الحصول 
على دعم BAföG. ومن حيث المبدأ، يحق لكل من يعتزم البقاء في ألمانيا، 

وكل من تحقق اندماجه في المجتمع، الحصول على هذا الدعم.

وعموًما، يقدم لكم دعم BAföG دون النظر إلى دخل األسرة، ويحصل 
التالميذ والتلميذات عليه كامالً، دون الحاجة إلى تسديد أية قيمة.

Landratsamt Esslingen
Amt für Ausbildungsförderung

دائرة إسلنغن[
]مكتب دعم التدريب المهني

Pulverwiesen 11
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 0 - 02 39 / 0711

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

فرص التمويل األخرى

هناك العديد من الفرص المتاحة للحصول على منح دراسية من خالل 
مؤسسات مختلفة، ويمكن لمجموعات معينة من األشخاص التقدم بطلب 

 .)KfW( للحصول على قروض للطالب يقدمها بنك إعادة اإلعمار األلماني
وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الشأن، يمكنك التواصل مع 

مكاتب االستشارات )انظر الفصل 6(.

يمكنك االطالع على قاعدة بيانات المنح الدراسية أثناء دراستك على الصفحة 
اإللكترونية لخدمة التبادل األكاديمي األلماني.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع رابط الصفحةرابط الصفحة

https://www.landkreis-esslingen.de/,Lde/start/service/Ausbildungsfoerderung.html
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
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.6  استشارات عامة

مكتب شاي لالستشارات كيرشهايم/نورتنغن

المجموعة المستهدفة

تتاح هذه الخدمات لالجئين المقيمين في كيرشهايم/تيك أو نورتنغن

الخدمات

 ▪ المرافقة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات األخرى
 ▪ تقديم الدعم في المدارس والروضات

▪ البحث عن عروض التشغيل والتدريب المهني والتأهيل
▪ المساعدة في إعداد أوراق التقدم للطلب والمرفقات األخرى

▪ البحث عن فرص الترفيه والتواصل
▪ المرافقة في البحث عن مسكن

▪ تقديم الدعم في تعلم اللغة األلمانية
▪ المساعدة في المسائل االجتماعية

▪ أوقات زيارة مفتوحة للحصول على االستشارات االجتماعية  

جهة االتصال في كيرشهايم
Mehrgenerationenhaus LINDE

Alleenstraße 90, 73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 930 10 48 / 07021 

ساعات العمل
اإلثنين: 09:00 ص - 12:00 م، 02:30 م - 03:30 م

الثالثاء: 01:00 م - 04:00 م، األربعاء: 09:00 ص - 12:00 م
الخميس: 03:00 م - 06:00 م، الجمعة: 09:00 ص - 12:00 م

جهة االتصال في نورتنغن
Jugendhaus am Bahnhof )الطابق األول، فوق وكالة شؤون الشباب(

Bahnhofstraße 13, 72622 Nürtingen
هاتف: 721 99 78 / 0172

ساعات العمل
الخميس: 02:00 م - 05:00 م، الجمعة: حسب االتفاق

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

خدمات الهجرة للشباب في إسلنغن

المجموعة المستهدفة

تستهدف خدمات الهجرة للشباب في خدماتها فئة اليافعين والشباب 
المهاجرين )العائدين/األجانب( بين 12 و27 عاًما، سيما الذين هاجروا 

مؤخًرا ولم يعد مطلوًبا منهم االلتحاق بالمدرسة. ويتمثل األساس القانوني 
لهذا الدعم في خطة أطفال وشباب االتحاد األلماني. 

الخدمات

تتضمن الخدمات التي يقدمها االتحاد الدولي، الذي يتولى تنفيذ خدمات 
االستشارة، دعًما فردًيا الندماج الشباب المهاجرين حديًثا، واستشارات 

للشباب المهاجرين من دول تعاني من األزمات، واستشارات ألولياء 
األمور حول التحاق أبنائهم بالمدارس والتدريب المهني والتعليم المستمر، 
كما تقدم خدمات للمجموعات التي تضم شباًبا محليين، إضافة إلى التعاون 

مع الشبكات المحلية المعنية باالندماج. 

لمعرفة مواعيد الزيارة المتاحة، يرجى االتصال هاتفًيا أو إرسال رسالة إلكترونية إلى: 

Internationaler Bund
Jugendmigrationsdienst Esslingen

]خدمات الهجرة للشباب في إسلنغن[
Maillestraße 4

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 92 24 35 / 0711 

JMD-Esslingen@ib.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع رابط الصفحةرابط الصفحة

https://www.internationaler-bund.de/standort/202404/?t=search
https://migration-und-zuwanderung.bruderhausdiakonie.de/beratung/
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جهة االتصال في نورتنغن

Büro Fachdienst Jugend, Bildung, Migration
Schlierbacher Straße 60

72622 Nürtingen
هاتف:10 75 21 / 07022 

مواعيد االستشارة
حسب االتفاق هاتفًيا

Beratung Jugendagentur Nürtingen
 ]مكتب االستشارة في وكالة شؤون الشباب في نورتنغن[

Bahnhofstraße 13
72622 Nürtingen

هاتف: 25 18 21 / 07022
مواعيد االستشارة:

اإلثنين 01:00 م - 05:00 م

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

خدمات الهجرة للشباب في نورتنغن/كيرشهايم

المجموعة المستهدفة

الشباب المهاجرون حتى 26 عاًما من العمر.

الخدمات

 Bruderhaus Diakonie تدعم دائرة الشباب والتعليم والهجرة في
في نورتنغن الشباب المهاجرين وغير المهاجرين في كيرشهايم ونورتنغن 
وفيندلينغن والمناطق المحيطة )مديرية نورتنغن القديمة( لتحسين فرصهم 

األكاديمية والمهنية واالجتماعية، ولتأمين مكان لهم في المجتمع. 

جهة االتصال في كيرشهايم

Beratungsstelle Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge
Charlottenstraße 73

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 816 05 92 / 07021

مواعيد االستشارة: اإلثنين 02:00 م - 03:45 م
األربعاء 02:00 م - 05:00 م

Kirchheimer Rathaus
]مبنى بلدية كيرشهايم[
Markstraße 14

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 49 23 50 / 07021

مواعيد االستشارة: اإلثنين 04:00 م - 06:00 م

Beratung Jugendagentur Kirchheim
]مكتب االستشارة في وكالة شؤون الشباب في كيرشهايم[

Alleenstraße 90
73230 Kirchheim unter Teck

هاتف: 90 53 73 / 07021
مواعيد االستشارة: الجمعة 01:00 م - 03:00 م

رابط الصفحة

https://jugendhilfe.bruderhausdiakonie.de/jugendarbeit-und-jugendsozialarbeit/fachdienst-jugend-bildung-migration/
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Jugend Stärken im Quartier

المجموعة المستهدفة

الشباب الساعين إلى التغلب على الصعوبات االجتماعية واإلعاقات الفردية 
بين سن 12 و26 عاًما عند االنتقال من المدرسة والعمل.

الخدمات

تتاح خدمات Jugend Stärken من خالل العمل االجتماعي للشباب 
)JustJU( في فترة الدعم الثانية حتى 2022/6/30 في ثالثة مواقع. 

وتتعاون في إسلنغن مؤسسة Jugendhilfe aktiv مع األخصائيين 
االجتماعيين في مدرسة Käthe-Kollwitz-Schule، وتختبر 

للمرة األولى التعاون بشكل وثيق مع األخصائيين االجتماعيين عموًما. 
وتقدم Kreisjugendring Esslingen e. V. في ألباخ بلوخنغن 
رايشنباخ خبرتها الطويلة لنقلها إلى منطقتي ألتباخ ورايشنباخ. وتجمع 
مؤسسة Bruderhausdiakonie في نورتنغن التجارب األولى مع 
تطوير المنطقة الريفية في المنطقة الجنوبية الشرقية، في إطار مشروع 

JUSTIQ. ويقدم االختصاصيون االجتماعيون الشباب في المنطقة 
المركزية ما يطلق عليه اسم "المشاريع الصغرى"، وهي مشاريع يتم 

تنفيذها في أقرب بيئة )األحياء الصغيرة( بالتعاون مع المشاركين لتحقيق 
قيمة مضافة في ذلك المكان. وخالل هذه المشاريع، يتواصل األخصائيون 
االجتماعيون الشباب مع المشاركين )غالًبا( للمرة األولى ويحاولون بناء 
عالقات مستمرة معهم، ويقدموا لهم في بعض الحاالت االستشارة دون 

شروط. 
وفي كثير من األحيان، تتحول المشورة الفردية المكثفة )إدارة الحالة( إلى 

خدمة استشارة، يصبح الشاب بفضلها قادًرا على تكوين منظور فردي 
خاص به.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر:
 .jugend-staerken@LRA-ES.de

إذا كنت مهتًما بمعرفة المزيد، يرجى التواصل مع شركاء المشروع هاتفًيا أو 
عبر البريد في منطقتك.

Kreisjugendring Esslingen
Bahnhofstraße 19

73240 Wendlingen
هاتف منسق المشروع:

07024 / 46 60 - 29

Stiftung Jugendhilfe aktiv
Theodor-Rothschild-Haus-Esslingen

Mülbergstraße 146
73728 Esslingen

هاتف: 420 - 03 78 93 / 0711 

BruderhausDiakonie
Fachdienst Jugend, Bildung, Migration

Schlierbacher Straße 60
72622 Nürtingen

هاتف: 115 - 75 21 / 07022

بدعم من:
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Welcome Service Region Stuttgart

 أهالً بكم في مدينة ومديرية إسلنغن
 Welcome to Esslingen and the Esslingen district

المجموعة المستهدفة

توفر الخدمات الترحيبية في منطقة شتوتغارت مواعيد استشارات مجانية 
للكوادر المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، وأفراد أسرهم، وكذلك 

الطالب الذين يقطنون في إسلنغن ويرغبون بالعمل فيها و/أو الذين انتقلوا 
إليها مؤخًرا ويحتاجون إلى الدعم. 

الخدمات

ويعقد المستشارون جلسات الحوار باأللمانية واإلنجليزية - ويمكن طلب 
عقد جلسات بلغات أخرى إذا لزم األمر - يقدمون خاللها معلومات أولية 

عن جميع المسائل المتعلقة بالوصول إلى مديرية إسلنغن، والحياة والعمل 
فيها، ويحيلون بعض الحاالت إلى مؤسسات متخصصة، مثل وكالة العمل، 

أو مكاتب االعتراف بالشهادات، أو حتى إلى الغرف المختصة. وتشمل 
هذه الموضوعات: تعلم اللغة األلمانية، والبحث عن عمل، واالعتراف 
بالمؤهالت المهنية والشهادات المدرسية األجنبية، فضالً عن اإلقامة، 

والتدريب، والتعليم، والمعيشة. 
والجدير بالذكر أن هذا العرض يقدم بالتعاون مع مدينة إسلنغن، ومديرية 

إسلنغن وتحالف العمال المهرة في إسلنغن.

– Forum Esslingen
Zentrum für Bürgerengagement

منتدى إسلنغن –[
]مكتب شؤون مشاركة المواطنين

Initiativbüro B2
Schelztorstraße 38

73728 Esslingen am Neckar

التدريب على تقديم الطلبات
يرجى التسجيل عبر

welcome@region-stuttgart.de :البريد اإللكتروني
هاتف: 874 - 825 22 / 0711 

يرجى إحضار أوراق الطلب معك.

أوقات الزيارة مفتوحة
التسجيل للحضور غير إلزامي.

مواعيد الزيارة المتاحة:
www.welcome.region-stuttgart.de

االتصال
www.welcome.region-stuttgart.de

welcome@region-stuttgart.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://welcome.region-stuttgart.de/
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.7  استشارات االعتراف بالشهادات

بدعم من:

مركز استشارات االعتراف
بالشهادات المهنية األجنبية

المجموعة المستهدفة

كل من حصل على شهادة مهنية أو شهادة تأهيل في دولة أجنبية.

الخدمات

 ▪ معلومات حول موضوع »االعتراف بالشهادات األجنبية«
▪ مرافقة في إجراءات االعتراف بالشهادة )البحث عن المكتب المعني

  باالعتراف بالشهادات، الدعم في جمع وإعداد الوثائق المطلوبة، إضافة
  إلى الدعم الالزم خالل إجراءات االعتراف(.

▪ تتاح أوقات الزيارة في مركز التوظيف في إسلنغن للحصول على
  المشورة بشأن االعتراف بالشهادات.
  تحديد المواعيد هاتفًيا باالتصال على

  هاتف: 117 06 21 / 0711 في األوقات التالية:
  اإلثنين: 10:00 ص - 12:00 م و02:00 م - 04:00 م

  الثالثاء: 10:00 ص - 12:00 م
  األربعاء: 09:00 ص - 12:00 م و02:00 م - 04:00 م

  الخميس: 02:00 م - 06:00 م

تتاح المشورة باللغتين اإلنجليزية واأللمانية. يرجى االستعانة بمترجم فوري 
للغات األخرى.

AWO-Kreisverband Stuttgart
Olgastraße 63

70182 Stuttgart
هاتف: 117 06 21 / 0711 

anerkennung@awo-stuttgart.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://www.netzwerk-iq-bw.de/de/
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.8  استشارات التدريب المهني/
     التوجيه المهني

بدعم من:

GO!ES-Jugendbüros und WorKmobil

المجموعة المستهدفة

الشباب الذين يواجهون صعوبات في االنتقال من المدرسة إلى العمل.

الخدمات

تدعم مكاتب الشباب GO!ES وWorKmobil الشباب الذين يواجهون 
ظروًفا صعبة إلعادتهم إلى المسار الصحيح للتعليم، ودعمهم في 

التوظيف، سيما في التعليم والعمل أو الضمان االجتماعي، وتتعاون معهم 
في الوصول إلى الحلول التي تعني كل فرد منهم.

وتعمل مكاتب الشباب GO!ES وWorKmobil بالحد األدنى من 
الشروط، وبالبحث واالستكشاف ودون عقوبات. وتساعد كذلك في 

التوجيه المهني، وتعبئة الطلبات واستكمال اإلجراءات اإلدارية، وفي حل 
المشكالت األسرية، وعند عدم وجود تطلعات نحو المستقبل، وفي تشجيع 

الشباب ودفعهم نحو العمل.

االتصال

تفتح مكاتب GO!ES للشباب أبوابها في فروعها في إسلنغن، والينفلدن-
إشتردينغن، وأوستفيلدرن، ونورتنغن، وكيرشهايم. يمكنك التواصل معنا 
عبر مكاتب الشباب المختلفة. ويمكنك االطالع على مواعيد العمل على 

www.jugend-goes.de

Koordinierungsstelle GO!ES
هاتف: 278 43 02 39 / 0711

goes@LRA-ES.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://jugend-goes.de/
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االستشارات المهنية لدى وكالة العمل
إسلنغن

المجموعة المستهدفة

كل من يرغب بالحصول على معلومات حول القبول في التدريب أو العمل.

الخدمات

يقدم المستشارون المتخصصون المشورة حول وظائف مهن التدريب 
والبرامج الدراسية. وإذا كان الشاب راغًبا في الحصول على قبول في 
برنامج تدريب مزدوج، فسيساعده المستشارون في تحقيق هذه الرغبة.

وفي حال وجود صعوبات أثناء التدريب، فيمكن تقديم الدعم لمواكبة 
التعليم والتدريب من خالل الدروس الخصوصية على سبيل المثال. وستتم 

مناقشة الحاجة إلى الدعم المطلوب خالل جلسة المشورة.

Berufsberatung der Agentur für Arbeit
]االستشارات المهنية لدى وكالة العمل[

Plochinger Straße 2
73730 Esslingen am Neckar

هاتف: 500 55 45 / 0800
Esslingen.U25@arbeitsagentur.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

“Potenzialanalyse „Profil Match
شتوتغارت

المجموعة المستهدفة

الالجئون المهتمون بااللتحاق بالتدريب.

الخدمات

يتم إجراء تحليل الكفاءات عملي المنحى "Profil Match" ]المواءمة[ 
لطالبي اللجوء أو من يحملون تعليًقا للترحيل ويسمح لهم بالمشاركة في 
سوق العمل من خالل "الورشات" التي تقيمها أكاديمية التعليم في غرفة 
الصناعات الحرفية في منطقة شتوتغارت في شتوتغارت-فايليمدورف، 

حيث يجرب المشاركون والمشاركات مهاراتهم الحرفية ويخضعون 
الختبار لتقييم كفاءاتهم المهنية.

وتساعد هذه التجارب، التي تؤكدها الكفاءات وشهادة المشاركة في 
HWK، المشاركين والمشاركات في:

 ▪ التعرف على المجاالت المهنية واألشكال الوظيفية واالطالع على عالم
   األعمال،

 ▪ التعرف على قدراتهم ومهاراتهم واكتساب تصورات خاصة بهم للمستقبل
 ▪ الحصول على تدريب في الشركات، أو تدريب مهني أو وظيفة.

Handwerkskammer Stuttgart
Heilbronner Straße 43

70191 Stuttgart
هاتف: 351 - 57 16 / 0711 

info@hwk-stuttgart.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع رابط الصفحةرابط الصفحة

https://www.hwk-stuttgart.de/view?onr=67
https://www.arbeitsagentur.de/
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IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
إسلنغن

المجموعة المستهدفة

كل من يبحث عن مكان للحصول على التدريب.

الخدمات

▪ المشورة للباحثين عن مكان للتدريب
▪ مراجعة أوراق التقدم بالطلب

▪ الدعم في البحث عن مكان للتدريب حتى توقيع عقد التدريب

IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
Team Übergang Schule-Beruf

Fabrikstraße 1
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 349 78 00 39 / 0711
azubigesucht.es@stuttgart.ihk.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

مكتب االندماج للعمل والتدريب )ISAA( في مركز الوظائف في إسلنغن

المجموعة المستهدفة

يؤدي المكتب دور نقطة االتصال األولى لكل من يرغب بتقديم طلب 
للحصول على إعانة البطالة من الفئة الثانية بعد االعتراف بوضع اللجوء.

الخدمات

 ▪ الوساطة في الدعم اللغوي
 ▪ المشورة المبكرة حول فرص العمل

 ▪ الدعم في االندماج في العمل )التأهيل(
 ▪ الوساطة في المهنة

Integrationsstelle für Arbeit und Ausbildung
]مكتب االندماج في العمل والتدريب المهني[

Uhlandstraße 1
73734 Esslingen

هاتف: 0 - 4 65 90 / 0711
البريد اإللكتروني:

jobcenter-esslingen.integrationsstelle@jobcenter-ge.de 

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع رابط الصفحةرابط الصفحة

https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Esslingen/DE/Home/home_node.html
https://www.stuttgart.ihk24.de/
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Jobcafé JET
كيرشهايم

المجموعة المستهدفة

تتاح الخدمات المقدمة لالجئين

الخدمات

نقدم لكم في كل أسبوع المعلومات والنصائح والدعم بشأن موضوعات 
مختلفة، مثل: تقديم طلبات، والتدريب المهني، والتدريب في الشركات، 

والعمل. يساعد فريق من خبراء مركز شاي لالستشارات، وبالتعاون مع 
المتطوعين، في البحث عن فرص العمل، وإعداد األوراق الالزمة لتقديم 

الطلبات، والتحضير للمقابالت.

 “Café „Eckpunkt
in der Diakonischen Bezirksstelle

 Hindenburgstraße 4 )خلف مقر الشماسة(
73230 Kirchheim unter Teck

jet@fjbm-bruderhausdiakonie.de :البريد اإللكتروني
ساعات العمل

الخميس 03:00 م - 06:00 م
الجمعة 10:00 ص - 01:00 م

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

KAUSA-Erstberatungsstelle
شتوتغارت

المجموعة المستهدفة

▪ اليافعون والشباب المهاجرون
▪ أولياء األمور المهاجرون

▪ الشباب الالجئون

الخدمات

▪ تقديم المشورة للشباب المهاجرين عند انتقالهم من المدرسة إلى العمل،
  وكذلك المساعدة في الحصول على عروض عمل حقيقية، واالستفادة من

  أنظمة الرعاية والتعريف بمكاتب الدعم المستهدف عند االنتقال من
  المدرسة إلى العمل.

▪ تقديم المشورة ألولياء األمور المهاجرين حول نظام التعليم والتدريب في 
  ألمانيا، وخصوًصا في بادن-فورتنبيرغ

▪ تقديم المشورة للشباب الالجئين حول التدريب المزدوج وعمليات التأهيل  
  المسبقة.

  

IHK Region Stuttgart
KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Jägerstraße 30
70174 Stuttgart

هاتف: 14 11 - 05 20 / 0711  
kausa@stuttgart.ihk.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع رابط الصفحةرابط الصفحة

https://www.stuttgart.ihk24.de/standortpolitik/bildungspolitik/bildungsprojekte/kausa-servicestelle-region-stuttgart-681582
https://migration-und-zuwanderung.bruderhausdiakonie.de/beratung/
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Leuchtturm
إسلنغن

المجموعة المستهدفة

الشباب من 12 إلى 25 سنة، من الالجئين، أو الذين يعانون من مشكالت 
كبيرة في المدرسة، أو الذين يواجهون صعوبة في إيجاد موطئ قدم لهم 

في سوق التدريب المهني أو سوق العمل.

الخدمات

يدعم موجهون متطوعون األطفال والشباب في المجاالت التالية:
▪ تعلم اللغة األلمانية

▪ االندماج في بيئة العيش الجديدة
▪ اإلرشاد الفردي في التعليم

▪ مشاركة استراتيجيات التعلم
▪ إعداد أوراق التقدم بالطلبات

▪ البحث عن موقع للتدريب في الشركات أو التدريب المهني
▪ اإلشراف على التدريب

BBQ Esslingen
Martinstraße 42-44

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 24 - 74 05 31 / 0711  

haegele.kathrin@biwe-bbq.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

Kümmerin
إسلنغن

المجموعة المستهدفة

الالجئون الشباب الذين يحظون بفرصة للبقاء وحاجة محدودة للدعم

الخدمات

في مشروع "االندماج بالتدريب - آفاق لالجئين" تدعم المديرية 
خدمات االستشارات المقدمة في إطار التنمية االقتصادية و

IHK Region Stuttgart، عبر تقديم خدمات الجلسات االستشارية، 
وتحليل الكفاءات، والتنسيب المناسب جًدا في التدريب لدى الشركات، 

والتأهيل التمهيدي، والتدريب المهني.

IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
Fabrikstraße 1

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 334 78 00 39 / 0711 

monika.brucklacher@stuttgart.ihk.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةرابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://www.biwe-bbq.de/167.html?&tx_bbqprojekte_projektanzeige%5Bprojekte%5D=25&tx_bbqprojekte_projektanzeige%5Baction%5D=show&tx_bbqprojekte_projektanzeige%5Bcontroller%5D=Projekte&cHash=a002f08ddae0c4cb6c63aaa4dab1cb09
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/fachkraefte-und-ausbildung/personalgewinnung-und-entwicklung/fluechtlinge-beschaeftigen/ihk-beratung-ausbildung-von-fluechtlingen-3337912
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Initiative VerA

"منع التسرب من التعليم - تقوية الشباب في التدريب المهني من خالل 
 ")SES( ميسري التدريب في خدمات كبار الخبراء

المجموعة المستهدفة

تستهدف VerA الشباب الذين يعانون من صعوبات في التخصصات أو 
اللغة أو صعوبات شخصية أثناء التدريب المهني أو اإلعداد المهني. 

الخدمات

VerA هي خدمة مجانية تقدمها خدمات كبار الخبراء )SES( لكل 
شخص يواجه صعوبات في التدريب المهني أو اإلعداد المهني؛ حيث 

توفر SES للمتدربين، عند طلبهم، خبراء في المهن وأصحاب تجارب 
في الحياة لدعمهم في احتياجاتهم. وتتفاوت المشكالت التي يدعمونها، بدًءا 
بالمشكالت الشخصية، مروًرا بالصعوبات االجتماعية، أو حتى المشكالت 

في العمل؛ إذ ال بد من تمكين الشباب من مواصلة تعليمهم حتى تحقيق 
النجاح.

يمكن الحصول على دعم VerA من خالل موقع VerA على اإلنترنت

)Senior Experten Service) SES
Initiative VerA

Buschstraße 2
 53113 Bonn

هاتف: 40 - 090 26 / 0228
vera@ses-bonn.de :البريد اإللكتروني

www.vera.ses-bonn.de
www.ses-bonn.de

Tempo pro Ausbildung PLUS

المجموعة المستهدفة

أولياء األمور من أصول تركية وكردية، وأبناؤهم من الصف السابع

الخدمات

▪ المشورة للشباب
 - المدرسة
 - االندماج

 - االنتقال من المدرسة إلى المهنة
 - الدورات التدريبية المتقدمة

▪ االستشارات الطالبية
▪ المشورة للبالغين

 - الدورات التدريبية المتقدمة
 - التدريب المهني

▪ االعتراف بالشهادات األجنبية

TEMPO Büro
هايال آيك، سفيكة كوزان

Herzog-Philipp-Platz 1
73760 Ostfildern

هاتف: 265 81 34 / 0711
tempo@kiju-ostfildern.de :البريد اإللكتروني

)Mehrgenerationenhaus Linde( هايال آيك
Alleenstraße 90

73230 Kirchheim unter Teck
هاتف: 35 24 65 37 / 0152

hayal-ayik@tempo-plus.de :البريد اإللكتروني

)Jugendzentrum Plochingen( فاتح دورغول
Wilhelmstraße 26
73207 Plochingen

هاتف: 356 05 67 / 0177  856 37 99 / 07153 
fatih-dogrul@tempo-plus.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

http://tempo-pro-ausbildung-plus.de/
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وفيما يلي بعض الخدمات التي يقدمها المشروع:

▪ أماكن تدريب مجانية تتيحها شركات صغيرة وصغرى مهتمة لمقدمي 
   الطلبات الذين يبحثون عن مكان للتدريب.

▪ مواعيد تدريب منتظمة حول إعداد الطلبات، واالستعداد للمقابالت، 
   واختبارات التوظيف

▪ التحضير للتدريب في الشركات والدعم عند الحاجة أثناء التدريب 
   لدى الشركات الصغيرة والصغرى.

▪ فرصة إجراء مقابلة واحدة أو أكثر 
   مع ممثلي الشركات الصغيرة والصغرى في إطار نظام المواعيد 

   السريعة للحصول على التدريب.

▪ حلقات تمهيدية لبداية ناجحة للمتدربين

Berufliches Ausbildungszentrum )BAZ( Esslingen
Urbanstraße 28

73728 Esslingen am Neckar
هاتف: 449 -   469 - 54 18 93 / 0711

julia.warger@baz-esslingen.com :البريد اإللكتروني
crinamaria.petersen@baz-esslingen.com :أو

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

التركيز على التدريب - قوة للمستقبل

المجموعة المستهدفة

الشباب المحرومون الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى سوق 
التدريب، ومن حصلوا على توجيه نحو العمل، شريطة أن يكون مقدمو 

الطلبات قادرين على إثبات كفاءاتهم في اللغة األلمانية بمستوى ال يقل عن 
B2، إضافة إلى الحصول على تصريح إقامة وعمل.

الخدمات

يجذب مركز التدريب المهني في إسلنغن من خالل مشروع 
JOBSTARTER plus "التدريب - قوة للمستقبل" الشركات الصغيرة 
والصغرى في مديرية إسلنغن في التدريب المهني، ويدعمها في إجراءات 

الجمع بين الكفاءات والوظائف. إلى جانب ذلك، يقدم المشروع خدمات 
متخصصة للشباب في إعداد أوراق تقديم الطلبات والدعم في اإلجراءات 

ذات الصلة للحصول على التدريب المهني في الشركات الصغيرة 
والصغرى الشريكة. وبهذا، يتعاون فريق المشروع تعاوًنا وثيًقا مع الغرف 

ووكالة العمل.

رابط الصفحة

https://baz-esslingen.diakonie-stetten.de/das-baz-esslingen/
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المشورة حول الدراسة في المعهد العالي في إسلنغن

المجموعة المستهدفة

تقدم الخدمات للطالب المهتمين من األجانب.

الخدمات

تقدم الخدمات االستشارية المركزية المعلومات والتدريب والمشورة 
للطالب، سيما الطالب المهاجرين أو المنتمين لعائالت مهاجرة؛ حيث 
يتلقون المساعدة والدعم في الدراسة، وفي كافة المسائل اليومية التي 

تدور حول التمويل والمعيشة وغير ذلك. والجدير بالذكر أن هذه المشورة 
مجانية وقد تتم دون أن يكشف المستفيد عن هويته، وباللغة اإلنجليزية 

أيًضا.

Hochschule Esslingen
Zentrale Studienberatung

Kanalstraße 33
73728 Esslingen am Neckar

هاتف: 12 32 - 397 / 0711
zentralestudienberatung@hs-esslingen.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

 

المشورة حول التعليم 
صندوق الضمان 

المعهد العالي، شتوتغارت

المجموعة المستهدفة

اليافعون والشباب الالجئون حتى سن 30 عاًما

الخدمات

▪ المشورة حول االعتراف بالشهادات األجنبية
▪ المشورة حول الشهادات الثانوية، وشهادات المعاهد العليا، والدبلوم

 ،BAföG المساعدة في تقديم طلبات الحصول على المنح، وفي طلبات ▪
   واختيار الدراسة التحضيرية

▪ التسجيل في المساقات الخاصة للحصول على الشهادة الثانوية العامة
   الالزمة

▪ التسجيل والقبول للحصول على الدعم حتى سن 30 عاًما وفًقا لصندوق 
   الضمان في المعهد العالي )مؤسسة أوتو بينيكه(، وتخطيط التعليم 

   للمستفيدين والمستفيدات.

InVia
Olgastraße 62

70182 Stuttgart
هاتف: 21 - 31 89 24 / 0711

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةرابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://www.hs-esslingen.de/
https://invia-drs.de/jungen-frauen-raum-geben/uebersicht/
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المشورة حول الدراسة في المعهد العالي في
نورتنغن-غايزلينغن

المجموعة المستهدفة

تقدم الخدمات للطالب المهتمين من األجانب.

الخدمات

يقدم المكتب الدولي في المعهد العالي لعلوم االقتصاد والبيئة في نورتنغن-
غايزلينغن المشورة والدعم حول موضوع الدراسة.

المعهد العالي لعلم االقتصاد والبيئة
مكتب العالقات الدولية
Uhlandstraße 3

72622 Nürtingen
هاتف: 021 94 71 / 07022

lydia.rambold@hfwu.de :البريد اإللكتروني

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
رابط الصفحةالمعلومات حول هذا الموضوع

https://www.hfwu.de/hfwu-scout/anlaufstellen/zentrale-servicebereiche-und-anlaufstellen-a-z/international-office/
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المعلومات والراوبط

المكتب االتحادي للهجرة
)BAMF( والالجئين

ستجد هنا معلومات مفصلة حول "الوصول إلى ألمانيا"

www.bamf.de

وكالة العمل االتحادية
وستجد هنا أيًضا الكثير من معلومات حول موضوع "العمل والتدريب".

www.arbeitsagentur.de

تطبيق الوصول
بعد أن مررت برحلة طويلة وشاقة، وصلت أخيًرا إلى ألمانيا، وترتب على 
وصولك أن أصبحت فرًدا مساهًما في المجتمع. سيساعدك هذا التطبيق في 

ذلك.

www.ankommenapp.de

مرشد أولياء األمور: التدريب في ألمانيا
يمكن ألولياء األمور االطالع على الفرص المتاحة للحصول على تدريب 

مزدوج في ألمانيا، كما تتاح لهم معلومات تساعدهم في تقديم الدعم ألبنائهم 
في اختيار المهن، والمراكز والمكاتب التي يمكنهم التوجه إليها ليحصلوا على 

المشورة والمساعدة بأنفسهم. 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/
Elternratgeber_deutsch.pdf

60

االعتراف بالشهادات في ألمانيا
بوابة الحكومة االتحادية للمعلومات

تتاح على صفحة "االعتراف بالشهادات في ألمانيا" معلومات حول االعتراف 
بالشهادات األجنبية، وما إذا كان يجب تقديم "سند اعتراف" للتمكن من العمل 

في الوظيفة في ألمانيا.

www.anerkennung-in-deutschland.de

:Anabin
بوابة المعلومات المتاحة حول الشهادات األجنبية

توفر قاعدة البيانات معلومات عن تقييم الشهادات التعليمية األجنبية، وتساعد 
السلطات المعنية، وأرباب العمل، والجهات الخاصة، في تصنيف الشهادة 

األجنبية في نظام التعليم األلماني.

www.anabin.kmk.org/anabin.html

المشورة حول االندماج عبر اإلنترنت
المعلومات واالستشارات - 

عبر اإلنترنت، الجوال، في المنطقة

 /https://www.mbeon.de/home

متصفح فرص التعليم
يقدم المتصفح في المنطقة معلومات شاملة حول برامج التعليم والشهادات في 

بادن فورتمبيرغ

https://www.bildungsnavi-bw.de 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Elternratgeber_deutsch.pdf
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Elternratgeber_deutsch.pdf


ورد في هذه السلسلة: 

"نزلتم سهالً في إسلنغن" 

يقدم هذا الكتيب معلومات حول مختلف 
خدمات المشورة والدعم 

ألولياء األمور المهاجرين.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع

يخلو هذا الكتيب من أي ادعاء بأنه كامل، أو بأن المعلومات المذكورة فيه 
حديثة. 

هل لديك عروض وخدمات ترغب في إدراجها في هذا الكتيب، أو أسئلة 
أخرى ترغب في طرحها؟

integration @ lra-es.de :نسعد بتواصلك معنا عبر

الناشر
دائرة إسلنغن

رئيس مكتب الشؤون االجتماعية
SG 302 Migration und Integration

Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

هاتف: 020 39 - 0711 

الرسوم: سارة فون دير هايدة
الطباعة والتنسيق: رالف شوستر

االنتقال من المدرسة إلى المهنة 62

رابط الصفحة

https://www.landkreis-esslingen.de/49427_49807_14018886_14010274.html


المراجعة األخيرة: 2019/11 
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