
ة للمنظمات األملانيجتماعياً  و تقدمي العروض التعليمية للكبار. تنشط اجلمعية على كامل مساحة مقاطعة ساكسونيا. تنضوي اجلمعية حتت إحتاد النقابات إ و          اسياً مجعية العمل و احلياة يف ساكسونيا املسّجلة منظمة مستقلة و معرتٌف ا من احلكومة على أا مؤسسة تعليمية خمّولة بتأهيل الشباب سي  من نكوُن نحن:  العمل و الحياة في مقاطعة ساكسونيا. جمعية مسّجلة  ) Kongresszentrum / Haus der Presseاحملّطة (  11رقم  و     6الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة    9:00من اإلثنني حىت اجلمعة و ذلك من الساعة الـــ    :أوقات العمل www.arbeitundleben.eu :    اإلنترنت   info@arbeitundleben.eu: بريد إلكتروني  7100555-0351:       فاكس   4265820-0351:        هاتف   Könneritzstraße 3, 01067 Dresden : العنوان         .ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V : التسمية       العمل و الحياة في مقاطعة ساكسونيا. جمعية مسّجلة Arbeit und Mehr                                                              العمل و أكثر من ذلك ونيا. متتلك اجلمعية فروعاً  يف ذات النفع العام كما و تندرج اجلمعية ضمن النقابات التخصصية و ضمن رابطة مدارس الشعب العليا يف مقاطعة ساكس املهاجرين، املستثمرين  تقوم اجلمعية بتطبيق املشاريع، السيمينارات و ورشات العمل و كذلك املؤمترات. تـَُنفُذ اجلمعيةُ كذلك العروض اليت تتناول الالجئني و  كٍل من دريسدن، اليبزيغ و كيمنتس.  لة التوجه نقوم حنن بدعم املهاجرين كي يتمكنوا من حتسني حالتهم الشخصية سواء اإلجتماعية أو املهنية. يتم ذلك عن طريق تقدمي املشورة حيال مسأ  ما الذي نـُّقّدمُه: معيات و كذلك األمر املنشآت اليت تُعىن بتوفري املساعدة لالجئني و سواهم من املهتمني.و املؤسسات التابعة للمهاجرين، املدارس و اجل اج الالجئني يف بإجياد العمل، أو مقعد تدريب مهين أو أية إجرائية من شأا  رفع الكفاءة املهنية. بالنسبة ألرباب العمل الذين يسهمون يف عملية إدمطريق الصحيح الذي ينتهي يف اتمع و من مث املرحلة التحصريية و بعدها املتابعة و ذلك لتجقيق اهلدف التايل: التوجه يف احلياة اليومية و الوقوف على ال و لضمان      دعم من اجلمعية. يف هذا السياق احلياة املهنية و يرغبون بإتاحة الفرصة ألحد الالجئني للصعود يف السلم املهين فيحصل هؤالؤ على ال و ذلك    ثانية حتقيق األهداف املرجوة تقوم اجلمعية بإحراء ندوات تدريبية و تعليمية تتعلق بعامل العمل  من جهة و بتنوع الثقافات يف العامل من جهةٍ  الجئني عرب دجمهم يف احلياة املهنية و العمل على تطوير ثقافة يف املنشأت ضمن إطار السعي لتأمني القوى العاملة املتخصصة كخيار من فئة املهاجرين و ال   ) Kongresszentrumاحملّطة (  11الرتام  رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   تواصلوا معنا عرب الربيد اإللكرتوين أو باهلاتف ألخذ موعد مسبق: أوقات العمل www.anerkennung-sachsen.de (Beratungsstelle), www.netzwerk-iq-sachsen.deاإلنترنت     :   Schulungen) anerkennung@exis.de (Beratungsstelle), post@exis.de(: بريد إلكتروني  43707070-0351:       فاكس   43707040-0351:        هاتف   Weißeritzstraße 3 (Yenidze), 01067 Dresden العنوان       :  .Exis Europa e. V التسمية      :  كسيس أوروبا . جمعية مسّجلةإ ، العربية، الفرسية و الدارية.اإلجنليزيةة، األملانيحنن نتكلم  اإلقتصادية و الصناعية أساسها التنوع و التسامح 



صول مهاجرة يف سوق أالبالغني من  مركز املعلومات واملشورة هو جزء من "شبكة لتحقيق التكامل من خالل التأهيل". وهدف الربنامج هو حتسني إدماج  من نكوُن نحن:  كسيس أوروبا .إ : مسّجلةالجمعية ال  )Bahnhof Mitteالقطار احملّطة (  )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 10، 6، 2،  1الرتام  رقم  تدور هذه املشورة  سوق العمل. و إىلفرص الدخول  يبحث معهم اخليارات املهنية و ينصح الناس حاملي شهادات أجنبية و IBASمكتب املشورة   )IBASة ساكسونيا (مقاطعمركز معلومات واالستشارات الخاصة بسوق العمل في /جنبيةعتراف بالشهادات األتقديم المشورة في مسائل اإل  ما الذي نـَُقّدُمُه:  "IQ أوروبا  تنسق مع " شبكة ساكسونيا Exisهلجرة. اتتلقى الدعم من هيئات متخصصة يف خمتلف قضايا  والعمل. على الصعيد الوطين تعمل شبكات إقليمية من أجل حتقيق هذا اهلدف،  غريها من القضايا املتعلقة  مسألة اإلقامة و دورات اللغة الضرورية، و توضيح اإلجراءات املطلوب اختاذها، و عرتاف بالشهادات وحول مشكالت اإل نتقالية. مركز اإلرشاد مفتوح إجياد حلول إ ارات حول قضايا التأهيل تدور أساسا حول تدابري متكن من التكيف مع شروط سوق العمل وستشباهلجرة. اإل اهليئات االستشارية  تشمل هذه اخلدمة السلطات، و من يريدون مساعدة املهاجرين. و املعلومات يف هذا اال، و إىلاحملتاجني  جلميع املهتمني، و تشمل هذه  " تنظم دورات تدريبية يف موضوعات خمتلفة خاصة بسوق العمل  من منطلق العالقة املتبادلة بني الثقافات. و IQ" شبكة ساكسونيا   التدريب الثقافي التعددي في عالم العمل  الشركات.و  جرين ليوم واحد، أو بشكل خمتصر يقتصر على التعرف السريع على املوضوع. و هذه االنشطة تستهدف مستشارين من مجيع الوكاالت العاملة مع املهاتعاجل املوضوعات يف ندوات  سوق العمل. و إىلاللغة املستخدمة يف جلسات املشورة، أو وضع عالمات على الطريق  املوضوعات مسائل االعرتاف، و العمل على  إهتمامنا و هدفنا هو املسامهة يف حتسني الوضع االجتماعي وا على وجه التحديد الوضع املهين للنساء. الدافع الذي يقف خلف نشاطاتنا هو  من نكوُن نحن: الجمعية المسّجلة: تمكين عمل السيدات  )Lennéplatzاحملّطة ( 75احلافلة رقم   )Uhlandstraßeاحملّطة ( 66احلافلة رقم   ) Lennéplatzاحملّطة (  13الرتام  رقم   ) Gret-Palucca-Straßeاحملّطة (  11و رقم   10و  رقم     9الرتام  رقم   )Dresden Hauptbahnhofاحملّطة (  S2و   S1القطار   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   18:00و حىت الساعة    8:00أيام اإلثنني و أيام اجلمعة و ذلك من الساعة الـــ    ل:مالتواصل معنا و ساعات الع  arbeit-in-www.frauenfoerderwerk.de/angebote/muetter/اإلنترنت     :   klassen@frauenfoerderwerk.de: بريد إلكتروني  2026916-0351:      فاكس   2026910-0351:        هاتف  Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden : العنوان       .Frauenförderwerk Dresden e. V : التسمية      تمكين عمل السيدات. جمعية مسّجلة  األسبانية. و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم   هاجرين أو غريها من األطراف املعنية.كذلك للشركات ومنظمات امل  و   تعزيز املساواة و تكافؤ الفرص  للنساء والفتيات يف جمتمعنا.



ة األملانيعّلم اللغة نقوم يف اجلمعية بتقدمي الدعم لألمهات يف جزئية التوّجه املهين، و ذلك من خالل متكينهن من زيارة الشركات و املعامل...إخل، دورات ت  األمهات المهاجرات يعملن بعد وصولهن   الذي نـُّقّدمُه:ما  القّوة و  األمهاُت حيصلَن على شهادة حول املهارات املكتسبة و حمتوى املشروع الذي مت تنفيذه. جيب أن ينتج عن هذه املشروع: التعّرف على عناصرران كما نوفر هلن تدريباٍت تتعلق باملهن و األعمال. يف اية الدورات اليت تتبعها لدينا و مهارات احلاسوب يتم تنفيذها لدينا، نؤمن لألمهات فرصاً للم ، حضور الدروس تلك أمٌر واجب على  15و حىت الساعة  10اعة اإللتحاق باملشروع ممكن يف أي وقت. تُقاُم الدروس مرتني يف األسبوع من الس  .األملاينالعمل و كذلك األمر يهدف املشروع لتمكني األمهات من التوجه يف سوق العمل ت  اليت من شأا إستشراف املستقبل املهين، كاحلصول على عمل أو حتديد التأهيل الالزم احلصول عليه دف إجياد املهارات اليت متلكنها هؤالء األمها ى تأهيل علمي تقوم اجلمعية بتفعيل الكفاءات اإلختصاصية و املعارف و اخلربات املهنية ألوالئك الباحثني عن العمل ممن هم من املهاجرين احلاصلني عل  ما الذي نـُّقّدمُه:  غري رحبية. ذات نفع عام و هي مجعية مسجلة -الثقافة واهلندسة والعلوم  جمتمع  من نكوُن نحن: . جمعية مسّجلةمجتمع الثقافة، العلوم و الهندسة  ) Bautzner Straße/Rothenburger Straßeاحملّطة (  13و رقم   11،   6الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:     14:00و حىت الساعة    12:00أيام اجلمعة من الساعة الـــ     12:00و حىت الساعة    10:00من الساعة الـــ  ألربعاء أيام ا  ل: مساعات الع  www.kiw-dresden.de:  اإلنترنت       kiw_dd@arcor.deبريد إلكتروني:   5633169-0351:       فاكس   (Büro) 2797662-0351 ,5633169-0351:        هاتف   Bautzner Straße 20 HH, 01099 Dresden :     العنوان   .KIW-Gesellschaft e. V التسمية      : . جمعية مسّجلةمجتمع الثقافة، العلوم و الهندسة  ة و الروسية.األملانيحنن نتكلم   يورو. 5السيدات املشاركات و يتقاضيان عن كل يوم من أيام احلضور  مبلغاً و قدره  (مهن الدرجة األوىل). إن  األملاينيل هو زيادة فرص هؤالء الباحثني عن العمل بدخول احللقة العليا األوىل لسوق العمل عايل يف بلدام، الغرض من التفع   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   www.johannstadthalle.de und www.dresden.deاإلنترنت     :   altstadt@dresden.de-verein@johannstadthalle.de und ortsamtبريد إلكتروني:   4886005-0351:      فاكس   4886001-0351 ,50193173-0351:        هاتف  Holbeinstraße 68,  01307 Dresden العنوان       :  .Netzwerk Johanstadt . c/o JohannStadthalle e. V التسمية      : شبكة اليوهانشتاد بالتعاون مع جمعية صالة اليوهانشتاد المسّجلة. ة و الروسيةاألملانيحنن نتكلم   املهين و الثقايف اإلجتماعي يندرج ضمن املشاريع اإلجتماعية الثقافية السارية و اليت يتم تنفيذها حتت العنوان " احلوار املفتوح".  اإلندماج



التعاون داخل الشبكة يهدف للعمل  . يوهانشتادالعديد من اجلهات املعنية األخرى تأسست شبكة الدارة حي املدينة القدمية وبالتعاون مع إمبشاركة   من نكوُن نحن:  اليوهانشتادشبكة  )Gabelsberger Straßeاحملّطة (  64رقم   احلافلة  و 12الرتام  رقم  تعمل الشبكة على حتقيق  من السكان من أصول مهاجرة، و عاليةٌ  يوهانشتاد نسبةٌ الحياء أيف  تعيشُ  . ودليوهانشتالاملشرتك لصاحل سكان األحياء التابعة  جل صياغة أمبادرام اخلاصة من  املهاجرين و . ويشهد على التحقق التدرجيي هلذا اهلدف املشاركة احلية للمهاجرات واإلندماجتدابري تشجع وتدعم  جيد التالميذ املهنيون والطالب  بورصة التدريب يف احلي والتعليم املهين. الدخول جماين يف هذه املناسبة. و  ديوهانشتاال صالةكل عام يف أكتوبر تنظم يف   د للمران العملي و مقاعد التدريب المهنيبورصة اليوهانشتا  ما الذي نـُّقّدمهُ   حياة ثقاقية تعددية يف أحياء املدينة. يف جو لقاءات صغرية غري رمسية.  األوليةتتوفر الفرصة إلجراء االتصاالت  املتدربون  الفرصة للتعرف على املؤسسات اليت سيعملون فيها بعد خترجهم. و ممثلي الشركات يساعد  و  صول املهاجرةلتسهيل التواصل بني التالميذ من األ جيابية هلذا املعرض. وإستجابة إالعارضني  يعكس تزايد أعداد الزوار و و           جامعات 7طالب دراسات عليا من الطالب األملان و األجانب و يتلّقى هؤالء تعليمهم يف  45000ل بتقدمي الرعاية حلوايل يقوم هذا املشغ  ما الذي نـَُقّدمه:  مشغل الطلبة في دريسدن  )Reichenbachstraßeاحملّطة ( 66و احلافلة رقم  8و الرتام رقم  3الرتام رقم  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   15:00و حىت الساعة  8:00أيام اجلمعة  من الساعة   17:30و حىت الساعة  8:00أيام اخلميس من الساعة   17:00و حىت الساعة  8:00أيام الثالثاء  من الساعة   16:00و حىت الساعة  8:00من الساعة   نني و أيام األربعاءأيام اإلث  أوقات عمل مركز املعلومات:  www.studentenwerk-dresden.deاإلنترنت     :   dresden.de-info@studentenwerkبريد إلكتروني:   4718154-0351:       فاكس   0351 - 469750:         هاتف  Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden : العنوان        Studentenwerk Dresden : التسمية        َمشغل الطلبة في دريسدن  .اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم الفيتنامية، الرتكية، العربية، الروسية،   البلدية  بالتغلب على احلواجز اللغوية.نطاق االس يف العاملون يف مؤسسة الرتمجة اليت تعمل  و      يات أكادمييات حكونية يف مدينة دريسدن. يندرج ضمن اخلدمات اليت يقوم املشغل بتقدميها: متويل الطالب، تقدمي الطعام و الشراب يف كافيتري  مي الرعاية لفرتة قصرية لألطفال القانونية و اإلجتماعية، لديه أيضاً نقطة إستشارات نفسية، منشأتني لتقدمي الرعاية النهارية لألطفال (روضة)، روضة لتقدُكل ما ورد أعاله يقوم املشغل بتوفري خدمات اإلستشارات   إىلمطاعم الطلبة، رعاية و إدارة السكن اجلامعي، تعزيز التبادل الثقايف الدويل. إذاق=فًة     و نقطة لتقدمي املشورة ألوالئك الطلبة الذين لديهم أطفال.


