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Việc làm & nhiều hơn nữa (Arbeit & mehr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V.
Hiệp hội CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG Sachsen
Könneritzstraße 3
01067 Dresden
Số điện thoại: 0351-4265820
Fax: 0341-7100555
E-Mail: info@arbeitundleben.eu
Internet: www.arbeitundleben.eu
Giờ làm việc của chúng tôi:
Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ đến 17 giờ
Tuyến xe điện 6, 11 (bến xuống Kongresszentrum / Haus der Presse)

Hiệp hội CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG Sachsen
ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V.
Chúng tôi tự giới thiệu:
ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V. là một tổ chức độc lập, được quốc gia công nhận và là
tổ chức hoạt động trên toàn quốc với chức năng giáo dục về chính trị, xã hội cho thanh thiếu
niên và người trưởng thành. Hiệp hội trực thuộc Liên minh Công đoàn Đức với các tổ chức
công đoàn trực thuộc và Hiệp hội trường đại học quốc dân Sachsen với các thành viên của
Hiệp hội, các trường đại học quốc dân ở Sachsen. Chúng tôi có văn phòng ở Dresden,
Leipzig và Chemnitz. Chúng tôi thực hiện các dự án, hội thảo, nhà xưởng và thực hành.
Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề. Các hoạt động hướng vào
những đối tượng như người di cư, doanh nghiệp, tổ chức di cư, trường học và Hiệp hội cũng
như tổ chức trợ giúp người tị nạn và các bên liên quan khác.
Hoạt động của chúng tôi:
Chúng tôi hỗ trợ những người có nguồn gốc di cư nhằm cải thiện hoàn cảnh cá nhân, xã hội
và nghề nghiệp của họ. Chúng tôi tư vấn trong các giai đoạn định hướng, chuẩn bị và đi kèm
với mục tiêu đưa ra định hướng trong cuộc sống hàng ngày và giúp đỡ để họ có được việc
làm, được đào tạo hoặc được nâng cao trình độ chuyên môn. Hỗ trợ người sử dụng lao
động trong việc hòa nhập của người tị nạn vào quy trình sản xuất kinh doanh. ARBEIT UND
LEBEN Sachsen e. V. cũng tiến hành các khóa đào tạo liên ngành, đa văn hóa và các hội
thảo đào tạo khác trong khuôn khổ đảm bảo lao động có tay nghề và hòa nhập công ty, cũng
như phát triển văn hóa doanh nghiệp với sự đa dạng và thân thiện.
Chúng tôi nói tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư(Iran) và tiếng Dari
(Afghanistan).
_______________________________________________________________________

Exis Europa e. V.
Hiệp hội tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp Châu Âu
Weißeritzstraße 3 (Yenidze)
01067 Dresden
Điện thoại: 0351-43707040
Fax: 0351-43707070
E-Mail: anerkennung@exis.de (văn phòng tư vấn), post@exis.de (đào tạo)
Internet: www.anerkennung-sachsen.de (văn phòng tư vấn), www.netzwerk-iq-sachsen.de
Giờ làm việc của chúng tôi: luôn thỏa thuận lịch hẹn trước qua E-Mail hay điện thoại
Tuyến tàu điện 11 (bến Kongresszentrum), tuyến tàu điện 1, 2, 6, 10 (bến Bahnhof Mitte),
tuyến S-Bahnen (bến Bahnhof Mitte)

Hiệp hội tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp Châu Âu
Exis Europa e. V.
Chúng tôi tự giới thiệu:
Văn phòng thông tin và tư vấn là một bộ phận phối hợp cùng mạng lưới IQ Sachsen trong
chương trình tài trợ "Hội nhập qua đào tạo " toàn liên bang. Chương trình này nhằm mục
đích cải thiện bền vững việc hội nhập trên thị trường lao động của những người có nguồn
gốc nhập cư. Các cơ sở ở địa phương trên toàn liên bang cùng thực hiện chủ trương này và
trong quá trình thực hiện có sự hỗ trợ của các phòng ban chức năng chuyên trách về vấn đề
nhập cư.
Dịch vụ của chúng tôi:
Tư vấn cho việc công nhận trình độ và bằng cấp / Văn phòng thông tin và tư vấn về thị
trường lao động Sachsen (IBAS) (Beratung zur Anerkennung und
Qualifizierung/Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen (IBAS))
Văn phòng IBAS tư vấn cho những ai có bằng cấp nước ngoài về khả năng hành nghề và
khởi nghiệp trên thị trường lao động. Những câu hỏi được đặt ra bao gồm việc công nhận
bằng cấp, hồ sơ và thủ tục, các khóa học ngôn ngữ, lưu trú và các vấn đề khác có liên quan
đến thủ tục định cư. Tư vấn trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn, bổ túc kiến thức phù hợp
trình độ sở tại hoặc các biện pháp khắc phục. Văn phòng tư vấn phục vụ cho tất cả những
ai có nhu cầu cập nhật thông tin và cần hỗ trợ về những nội dung nêu trên cũng như những
vấn đề có liên quan đến công sở, cơ quan tư vấn và các doanh nghiệp.
Tập huấn về chuyên đề đa văn hóa trên thị trường lao động quốc tế (Interkulturelle
Schulungen im Bereich der Arbeitswelt)
„Mạng lưới IQ Sachsen“ triển khai tập huấn các vấn đề khác nhau liên quan đến thị trường
lao động trong một bối cảnh đa văn hóa. Chúng bao gồm các vấn đề như công nhận trình độ
và bằng cấp, ngôn ngữ trong tư vấn hoặc những trở ngại trên đường đến với thị trường lao
động. Các chủ đề được tổ chức dưới hình thức ngày hội thảo, hoặc tóm tắt để tham khảo,
phục vụ cho chuyên viên tư vấn của các đơn vị làm việc với những người nhập cư cũng như
các doanh nghiệp, các tổ chức cho người nhập cư hoặc những ai quan tâm.
Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
__________________________________________________________________________
Frauenförderwerk Dresden e. V.
Hiệp hội tài trợ phụ nữ Dresden
Strehlener Straße 12-14
01069 Dresden

Số điện thoại: 0351-2026910
Fax: 0351-2026916
E-Mail: klassen@frauenfoerderwerk.de
Internet: www.frauenfoerderwerk.de/angebote/muetter-in-arbeit/
Liên hệ:
Thứ Hai và Thứ Sáu 10 giờ đến 18 giờ
Bạn đến với chúng tôi:
Tuyến tàu điện nhanh S-Bahn S1 và S2 (bến xuống Dresden Hauptbahnhof),
Các tuyến xe điện 9, 10, 11 (bến xuống Gret-Palucca-Straße),
Tuyến xe điện 13 (bến xuống Lenneplatz),
Tuyến xe buýt số 66 (bến xuống Uhlandstraße),
Tuyến xe buýt số 75 (bến xuống Lenneplatz)

Hiệp hội tài trợ phụ nữ Dresden
Frauenförderwerk Dresden e. V.
Chúng tôi tự giới thiệu:
Mục tiêu của chúng tôi là góp phần cải thiện xã hội và đặc biệt là tình hình chuyên môn của
phụ nữ. Động cơ ở đây là để thúc đẩy sự bình đẳng của phụ nữ và thanh nữ trong xã hội
chúng ta.
Chúng tôi tự giới thiệu:
Angekommen – Mütter mit Migrationshintergrund arbeiten
Khi đã đến - các bà mẹ có nguồn gốc di cư đi làm việc.
Chúng tôi hỗ trợ phụ nữ trong việc định hướng nghề nghiệp của mình bằng cách tổ chức
cho họ những chuyến thăm quan nơi làm việc, tiến hành các khóa học tiếng Đức và máy
tính, giới thiệu cho họ nơi thực tập và tổ chức tập huấn những gì có liên quan đến công việc.
Cuối cùng, những người tham gia dự án sẽ được nhận giấy chứng nhận về nội dung đã
được đào tạo. Dự án này sẽ giúp từng cá nhân nhận ra những điểm mạnh và khả năng của
riêng mình, để họ hình dung được tương lai về nghề nghiệp hoặc tự nâng cấp trình độ
chuyên môn của mình và tự định hướng bản thân đối với thị trường việc làm của Đức. Bất
cứ lúc nào cũng có thể tham gia vào dự án. Một tuần có hai buổi học từ 10 giờ đến 15 giờ.
Mỗi ngày hiện diện, người tham gia sẽ nhận được khoản trợ cấp 5 Euro.
Chúng tôi nói tiếng Đức và tiếng Nga.
__________________________________________________________________________
KIW-Gesellschaft e. V.
Hiệp hội xã hội KIW
Bautzner Straße 20
01099 Dresden
Điện thoại: 0351-5633169, 0351-2797662 (Văn phòng)
Fax: 0351-5633169
Email: kiw_dd@arcor.de
Internet: www.kiw-dresden.de

Giờ làm việc của chúng tôi: thứ Tư từ 10 đến 12 giờ, thứ Sáu từ 12 đến 14 giờ
Tuyến tàu điện 6, 11 và 13 (bến Bautzner Straße/Rothenburger Straße)

Hiệp hội xã hội KIW
KIW-Gesellschaft e. V.
Chúng tôi tự giới thiệu:
Hiệp hội xã hội vì văn hóa, khoa học và kỹ thuật (Die Gesellschaft für Kultur,
Ingenieurwesen- und Wissenschaft e. V.) là một hiệp hội phi lợi nhuận đã được đăng ký hoạt
động.
Dịch vụ của chúng tôi:
Hiệp hội của chúng tôi khai thác năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của những
người tìm việc có trình độ cao với nguồn gốc nhập cư, để tăng thêm cơ hội của họ vào thị
trường lao động bậc nhất. Các dự án văn hoá-xã hội hiện hành, bao gồm việc hội nhập nghề
nghiệp và văn hóa xã hội, được đặt dưới khẩu hiệu chung "đối thoại mở ".
Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Đức và tiếng Nga.
_________________________________________________________________________
Netzwerk Johannstadt
Mạng liên kết Johannstadt
c/o JohannStadthalle e. V.
c/o Hiệp hội Hội trường quận Johannstadt
Holbeinstraße 68
01307 Dresden
Điện thoại: 0351-50193173 / 0351-4886001
Fax: 0351-4886005
Email: verein@johannstadthalle.de, ortsamt-altstadt@dresden.de
Internet: www.johannstadthalle.de, www.dresden.de
Tuyến tàu điện 12, 64 (bến Gabelsberger Straße)

Mạng liên kết Johannstadt
Netzwerk Johannstadt
Chúng tôi tự giới thiệu:
Mạng liên kết Johannstadt được thành lập với sự tham gia của phòng quản lý quận Altstadt
cùng với sự cộng tác của các nhà hoạt động. Mạng liên kết Johannstadt ưu tiên dùng để tổ
chức sự kiện có mục đích và kết quả định hướng phục vụ dân cư quận Johannstadt. Là một
quận có tỷ lệ người nhập cư cao, nên việc từng bước triển khai các biện pháp thúc đẩy hội
nhập được quan tâm hỗ trợ. Sự hưởng ứng tích cực của người dân có nguồn gốc nhập cư
và những sáng kiến tổ chức sự kiện của họ đã góp phần xây dựng quận Johannstadt trở
thành quận đa văn hóa sống động.
Dịch vụ của chúng tôi:
Giao lưu giới thiệu ngành nghề và nơi thực tập (Johannstädter Praktikums- und
Lehrstellebörse)
Sự kiện giao lưu giới thiệu ngành nghề và nơi thực tập, được tổ chức hằng năm vào tháng
Mười tại hội trường JohannStadthalle. Thăm quan sự kiện miễn phí này, học sinh đang chọn
nghề theo học và học sinh đang học nghề có cơ hội để tìm hiểu về cơ sở thực tập tương lai
cho mình và có thể qua lần thăm quan này vô tình tìm được, trong hội trường nho nhỏ, một
địa chỉ để liên lạc. Với số lượng người đến thăm quan và số lượng đơn vị tham gia tổ chức
ngày càng đông đã phản ảnh hiệu quả tốt dịch vụ của chúng tôi. Để hỗ trợ cho học sinh có

nguồn gốc nhập cư trong việc tìm hiểu thông tin, chúng tôi có tập thể phiên dịch cùng tham
gia giúp đỡ.
Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Việt, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Anh.
_________________________________________________________________________
Studentenwerk Dresden
Phòng quản lý hành chính sinh viên Dresden
Fritz-Löffler-Straße 18
01069 Dresden
Điện thoại: 0351-469750
Fax: 0351-4718154
Email: info@studentenwerk-dresden.de
Internet: www.studentenwerk-dresden.de
Giờ mở của phòng thông tin:
Thứ Hai 8 giờ đến 16 giờ
Thứ Ba 8 giờ đến 17 giờ
Thứ Tư 8 giờ đến 16 giờ
Thứ Năm 8 giờ đến 17:30 giờ
Thứ Sáu 8 giờ đến 15 giờ
Tuyến xe điện số 3, 8 và tuyến xe buýt số 66 (bến xuống Reichenbachstraße)

Phòng quản lý hành chính sinh viên Dresden
Studentenwerk Dresden
Hoạt động của chúng tôi:
Studentenwerk Dresden quản lý khoảng 45.000 sinh viên trong nước và nước ngoài từ bảy
trường đại học và Học viện Quốc gia ở Dresden. Các dịch vụ bao gồm tài chính cho học tập,
phục vụ các bữa ăn tại bếp tập thể, giải khát ở căng tin, quản lý nhà ở, tổ chức giao lưu văn
hóa và sinh viên quốc tế. Ngoài ra, còn có chức năng tư vấn về xã hội và pháp lý, tư vấn về
tâm lý xã hội, hai cơ sở giữ trẻ ban ngày, một dịch vụ giữ trẻ ngắn giờ và tư vấn cho sinh
viên có con mọn.
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, Stand: Februar 2018)

