مركز إرشادات الشباب بمدينة دريزدين
أنظر ،ما األمر!
هل عمرك تحت  52عاما ً ولم تقرر بعد ،ما هي الوظيفة المناسبة لك؟ أنت بحاجة الى المساعدة في
التوجيه في سوق العمل ،أو أنك تريد اإلستفادة من الوقت الفاصل بين تدريبين مهنيين؟
فيكون مركز إرشادات الشباب بمدينة دريزدين هو العنوان الصحيح لك.
احصل على معلومات ودعنا نقدم لك النصائح!
فنحن على دراية كبيرة جداً بالمشاكل التي يمكن أن تنتج في مرحلة اإلنتقال من التعليم المدرسي الى
ممارسة الوظيفة وسوف نقدم لك الدعم بقدر اإلمكان .معا ً سنجد طريقك،
هيا احضر الينا ،أنظر ،ما األمر!
معا ً سويا ً من أجل مستقبل أطفالك.
يمكن ،بل ينبغي أن يتم تشكيل المستقبل المهني للشباب سويا ً.
لذلك ينبغي عليك دعم طفلك في طريقه من المدرسة الى المستقبل المهني.
فأنت تعرف تماما ً نقاط القوة والميل الخاصة بطفلك .فأستعلم من فضلك بنفسك عن عروض المعلومات
واإلرشادات الخاصة بمركز إرشادات الشباب بمدينة دريزدين.
فنحن نقدم المشورة والوساطة والدعم:
 إختيار الوظيفة والتجهيز لها.
 البحث عن مكان التدريب المهني المناسب.
 إتخاذ القرار بخصوص الدراسة المناسبة.
 إختيار المسارات التعليمية المناسبة.
 التغلب على المشاكل في المدرسة.
 التغلب على الصعوبات الشخصية.
الكل (كل شيء) تحت سقف واحد
يعمل الكثير من األشخاص لصالحك في مركز إرشادات الشباب بمدينة دريزدين سويا ً تحت سقف واحد.
وهذا يعني بالضبط :العديد من المميزات لك من خالل الطرق القصيرة والتصويت السريع.
يقدم الشركاء الخدمات التالية:
وكالة التوظيف:
التوجيه المهني والدراسي ،إرشادات بخصوص العمل والتقديم والوساطة فيما يخص التدريب المهني
والتشجيع .

مكتب العمل:
تقديم إرشادات والتقديم والوساطة للتدريب المهني والعمل.
مكتب رعاية الشباب:
ً
تقديم المشورة للشباب وأيضا تقديم المعلومات لإلندماج المجتمعي وفي العمل .الوساطة فيما يخص
عروض العمل لمساعدة الشباب.
باإلضافة الى ذلك فنحن نقدم عروض المعلومات واإلرشادات لألطفال دون سن  25عاما ً وأيضا ً نتيح
المتخصصين في األمور التربوية للشباب ولألبوين.
كما يمكنك الحصول على معلومات خاصة بالشباب في حالة أنك تبحث على إمكانيات لشغل أوقات الفراغ
أو خاصة بالنوادي أو الجهات الحكومية أو على أماكن أخرى تقدم إرشادات .فعندنا تحصل على اجابة
لكل سؤال بخاطرك.
ً
أنت تهتم أيضا ً بإمكانيات الدراسة في الخارج أو األعمال التطوعية ،فأنت إذا لدينا في المكان الصحيح.
نحن نقدم المعلومات والمشورة ونقوم أيضا ً بالوساطة لك بسرعة بشكل مستقل وأيضا ً بإهتمام.
وأيضا ً في حاالت الطوارئ فنحن موجودون لك ونقدم لك المساعدة.
هيا احضر الينا ،أنظر ،ما األمر!
وسوف تجدنا في:
JugendBeratungsCenter Dresden
Budapester Str. 30
01069 Dresden

اإلتفاق على المواعيد وطرح األسئلة :
البريد اإللكترونيjbc@dresden.de :
0351-4885680/86
الهاتف:
0351-4885671/72

أوقات العمل:
اإلثنين :من الساعة  :8حتى الساعة 00:11
الثالثاء :من الساعة  8:11حتى الساعة 08:11
األربعاء :حسب اإلتفاق
الخميس :من الساعة  8:11حتى الساعة 00:11
الجمعة :من الساعة  8:11حتى الساعة 00:11

وهذا هو الطريق إلينا :
بالحافلة :خط رقم  ,25إسم المحطة ""Agentur für Arbeit
بالمترو :خط رقم  7ورقم  ، 21حتى محطة ""Budapester Straße
وللمزيد من المعلومات حول مركز إرشادات الشباب بمدينة دريزدين فيمكنك زيارة صفحتنا على
اإلنترنت على الرابط التالي:
www.dresden.de/JugendBeratungsCenter
هيئة التحرير:
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