
   مدينة دريسدن

 مصلحة الشئون االجتماعية
 

 

 فرص العمل لطالبي اللجوء

 (AsylbLGمن قانون أداءات طالبي اللجوء ) 5إجراءات وفق المادة 
 

 
 ما هي فرصة العمل؟

وتعني فرص العمل هي إجراءات أو عروض إضافية خيرية أو للصالح العام. 

كلمة إضافية هنا هي أن المشاركين يؤدون أعماالً ما كان لها أن تؤدى بدون 

 عمل بهذا الحجم أو في ذلك التوقيت.

 

وتهدف فرص العمل إلى االندماج األولي. ومن هذه الفرص إمكانية العمل في 

مجال قضء وقت الفراغ والمجال الرياضي وفي العناية باآلثار وفي مجال حماية 

والمناظر الطبيعية وفي الورش )مثل غرفة الخياطة أو معالجة األثاث(،  البيئة

وفي المجال االجتماعي وفي المنشئات الثقافية. وال يترتب على هذا عالقة عمل 

وال عالقة شغل ذات تأمين إجتماعي إلزامي. فال يُسمح بأن تكون فرص العمل 

 عائقاً أو بديالً لعالقات التشغيل.

 

 المشاركة؟من الذي يمكنه 

 1البند  1تتوفر فرص العمل لألشخاص الذين لهم الحق تلقي أداءات وفق المادة 

(. ويجب أن يكون هؤالء األشخاص AsylbLGمن قانون أداءات طالبي اللجوء )

ويُسمح فقط بالمشاركة قادرين جسدياً وعقلياً على أداء المهام الملقاة على عاتقهم. 

لقادر على العمل، أي لمن ليس مريضاً ويمكنه أن يعمل لمدة ثالث ساعات على 

األقل في اليوم. وال يُسمح بمشاركة من يزور المدرسة أو يقوم بإعداد وظيفي أو 

بتأهيل مهني. ويُسمح من حيث المبدأ بالبدء ببمارسة فرصة العمل بداية من أول 

 يا. وليست هناك حاجة إلى الحصول على تصريح عمل.يوم وصول إلى ألمان

 

 من الذي يحدد المشاركة؟

تراجع مصلحة الشئون االجتماعية، قسم الهجرة، مدى توافر الشروط الالزمة 

للمشاركة. ويحصل المشاركون من مصلحة الشئون االجتماعية على خطاب 

 تخصيص.

 
 هل يوجد مقابل مالي؟

 0,80ساعة عمل على مقابل مالي قدره  نعم، يحصل المشاركون مقابل كل

 يورو.

 
وفي حال تغيبهم بدون سبب مقنع يتم خفض األداءات النظامية التي يحصل  

 (.(AsylbLG)من قانون أداءات طالبي اللجوء  4عليها ) المادة 

 
 متي تنتهي فرصة العمل؟

ية يبدأ التخصيص بداية لمدة ستة شهور. بعدها تقرر مصلحة الشئون االجتماع

بشأن تمديد المشاركة. لكنها تنتهي في كل األحوال بمباشرة عمل أو تأهيل 

مهني أو بانتهاء الحق في الحصول على أداءات وفق قانون أداءات طالبي 

 (.AsylbLGاللجوء )

 
 كيف تُنظم مدة العمل؟

ال يُسمح بأداء فرص العمل إال لبعض الوقت. وتبلغ عدد ساعات العمل 

 ساعة. 25األسبوعية عادة 

 
 أين أحصل على المزيد من المعلومات؟

من يكون مهتماً بالمشاركة في فرصة عمل يُرجى منه التوجه إلى مكتب العمل 

االجتماعي لالجئين الخاص به أو الموظف المختص بشئون األداءات.  كما 

التواصل:  تتوافر معلومات عن األماكن الشاغرة لدى المنسقين اإلقليميين. بيانات

www.dresden.de/asyl > Flüchtlingssozialarbeit. 
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